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Kultur- och fritidschef
Tord Gustafsson
tel. 0433-720 08
tord.gustafsson@markaryd.se
Övergripande ansvar för
kommunens kultur- och
fritidsfrågor.

Ungdomssamordnare
Arne Lindman
tel. 0433 – 721 03
arne.lindman@markaryd.se
Samordnar hela kommunens
ungdomsfrågor, resursperson för
kommunens ungdomar.

Kultursamordnare
Ulla Stark Blomkvist
tel. 0433 – 721 58
ulla.stark-blomkvist@markaryd.se
Ansvarar för kulturprogram,
kulturarrangemang.
Administratör
Åsa Karlsson
tel. 0433 – 720 91
asa.karlsson@markaryd.se
Ansvarar för registrerings- och
bidragshantering till föreningar,
bokningar, allmän föreningsservice.

Föreningsservice
Krister Edvardsson
tel. 0433 – 720 53
krister.edvardsson@markaryd.se
Lovprogram, idrottsskolan, fiske,
lotteri samt allmän service till föreningar.
Vaktmästare
Boris Johansson
tel.0433 – 722 05
boris.johansson@markaryd.se
Behjälplig vid arrangemang i kulturhuset.
Kulturhusets teknikansvarig.
Fritidsledare
Mikael Strandberg, tel. 070 – 542 64 30
Patrik Persson, tel. 070 – 662 15 16
Suzann Gustson, tel. 073 – 951 14 39
Martaza Haidari, tel. 072 – 026 06 99

Välkomna till Markaryds kommun
Kultur och fritid, Box 74, 285 22 Markaryd, www.markaryd.se

Besöksadress: Markaryds Kulturhus, Kungsgatan 1, 285 31 Markaryd

Nytt för i år
I år 2020 är det inget vanligt år som ni alla känner till. Coronapandemin
som bitit sig fast i Sverige, är förhoppningsvis, inom en snar framtid, ett
minne blott. Vi har trots detta gjort vårt yttersta för att få till så många och
trivsamma aktiviteter som möjligt för våra ungdomar i kommunen.
När Sommarskoj produceras så vet vi inget om morgondagen.
Det som skrivs i denna stund kan vi av Folkhälsomyndigheten
fått andra rekommendationer att följa när aktiviteten ska genomföras.
Så följ alltid dag för dag Folkhälsomyndighetens rekommendationer på
www.folkhalsomyndigheten.se eller på www.markaryd.se
Håll avstånd i sommar.
Stanna hemma om ni är förkylda, snuviga, febriga eller hostiga.

Tillsammans klarar vi detta.

Registreringsnummerleken
En kul lek som kan du kan ta till i sommar och lång tid framöver.
Du räknar i egen takt och förmåga bilars registreringsnummer
från 001 – 999. Du ska göra det i nummerordning.
Om du vill utveckla leken så skriver du också ner datumet, platsen och
bilmärket på ett papper.
Du kan tävla med någon i familjen, bästa kompisen, kusinen eller grannen.
Du kan också göra det för dig själv som en kul liten hobby.
Var rädd om dig i trafiken.
Lycka till!

Fritidsgårdsinformation
Fritidsgårdarna öppnar igen vid terminsstarten.

Alla är välkomna!
Sommarlovet är din tid, använd den väl,
efter din vilja och förmåga.
Tänk på att kompiskortet gäller även
under sommarlovet!

Markaryds Bio
För mer information kolla www.laganbio.se för dagsfärskt bioprogram.

Bibliotekens öppettider
Markaryd 2 maj – 13 september
måndag – torsdag kl. 12:00-18:00, fredagar kl.12:00-17:00
tel. 0433 – 721 05
MERÖPPET varje dag kl. 07:00 - 22:00
Strömsnäsbruk 4 maj – 13 september
måndagar, tisdagar, torsdagar kl. 15:00-18:00
onsdagar kl. 10:00 -13:00, kl. 14:00 - 17:00, fredagar kl. 10:00 -13:00
tel. 0433 - 722 02
MERÖPPET varje dag kl. 07:00 - 22:00
Traryd
18 juni – 23 augusti STÄNGT, tel. 0433 – 724 17
Hinneryd – låna själv när församlingshemmet är öppet.
Biblioteket på internet www.bibliotek.markaryd.se/web/arena

Fiskeinformation
I Markaryds Kommun finns sju stycken fiskevårdsområde.
Vänneåns FVO, Tannsjö – Hultasjöns FVO,
Markaryds FVO, Exens FVO, Torpa Socken FVO,
Lagan (Hamneda- Traryd) FVO och Hammarsjöns FVO
Här kan du köpa ditt fiskekort
Markaryd – Team Sportia, Konsum,
Sjötorpets camping,
C/o Markaryd och
Ekebackens konferenscenter.
Strömsnäsbruk
ICA Nära, 7-eleven och Vandrarhemmet
Nyhet: Du kan även köpa ditt fiskekort på www.ifiske.se
Fiskeguide finns att få i sin helhet på markaryd.se under fliken Uppleva
och göra.

