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SOMMARLOV I HJO 2021
Äntligen dags för ett långt och härligt sommarlov!
Aldrig har vi väl längtat så mycket efter sommaren som nu. Och vilket sommarlov det kommer att bli! Här är alla sommarlovets aktiviteter samlade på en plats och vi kan lova att det
finns något för alla, under precis alla dagar på lovet. Alla lovaktiviteter är anpassade efter
rådande restriktioner.Vissa aktiviteter kräver föranmälan och har begränsningar när det
gäller antal platser. Läs därför gärna igenom hela programmet nu direkt, så att du inte missar
anmälningstiden till något du vill vara med på. En del aktiviteter arrangeras på bestämd dag
och tid och en del är öppna hela lovet. De aktiviteter som är öppna hela lovet är samlade
längst bak i programmet. För att läsa QR-koderna i programmet behöver du ladda ner en
QR-kodläsarapp till din telefon.
Tack till alla som är med och arrangerar ett roligt sommarlov i Hjo!
Glad sommar!
Önskar
Hanna Nordlöf
Fritidssamordnare
0503-354 57
hanna.nordlof@hjo.se

JUNI
Torsdag 10 juni

Tisdag 15 juni

Fira in sommaren med Fritidsgården
Vi firar lovets första dag med glass och fika!
När: Kl.14.00-16.50
Var: Fritidsgården Stationen
För vem: Årskurs 4-6 kl.14.00-16.00 och årskurs 7
tom 17 år kl.18.00-20.50
Arrangör: Fritidsgården

Orgelläger
Vill du lära dig spela världens största instrument?
Var med på orgelläger! Ett läger utan övernattning
för dig som spelat orgel och piano ett tag eller för
dig som vill prova för första gången.Vi lär oss grunderna i musiken, spelar orgel, äter glass, mekar med
orgeln och mycket annat.
När: 15 juni kl.10.00-16.00 och 16 juni kl.13.0019.00
Var: Hjo kyrka och Hjo församlingshem
För vem: Grupp 1: 7-10 år, grupp 2: 11-16 år
(Begränsat antal platser.Vi följer rådande regionala
rekommendationer)
Arrangör: Vi som leder kursen jobbar som kyrkomusiker i Svenska kyrkan i Hjo: Stina Andersson,
Emma Stjernberg & Hanna Laurén.
Anmälan: senast 10 juni till emma.stjernberg@
svenskakyrkan.se, uppge namn, ålder och kontaktuppgifter. Lägret är kostnadsfritt!

Fredag 11 juni
Karaoke
Micken står framme hela fredagen. Kom och sjung!
När: Kl.14.00-22.30
Var: Fritidsgården Stationen
För vem: Årskurs 4-6 kl.14.00-16.50 och årskurs 7
tom 17 år kl.18.00-22.30
Arrangör: Fritidsgården

Lördag 12 juni
Tenniskväll
Vi spelar tennis i tennishallen.
När: Kl.18.00-20.00
Var: Tennishallen
För vem: Årskurs 7 tom 17 år
Arrangör: Fritidsgården
Anmälan: Till Fritidsgården 0503-35192, begränsat
antal platser.

Lär dig skapa spel i Roblox
Lär dig skapa egna Robloxspel med Hemkodat.
När: Kl.10.00-12.00
Var: Digital aktivitet, egen dator med tillgång till
Roblox krävs.
För vem: 9-12 år, max 12 deltagare
Arrangör: Hemkodat i samarbete med Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Till Fredrika Johansson: fredrika.johansson@hjo.se

Måndag 14 juni
Poesiträff
Är du sugen på att utveckla ditt kreativa skrivande
tillsammans med andra ungdomar så är det här rätt
aktivitet för dig. Om vädret tillåter kommer vi sitta
ute omgivna av böcker laddade med inspirerande
texter.Vi kommer varva övningar med fritt skrivande och öva på att beskriva det vi ser.
När: Kl.13.00-16.00
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: Från 13 år
Arrangör: Hjo kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Vi Unga Skaraborg, leder
aktiviteten gör Olivia Kristiansson.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

Padel
Vi spelar padel! Har du aldrigt testat att spela padel
är detta ett utmärkt tillfälle. Föranmälan krävs!
När: Kl.14.00-16.00
Var: Hjo Padel
För vem: Årskurs 4-6
Arrangör: Fritidsgården
Anmälan: Till Fritidsgården 0503-35192, begränsat
antal platser.

