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Världens bästa sommarlov!
I din hand håller du Tierps kommuns folder för
sommarlovet 2017. Alla aktiviteter är kostnadsfria
och ibland ingår även lunch och fika. Den här foldern
delas ut till alla elever från 6-15 år via klasslärarna i
skolan. Först till kvarn gäller i anmälningsförfarandet
så se till att vara ute i god tid. Anmälningsperioden
är från och med 9 maj till och med 9 juni.
Tierps kommun genomför ˝Världens bästa sommarlov!˝
i samarbete med föreningar, organisationer och
församlingar och vi erbjuder allt från fotbollsläger till
skapande verkstäder. Utöver föreningsarrangemang
kommer även en hel del aktiviteter att ordnas av
kultur och fritid. Läs vidare i foldern om möjlighet till
gratis sommarbad, öppettider för våra uppskattade
fritidsgårdar och mycket, mycket mer!
Tierps kommun hoppas att sommarlovssatsningen
ska främja integration och skapa nya kontaktytor
mellan barn med olika sociala bakgrunder.
Vi vill helt enkelt att barnen i Tierps kommun får
världens bästa sommarlov!

Till föräldrar; alla barn som anmäler sig och är med på
aktiviteterna är försäkrade av Tierps kommun. Förtydligande;
aktiviteterna är inte barnomsorg och samtliga aktiviteter gäller
med reservation för ändringar, exempelvis i händelse av sjukdom.
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Satsningen möjliggörs av de extra medel som utlysts för sommarlovsstöd från regeringen och Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor (MUCF).

v. 24

Fotbollsskola
12-16 juni • kl. 9-12 • Gratis

Barn och ungdomar erbjuds träning och fotbollsutbildning från IK Rex. Vi håller till på Ottarsborgs
idrottsplats.
ÅLDER:

6-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

styrelsen@ikrex.se

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås/bulle, saft/juice

ARRANGÖRER:

IK REX, www.ikrex.se

PLATS:

Ottarsborgs idrottsplats,
Örbyhus
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Prova på judo
12 juni • kl. 15-17 • Gratis
Välkommen till ett nybörjarpass i judo. Vi leker,
gymnasiserar, tränar grunderna i fallteknik,
fasthållningar och kast. Lämplig klädsel är t-shirt
och långbyxor.
ÅLDER:

6-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

16 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Åsa Lindberger af Wåhlberg,
070 - 306 27 29, lindberger.
af.wahlberg@gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås, frukt, dricka

ARRANGÖRER:

Tierps Judoklubb

PLATS:

Möbeln, Tierp

Fotbollsskola
13 och 15 juni • kl. 9-15 • Gratis
Barn och ungdomar erbjuds fotbollsträning i
Söderfors. Föreningen Mutcho håller i träningarna
som kommer innehålla såväl kamratskap, taktik som
fotbollspel.
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ÅLDER:

7-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

25 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Michel Ntoto, 070 - 672 57 38,
ntotom@yahoo.fr

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås och saft
››

››

ARRANGÖRER:

Mutcho

PLATS:

Söderfors skola, skolgården,
Söderfors

Träna Triathlon
12-15 juni • kl. 17-19 • Gratis
Deltagarna får genomföra träning/lek inom
simning, cykling och löpning. Under lättsamma
former kommer det att finnas möjligheter att få
göra en minitriathlon om man vill.
ÅLDER:

8-14 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

15 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Johan Lindström,
tierptriathlon@gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Lättare mellanmål

ARRANGÖRER:

Aktiv cykel Tierp

PLATS:

Aspenbadet och Vegavallen
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Testa på Hip-hop, sång och dans
12, 14 och 16 juni • kl. 15-17 • Gratis
Föreningen Mutcho erbjuder en mångkulturell
mötesplats för kulturutbyte. Här erbjuds det
möjlighet att dansa, testa på hip-hop och sjunga
kareoke.
ÅLDER:

7-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Michel Ntoto,
ntotom@yahoo.fr

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås, saft/juice

ARRANGÖRER:

Mutcho

PLATS:

Söderfors skola, gymnastiksalen, Söderfors

Teater Aros ordnar teatersommar för dig!
12-15 juni • kl. 13-16 • Gratis
Är du mellan 12 och 15 år och vill prova på teater?
Träna på att prata inför folk eller träna din fantasi?
Eller du kanske vill träna på svenska språket eller få
nya vänner?
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ÅLDER:

12-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

25 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Anmälan görs till:
teateraros@gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Eftermiddagsmellis ingår!

ARRANGÖRER:

Teater Aros

PLATS:

Möbeln, Tierp

Sommarkul
13 juni • kl. 13-16 • Gratis
Kom när du vill! Hos oss kan du pyssla, spela spel,
pingis, kubb och annat kul.
ÅLDER:

7-12 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Anki Holmberg, 070 - 585 92 50,
anki.holmberg@svenskakyrkan
.se

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål

ARRANGÖRER:

Tierp-Söderfors församling,
www.svenskakyrkan.se/
tierp-soderfors

PLATS:

Söderfors församlingshem,
Söderfors
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Gör ditt eget datorspel
14 juni • kl. 13-15 • Gratis
Lär dig att göra ett datorspel med hjälp av
programmeringsverktyget Scratch. Ledaren Marika
Alneng visar hur du till exempel kan göra en bakgrund, lägga till ljud och få figurer att röra sig. Det
finns ett par surfplattor till utlån, men ta gärna med
dig din egen.
ÅLDER:

6-9 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

10 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

biblioteket.tierp@tierp.se
eller 0293 - 21 82 60
Meddela om du tar med en
egen surfplatta eller om du
önskar låna en.

MELLANMÅL/MAT:

Fika, meddela allergier

ARRANGÖRER:

Biblioteken i Tierps kommun

PLATS:

Utställningshallen,
Tierps bibliotek, Tierp

Skaparläger
14-16 juni • kl. 9-15 • Gratis
Barnen skapar med lera, färg, tyg, papper och vår
fantasi. Vi gör figurer och hittar på små pjäser.
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ÅLDER:

7-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

16 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Jenny Normark Momquist,
allaaldrarsscen@gmail.com

››

››

MELLANMÅL/MAT:

Enklare lunch

ARRANGÖRER:

Alla Åldrars Scen

PLATS:

Möbeln, Teater Pluto, Tierp

Fotbollsskola
13, 15 och 17 juni • kl. 15-17 • Gratis
Kom och spela fotboll när du vill och ha roligt.
Fotbollsskolan kommer att hållas på Vegavallen
mellan kl 15-17. Du behöver inte anmäla dig utan
det är öppet för alla. På plats kommer deltagarna att
delas upp i lag och grupper. Vi kommer att lära oss
bollteknik, regler, hur det är och spela i lag.
ÅLDER:

6-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Noor Ibrahim, 070 - 950 18 65,
midnimotierp2016@hotmail.
com

MELLANMÅL/MAT:

Medtages

ARRANGÖRER:

IOGT-NTO Midnimi
Kulturförening

PLATS:

Vegavallen, Tierp
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v. 25

Prova på judo
19 juni • kl. 15-17 • Gratis
Välkommen till ett nybörjarpass i judo. Vi leker,
gymnasiserar, tränar grunderna i fallteknik,
fasthållningar och kast. Lämplig klädsel är t-shirt
och långbyxor.
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ÅLDER:

6-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

16 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Åsa Lindberger af Wåhlberg,
070 - 306 27 29, lindberger.
af.wahlberg@gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås, frukt, dricka

ARRANGÖRER:

Tierps Judoklubb

PLATS:

Möbeln, Tierp

Kompisar
19-21 juni • kl. 10-15 • Gratis
Vi leker, pysslar, bakar, sjunger och går på äventyr
tillsammans. Kom och umgås med nya och gamla
kompisar.
ÅLDER:

6-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

30 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Ida Lektonius, 0703 - 99 86 66,
ida.lektonius@gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Lunch och mellanmål

ARRANGÖRER:

Björkbackskyrkan

PLATS:

Björkbackskyrkan, Örbyhus

Teaterskola
19-22 juni • kl. 9-15 • Gratis
Vi tränar på att spela teater, hitta på en pjäs och
framför den sista dagen för publik.
ÅLDER:

7-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

15 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Jenny Normark Momquist,
allaaldrarsscen@gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Enklare lunch

ARRANGÖRER:

Alla Åldrars Scen

PLATS:

Möbeln, Teater Pluto, Tierp
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Land och vatten
19-21 juni • kl. 9-12 • Gratis
Kom och var med på tre roliga och lärorika dagar
med fokus på säkerhet vid och i vattnet. En chans att
få prova på livräddning, HLR och kanske du är den
som klarar vårt badvaktsprov? Anmälan öppnar 9/5,
bekräftelsemail skickas ut under vecka 22. Endast en
anmälan/barn. Krav för att kunna delta är att man är
simkunnig*.
ÅLDER:

8-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

12 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

www.tierp.se/aspenbadet,
0293 - 21 90 90,
aspenbadet@tierp.se

MELLANMÅL/MAT:

Lättare mellanmål, uppge
allergier i anmälan.

ARRANGÖRER:

Badverksamheten i Tierps
kommun

PLATS:

Aspenbadet, Tierp

*Falla i på djupt vatten, få huvudet under vatten och därefter
simma 200m varav 50m på rygg.

Fotbollsskola
19-22 juni • kl. 9-12 • Gratis
Barn och ungdomar erbjuds träning och fotbollsutbildning från IK Rex. Vi håller till på Ottarsborgs
idrottsplats.
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››

››

ÅLDER:

6-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

styrelsen@ikrex.se

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås/bulle, saft/juice

ARRANGÖRER:

IK REX, www.ikrex.se

PLATS:

Ottarsborgs idrottsplats,
Örbyhus

Friidrottsskola
19-22 juni • kl. 10-12 • Gratis
19-22 juni • kl. 13-15 • Gratis
Tierps IF friidrotssektion ger barn och ungdomar
möjlighet att få prova på olika grenar inom friidrott.
Ledarna kommer att anordna olika lekar, tävlingar
och sista dagen kommer att avslutas med medaljutdelning till alla deltagare.
ÅLDER:

8-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

12 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Caroline Ström,
carolinestrom86@hotmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål

ARRANGÖRER:

Tierps IF friidrott,
www.tierpsiffriidrott.se

PLATS:

Vegavallen, Tierp
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Testa på Hip-hop, sång och dans
19, 21 och 23 juni • kl. 15-17 • Gratis
Föreningen Mutcho erbjuder en mångkulturell
mötesplats för kulturutbyte. Här erbjuds det
möjlighet att dansa, testa på hip-hop och sjunga
kareoke.
ÅLDER:

7-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Michel Ntoto,
ntotom@yahoo.fr

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås, saft/juice

ARRANGÖRER:

Mutcho

PLATS:

Söderfors skola, gymnastiksalen, Söderfors

Teater Aros ordnar teatersommar för dig!
19-22 juni • kl. 13-16 • Gratis
Är du mellan 12 och 15 år och vill prova på teater?
Träna på att prata inför folk eller träna din fantasi?
Eller du kanske vill träna på svenska språket eller få
nya vänner?
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ÅLDER:

12-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

25 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Anmälan görs till:
teateraros@gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Eftermiddagsmellis ingår!

ARRANGÖRER:

Teater Aros

PLATS:

Möbeln, Tierp

Sommarkul
20 juni • kl. 13-16 • Gratis
Kom när du vill! Hos oss kan du pyssla, spela spel,
pingis, kubb och annat kul.
ÅLDER:

7-12 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Anki Holmberg, 070 - 585 92 50,
anki.holmberg@svenskakyrkan
.se

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål

ARRANGÖRER:

Tierp-Söderfors församling,
www.svenskakyrkan.se/
tierp-soderfors

PLATS:

Söderfors församlingshem,
Söderfors

Fotbollsskola
20 och 22 juni • kl. 9-15 • Gratis
Barn och ungdomar erbjuds fotbollsträning i
Söderfors. Föreningen Mutcho håller i träningarna
som kommer innehålla såväl kamratskap, taktik som
fotbollspel.
ÅLDER:

7-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

25 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Michel Ntoto, 070 - 672 57 38,
ntotom@yahoo.fr

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås och saft

ARRANGÖRER:

Mutcho
›› 15

››

PLATS:

Söderfors skola, skolgården,
Söderfors

Fotbollsskola
13, 15 och 17 juni • kl. 15-17 • Gratis
Kom och spela fotboll när du vill och ha roligt.
Fotbollsskolan kommer att hållas på Vegavallen
mellan kl 15-17. Du behöver inte anmäla dig utan
det är öppet för alla. På plats kommer deltagarna att
delas upp i lag och grupper. Vi kommer att lära oss
bollteknik, regler, hur det är och spela i lag.
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ÅLDER:

6-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Noor Ibrahim, 070 - 950 18 65,
midnimotierp2016@hotmail.
com

MELLANMÅL/MAT:

Medtages

ARRANGÖRER:

IOGT-NTO Midnimi
Kulturförening

PLATS:

Vegavallen, Tierp

Prova-på-bågskytte
26-30 juni • kl. 10-12 • Gratis

v. 26

Välkommen till ett prova-på-pass med bågskytte
och korvgrillning. Instruktörer från Vendels Sportskytteklubb finns och instruerar barnen säkert.
ÅLDER:

8-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

8 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Tony Engberg, 0730 - 50 20 18,
lindberger.af.wahlberg@
gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Grillad korv med bröd, saft
och frukt

ARRANGÖRER:

Vendels Sportskytteklubb
(VSSK)

PLATS:

Örbyhus Idrottsplats

Musikläger - Världens bästa
sommarlov för dig som gillar musik!
26-29 juni • kl. 9-15 • Gratis
Nu har du som är mellan 10-15 år och som gillar att
spela och sjunga chansen att vara med på Kulturskolans dagläger mellan måndag och fredag. Vi
fokuserar på att spela tillsammans och att ha kul.
Vi kommer bland annat jobba med egna låtar som vi
arrangerar tillsammans till en konsert.
I händelse av sjukdom kan aktiviteten ställas in.
ÅLDER:

10-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

Begränsat antal platser

›› 17

››

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Fredrik Westergren,
Fredrik.Westergren@tierp.se

MELLANMÅL/MAT:

Lunch

ARRANGÖRER:

Kulturskolan, Tierps kommun

PLATS:

Kulturskolan, Möbeln, Tierp

Hälsa, Natur och Idrott
26-29 juni • kl. 10-16 • Gratis
Dagläger med fokus på friluftsliv, orientering,
friidrott, fotboll och terränglöpning.
ÅLDER:

7-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

20 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Katarina Larsson,
kattis.larsson70@gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Lunch och mellanmål

ARRANGÖRER:

Österlövsta FF

PLATS:

Sätravallen, Skärplinge

Land och vatten
26-28 juni • kl. 9-12 • Gratis
Kom och var med på tre roliga och lärorika dagar
med fokus på säkerhet vid och i vattnet. En chans att
få prova på livräddning, HLR och kanske du är den
som klarar vårt badvaktsprov? Anmälan öppnar 9/5,
bekräftelsemail skickas ut under vecka 22. Endast en
anmälan/barn. Krav för att kunna delta är att man är
simkunnig*.
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››

››

ÅLDER:

8-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

12 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

www.tierp.se/aspenbadet,
0293 - 21 90 90,
aspenbadet@tierp.se

MELLANMÅL/MAT:

Lättare mellanmål, uppge
allergier i anmälan.

ARRANGÖRER:

Badverksamheten i Tierps
kommun

PLATS:

Vendelbadet, Örbyhus

*Falla i på djupt vatten, få huvudet under vatten och därefter
simma 200m varav 50m på rygg.

Fotbollsskola
26-30 juni • kl. 17-18.30 • Gratis
Barnen erbjuds att tillsammans med ledare och
många andra kamrater att träffas, leka, ha roligt
och spela fotboll.
ÅLDER:

6-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

150 st
Robert Jansson,

FRÅGOR & ANMÄLAN:

stromsbergsif@stromsbergsbruk.
nu

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål

ARRANGÖRER:

Strömsbergs IF

PLATS:

LF-Arena, Tierp
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Friidrottsskola
26-29 juni • kl. 10-12 • Gratis
Prova på friidrottens olika grenar under lekfulla
och roliga övningar. Föreningens äldre aktiva får
möjlighet att vara delaktiga i ledarens roll och vara
instruktörer.
ÅLDER:

6-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

40 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Angelica Pettersson,
petterssona@outlook.com

MELLANMÅL/MAT:

Saftpaus, glass sista dagen

ARRANGÖRER:

Örbyhus Idrottsförening

PLATS:

Örbyhus idrottsplats, Örbyhus

Teaterläger
27-29 juni • kl. 10-15 • Gratis
Barnen får jobba med grunderna i teater. Vill vi så
skapar vi tillsammans en trevlig föreställning.
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ÅLDER:

12-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

15 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Jenny Normark Momquist,
allaaldrarsscen@gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Enklare lunch

ARRANGÖRER:

Alla åldrars scen

PLATS:

Möbeln, Teater Pluto, Tierp

Prova på judo
26 juni • kl. 15-17 • Gratis
Välkommen till ett nybörjarpass i judo. Vi leker,
gymnasiserar, tränar grunderna i fallteknik,
fasthållningar och kast. Lämplig klädsel är t-shirt
och långbyxor.
ÅLDER:

6-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

16 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Åsa Lindberger af Wåhlberg,
070 - 306 27 29, lindberger.
af.wahlberg@gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås, frukt, dricka

ARRANGÖRER:

Tierps Judoklubb

PLATS:

Möbeln, Tierp

Testa på Hip-hop, sång och dans
26, 28 och 30 juni • kl. 15-17 • Gratis
Föreningen Mutcho erbjuder en mångkulturell
mötesplats för kulturutbyte. Här erbjuds det
möjlighet att dansa, testa på hip-hop och sjunga
kareoke.
ÅLDER:

7-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Michel Ntoto,
ntotom@yahoo.fr

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås, saft/juice

ARRANGÖRER:

Mutcho

PLATS:

Söderfors skola, gymnastiksalen, Söderfors
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Sommarkul
27 juni • kl. 13-16 • Gratis
Kom när du vill! Hos oss kan du pyssla, spela spel,
pingis, kubb och annat kul.
ÅLDER:

7-12 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Anki Holmberg, 070 - 585 92 50,
anki.holmberg@svenskakyrkan
.se

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål

ARRANGÖRER:

Tierp-Söderfors församling,
www.svenskakyrkan.se/
tierp-soderfors

PLATS:

Söderfors församlingshem,
Söderfors

Fotbollsskola
27 och 29 juni • kl. 9-15 • Gratis
Barn och ungdomar erbjuds fotbollsträning i
Söderfors. Föreningen Mutcho håller i träningarna
som kommer innehålla såväl kamratskap, taktik som
fotbollspel.
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ÅLDER:

7-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

25 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Michel Ntoto, 070 - 672 57 38,
ntotom@yahoo.fr

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås och saft

ARRANGÖRER:

Mutcho
››

››

PLATS:

Söderfors skola, skolgården,
Söderfors

Fotbollsskola
27, 29 juni och 1 juli • kl. 15-17 • Gratis
Kom och spela fotboll när du vill och ha roligt.
Fotbollsskolan kommer att hållas på Vegavallen
mellan kl 15-17. Du behöver inte anmäla dig utan
det är öppet för alla. På plats kommer deltagarna att
delas upp i lag och grupper. Vi kommer att lära oss
bollteknik, regler, hur det är och spela i lag.
ÅLDER:

6-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Noor Ibrahim, 070 - 950 18 65,
midnimotierp2016@hotmail.
com

MELLANMÅL/MAT:

Medtages

ARRANGÖRER:

IOGT-NTO Midnimi
Kulturförening

PLATS:

Vegavallen, Tierp
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Bokvandring: Känn igen 25 blommor
29 juni • kl. 13-15.30 • Gratis
Hur ser en blåklocka ut? Var brukar det växa prästkragar? Hur många kronblad har en styvmorsviol?
Ta chansen att lära dig mer om sommarens blommor!
Vi använder boken Känn igen 25 blommor, som du
får efter kursen.
Följ med två sommarjobbande ungdomar till skogen
vid Vegavallen. Ungdomarna går på gymnasiet och
har utbildats av Tierps Naturskola. Handledning med
övningar och lekar. Samling utanför gångtunneln vid
Vegavallen. Ha oömma kläder och ta med regnkläder
om det behövs.
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ÅLDER:

7-9 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

10 st (först till kvarn)

FRÅGOR & ANMÄLAN:

biblioteket.tierp@tierp.se
eller 0293 - 21 82 60

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål, meddela allergier

ARRANGÖRER:

Tierps Naturskola och
Biblioteken i Tierps kommun

PLATS:

Gångtunneln vid Vegavallen

Sommarskoj
3-6 juli • kl. 10-16 • Gratis

v. 27

Barnen kommer tillsammans att pyssla, leka olika
lekar och åka på dagsutflykter i närområdet. Vi
kommer även att göra mat över öppen eld.
ÅLDER:

6-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

30st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Malin Fritzon, malin.
fritzon@borgenkyrkan.se,
0730 - 81 19 09

MELLANMÅL/MAT:

Frukt, lunch, mellanmål

ARRANGÖRER:

Borgenkyrkan,
www.borgenkyrkan.se

PLATS:

Borgenkyrkan, Tierp

Testa på Hip-hop, sång och dans
3, 5 och 7 juli • kl. 15-17 • Gratis
Föreningen Mutcho erbjuder en mångkulturell
mötesplats för kulturutbyte. Här erbjuds det
möjlighet att dansa, testa på hip-hop och sjunga
kareoke.
ÅLDER:

7-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Michel Ntoto,
ntotom@yahoo.fr

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås, saft/juice

ARRANGÖRER:

Mutcho

PLATS:

Söderfors skola, gymnastiksalen, Söderfors
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Prova på judo
3 juli • kl. 15-17 • Gratis
Välkommen till ett nybörjarpass i judo. Vi leker,
gymnasiserar, tränar grunderna i fallteknik,
fasthållningar och kast. Lämplig klädsel är t-shirt
och långbyxor.
ÅLDER:

6-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

16 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Åsa Lindberger af Wåhlberg,
070 - 306 27 29, lindberger.
af.wahlberg@gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås, frukt, dricka

ARRANGÖRER:

Tierps Judoklubb

PLATS:

Möbeln, Tierp

Bokvandring: Känn igen 25 blommor
4 juli • kl. 13-15.30 • Gratis
Hur ser en blåklocka ut? Var brukar det växa prästkragar? Hur många kronblad har en styvmorsviol?
Ta chansen att lära dig mer om sommarens blommor!
Vi använder boken Känn igen 25 blommor, som du
får efter kursen.
Följ med två sommarjobbande ungdomar till skogen
vid Vegavallen. Ungdomarna går på gymnasiet och
har utbildats av Tierps Naturskola. Handledning med
övningar och lekar. Samling utanför gångtunneln vid
Vegavallen. Ha oömma kläder och ta med regnkläder
om det behövs.
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››

››

ÅLDER:

7-9 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

10 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

biblioteket.tierp@tierp.se
eller 0293 - 21 82 60

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål, meddela allergier

ARRANGÖRER:

Tierps Naturskola och
Biblioteken i Tierps kommun

PLATS:

Gångtunneln vid Vegavallen

Fotbollsskola
4 och 6 juli • kl. 9-15 • Gratis
Barn och ungdomar erbjuds fotbollsträning i
Söderfors. Föreningen Mutcho håller i träningarna
som kommer innehålla såväl kamratskap, taktik som
fotbollspel.
ÅLDER:

7-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

25 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Michel Ntoto, 070 - 672 57 38,
ntotom@yahoo.fr

MELLANMÅL/MAT:

Smörgås och saft

ARRANGÖRER:

Mutcho

PLATS:

Söderfors skola, skolgården,
Söderfors
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Sommarkul
4 juli • kl. 13-16 • Gratis
Kom när du vill! Hos oss kan du pyssla, spela spel,
pingis, kubb och annat kul.
ÅLDER:

7-12 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Anki Holmberg,
070 - 585 92 50,
anki.holmberg@svenskakyrkan
.se

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål

ARRANGÖRER:

Tierp-Söderfors församling,
www.svenskakyrkan.se/
tierp-soderfors

PLATS:

Söderfors församlingshem,
Söderfors

Fotbollsskola
4, 6 och 8 juli • kl. 15-17 • Gratis
Kom och spela fotboll när du vill och ha roligt.
Fotbollsskolan kommer att hållas på Vegavallen
mellan kl 15-17. Du behöver inte anmäla dig utan
det är öppet för alla. På plats kommer deltagarna att
delas upp i lag och grupper. Vi kommer att lära oss
bollteknik, regler, hur det är och spela i lag.
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ÅLDER:

6-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Noor Ibrahim, 070 - 950 18 65,
midnimotierp2016@hotmail.
com

››

››

MELLANMÅL/MAT:

Medtages

ARRANGÖRER:

IOGT-NTO Midnimi
Kulturförening

PLATS:

Vegavallen, Tierp

Sommarkul
11 juli • kl. 13-16 • Gratis

v. 28

Kom när du vill! Hos oss kan du pyssla, spela spel,
pingis, kubb och annat kul.
ÅLDER:

7-12 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Anki Holmberg, 070 - 585 92 50,
anki.holmberg@svenskakyrkan
.se

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål

ARRANGÖRER:

Tierp-Söderfors församling,
www.svenskakyrkan.se/
tierp-soderfors

PLATS:

Söderfors församlingshem,
Söderfors

Fotbollsskola
11, 13 och 15 juli • kl. 15-17 • Gratis
Kom och spela fotboll när du vill och ha roligt.
Fotbollsskolan kommer att hållas på Vegavallen
mellan kl 15-17. Du behöver inte anmäla dig utan
det är öppet för alla. På plats kommer deltagarna att
delas upp i lag och grupper. Vi kommer att lära oss
bollteknik, regler, hur det är och spela i lag.

›› 29

››

ÅLDER:

6-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Noor Ibrahim, 070 - 950 18 65,
midnimotierp2016@hotmail.
com

MELLANMÅL/MAT:

Medtages

ARRANGÖRER:

IOGT-NTO Midnimi
Kulturförening

PLATS:

Vegavallen, Tierp

Gör ditt eget datorspel

v. 29

17 juli • kl. 13-15 • Gratis

30

Lär dig att göra ett datorspel med hjälp av
programmeringsverktyget Scratch. Ledaren Marika
Alneng visar hur du till exempel kan göra en bakgrund, lägga till ljud och få figurer att röra sig. Det
finns ett par surfplattor till utlån, men ta gärna med
››
dig din egen.