Kanotcentralen i Oshult
Ligger vackert vid Lokasjöns östra sida, ca 3 km från Markaryds centrum.
Där finns även försäljning av läsk, glass m.m.

Info ges på:
kanotleasing.se
tel. 0433 – 140 18 eller 070 – 587 11 37

Markaryds Bowlinghall
Här kan du koppla av med bowling, minigolf och padel.
Våra öppettider och priser se www.markarydsbowling.se
Vi följer folkhälsomyndighetens krav och rekommendationer.
För löpande information följ oss på Facebook.
Arrangör och kontakt
Markaryds bowling
Joakim Back, tel. 0433 – 122 10

Strömsnäsbadet
Det barnvänliga friluftsbadet
Alltid badvakt i tjänst.
Öppnar lördagen 13 juni
måndag - fredag kl. 10:00 – 18:00
lördag - söndag kl. 10:00 – 16:00
Motionssim onsdagar kl. 06:00 – 09:00
Välkommen hälsar
Kultur och fritid – Markaryds kommun
www.markaryd.se

Läs fem – få en

SOMMARBOKEN
för 0 – 17-år

8 juni – 24 augusti
Läs fem – få en!
➢ Äntligen är det sommarlov och du kan själv bestämma vad du vill läsa.
➢ Gå till ditt bibliotek och låna fem böcker/ljudböcker.
➢ Ta samtidigt med ett Sommarbokenhäfte hem.
När du läst alla böcker ska du lämna ifyllt häfte till ditt bibliotek mellan
den 1 juli och 24 augusti. Alla deltagare får varsin presentbok.
I år kan du vara med 2 ggr!
Lycka till och trevlig sommar
önskar bibliotekspersonalen!

Freden i Knäred
På gränsen mellan Markaryds och Laholms
kommun reste man en sten som minne över en
historisk händelse. Där Sverige och Danmark slöt
fred 20 januari 1613 efter lång tids krigande mellan
länderna. Stenen restes 1925 som ett minne över
den historiska händelsen.
Väl värt ett besök i sommar på egen hand!

Wikipedia

Fritidskällan
Behöver du låna fritidsutrustning i sommar hör av dig till oss innan du
köper eget. Vi har över 350 artiklar i sortimentet så kanske det alltid är
något som skulle göra din/er dag lite rikare.
Fritidskällan hittar du på nedervåningen vid fritidsgården Overgrounds
lokaler på Hannabadsvägen i Markaryd.
Under veckorna 28 – 33 kommer Fritidskällan ha ett mindre urval av sina
artiklar tillgängliga på Markaryds bibliotek under ordinarie öppettider.
Arrangör o kontakt
Kultur och fritid – Markaryds kommun
Krister Edvardsson, tel. 0433 – 720 53
Arne Lindman, tel. 0433 – 721 03

Traryd – Paddling i skön natur!
GPS - runda
Pågår hela sommaren mellan fredagen 12 juni - fredagen 21 augusti.
Gå in på mupi.se och följ instruktionerna eller QR koderna nedan.
Svaret på GPS - rundan ska vara inne senast lördagen 22 augusti.
Använd er utav google maps. Var nog med att skriva in koordinaterna
exakt som det står med punk och kommatecken. Vinster lottas ut!

Markaryd

Strömsnäsbruk

Arrangör och kontakt
Kultur och fritid – Markaryds kommun.
Patrik Persson, tel. 070 – 662 15 16

Traryd

Sommarlovspadel
Markaryds padelcenter
Markaryds Padelcenter ger skolungdomar möjligheten
att röra på sig under sommarlovet.
Vi erbjuder alla skolungdomar att spela padel på vardagar mellan 08:00 -16:00
för enbart 120kr/timme.
Bokning sker genom samtal eller meddelande till oss på mail eller sociala medier.