JUNI
Tisdag 15 juni

Fredag 18 juni

Måla det du ser
Ta upp penna eller pensel och måla det som är
framför dig. Utan sudd övar vi på att fånga det som
ögat ser och få ner det på papperet. Genom övning
hoppas får du en djupare förståelse av måleriet!
När: Kl.16.00-18.30
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 13-25 år
Arrangör: Hjo kommun i samarbete med Kultur
ungdom, ledare är Olivia Kristiansson.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

FIFA-turnering
FIFA-turnering på bion. Tävla om en fotboll!
När: Kl.13.00-17.00
Var: Bio Park i Hjo
För vem: 10-17 år
Arrangör: Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Till Fredrika Johansson: fredrika.johansson@hjo.se

Move Hjo! - Dans för barn
Move Hjo! är gratis träning i
Stadsparken och den här tisdagen
är det dans för barn 6-8 år. Ingen
anmälan krävs, ta med kompisarna
och kom bara!
När: Kl.18.00-19.00
Var: Utomhusscenen i Stadsparken
För vem: 6-8 år
Arrangör: Hjo kommun och Eva-Britt Andréson

Onsdag 16 juni
Orgelläger med Svenska kyrkan
Se info under tisdag 15 juni.
Sommarboken
Uppstart för Sommarboken med utdelning av
gympapåsar, bokbingo och glass!
När: Kl.10-11
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 6-12 år, syskon är välkomna!
Arrangör: Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Ingen anmälan krävs

Torsdag 17 juni
Cykel och bad
Vi cyklar tillsammans till Mullsjön och badar, vi
bjuder på fika. Avfärd kl.14.00 från Stationen.
När: Kl.14.00-19.30
Var: Mullsjön,Varpet
För vem: Årskurs 4 tom 17 år
Arrangör: Fritidsgården

Brädspel på distans
Lär dig spela brädspel online tillsammans med andra
på sommarlovet! Tillsammans med Camilla från Studiefrämjandet testar vi några enkla spel i liten grupp
med hjälp av Discord och Board Game Arena.
När: Kl.14.00-15.30
Var: Digitalt
För vem: 12-15 år
Arrangör: Studiefrämjandet
Anmälan: Via länk: https://bit.ly/3fS6wWs
Endast fyra platser.

Lördag 19 juni
Odlingsgården
Odla dina egna kryddor, bär och andra roliga växter.
Tillsammans bygger vi upp vår egen odlingsplats
bakom Kulturkvarteret och delar ansvaret att hålla
växterna vid liv.
När: Kl.13.00 tills vi är klara.
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: För alla!
Arrangör: Hjo kommun, ledare är Olivia Kristiansson med samarbetspartner Hem&Hobby.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

JUNI
Söndag 20 juni
Kreativa träffar
Kom och skapa tillsammans med oss på Kulturkvarteret.Varje träff får sitt eget tema.Vi kommer göra
allt ifrån smycken till målningar och ha mysiga
samtal under fikapausen.
När: Kl.13.00-15.00
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 6-13 år
Arrangör: Hjo kommun i samarbete med Kultur
ungdom, leder aktiviteten gör Olivia Kristiansson.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

Padel
Vi spelar padel! Har du aldrigt testat att spela padel
är detta ett utmärkt tillfälle. Föranmälan krävs!
När: Kl.14.00-16.00
Var: Hjo Padel
För vem: Årskurs 7 tom 17 år
Arrangör: Fritidsgården
Anmälan: Till Fritidsgården 0503-35192, begränsat
antal platser.