››

ÅLDER:

6-9 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

10 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

biblioteket.tierp@tierp.se
eller 0293 - 21 82 60
Meddela om du tar med en
egen surfplatta eller om du
önskar låna en.

MELLANMÅL/MAT:

Fika, meddela allergier

ARRANGÖRER:

Biblioteken i Tierps kommun

PLATS:

Utställningshallen,
Tierps bibliotek, Tierp

Sommarkul
18 juli • kl. 13-16 • Gratis
Kom när du vill! Hos oss kan du pyssla, spela spel,
pingis, kubb och annat kul.
ÅLDER:

7-12 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Anki Holmberg, 070 - 585 92 50,
anki.holmberg@svenskakyrkan
.se

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål

ARRANGÖRER:

Tierp-Söderfors församling,
www.svenskakyrkan.se/
tierp-soderfors

PLATS:

Söderfors församlingshem,
Söderfors
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Fotbollsskola
18, 20 och 22 juli • kl. 15-17 • Gratis
Kom och spela fotboll när du vill och ha roligt.
Fotbollsskolan kommer att hållas på Vegavallen
mellan kl 15-17. Du behöver inte anmäla dig utan
det är öppet för alla. På plats kommer deltagarna att
delas upp i lag och grupper. Vi kommer att lära oss
bollteknik, regler, hur det är och spela i lag.
ÅLDER:

6-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Noor Ibrahim, 070 - 950 18 65,
midnimotierp2016@hotmail.
com

MELLANMÅL/MAT:

Medtages

ARRANGÖRER:

IOGT-NTO Midnimi
Kulturförening

PLATS:

Vegavallen, Tierp

Sommarkul
25 juli • kl. 13-16 • Gratis

v. 30

Kom när du vill! Hos oss kan du pyssla, spela spel,
pingis, kubb och annat kul.
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ÅLDER:

7-12 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Anki Holmberg, 070 - 585 92 50,
anki.holmberg@svenskakyrkan
.se

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål
››

ARRANGÖRER:

Tierp-Söderfors församling,
www.svenskakyrkan.se/
tierp-soderfors

PLATS:

Söderfors församlingshem,
Söderfors

››

Fotbollsskola
25, 27 och 29 juli • kl. 15-17 • Gratis
Kom och spela fotboll när du vill och ha roligt.
Fotbollsskolan kommer att hållas på Vegavallen
mellan kl 15-17. Du behöver inte anmäla dig utan
det är öppet för alla. På plats kommer deltagarna att
delas upp i lag och grupper. Vi kommer att lära oss
bollteknik, regler, hur det är och spela i lag.
ÅLDER:

6-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Noor Ibrahim, 070 - 950 18 65,
midnimotierp2016@hotmail.
com

MELLANMÅL/MAT:

Medtages

ARRANGÖRER:

IOGT-NTO Midnimi
Kulturförening

PLATS:

Vegavallen, Tierp
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v. 31

Sommarkul
1 augusti • kl. 13-16 • Gratis

Kom när du vill! Hos oss kan du pyssla, spela spel,
pingis, kubb och annat kul.
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ÅLDER:

7-12 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Anki Holmberg,
070 - 585 92 50,
anki.holmberg@svenskakyrkan
.se

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål

ARRANGÖRER:

Tierp-Söderfors församling,
www.svenskakyrkan.se/
tierp-soderfors

PLATS:

Söderfors församlingshem,
Söderfors

Fotbollsskola
1, 3 och 5 augusti • kl. 15-17 • Gratis
Kom och spela fotboll när du vill och ha roligt.
Fotbollsskolan kommer att hållas på Vegavallen
mellan kl 15-17. Du behöver inte anmäla dig utan
det är öppet för alla. På plats kommer deltagarna att
delas upp i lag och grupper. Vi kommer att lära oss
bollteknik, regler, hur det är och spela i lag.
ÅLDER:

6-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Noor Ibrahim, 070 - 950 18 65,
midnimotierp2016@hotmail.
com

MELLANMÅL/MAT:

Medtages

ARRANGÖRER:

IOGT-NTO Midnimi
Kulturförening

PLATS:

Vegavallen, Tierp

Lådbilsverkstad
7-11 augusti • kl. 9-16 • Gratis

v. 32

Vill du vara med på lådbilsracet som hålls under
Tierps Torgfest 26 augusti? Ta då chansen och bygg
din egen lådbil i vår verkstad! Under två veckors tid
har vi öppet måndag till fredag så du har chansen att
bygga en lådbil att tävla med på lådbilsracet.
Drop-in! Ingen föranmälan krävs.
ÅLDER:

6-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

Drop-in
›› 35

››

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Fredrik Öhlund, 0293 - 21 83 16
fredrik.ohlund@tierp.se

MELLANMÅL/MAT:

Frukt, mellanmål, lunch

ARRANGÖRER:

Tierps kommun

PLATS:

Möbeln, Tierp

Skaparläger
8-10 augusti • kl. 10-15 • Gratis
Vi skapar med lera, färg, tyg papper och vår fantasi.
Vi gör figurer och hittar på små pjäser.
ÅLDER:

7-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

15 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Jenny Normark Momquist,
allaaldrarsscen@gmail.com

MELLANMÅL/MAT:

Enklare lunch

ARRANGÖRER:

Alla Åldrars Scen

PLATS:

Möbeln, Teater Pluto, Tierp

Sommarkul
8 augusti • kl. 10-15 • Gratis
Kom när du vill! Här finns krocket, kubb, pyssel,
pingis, bakning och annat kul! Kl. 12 serveras toast
och saft, kl. 14 fika.
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ÅLDER:

7-12 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Anki Holmberg, 070 - 585 92 50,
anki.holmberg@svenskakyrkan
.se

››

››

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål

ARRANGÖRER:

Tierp-Söderfors församling,
www.svenskakyrkan.se/
tierp-soderfors

PLATS:

Söderfors församlingshem,
Söderfors

Fotbollsskola
8, 10 och 12 augusti • kl. 15-17 • Gratis
Kom och spela fotboll när du vill och ha roligt.
Fotbollsskolan kommer att hållas på Vegavallen
mellan kl 15-17. Du behöver inte anmäla dig utan
det är öppet för alla. På plats kommer deltagarna att
delas upp i lag och grupper. Vi kommer att lära oss
bollteknik, regler, hur det är och spela i lag.
ÅLDER:

6-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Noor Ibrahim, 070 - 950 18 65,
midnimotierp2016@hotmail.
com

MELLANMÅL/MAT:

Medtages

ARRANGÖRER:

IOGT-NTO Midnimi
Kulturförening

PLATS:

Vegavallen, Tierp
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Serieteckningskurs
9 och 10 augusti • kl. 10-12 • 10-12 år • Gratis
9 och 10 augusti • kl. 13-15 • 13-15 år • Gratis
En tvådagars-kurs där vi pratar om olika sorters serier
och lär oss göra egna. Du får bland annat lära dig
att rita din favoritfigur och hitta på en egen. Vi går
igenom hur serierutor fungerar och hur pratbubblor
och ljudeffekter används. Du behöver inte vara duktig
på att rita!
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ÅLDER:

10-12 år och 13-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

10 st (först till kvarn)

FRÅGOR & ANMÄLAN:

biblioteket.tierp@tierp.se
eller 0293 - 21 82 60

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål, meddela allergier

ARRANGÖRER:

Biblioteken i Tierps kommun

PLATS:

Utställningshallen,
Tierps bibliotek, Tierp

Teckning: Studio Lord

Lådbilsverkstad
14-18 augusti • kl. 9-16 • Gratis

v. 33

Vill du vara med på lådbilsracet som hålls under
Tierps Torgfest 26 augusti? Ta då chansen och bygg
din egen lådbil i vår verkstad! Under två veckors tid
har vi öppet måndag till fredag så du har chansen att
bygga en lådbil att tävla med på lådbilsracet.
Drop-in! Ingen föranmälan krävs.
ÅLDER:

6-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

Drop-in

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Fredrik Öhlund, 0293 - 21 83 16
fredrik.ohlund@tierp.se

MELLANMÅL/MAT:

Frukt, mellanmål, lunch

ARRANGÖRER:

Tierps kommun

PLATS:

Möbeln, Tierp
39

Sommarkul med häst
14-16 augusti • kl. 9-14 • Gratis
Barnen får vara i stallet och lära sig häst- och
stallskötsel. De kommer att få teoretisk information
och testa på att rida.
ÅLDER:

7-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

16 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Tierps Ryttarklubb,
tirk@telia.com

MELLANMÅL/MAT:

Medtages

ARRANGÖRER:

Tierps Ryttarklubb,
www.tirk.org

PLATS:

Tierps Ryttarklubb, Tierp

Sommarkul
15 augusti • kl. 10-15 • Gratis
Kom när du vill! Här finns krocket, kubb, pyssel,
pingis, bakning och annat kul! Kl. 12 serveras toast
och saft, kl. 14 fika.
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ÅLDER:

7-12 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Anki Holmberg, 070 - 585 92 50,
anki.holmberg@svenskakyrkan
.se

MELLANMÅL/MAT:

Mellanmål

ARRANGÖRER:

Tierp-Söderfors församling,
www.svenskakyrkan.se/
tierp-soderfors
››

››

PLATS:

Söderfors församlingshem,
Söderfors

Fotbollsskola
15, 17 och 19 augusti • kl. 15-17 • Gratis
Kom och spela fotboll när du vill och ha roligt.
Fotbollsskolan kommer att hållas på Vegavallen
mellan kl 15-17. Du behöver inte anmäla dig utan
det är öppet för alla. På plats kommer deltagarna att
delas upp i lag och grupper. Vi kommer att lära oss
bollteknik, regler, hur det är och spela i lag.
ÅLDER:

6-15 år

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Noor Ibrahim, 070 - 950 18 65,
midnimotierp2016@hotmail.
com

MELLANMÅL/MAT:

Medtages

ARRANGÖRER:

IOGT-NTO Midnimi
Kulturförening

PLATS:

Vegavallen, Tierp
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Filmkollo
15-18 augusti • kl. 9-15 (18 augusti kl. 9-12) • Gratis
På filmkollo får deltagarna skapa film genom
animation med ipad. De får skriva manus, tillverka
rekvisita, filma och redigera. Arbetet avslutas med
gemensam filmvisning och samtal om de magiska
filmerna som skapats under dagarna. Workshopen
och filmkollot leds av professionella animatörer i
samarbete med Filmcentrum.
ÅLDER:

9-13 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

20 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

Michael Sjöberg, 073 - 066 78 25,
michael.sjoberg@tierp.se

MELLANMÅL/MAT:

Lunch

ARRANGÖRER:

Tierps kommun, Filmcentrum

PLATS:

Möbeln, Tierp

Biblioteken i Tierps kommun
På kommunens bibliotek kan du låna böcker, filmer
och tidningar. Du kan få boktips och använda våra
datorer med internet. På biblioteken finns det även
ritmaterial och brädspel.
Mer information hittar du på biblinord.se/tierp
ÖPPETTIDER FR.O.M 12 JUNI – T.O.M 19 AUGUSTI
MÅNDAG - TORSDAG

11-18

FREDAG

11-16

TIERPS BIBLIOTEK
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››

››

KARLHOLMS BIBLIOTEK*

MÅNDAGAR, V. 24-26

13-18

SKÄRPLINGE BIBLIOTEK

TORSDAGAR

13-18

SÖDERFORS BIBLIOTEK**

TISDAGAR, V. 24-26

13-18

ÖRBYHUS BIBLIOTEK

TISDAGAR

13-18

* Stängt v. 27-33
** Stängt v. 27-33

Sommarbokbussen
Det blir ”Sommarkul” vid Söderfors församlingshem
kl. 14-15 på tisdagar i juli där även allmänhet är
välkomna att låna ombord. 4, 11, 18 och 25 juli.
Bokbussen står även vid Vegavallen i Tierp på
onsdagseftermiddagar kl. 14-15.
Här erbjuds allmänheten såväl som deltagarna i
Midnimos fotbollsskola biblioteksservice.
5, 12, 19 och 26 juli.
BOKBUSSEN SCHEMA PÅ FREDAGAR • 7 JULI - 11 AUGUSTI
HÅLLPLATS

KLOCKSLAG

TOTAL STOPPTID

STORSAND

09.30 -10.45

1 tim 15 min

FÅGELSUNDET

11.15 -12.00

45 min

GUDINGE

13.10 -14.00

50 min

BARNENS BRUK I LÖVSTA

14.20 -15.00

40 min
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Bokdykarna Aspenbadet
v. 28 • 10 juli • kl. 09.30 -12.00 • Gratis
v. 29 • 17 juli • kl. 09.30 -12.00 • Gratis
v. 30 • 24 juli • kl. 09.30 -12.00 • Gratis
v. 31 • 31 juli • kl. 09.30 -12.00 • Gratis
Kom till Aspenbadet, ha skoj i vattnet och anta
utmaningen att bli en bokdykare! Med hjälp av saker
på botten skapar vi berättelser tillsammans. Du får
simglasögon och bok i present.
Vid anmälan skriv datum och plats, barnets namn
och ålder samt eventuella allergier.
Krav för att kunna delta är att man är mellan 9-11
år, har en god vattenvana och är simkunnig*.
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ÅLDER:

9-11 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

12 st (först till kvarn)

FRÅGOR & ANMÄLAN:

biblioteket.tierp@tierp.se
eller 0293 - 21 82 60

››

››

MELLANMÅL/MAT:

Lätt lunch, festis

ARRANGÖRER:

Biblioteken i Tierps kommun,
Badverksamheten, Tierps
kommun

PLATS:

Aspenbadet, Tierp

Bokdykarna Vendelbadet
v. 28 • 13 juli • kl. 09.30 -12.00 • Gratis
v. 29 • 20 juli • kl. 09.30 -12.00 • Gratis
v. 30 • 27 juli • kl. 09.30 -12.00 • Gratis
v. 31 • 3 augusti • kl. 09.30 -12.00 • Gratis
Kom till Vendelbadet, ha skoj i vattnet och anta
utmaningen att bli en bokdykare! Med hjälp av saker
på botten skapar vi berättelser tillsammans. Du får
simglasögon och bok i present.
Vid anmälan skriv datum och plats, barnets namn
och ålder samt eventuella allergier.
Krav för att kunna delta är att man är mellan 9-11
år, har en god vattenvana och är simkunnig*.
ÅLDER:

9-11 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

12 st (först till kvarn)

FRÅGOR & ANMÄLAN:

biblioteket.tierp@tierp.se
eller 0293 - 21 82 60

MELLANMÅL/MAT:

Lätt lunch, festis

ARRANGÖRER:

Biblioteken i Tierps kommun,
Badverksamheten, Tierps
kommun

PLATS:

Vendelbadet, Örbyhus

*Falla på djupt vatten, få huvudet under vatten och därefter
simma 200 m varav 50 m på rygg.
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Sommarboken drar igång!

v. 24

Är du mellan 8 och 12 år? Gillar du att träffa kompisar,
fika, prata om böcker du lyssnat på eller läst? Då kan
du vara med i projektet Sommarboken. Kom in till
något av biblioteken i Tierps kommun så får du en
egen gympapåse som du fyller med läsning. Du kan
låna både faktaböcker och skönlitteratur, serier, film
och ljudböcker. Självklart kan du läsa på vilket språk du
vill. Du väljer själv hur mycket eller lite du vill läsa och
behöver inte recensera böckerna.
Tillsammans med gympapåsen får du även klistermärken, bokmärke och festivalarmband. Antalet
gympapåsar är begränsat. Passa även på att lösa det
hemliga meddelandet när du kommer och ta chansen
att vinna fina priser på Sommarboksfesten i augusti.
Hämta din gympapåse och fyll den med läsning:
KARLHOLMS BIBLIOTEK

14 juni kl. 11-15 OBS! Extraöppet

SKÄRPLINGE BIBLIOTEK

15 juni kl. 13-18

SÖDERFORS BIBLIOTEK

13 juni kl. 13-18

TIERPS BIBLIOTEK

13 juni kl. 11-18

ÖRBYHUS BIBLIOTEK

13 juni kl. 13-18

ÅLDER:

8-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

Först till kvarn

ARRANGÖRER:

Biblioteken i Tierps kommun

PLATS:

Biblioteken i Tierps kommun
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Sommarboksfika

v. 26

Kom och träffa andra deltagare i Sommarboken!
Vi fikar och pratar om böcker. Du får chansen att skylta
biblioteket med dina favoritböcker. Jakten på det hemliga
meddelandet fortsätter. Även nya deltagare är välkomna!
KARLHOLMS BIBLIOTEK

26 juni kl 10.00-12.00

SKÄRPLINGE BIBLIOTEK

29 juni kl 10.00-12.00

SÖDERFORS BIBLIOTEK

27 juni kl 10.00-12.00

TIERPS BIBLIOTEK

28 juni 10.00-12.00

ÖRBYHUS BIBLIOTEK

27 juni kl 10.00-12.00

ÅLDER:

8-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

Drop in

MELLANMÅL/MAT:

Fika

ARRANGÖRER:

Biblioteken i Tierps kommun

PLATS:

Biblioteken i Tierps kommun

Sommarboksfika

v. 30

Kom och träffa andra deltagare i Sommarboken!
Vi fikar och pratar om böcker. Vi tecknar serier. Jakten
på det hemliga meddelandet fortsätter. Även nya
deltagare är välkomna!
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KARLHOLMS BIBLIOTEK

24 juli kl 10.00-12.00 OBS! Extraöppet

SKÄRPLINGE BIBLIOTEK

27 juli kl 10.00-12.00 OBS! Extraöppet

SÖDERFORS BIBLIOTEK

25 juli kl 10.00-12.00 OBS! Extraöppet

TIERPS BIBLIOTEK

26 juli 10.00-12.00

ÖRBYHUS BIBLIOTEK

25 juli kl 10.00-12.00

ÅLDER:

8-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

Drop in

MELLANMÅL/MAT:

Fika

ARRANGÖRER:

Biblioteken i Tierps kommun

PLATS:

Biblioteken i Tierps kommun

Sommarboksfika

v. 33

16 augusti • kl. 13-15 • Gratis
Alla deltagare i Sommarboken bjuds in till fest på Tierps
bibliotek! Klä gärna ut dig till en seriefigur eller kom
som en bokkaraktär! Vi bjuder på överraskningar och
roligheter. Lösningen till det hemliga meddelandet
presenteras och vinnare utses. Missa inte!
ÅLDER:

8-12 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

Drop in

MELLANMÅL/MAT:

Fika

ARRANGÖRER:

Biblioteken i Tierps kommun

PLATS:

Biblioteken i Tierps kommun
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Fritidsgårdar
Du som är 13 år eller äldre är välkommen till våra
fritidsgårdar. Gårdarna är drogfria träffpunkter där
det finns personal som tillsammans med ungdomarna
leder verksamheten. Här kan man spela spel, Xbox,
ps4, biljard, pingis, kort och bara hänga. Vi har även
ett café där man kan köpa smörgås och fika.
Från och med 2016 är verksamheterna gratis.
Fritidsgårdarna finns i orterna Tierp, Örbyhus,
Söderfors och Skärplinge. Varmt välkomna till våra
verksamheter!
Mer information och öppetider hittar ni på: www.tierp.se/utbildningoch-barnomsorg/fritidsgardar-och-fritidsklubb

Öppetider Rörholmsbadet
Ängsbacksvägen 1, Söderfors, 0293-308 50
27 MAJ – 20 AUG.
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MÅNDAG - FREDAG

10-19

LÖRDAG - SÖNDAG

10-17

6 JUNI

10-17

MIDSOMMARAFTON

10-14

MIDSOMMARDAGEN

10-14

Bassängen stänger 15 min före
utsatt tid. Reservation för ev.
ändringar. Bastun är uppvärmd
måndagar, onsdagar och
fredagar från kl. 15, lördagar
kl. 15-17.
OBS! Entréavgift tillkommer.