Markaryds padelcenter på Hallarydsvägen 62 i Markaryd.
Arrangör o kontakt
Markaryds Padelcenter samarbete med
Kim Frank, tel. 070 – 200 48 43

Kanot/Paddling
Kanoting ger en fantastisk härlig naturupplevelse för stora och små.
I Markaryds kommun kan du ta dig fram längs med en lummig å eller öppen
sjö. Du kan även paddla ut till havet via Lagaleden som är en av Sydsveriges
stora kanotleder.
Lagaleden
Lagaleden sträcker sig 150 km från sjön Bolmen
ut till havet Laholmsbukten. Du väljer själv hur
lång sträcka du vill paddla. Har du ingen egen kanot
finns det kanotuthyrning längs med leden.
Kanotuthyrarna erbjuder kanottransport till/från start- eller målplats.
Lägerplatser
Utmed Lagaleden finns ett 30-tal lägerplatser. De är markerade med skyltar
som föreställer en kanot och ett tält. På dessa platser finns sopställ, toalett,
ved och på många ett övernattningsskydd.
Ska du övernatta på en av lägerplatserna betalar du med en kanotcheck som
utfärdas av kanotuthyrarna eller turistbyråerna. Checken stoppas i en låda på
lägerplatsen där övernattningen sker. Priset för en övernattning är 40:/person över 12 år. Väl värt ett besök i sommar!

Motionera till 5000 i sommar
Promenera, löpning, simning, cykling
Du väljer själv vilken eller vilka motionsformer du
ska genomföra. Det enda kravet är att, om du ska
vara med i utlottningen av priser, så ska du kommit
upp i 5000 meter innan den 23 augusti.
Tävlingen är öppen för dig upp t.o.m. gymnasiet och är
folkbokförd eller går i skolan i Markaryds kommun.
Här till höger ser du en stapel som du kan använda dig
av när du motionerar. Stapeln är uppmärkt i 100 m per
ruta. Markera det du har genomfört så kommer du
lättare ihåg hur långt du har kvar till målet på 5000 m.
Finns inga krav hur du tar dig igenom detta.
Du kan växla mellan de olika alternativen.
Du genomför det i din takt och efter din förmåga.
När du skickar in talongen så ber du en vuxen över
18 år signera din talong så allt har gått rätt till.
Använd talongen här bredvid för att skicka in ditt
deltagande. Priser lottas ut bland de som är med i
”Motionera till 5000”.
Vinnarna presenteras på mupi.se onsdagen 26 augusti.

Arrangör och kontakt
Kultur och fritid – Markaryds kommun
Krister Edvardsson, tel. 0433 – 720 53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I sommar har jag deltagit i att
motionera till 5000.
Jag har vill härmed vara med i utlottningen av vinster och skickar in min
talong till er på Kultur och fritid.
Namn:
Adress:
Postnr:
Postadress:
Ålder:
Vuxens signatur:

Skickas in senast tisdagen 25 augusti

Med vänliga hälsningar

________________________________

285 22 Markaryd

Markaryds kommun
Kultur och fritid
Motionera till 5000
Box 74

Cykla trampdressin
Skåne – Smålands järnvägsförening
Strömsnäsbruk sommaren 2020.
Utomhus och uppfriskande.

Sträckor
Strömsnäsbruk-Axhult (söderut) och Strömsnäsbruk-Traryd (norrut).
Ta gärna med kaffekorg. Vi säljer glass!
I Axhult finns en rastplats med grill och toalett.
I Traryd finns en rastplats vid stationen.
Pris (för tre timmar) och utrustning
Enkeldressin: 250 kr. Tre typer:
A: För en vuxen och två små barn eller en vuxen (på bänk).
B: För en vuxen och ett barn eller en vuxen (på stol).
C: För en vuxen och en bur för en mindre hund (1 st).
Tandemdressin: 350 kr.
För två vuxna och två små barn eller en vuxen (på bänk): 2 st.
Vi har några hjälmar till utlåning.
Bokning
tel. 070 - 682 09 25
Om ni bokar alla dressiner får ni hela spåret för er själva!
Start och återlämning
Lokstallet, Mejerivägen 7, Strömsnäsbruk, 200 m norr om
järnvägsstationen.
Skyltning Museijärnväg vid turistvägarna Riksettan och Laganslingan.
Håll – god hygien, avstånd, hosta i armvecket.
Håll dig hemma om du är sjuk.
Besök också vårt lokstall med ånglok och rälsbussar!
SSJF
Mejerivägen 7
287 31 Strömsnäsbruk, tel. 070 - 682 09 25
www.ssjf.nu
Reservation för ändringar!

Fredagen 12 juni
Skolavslutning – Drogfritt
För dig som börjar i åk 6 – 9.
Markaryd
Uteaktiviteter vid fritidsgården Overground.
kl. 19:00 – 23:00
Strömsnäsbruk
Uteaktiviteter vid fritidsgården Hålan.
kl. 19:00 – 23:00
Arrangör: Fritidsledarna, Kultur och fritid

Markaryd
Välkommen till vår ort!
Torsdagen 18 juni
Bad på Strömsnäsbadet
Vi bjuder på grillning och musik.
För dig som börjar i åk 6 – 9.
kl. 19:00 – 22:00
Ingen föranmälan – max 50 personer.
Gratis aktivitet.