Måndag 21 juni
Poesiträff
Är du sugen på att utveckla ditt kreativa skrivande
tillsammans med andra ungdomar så är det här rätt
aktivitet för dig. Om vädret tillåter kommer vi sitta
ute omgivna av böcker laddade med inspirerande
texter.Vi kommer varva övningar med fritt skrivande. Testa att skriv en dialog mellan dina skor.Vad
hade de pratat om när du inte hör? Eller öva på att
beskriva det du ser. Hur kan dina ord få fula ting att
ses som vackra?
När: Kl.13.00-16.00
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: Från 13 år
Arrangör: Hjo kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Vi Unga Skaraborg, leder
aktiviteten gör Olivia Kristiansson.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

Tisdag 22 juni
Lär dig skapa spel i Roblox
Lär dig skapa egna Robloxspel med Hemkodat.
När: Kl.10.00-12.00
Var: Digital aktivitet, egen dator med tillgång till
Roblox krävs.
För vem: 9-12 år, max 12 deltagare
Arrangör: Hemkodat i samarbete med Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Till Fredrika Johansson: fredrika.johansson@hjo.se

Måla det du ser
Ta upp penna eller pensel och måla det som är
framför dig.Varken mer eller mindre. Utan sudd
övar vi på att fånga det som ögat ser och få ner
det på papperet. Det är så ofta vi tror att vi vet hur
saker och ting ser ut men vi lyckas aldrig riktigt få
till det. Genom övning hoppas vi att ni får en
djupare förståelse av måleriet och utvecklar ert
eget bildspråk.
När: Kl.16.00-18.30
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 13-25 år
Arrangör: Hjo kommun i samarbete med Kultur
ungdom, ledare är Olivia Kristiansson.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

JUNI
Tisdag 22 juni

Lördag 26 juni

Move Hjo! - Styrka och kondition med STC
Move Hjo! är gratis träning i Stadsparken och den
här tisdagen bjuds det på styrke- och konditionsträning med STC Hjo. Ingen anmälan krävs, alla är
välkomna!
När: Kl.18.00-19.00
Var: Utomhusscenen i Stadsparken
För vem: Alla!
Arrangör: Hjo kommun
och STC Hjo

Odlingsgården
Odla dina egna kryddor, bär och andra roliga växter.
Tillsammans bygger vi upp vår egen odlingsplats!
När: Kl.13.00 tills vi är klara.
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 6-13 år
Arrangör: Hjo kommun, ledare är Olivia Kristiansson med samarbetspartner Hem&Hobby.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

Onsdag 23 juni
Rollspel
Prova på att spela rollspel och besök det magiska
biblioteket!
När: Kl.10.00-11.00
Var: Stadsbibliotekets ungdomsavdelning
För vem: 7-10 år
Arrangör: Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Till Fredrika Johansson, fredrika.johansson@hjo.se
Prova på golf
Kom och prova på golf!
När: Kl.10.00-12.00
Var: Samling vid klubbhuset på Hökensås golfklubb
För vem: Alla men särskilt för dig som är 65 år
eller äldre.
Arrangör: Hökensås Golfklubb

Torsdag 24 juni
Femkamp
Vi kör lite femkamp med midsommartema.
När: Kl.14.00-16.00
Var: Stadsparken
För vem: Årskurs 4 tom 17 år
Arrangör: Fritidsgården
Sagostund
Lyssna på sagor ute i det gröna!
När: Kl.15.00-15.30
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 3-5 år
Arrangör: Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Till fredrika.johansson@hjo.se

Måndag 28 juni
Tipsrunda i Stadsparken - fram till 1 juli
Missa inte den kluriga och roliga tipsrundan i Stadsparken! Hämta din svarstalong på Kulturkvarteret.
Vinnaren meddelas 2 juli.
När: 28 juni-1 juli
För vem: Rekommenderad ålder: 6-10 år
Arrangör: Hjo Stadsbibliotek
Proxima B - fram till 18 juli
Proxima B riktar sig till dig som är 18 år och uppåt
med ett intresse för digitalt skapande eller skulptering.Vi kommer under tre intensiva veckor utforska
en alternativ framtid där människan har lämnat
jorden och befolkat planeten Proxima B.Vi utforskar nya möjligheter med frågeställningar såsom: Hur
ser Proxima ut? Vad har man på sig? Och överlever
man på en främmande planet?
När: 28 juni-18 juli kl.9.00-15.00
Var: Distans
För vem: 6-13 år
Arrangör: ABF, föreningen Billys änglar och Leader
östra Skaraborg.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

