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Torsdagen den 14 april finns det möjlighet för dig som är mellan 11-17 
år att hänga med oss fritidsledare ut och klättra i Hunnebostrand. Vi 
samlas vid Kulturhuset Hav & Land kl 11 och ger upp i skogen. Vi har 
all utrustningen med - tjockmadrass som fallskydd ochskor fins att låna 
(klätterskor i strl.36-42). 

Bra att veta är att klättring inte är helt riskfritt men vi vidtar alla 
säkerhetsåtgärder som är möjliga. Föranmälan krävs på studyalong.se/
sotenas. Max 8 deltagare.

Vid dåligt väder ha koll på fritidsgårdens sociala medier!

TORSDAG 14 APRIL KL 11 HUNNEBO

KLÄTTRA MED 
FRITIDSGÅRDEN
KLÄTTRA MED 
FRITIDSGÅRDEN

ÄGGJAKTENÄGGJAKTEN
MÅNDAG 11 APRIL KL 8
Måndag 11 april gömmer vi på fritidsgården ett stort påskägg på några 
olika ställen i kommunen.

Från och med kl 08.00 kan du gå in på våra sociala medier eller på appen 
”Ung i Sotenäs” och klicka på en länk till GPS-koordinaterna till de olika 
äggen. Sen är det bara upp till dig att hitta ägget först!

Lycka till!
/Påskharen



LÅTSKRIVAR-
LÄGER

@sotenasfritid@sotenasfritid

Under två dagar på påsklovet kommer fritidsgården att hålla i ett 
låtskrivarläger för dig som är mellan 11-15 år. 

Vi går igenom låtskrivandets grunder med textförfattande, ackord och 
melodi och pratar om populärmusikens olika former och beståndsdelar. 
Hur skriver man en bra refräng?  Vilka ackord passar bra ihop? Vad är en 
hook och varför finns tonarthöjningar?

Målet är att innan onsdagens slut ha hunnit skriva och eventuellt spela in 
en egen låt i fritidsgårdens egna musikstudio. Lägret hålls av musikerna 
och låtskrivarna Alba Bergeling och Joakim Linder.

Fritidsgården bjuder på mat och fika båda dagarna. Plats är Abbagården i 
Kungshamn. Föranmälan krävs på studyalong.se/sotenas

Max 10 deltagare.

Mer information:

Joakim Linder
Ungdomsutvecklare
joakim.linder@sotenas.se
0702087680

12-13 APRIL KL 13-16 KUNGSHAMN



BIBBLAN

KUNGSHAMNS BIBLIOTEK
ODLING & PYSSEL
På måndagen är du som mellan 6-13 år välkommen in till Kungshamns 
bibliotek att komma och pyssla med handledning av oss på bibblan samt 
om du vill, adoptera en planta som vi planterar i våra odlingslådor. Sen 
blir det upp till dig att ta hand om den och se till att den växer och frodas! 

Ingen föranmälan krävs utan det är bara att dyka upp!

POKÉNAD
Följ med vårt proffs Emil på en pokémon-promenad! Vi träffas utanför 
Bibblan och går runt i Kungshamn samtidigt som vi spelar Pokémon Go. 
Ta med ordentligt laddad telefon och något att dricka. Kläder efter väder 
och vill du ta med en förälder eller nån annan går det så klart bra!

Samling vid Kungshamns bibliotek på tisdagen och vid Kulturhuset 
Hav & Land på onsdagen. Ingen föranmälan krävs!

MÅNDAG 11 APRIL KL 14-16
ODLING & PYSSEL

NINTENDO SWITCH

POKÉNAD

NINTENDO SWITCH

TISDAG 12 APRIL KL 10-12 KUNGHAMN
ONSDAG 13 APRIL KL 10-12 HUNNEBO

TORSDAG 14 APRIL KL 10-13
Under fredagen den 25 februari mellan kl 13-15 är du välkommen att 
spela Nintendo Switch hos oss på Kungshamns bibliotek. Kom och se om 
du kan knäcka nån av oss bibliotekarier i Mario Kart 8!



BIBBLAN

PÅSKLOV PÅ KIFFEN!
Under påsklovet har vi på Kiffen öppet för 
dig som går i årskurs 3-9. Här har vi massvis 
av kul aktiviteter att ta del av. Du är såklart 
välkommen att bara komma och hänga.

Vi har öppet följande datum och tider:

MÅNDAG 11 april  13 - 17
onsdag  13 april    12 - 15.30
torsdag 14 april 10 - 13
 
Kiffen finns i Idrottens hus vid Kungshamnsvallen i Kungshamn. Besök gärna 
vår Facebook-sida för mer information. Vi ses!

PÅSKLOV PÅ KIFFEN!

KUNGSHAMNS BIBLIOTEK
Påskpyssel på bibblan!
Varje dag som Kungshamns bibliotek har öppet under lovet är du 
välkommen in till oss och pyssla på egen hand. Här har vi massor av olika 
material och redskap för alla möjliga olika typer av pyssel.

ÖPPETTIDER PÅSKLOVSVECKAN

MÅNDAG  11.00 - 18.00  Kungshamns bibliotek
TISDAG  11.00 - 18.00  Kungshamns bibliotek
ONSDAG  10.00 - 17.30  Hunnebostrands bibliotek
TORSDAG  10.00 - 15.00  Kungshamns bibliotek
FREDAG  STÄNGT  (Långfredagen)

Välkommen in önskar vi på Sotenäs kommunbibliotek!
0523-664654
 



Öppna förskolan
Måndag 11 april kl. 13-16 (0-6 år)
Sagostund i sagogrottan kl 14
Påskpyssel i Ateljen

Torsdag 14 april kl. 9-12 (0-2 år)
Äldre syskon får följa med.
Sångstund kl 10
Påskpyssel i Ateljen

Fika i caféet finns till självkostnadspris

Varmt välkomna!

Familjecentralen Fyren
Öppna Förskolan, Hunnebostrand





KULTURHUSET HAV & LANDKULTURHUSET HAV & LAND

PÅSKLOVSBIO!

Välkommen på gratis påsklovsbio på Kulturhuset Hav och Land i 
Hunnebostrand. Sotenäs kommun erbjuder 20 platser till varje visning. 

I anmälan ingår popcorn och valfri dricka. Fantastiska vidunder 
kan man anmäla sig till om man är 11-15 år och Lill-Zlatan gäller för 

åldern 5-11 årår. Anmäl stänger 24 timmar innan respektive visning.

Anmäl dig på studyalong.se/sotenas

fantastiska vidunder: dumbledores hemlighet 
tisdag 12 april 19-21.30

lill-zlatan och morbror raring 
söndag 17 april 15.00-16.30