Arrangör och kontakt
Kultur och fritid – Markaryds kommun.
Suzann Gustson, tel. 073 – 951 14 39

Måndagen 15 och Onsdagen 17 juni
Tipspromenad, Pippi 75 år!
Välkommen till Traryds bibliotek!
En tipspromenad med en härlig blandning av frågor.
Hämta din tipskupong under öppettiderna på biblioteket.
Lämna in svaret när du vill i bokinkastet.
Bokpriser väntar. För dig mellan 10 – 15 år.
Tipsrunda enligt folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Arrangör och kontakt
Traryds bibliotek, Kultur och fritid
Desirée Nilsson, tel. 0433 - 722 04
desiree.nilsson@markaryd.se

www.markaryd.se
uppleva-och-göra
Måndagen 15 och Onsdagen 17 juni
Tipspromenad
Traryds bibliotek – Pippi 75 år.
För dig mellan 6 – 11 år.
Priser med pippitema lottas ut.
Tipsrunda enligt folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Arrangör och kontakt
Traryds bibliotek, Kultur och fritid
Desirée Nilsson, tel. 0433 – 722 04
desiree.nilsson@markaryd.se

Onsdagen 17 och Torsdagen 18 juni
Fiske i Getesjön, Markaryd
Getesjöns badplats, 17–18 juni
kl. 10:00 - 14:00
Sportfiskarna bjuder in alla lovlediga barn och unga till ett spännande
fiske under två dagar vid Getesjön i sommar!
Under fiskelov erbjuder Sportfiskarna alla deltagare möjlighet att testa på
att lära sig olika fiskemetoder och hur man fångar olika fiskar.
Aktiviteten riktar sig till alla, oavsett tidigare kunskaper inom sportfiske.
Vi har med oss all fiske- och säkerhetsutrustning och under dagen bjuder
vi på portionsförpackad fika.
Du blir dessutom gratis medlem i Sportfiskarna på plats om så önskas.
För aktiviteten krävs att man anmäler sig i förväg då det finns ett
begränsat antal platser. Vi ser gärna att en förälder hänger med.
Anmälan, se nedan.
Aktiviteten är helt kostnadsfri.

Privat bild
Arrangör och kontakt
Julius Jarving Ohlsson, tel. 070 - 020 90 55
julius.jarving.ohlsson@sportfiskarna.se

15 – 18 juni och 22–26 juni
Sommartennis
Man kan välja om man vill spela en eller två veckor.
Tid: en timme mellan kl. 09.00 – 12.00 (beroende på grupp).
Plats: utebanorna vid Skärsjövallen, Markaryd.
Kostnad: gratis. Medlemsavgift är ett krav.
Utrustning: rack och utomhusskor (rack finns att låna).
Anmälan till: kontakt.mtk@gmail.com med namn, personnummer,
vilken vecka man vill spela och hur mycket man spelat tidigare.
Sista anmälningsdag: torsdagen 11 juni.
Arrangör o kontakt
Markaryds Tennisklubb
Ida Berg, tel. 073 – 845 01 95

Tisdagen 16 juni
Fisketur till piren i Helsingborg
För dig som ska börja i åk 6 – 9
En heldag mellan kl. 08:00 – 16:00
Buss avgår från
Traryds station kl. 08:00
Strömsnäsbruk La Bonné kl. 08:10
Markaryd station kl. 08:30
Anmälan görs på mupi.se eller QR koden senast 9 juni.
All övrig information kommer på posten till de som anmäler sig.
Begränsat antal platser.
Anmälningsavgiften på 100 kr betalas på bussen.
Arrangör och kontakt
Kultur och fritid – Markaryds kommun.
Suzann Gustson, tel. 073 – 95 11 439

Pixabay

Tisdagar i sommar på
Markaryds bibliotek
16, 23, 30 juni, 7, 14, 21, 28 juli, 4, 11, 18 augusti, kl. 13:00 – 15:00
Under sommarlovets tisdagar kommer bibliotekets sommarpraktikanter
hitta på något på biblioteket. Exakt vad som kommer hända är inte bestämt
och ni får gärna vara med och påverka. På biblioteket samt vår hemsida
kommer ni under sommarlovet kunna läsa vad som är på gång.
Exempel på aktiviteter kan vara.
Greenscreen, brädspel, boktips, bakning,
tipsrunda, målning och pyssel med pärlor.
Arrangör och kontakt
Thomas Wiking, tel. 0433 – 721 06
thomas.wiking@markaryd.se