JUNI
Tisdag 29 juni
Musikaldagar - fram till 1 juli
Vill du prova på att jobba fram en musikal?
Under tre dagar jobbar vi tillsammans med sång,
dramaövningar och dans.
När: 29 juni-1 juli kl.10.00-15.00
Var: Hjo församlingshem
För vem: Grupp 1: 10-12 år och grupp 2: 13-15 år
(Begränsat antal platser.Vi följer rådande regionala
rekommendationer).
Arrangör: Svenska kyrkan.Vi som leder kursen är
rytmikpedagog Maria Wallinder och Hanna Laurén.
Anmälan: senast 11 juni till hanna.lauren@
svenskakyrkan.se Skicka din anmälan med namn,
ålder, kontaktuppgifter och ev allergier/specialkost.
Musikaldagarna är kostnadsfria, lunch ingår.
Frisbeegolf
Vi spelar frisbeegolf i Stadsparken. Har du aldrig
testat innan så är detta ett utmärkt tillfälle!
När: Kl.14.00-16.30 och kl.18.30-20.30
Var: Stadsparken
För vem: Årskurs 4-6 kl.14.00-16.30 och årskurs 7
tom 17 år kl.18.00-20.30
Arrangör: Fritidsgården
Move Hjo! - Zumba
Move Hjo! är gratis träning i Stadsparken och den
här tisdagen bjuds det på zumba. Ingen anmälan
krävs, alla är välkomna!
När: Kl.18.00-19.00
Var: Utomhusscenen i
Stadsparken
För vem: Alla!
Arrangör: Hjo kommun och
Eva Haak
Tipsrunda i Stadsparken - fram till 1 juli
Läs mer under 28 juni

Onsdag 30 juni
Tipsrunda i Stadsparken - fram till 1 juli
Läs mer under 28 juni
Musikaldagar - fram till 1 juli
Läs mer under 29 juni

JULI
Torsdag 1 juli

Måndag 5 juli

Minecraftbygge
Lär dig bygga snyggare i Minecraft med gänget från
Hemkodat
När: Kl.10.00-12.00
Var: Digital aktivitet, egen dator med tillgång till
Minecraft krävs.
För vem: 9-12 år, max 12 deltagare
Arrangör: Hemkodat i samarbete med Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Till Fredrika Johansson: fredrika.johansson@hjo.se

Boktipsfotoutmaning - fram till 1 augusti
Ta ett foto av din favoritbok ute i naturen. Har du
instagram själv taggar du med #hjollen. Har du inte
det – skicka bilden till fredrika.johansson@hjo.se
så lägger vi upp den på bibliotekets Instagram! Alla
som boktipsar har möjlighet att vinna både ära och
bokpresenter.
När: 5 juli-1 aug
För vem: Alla åldrar är välkomna, även vuxna!
Arrangör: Hjo Stadsbibliotek

Tisdag 6 juli
Grill och häng
Vi har lite olika aktiviteter vid Fritidsgården.Vi
bjuder även på grillat!
När: Kl.14.00-20.50
Var: Fritidsgården Stationen
För vem: Årskurs 4-6 kl.14.00-16.50 och årskurs 7
tom 17 år kl.18.00-20.50
Arrangör: Fritidsgården
Sportdag vid actionparken med grill
Vi har lite olika aktiviteter vid Actionparken: beachvolley, fotboll och skateboards till utlåning.Vi bjuder
även på grillat!
När: Kl.13.00-16.30
Var: Actionparken vid Guldkrokshallen
För vem: Årskurs 4 tom 17 år
Arrangör: Fritidsgården
Sagostund
Lyssna på sagor ute i det gröna!
När: Kl.15.00-15.30
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 3-5 år
Arrangör: Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Till Fredrika Johansson, fredrika.johansson@hjo.se
Tipsrunda i Stadsparken - fram till 1 juli
Läs mer under 28 juni
Musikaldagar - fram till 1 juli
Läs mer under 29 juni

Move Hjo! - Roligt löppass
Move Hjo! är gratis träning i Stadsparken och den
här tisdagen bjuds det på ett roligt löppass utifrån
egna förutsättningar, med bland annat löpskolningsövningar och korta intervaller. Ingen anmälan
krävs, alla är välkomna!
När: Kl.18.00-19.00
Var: Utomhusscenen i Stadsparken
För vem: Alla!
Arrangör: Hjo kommun