Öppetider Aspenbadet
Palmgatan 16, Tierp, 0293-12 90 90
aspenbadet@tierp.se
SOMMARTIDEN FR.O.M. 10 JUNI – 20 AUG.
MÅNDAG

12-20

TISDAG

06-09*

12-19

ONSDAG

12-18

18-20*

TORSDAG

06-09*

12-19

FREDAG

06-09*

12-19

LÖRDAG

10-16

SÖNDAG

10-16

6 JUNI

10-14

MIDSOMMARAFTON

10-14

*Endast motionssim
Kassan och bassängerna stänger 30 min före utsatt tid.
Reservation för ev. ändringar.
OBS! Entréavgift tillkommer.

Spela beachvolley på Aspenbadet
Beachvolleyplanen är öppen för alla våra badgäster.
Det går också att boka planen utanför badets
öppettider. Bokning och info via Aspenbadet tel
0293-21 90 90
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Öppetider Vendelbadet
Uppsalavägen 7, Örbyhus. 0293-21 96 30
FR.O.M. 10 JUNI – 20 AUG.

27 MAJ – 9 JUNI
MÅNDAG

13-19

TISDAG

13-19

ONSDAG

13-19

TORSDAG

13-19

FREDAG

13-19

LÖRDAG
SÖNDAG
6 JUNI

MÅNDAG

10-19

TISDAG

10-19

ONSDAG

10-19

TORSDAG

10-19

FREDAG

10-19

10-17

LÖRDAG

10-17

10-17

SÖNDAG

10-17

10-17

MIDSOMMARAFTON

10-14

19-20*
19-20*

VENDELBADETS CAFÉ
MÅN - FRE

10-18

LÖ - SÖ

10-17

*Endast motionssim
Kassan och bassängerna stänger 30 min före utsatt tid.
Reservation för ev. ändringar.
OBS! Entréavgift tillkommer.

Sommarlovsfinal på Vendelbadet
17 augusti
Fri entré för alla hela dagen
Ej simkunniga i vuxens sällskap
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19-20*
19-20*

Bada gratis i sommar!
Testa din simkunnighet, klarar du vårt test får du ett
sommarlovskort utan kostnad. Gäller barn boende i
Tierps kommun, ålder 7-15 år. Sommarlovskortet gäller
på Aspenbadet, Vendelbadet och Rörhomsbadet.
Föranmäl dig och kom och gör ett vattensäkerhetstest:
29 maj – 2 juni kl. 14 – 18.30 på Vendelbadet
29 maj kl 14 – 19 på Aspenbadet
30 maj kl 16 – 19 på Aspenbadet
1 juni kl 16-19 på Aspenbadet
2 juni kl 14 -19 på Aspenbadet
OBS! Detta är de enda tider som erbjuds för vattensäkerhetstest,
föranmälan krävs! Klarar du testet får du ett sommarlovskort och
badar fritt hela sommaren.

Krav för dig som fyllt 12 år och upp tom 15 år är att
du har målsmans godkännande, har god vattenvana är
simkunnig* och gör ett vattensäkerhetstest.
Krav för dig som fyllt 7 år och upp tom 11 år är att du
tillsammans med en vuxen gör ett vattensäkerhetstest.
Sommarlovskortet (för dig upp till och med 11 år) gäller
endast när du badar tillsammans med en vuxen.
ÅLDER:

7-15 år

MAX ANTAL DELTAGARE:

150 st

FRÅGOR & ANMÄLAN:

www.tierp.se/aspenbadet

PLATS:

Vendelbadet och Aspenbadet

Vad gäller för att vara simkunnig:
*Falla på djupt vatten, få huvudet under vatten och därefter simma
200 m varav 50 m på rygg.
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Flytvästar finns att låna
Flytvästar för både vuxna och barn, finns att låna på
Vendelbadet i Örbyhus och på Rörhomsbadets
Camping i Söderfors.

Badrullstol att låna för friluftsbad
Nu finns möjligheten att låna badrullstol. Badrullstolen har extra stora hjul och solstolsliknande
ryggstöd i tyg. Den är lätt att manövrera och gör det
möjligt att åka en bit ut i vattnet med hjälp.
Max vikt 100 kg. En stol är placerad och finns att låna
vid Ängskärs havsbad, via campingens reception. Det
finns också en badrullstol att låna via Vendelbadet
för att ta med till valfritt friluftsbad. Bokning av stol
görs via Vendelbadet tel 0293-21 96 30.
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Kultur och fritid konsumentvägledning
Barn och badsäkerhet
Att bada hör sommaren till. Nedan finns en
checklista för hur du som förälder kan förhindra
drunkning:
• Övervaka alla barn medan de är i, på eller nära vatten.
Låt inte äldre barn passa små barn vid vatten. En vuxen
ska alltid finnas på plats.
• Lämna aldrig en vattenfylld pool utan skydd. Tänk även
på grannens barn. I Sverige är det lag på att ha ett skydd
kring fasta pooler och dammar som är djupare än 20 cm.
Flyttbara pooler bör skyddas av staket eller lock, finns
inget lämpligt skydd bör de tömmas.
• Överskatta inte barns simförmåga. Små barn är inte
mogna att bedöma sin egen förmåga.
• Simhjälpmedel, exempelvis armringar, är ett hjälpmedel
för simträning. De ersätter inte en flytväst.
• Lär dig första hjälpen. Vid drunkning kan direkt återupplivning vara avgörande.
• Mer information finns på hemsidorna www.konsumentverket.se, www.dinsakerhet.se och www.msb.se.

Flytvästar för barn
• Barn ska använda räddningsväst med krage.
• Kontrollera att flytvästen har rätt storlek, är anpassad
efter barnens vikt och att den sitter bekvämt.
• Flytvästen ska vara CE-märkt.
• Uppblåsbara flytvästar är inte lämpliga för barn.
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ÖVERSIKT:
FÖRORD

s. 2

VECKA 32

s. 35

VECKA 24

s. 3

VECKA 33

s. 39

VECKA 25

s. 10

VECKA 26

s. 17

BIBLIOTEKEN I
TIERPS KOMMUN

s. 42

VECKA 27

s. 25

BOKDYKARNA

s. 44

VECKA 28

s. 29

SOMMARBOKEN

s. 47

VECKA 29

s. 30

FRITIDSGÅRDAR

s. 50

VECKA 30

s. 32

BADA I SOMMAR

s. 50

VECKA 31

s. 34

BARN OCH BADSÄKERHET

s. 54

I SAMARBETE MED:

Vendels sportskytteklubb (VSSK)
Alla Åldrars Scen
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IOGT-NTO Midnimo Kulturförening
Tierps Judoklubb