Onsdagen 17 juni
Skapa med pärlor
Kom och gör pärlplattor, halsband, armband, nyckelringar.
Traryds bibliotek.
För dig mellan 7 – 13 år.
kl. 14:00 – 15:00
Max 8 st barn.
Vi sitter vid flera bord och pärlar.
Sista dagen för anmälan 16 juni till
desiree.nilsson@markaryd.se
Arrangör och kontakt
Traryds bibliotek, Kultur och fritid
Desirée Nilsson, tel. 0433 – 722 03

Onsdagen 17 juni
Minigolf – Markaryd
Kom till nya golfbanorna vid bowlinghallen.
För dig som börjar åk 6 - 9.
kl. 14:00 - 17:00
20 kr per person.

Arrangör och kontakt
Kultur och fritid – Markaryds kommun.
Mikael Strandberg, tel. 070 – 54 26 430

Fredagen 19 juni
Midsommarafton
Håll avstånd vid midsommarstången och följ
folkmyndigheternas rekommendationer.

Tisdagen 22 juni
Bergatrollets skatt, skattjakt för de minsta.
För dig i åk f- 4.
kl.13:00 – 15:30. Hålan, Strömsnäsbruk.
Vi bjuder på dricka och korv.
Kläder efter väder.
Begränsat antal.
Arrangör och kontakt
Kultur och fritid – Markaryds kommun.
Patrik Persson, tel. 070 – 662 15 16

Sommarbingo
Kryssa för de aktiviteter du har gjort. När du fått en rad lodrätt eller vågrätt
har du fått BINGO! Tävla mot dina kompisar eller någon vuxen person.
Glad sommar på dig!
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Måndagen 22 t.o.m. Fredagen 26 juni
Strömsnäs Sports Camp
Fotboll och gymnastik
SIF och SGK arrangerar Sports Camp läger för alla barn och ungdomar
mellan 7–16 år (förskoleklass -9:an) i Markaryds kommun i Strömsnäsbruk.
SIF är på Strömsborg och SGK är i skolans gymnastiksal samt Ballhall.
Varje dag mellan kl. 10:15 – 16:00
Buss 150 avgår kostnadsfritt från Markaryd ca. 9.35 och tillbaka till
Markaryd kl. 16.35 (preliminär tid). OBS! medtag gula busskortet!
Avgiften 650: - bindande anmälan, i priset ingår lunch, mellanmål,
sportpaket till respektive idrott m.m.
Under veckan kommer vi träna Fotboll eller Gymnastik med hjälp av 14 st
handledare. Vi har bjudit in expert handledare som under några dagar
kommer träna oss lite extra. På eftermiddagarna kommer vi att bada på
Strömsnäsbadet eller ha andra aktiviteter. Anmälan görs på
www.stromsnasbruksif.com eller www.stromsnasgk.se
Med reservation för hur läget är med Covid-19 kan lägret med kort varsel
bli inställt och då kommer avgiften att betalas tillbaka.

Arrangör o kontakt
Strömsnäsbruks IF och Strömsnäsbruks Gymnastikklubb.
Johan Göransson, tel. 070 - 315 40 16
Annette Larsen, tel. 073 - 614 51 47

Måndagen 22 – Söndagen 28 juni
Tipspromenad i Strömsnäsparken. Pippi 75 år!
Välkommen till Strömsnäsbruks bibliotek på en tipspromenad
med pippitema.
Hämta din tipskupong under öppettiderna på biblioteket.
Lämna in svaret när du vill i bokinkastet.
För dig mellan 6 – 11 år.
Tipsrunda enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Arrangör och kontakt
Strömsnäsbruks bibliotek, Kultur och fritid
Ann Hanzon, tel. 0433 – 722 02
sbibliotek@markaryd.se

Traryds bibliotek – inför utställning i höst
Pippi 75 år, utställning barnteckningar
Kom och lämna din pippiteckning senast måndagen 28 augusti.
Före 18 juni eller efter 23 augusti.
När biblioteket är stängt i Traryd lämnas
teckningarna in på Strömsnäsbruks bibliotek.
Teckningarna kommer att ställas ut under hösten.
Arrangör och kontakt
Traryds bibliotek, Kultur och fritid
Desirée Nilsson, tel. 0433 – 722 03
desiree.nilsson@markaryd.se

Strömsnäsbruks bibliotek
hela sommaren
Pippi 75 år, utställning barnteckningar
Kom och lämna din pippiteckning mellan
måndagen 22 juni – måndagen 28 augusti.
Alla teckningar kommer att ställas ut.