Torsdag 8 juli
Glassfest
Vi har glassfest hela dagen, kom och frossa!
När: Kl.12.00-16.30
Var: Fritidsgården Stationen
För vem: Årskurs 4 tom 17 år
Arrangör: Fritidsgården

JULI
Lördag 10 juli

Torsdag 15 juli

Bygga drake
Kom och bygg en drake att flyga med!
När: Drop in mellan kl.11.00-16.00
Var: Utanför Villa Svea i Stadsparken
För vem: Barn 7-15 år samt vårdnadshavare till de
barn som behöver.Vi kan inte ansvara för barnen då
vi är i stadsmiljö.
Arrangör: Ateljéföreningen Ockra

Familjeaktivitet: Gör om en möbel eller tavla
Familjeaktivitet där vi målar och rör på oss tillsammans! Ta med din egen möbel eller tavla som vi
piffar upp tillsammans med färg och skoj!
När: Kl.9.30-12.00
Var: Hjo folkhögskola
För vem: 0-18 år med målsman
Arrangör: Hjo folkhögskola
Anmälan: anmälan@hjofolkhogskola.se

Söndag 11 juli
Prova på golf
Kom och prova på golf på Hökensås golfklubbs fina
banor!
När: Kl.10.00-13.00
Var: Samling vid klubbhuset på Hökensås golfklubb
För vem: Alla!
Arrangör: Hökensås Golfklubb

Onsdag 14 juli
Konstlek
Bus och lek med rolig konstaktivitet
När: Kl.9.30-12.00
Var: Hjo folkhögskola
För vem: Förskoleklass – årskurs 3
Arrangör: Hjo folkhögskola
Anmälan: anmälan@hjofolkhogskola.se
Prova på att måla superhjältar och skurkar
och rör på er med oss!
När: Kl.13.00-15.00
Var: Hjo folkhögskola
För vem: Årskurs 4-6
Arrangör: Hjo folkhögskola
Anmälan: anmälan@hjofolkhogskola.se

Graffitti och padel
Prova graffitti, kreativt skapande och padel!
När: Kl.13.00-15.00
Var: Hjo folkhögskola
För vem: Årskurs 7-9
Arrangör: Hjo folkhögskola
Anmälan: anmälan@hjofolkhogskola.se

Lördag 31 juli
Odlingsgården
Odla dina egna kryddor, bär och andra roliga växter.
Tillsammans bygger vi upp vår egen odlingsplats
bakom Kulturkvarteret och delar ansvaret att hålla
växterna vid liv.
När: Kl.13.00 tills vi är klara.
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: För alla!
Arrangör: Hjo kommun, ledare är Olivia Kristiansson med samarbetspartner Hem&Hobby.
Anmälan: Till Olivia.kristiansson@hjo.se

AUGUSTI
Söndag 1 augusti

Torsdag 5 augusti

Kreativa träffar
Kom och skapa tillsammans med oss på Kulturkvarteret.Varje träff får sitt eget tema.Vi kommer göra
allt ifrån smycken till målningar och ha mysiga samtal under fikapausen.
När: Kl.13.00-15.00
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 6-13 år
Arrangör: Hjo kommun i samarbete med Kultur
ungdom, leder aktiviteten gör Olivia Kristiansson.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

Drop in-pyssel!
Gör egna såpbubblor, bokmärken, lerfigurer och
mycket mer.
När: Kl.10.00-12.00
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 4-12 år
Arrangör: Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Till Fredrika Johansson, fredrika.johansson@hjo.se

Måndag 2 augusti
Poetry slam
Scenen är öppen! Får du känsla så kliv upp och läs
ett stycke. Det kan vara ett kvitto, någon annans
dikt eller något du skrivit själv.Vi dömer inte utan
bara njuter tillsammans av det skrivna ordet.
När: Kl.16.00-19.00
Var: Utomhusscenen i Stadsparken
För vem: 13 år och uppåt
Arrangör: Hjo kommun i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Vi Unga Skaraborg, leder
aktiviteten gör Olivia Kristiansson.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