Arrangör och kontakt
Strömsnäsbruks bibliotek, Kultur och fritid
Ann Hanzon, tel. 0433 – 722 02
ann.hanzon@markaryd.se

Tisdagen 23 juni
Snurrgubben
Bygg ditt eget fantasidjur som springer fram och tillbaka på sin skruv.
Bygger du en fågel, fisk eller mittemellan?
För dig som ska börja åk 2 och 3 till hösten
Tekniksalen, Markaryds skola.
Max antal: 4 st
kl. 9:30 – 10:30
Gratis aktivitet.
Föranmälan krävs via mail till artbuthnot@gmail.com.
Anmälan är inte giltig förrän den blivit bekräftad av kursanordnaren
Arrangör o kontakt
Kultur och fritid, Markaryds kommun
Ulf Brauer, tel. 070 – 799 40 49

Tisdagen 23 juni
3d cadda med TinkerCad
Rita och konstruera i 3D. Konstruera ett rymdskepp eller ditt drömhus. Du
får prova att rita i TinkerCad som är en gratis webtjänst som du kan
fortsätta arbeta med hemma om du vill.
Du behöver inte ha jobbat med det tidigare, du kommer enkelt igång även
om du provar för första gången.
För dig som ska börja åk 5 och 6 till hösten.
Tekniksalen, Markaryds skola. kl. 12:00 - 14:00
Max antal 8 st.
Gratis aktivitet.
Föranmälan krävs via mail till artbuthnot@gmail.com.
Anmälan är inte giltig förrän den blivit bekräftad av kursanordnaren.
Arrangör o kontakt
Kultur och fritid, Markaryds kommun
Ulf Brauer, tel. 070 – 799 40 49

Råstorp - närheten till sjöar och friluftsliv.
Promenad- och vandringsleder
I Markaryds kommun är det alltid nära till naturen och till någon av de fina
och natursköna promenad- eller vandringslederna.
På Markaryds kommuns hemsida under www.markaryd.se
Uppleva och göra
Friluftsliv och motion
Promenad-och vandringsleder
Här har vi radat upp alla leder som du kan
vraka och välja på i sommar.
Väl värt ett besök i sommar på egen hand!

Tisdagen 23 juni
Paddling dagläger Örnafälla
Häng med och paddla i Lagan. En heldag.
För dig som börjar åk 6 – 9.
Samling utanför Overground kl.09:00
Avslutning vid Overground ca: kl.16:00
Avgiften 100 kr. Betalas i samband med starten av daglägret.
Anmälan görs på mupi.se eller QR koden. Senast tisdagen 16 juni.
Simkunnighet 200 meter är ett krav.
All övrig information kommer på posten till de som anmäler sig.
Begränsat antal platser.
Arrangör och kontakt
Kultur och fritid, Markaryds kommun.
Mikael Strandberg, tel. 070 – 542 64 30

Hinneryd
fiske och vandring finner du här!
Tisdagen 30 juni
Volleybollturnering
Klint, Strömsnäsbruk
För dig som börjar i åk 6 – åk 9.
kl. 15:00 – 20:00
Möjligheter till bad finns om ni vill.
Arrangör och kontakt
Kultur och fritid – Markaryds kommun.
Patrik Persson, tel. 070 – 662 15 16

Torsdagen 25 juni
Grillkväll med bad
Kom till Guldpärlan i Markaryd.
För dig som börjar i åk 6 - 9
Vi bjuder på grillning och musik.
kl. 19:00 – 22:00
Arrangör och kontakt
Kultur och fritid – Markaryds kommun.
Suzann Gustson, tel. 073 – 951 14 39

Onsdagen 1 juli
Volleybollturnering
Multibanan, Markaryds skola
För dig som börjar i åk 6 – åk 9. kl. 12:00 – 17:00
Arrangör och kontakt
Kultur och fritid – Markaryds kommun.
Patrik Persson, tel. 070 – 662 15 16

Idrottsutställning
I Markaryds kulturhus finns den populära idrottsutställningen; Markaryds
bygdens Idrottshistoria. Här finns historier om kommunens
idrottsutövare, både kända och okända, bragder och tillfällen som aldrig
glöms bort. Utställningen växer hela tiden tack vare material från utövare
och besökare. Utställningen är placerad i
bottenplanet på Markaryds kulturhus och
det är ingång både från bibliotekets och
konsthallens entré. Idrottsutställningen
är öppen under bibliotekets öppettider.
Väl värd ett besök på egen hand!