Tisdag 3 augusti
Måla det du ser
Ta upp penna eller pensel och måla det som är
framför dig. Utan sudd övar vi på att fånga det som
ögat ser och få ner det på papperet. Genom övning
får du en djupare förståelse av måleriet!
När: Kl.16.00-18.30
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 13-25 år
Arrangör: Hjo kommun i samarbete med Kultur
ungdom, ledare är Olivia Kristiansson.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

Sagostund
Lyssna på sagor ute i det gröna!
När: Kl.15.00-15.30
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 3-5 år
Arrangör: Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Till Fredrika Johansson, fredrika.johansson@hjo.se

Fredag 6 augusti
Läger i Korsberga - fram till 7 augusti
Ta chansen och var med på dagläger i Korsberga
med massa roliga aktiviteter! Det går bra att vara
med bara en dag och det spelar ingen roll om det är
fredagen eller lördagen. För den som vill vara med
båda dagarna kan det eventuellt bli övernattning i
bygdegården. Ingen kostnad, alla måltider ingår.
När: Lägret startar kl.10.00 fredag 6 augusti och
avslutas lördag 7 augusti, mellan kl.12.00-15.00.
Var: Korsberga bygdegård
För vem: 6-15 år
Arrangör: Korsbergaortens Bygdegårdsförening
Anmälan: Sms till 0768-585252 senast 1 augusti.

Lördag 7 augusti
Läger i Korsberga
Ta chansen och var med på dagläger i Korsberga
med massa roliga aktiviteter! Läs mer under fredag
6 augusti.

AUGUSTI
Lördag 7 augusti

Tisdag 10 augusti

Brädspelscafé
Ungdomsförbundet Sverok kommer tillsammans
med Studiefrämjandet och bjuder in till spelande för
alla åldrar.
När: Drop in mellan kl.10.00-17.00
Var: Kulturkvarteret
För vem: 6-13 år mellan kl.13.00-15.00, 13-16 år
mellan kl.13.00-15.00
Arrangör: Hjo kommun i samarbete med Ungdomsförbundet Sverok och Studiefrämjandet

Sommaridrottsskola
För första gången går idrottsföreningarna i Hjo ihop
och arrangerar sommaridrottsskola tillsammans och
i samarbete med Hjo kommun. Idrottsskolan pågår
i fyra dagar och du som är med får prova på flera
olika idrotter, bland annat segling, innebandy, tennis,
fiske i hamnen, boule, elektronskytte, goalball och
rullstolsbasket!
När: 10-13 augusti, kl.8.30-12.00
Plats: Stadsparken och Guldkrokens Idrottsområde
För vem: 8-12 år (födelseår 2009-2013)
Arrangör: Hjo Segelsällskap, Sällskapet Boule i
Hjo, Hjo Tennisklubb, IFK Hjo, Hjo Sportfiskeklubb,
Västergötlands Parasportförbund och Hjo kommun.
Anmälan: Ansök om en plats genom att maila
namn och ålder på den/de som vill vara med, till
hanna.nordlof@hjo.se senast 20 juni. Begränsat
antal platser!

Odlingsgården
Odla dina egna kryddor, bär och andra roliga växter.
Tillsammans bygger vi upp vår egen odlingsplats.
När: Kl.13.00 tills vi är klara.
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: För alla!
Arrangör: Hjo kommun, ledare är Olivia Kristiansson med samarbetspartner Hem&Hobby.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

Söndag 8 augusti
Kreativa träffar
Kom och skapa tillsammans med oss på Kulturkvarteret.Varje träff får sitt eget tema.Vi kommer göra
allt ifrån smycken till målningar och ha mysiga
samtal under fikapausen.
När: Kl.13.00-15.00
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 6-13 år
Arrangör: Hjo kommun i samarbete med Kultur
ungdom, leder aktiviteten gör Olivia Kristiansson.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

Måndag 9 augusti
Padel och ”bad art”
Prova på padel och ”bad art” - vi målar så fult som
möjligt!
När: Kl.14.00-16.00
Var: Hjo Folkhögskola
För vem: Årskurs 4-6
Arrangör: Hjo Folkhögskola och Fritidsgården
Stationen
Anmälan: Ingen anmälan krävs!