Onsdagen 1 juli och Torsdagen 2 juli
Hemlig aktivitet med Ungdomar Kan
För dig mellan 6 – 15 år. Gratis aktivitet!
Strömsnäsbruk
Gamla gymnastiksalen samt Ball Hall onsdagen 1 juli kl. 09:30–11:30
Eventuellt kommer vi att vara utomhus.
Markaryd
Hunehallen torsdagen 2 juli kl. 09:30 – 11:30
Eventuellt kommer vi att vara utomhus.
Ungdomar Kan är en sommarkurs i ungdomsdemokrati och ledarskap.
Tolv ungdomar i åldern 15–17 år har under tre veckor fått utbildning inom
dessa områden och avslutar nu med en praktisk aktivitet.
Arrangör o kontakt
Ungdomar Kan 2020
Arne Lindman, tel. 0433 – 721 03

Tisdagen 7 – Onsdagen 8 juli
Vandring med övernattning på Skåneleden
Sträckan vi kommer att gå samt all övrig information kommer på posten till
de som anmäler sig.
För dig som börjar i åk 6 – 9.
Tisdagen 7 juli kl. 11:00 – onsdagen 8 juli 13:00
Anmälan görs på mupi.se eller QR koden här nere.
Senast tisdagen 30 juni.
Anmälningsavgiften 100 kr betalas vid starten på hajken.
Begränsat antal platser.
Arrangör och kontakt
Kultur och fritid – Markaryds kommun.
Patrik Persson, tel. 070 – 662 15 16

Tisdagen 21 juli
Vattenskidåkning med VSK Svanen

Utbildade ledare tar hand om dig och lär dig grunderna i vattenskidåkning.
Klubbstugan i Klint, Strömsnäsbruk.
För dig mellan 6 – 15 år.
Tisdagen 21 juli, kl. 13:00 – 17:00
Gratis aktivitet.
Ingen föranmälan krävs.
Arrangör o kontakt
VSK Svanen i samarbetet med Kultur och fritid
Tim Törnquist, tel. 070 – 51 21 567

Tisdagen 11 augusti
Skapa med pärlor
Kom och gör pärlplattor, halsband, armband, nyckelringar.
Strömsnäsbruks bibliotek.
För dig mellan 7 – 13 år.
kl. 14:00 – 15:00
Max 8 st barn.
Vi sitter vid flera bord och pärlar.
Sista dagen för anmälan måndagen 10 augusti, tel.0433- 722 02
Arrangör och kontakt
Strömsnäsbruks bibliotek, Kultur och fritid
Ann Hanzon, tel. 0433 – 722 02
sbibliotek@markaryd.se

Timsfors - ett skönt litet samhälle.
Måndagen 10 – Söndagen 16 augusti
Tipspromenad i Strömsnäsparken.
Välkommen till Strömsnäsbruks bibliotek på en tipspromenad med en
härlig blandning av frågor.
Hämta din tipskupong under öppettiderna på biblioteket.
Lämna in svaret när du vill i bokinkastet.
För dig mellan 10 – 15 år.
Tipsrunda enligt folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Arrangör och kontakt
Strömsnäsbruks bibliotek, Kultur och fritid
Ann Hanzon, tel. 0433 – 722 02
ann.hanzon@markaryd.se

Måndagen 10 och Tisdagen 11 augusti
Musikskoj i Musikhuset
Prova på olika instrument.
Spela i grupp, lekar och annat skoj kommer vi att göra.
kl. 13:00 – 17:00
Vi bjuder på fika.
Arrangör o kontakt
Kulturskolan, Kultur och fritid
Thomas Jonsson, tel. 070 – 99 47 777
thomas.jonsson@markaryd.se

Vivljunga - en härlig plats att besöka.
Lördagen 29 augusti
Festivalloppet – SK Graal
Markaryds kommun – Kultur och fritid bjuder dig som går i grund- eller
gymnasieskolan på startavgiften. Ange bara ”Sommarskoj” på din anmälan.
OBS! Gäller ej efteranmälan.
Banlängd 21 km,10,8 km, 4,8 km, 1,5 km och 550 meter.
OBS! Följ utvecklingen av Corona pandemin.
Arrangör o kontakt
SK Graal
Ola Hanzon, tel. 073 - 320 41 33
festival@skgraal.se
www.skgraal.se

Juni, Juli, Augusti
Jag sitter här en stund
Och blundar men jag ser ändå
Jag räknar varje sjunde våg
Och jag svävar i en guld trädgård
Jag har suttit här ett tag
Sommarnatt blev sommardag
Jag ville aktivera min tro
Jag ville höra gräset gro
För hela året har jag väntat på
Juni, juli, augusti
För vindarna är varma då
Juni, juli, augusti
Du tror jag inte ser dig så
Du kommer utan kläder på
Men jag tror jag vet allt jag vill
Gud var god när du blev till
Jag sitter kvar en stund
Björkar blir en skuggig lund
En soldans på din grammofon
Håller regnet härifrån
För hela året har jag väntat på
Juni, juli, augusti
Allting verkar lättare då
Juni, juli, augusti
Innan du får gå
Vill jag få reda på
Har du nånsin känt så här?