Måla det du ser
Ta upp penna eller pensel och måla det som är
framför dig. Utan sudd övar vi på att fånga det som
ögat ser och få ner det på papperet. Genom övning
hoppas får du en djupare förståelse av måleriet!
När: Kl.16.00-18.30
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 13-25 år
Arrangör: Hjo kommun i samarbete med Kultur
ungdom, ledare är Olivia Kristiansson.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se
Frisbeegolf
Vi spelar frisbeegolf i Stadsparken. Har du aldrig
testat innan så är detta ett utmärkt tillfälle!
När: Kl.18.30-20.30
Var: Stadsparken
För vem: Årskurs 7 tom 17 år
Arrangör: Fritidsgården

AUGUSTI
Onsdag 11 augusti
Drop in-pyssel!
Gör egna såpbubblor, bokmärken, lerfigurer och
mycket mer.
När: Kl.10.00-12.00
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 4-12 år
Arrangör: Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Till fredrika.johansson@hjo.se
Stand up paddelboard (SUP)
Kvällshäng nere vid badhytterna och prova på SUP!
När: Kl.18.30-20.30
Var: Badhytterna
För vem: Årskurs 7 tom 17 år
Arrangör: Fritidsgården
Sommaridrottsskola
Se mer info under tisdag 10 augusti.

Torsdag 12 augusti
Sommaridrottsskola
Se mer info under tisdag 10 augusti.   
Tenniskväll
Vi spelar tennis i tennishallen.
När: Kl.18.00-20.00
Var: Tennishallen
För vem: Årskurs 7 tom 17 år
Arrangör: Fritidsgården
Anmälan: Till Fritidsgården 0503-35192, begränsat
antal platser.

FIFA-turnering
FIFA-turnering på bion. Tävla om en fotboll!
När: Kl.13.00-17.00
Var: Bio Park i Hjo
För vem: 10-17 år
Arrangör: Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Till Fredrika Johansson: fredrika.johansson@hjo.se
Brädspel på distans
Lär dig spela brädspel online tillsammans med andra
på sommarlovet! Tillsammans med Camilla från Studiefrämjandet testar vi några enkla spel i liten grupp
med hjälp av Discord och Board Game Arena.
När: Kl.14.00-15.30
Var: Digitalt
För vem: 12-15 år
Arrangör: Studiefrämjandet
Anmälan: Via länk: https://bit.ly/3vmRQVU
Endast fyra platser.
Padel och graffitti
Spela padel och prova på graffittimålning! Det är
fredag den 13:e och vi kör skräcktema, vågar du
komma?
När: Kl.18.00-20.00
Var: Hjo Folkhögskola
För vem: Årskurs 7 och äldre
Arrangör: Hjo Folkhögskola och Fritidsgården
Stationen
Anmälan: Ingen anmälan krävs!

Fredag 13 augusti
Brädspelscafé
Ungdomsförbundet Sverok kommer tillsammans
med Studiefrämjandet och bjuder in till spelande för
alla åldrar.
När: Drop in mellan kl.10.00-17.00
Var: Kulturkvarteret
För vem: 6-13 år mellan kl.13.00-15.00, 13-16 år
mellan kl.13.00-15.00
Arrangör: Hjo kommun i samarbete med Ungdomsförbundet Sverok och Studiefrämjandet.

Sommaridrottsskola
Se mer info under tisdag 10 augusti.

AUGUSTI
Lördag 14 augusti
Odlingsgården
Odla dina egna kryddor, bär och andra roliga växter.
Tillsammans bygger vi upp vår egen odlingsplats.
När: Kl.13.00 tills vi är klara.
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: För alla!
Arrangör: Hjo kommun, ledare är Olivia Kristiansson med samarbetspartner Hem&Hobby.
Anmälan: Till Olivia@okspace.se

Tisdag 17 augusti
Sommarboken
Avslutning för Sommarboken med bokbingo och
glass!
När: Kl.10.00-11.00
Var: Kulturkvarterets entré
För vem: 6-12 år, syskon är välkomna!
Arrangör: Hjo Stadsbibliotek
Anmälan: Ingen anmälan krävs
Stand up paddelboard (SUP)
Vi avslutar sommarlovet med att hänga nere vid
badhytterna och köra lite SUP!
När: Kl.14.00-16.30
Var: Badhytterna
För vem: Årskurs 4 tom 17 år
Arrangör: Fritidsgården

AKTIVITETER HELA LOVET

Hjo <3 Gerillaslöjd

Gillar du att sy och pyssla?
Var med i Hjo <3 Gerillaslöjd
och skapa 1 meter mening. Hämta
din materialpåse i Kulturkvarteret.
För barn från 10 år och uppåt.
Finns att hämta från 14 juni så
länge påsarna räcker.
Cattus - en rundvandring i trästaden för hela
familjen
Cattus är familjevandringen där liten och stor
tillsammans får upptäcka Hjo och stadens historia.
Vandringen är digital och interaktiv.
Er guide och medföljare under vandringen är
Cattus, katten som vet en hel del! Han kommer att
dela med sig av all sin kunskap och sina kloka ord,
och han kommer säkerligen att ge er svar på frågor
som ni kanske går och funderar på. ”Vad var egentligen en kuranstalt”, ”vad är det för munkar man
pratar om”, ”hur kom Hjo till” och ”vad gjorde man
egentligen i en tullstuga”? Ja, detta är
kanske sådana saker som du
undrar över och som Cattus
säkert kan förklara och berätta
mer om. Dessutom får ni hjälpa
Cattus att hitta sin
borttappade baddräkt, träffa
kuranstaltens läkare,
Dr Baggstedt och lösa en rebus.
Vandringen finns i Tre Trästäders App, som finns i
Google Store eller AppStore.
Beräknad tidsåtgång för vandringen är cirka 1,5
timmar. Sträckan är cirka 1,5 kilometer i Hjos innerstad.
Naturpasset
Under hela sommaren kan du orientera med
Naturpasset som Hjobygdens OK arrangerar. Du
kan fotoorientera i Hjo stad (leta efter en plats där
ett foto tagits) eller orientera på vanligt vis uppe vid
Högaliden. Kartorna finns att köpa på Emils Cykel
och sport och kostar 60 kronor.
Spela schack
I Stadsparken bakom Hotell Bellevue finns ett stort
schackspel. Schackpjäserna finns på plats hela sommaren. Utmana någon i detta klassiska brädspel!

Guldkroksbadet
Öppettiderna på Guldkroksbadet under sommaren
är:
12 juni-1 juli
Vardagar: Motionssim kl.7.00-7.30 och kl.16.0018.00
Helg: Bad och lek kl.10.00-17.00
2 juli-15 augusti
Vardagar:
Motionssim kl.7.00-7.30
Bad och lek kl.10.00-16.00
Motionsim kl.17.00-18.00
Helg: Bad och lek kl.10.00-17.00

Hälsoslingan
Som alltid finns Hälsoslingan med kluriga frågor för
vuxna och barn. Frågorna byts ut varje vecka. Hitta
mer information om Hälsoslingan med hjälp av den
här QR-koden:
Runbit
Ladda ned appen Runbit och spela var som helst
och när som helst. Genom att scanna QR-koden
här nedan får du tillgång till alla appens funktioner
helt gratis. Du får upp en karta i telefonen över området du befinner dig och kan sedan välja om du vill
plocka olika föremål, fånga djur, bli jagad av monster
eller följa ett spår. Om du vill kan du anta någon
av de utmaningar som finns under Utmaningar i
gruppen Hjo kommun. Eller skapa en egen utmaning
som andra kan prova! Kom ihåg att se upp om du
spelar där det finns trafik!

Utegymmet
Vid lekplatsen i Stadsparken finns utegymmet för
den som vill träna på egen hand eller tillsammans
med någon.Vid varje station finns tips på vilka
övningar som passar att göra där.

SAMARBETSPARTNERS OCH SPONSORER
ABF
Ateljéföreningen Ockra
Biergarten
Billys änglar
IFK Hjo
Hem och hobby
Hemkodat
Hjo Blomster
Hjo Folkhögskola
Hjo Segelsällskap
Hjo Sportfiskeklubb
Hjo Stadsbibliotek
Hjo Tennisklubb
Hjobygdens OK
Korsbergaortens bygdegårdsförening
Leader Östra Skaraborg
PlantVerkstan
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Svenska kyrkan
Sällskapet Boule i Hjo
Tre Trästäder
Ungdomsförbundet Sverok
Vi Unga Skaraborg
Västergötlands Parasportförbund

TACK!