Å Hela året har jag väntat på
Juni, juli, augusti
Allting verkar lättare då
Juni, juli, augusti
Allt känns mycket bättre då
Juni, juli, augusti
Vindarna är varma dååååå
Juni, juli, augusti
Artist: Gyllene Tider
Text: Per Gessle

10 saker du och
dina vänner kan
göra i sommar
som är helt gratis!
1. Bada i en sjö.
2. Mysa vid öppen brasa
sent på kvällen.
3. Cykla, promenera runt om i
Markaryds kommun.
4. Plocka bär och vistas
ute i skogen.
5. Ring en vän som du inte har
pratat med på länge.
6. Skriv ett riktigt brev.
7. Plocka blommor och ge till
någon speciell person.
8. Följa med på olika aktiviteter
som sommarskoj erbjuder.
9. Tälta.
10. Läs en ny spännande bok

Sommaren är kort
Inte ett moln
Så långt ögat kan nå
Inte en droppe regn
På flera dar
Med en glass i min mun
Å i sandaler av plast
Går jag i solen
Och tänker på dig
Ljusblåa dagar
Seglar förbi
Sommaren är kort
De mesta regnar bort
Men nu är den här
Så ta för dig
Solen skiner idag
Hösten kommer snart
De går med vindens fart
Så lyssna på mig
Solen skiner
Kanske bara idag
Vattnet är varmt
Och luften står still
Jag sitter i skuggan
Läser gårdagens blad
Snart är det dags
För ett hopp i de blå
Få bort sanden mellan tårna
Å svalka min kropp

Sommaren är kort
de mesta regnar bort
men nu är den här
så ta för dig
solen skiner idag
hösten kommer snart
de går med vindens fart
så lyssna på mig
solen skiner
kanske bara idag
nananana
nanana
nanana
nanana
nanana
sommaren är kort
det mesta regnar bort
men nu är den här
solen skiner
kanske bara idag
Artist:
Tomas Ledin
Text o Musik:
Tomas Ledin

Sommarskoj 2020

Sommarkrysset 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
En nöjespark i Stockholm? Två ord.
Vid havet finns detta en ……? Mellby……?
2
3
Mellan två träd kan man slå upp denna viloplats?
4
Fotbollslaget från söder i Stockholm. Hammarby IF´s smeknamn?
Musikarrangemang med ett annat ord?
5
6
Namnsdag lördagen 18 juli?
7
Engelska ordet för semester?
H2O, vatten men också en känd dansk popgrupp?
8
9
Hoppas att fisken gör detta i sommar.
10
En frukt med mycket c-vitaminer?
6,18 meter är för stunden världsrekordet i denna gren. Vilken?
11
12
Sveriges största insjö?
13
I väntans …? Gyllene …?
Vilken å saknas? Lagan, Ätran, Viskan.
14
15
Gotlands största ort?
Ledtråd: En kille som verkligen siktar högt?

Söndagen 30 augusti
Fiskets dag
Klintabadet i Strömsnäsbruk.
Mer information – se annons i Smålänningen i augusti.
Arrangör: Fiskevårdsområdena och Kultur och fritid
Vinnarna kommer att lottas ut bland de rätta svaren och publiceras på
www.mupi.se fr.o.m. fredagen 26 juni.
RÄTT SVAR – Ordet i den skuggade lodrätta raden skriver du på
talongen här nere o lämnar in den på biblioteken i Markaryd eller
Strömsnäsbruk. Går också bra att svara via mupi.se eller via QR koden.
Senast torsdagen 25 juni måste vi ha ditt svar.

Lycka till!

Namn:
Adress:
Postnr/Postadress:
Ålder:
Rätt svar är:

Mina Sommarskojsaktiviteter 2020
Aktivitet

Dag

Kl

Ev.anmälan

Övrigt

Njuta av sommaren – hela sommaren
Ansvarig utgivare
Sommarskoj 2020
Markaryds kommun
Kultur och fritid
Box 74, 285 22 Markaryd
Tel: 0433 – 721 03, 720 53

