SOMMARLOVSPROGRAM
2021
Här får du tips på en rad olika aktiviteter under sommarlovet!

www.hallsberg.se/sommarlov

TEATERRESA

Gratis!

Sommaren 2021 besöker Lerbäcks teater
Lönneberga. Vi får följa Emil och hans
lillasyster Ida på diverse upptåg och hyss
på den småländska landsbygden. Sommarteatern spelas i år på Riseberga Amfiteater.
Ålder: 9-15 år
Datum & tider: Tisdag 13 juli. Avresa från Ungdomshuset Kuben i Hallsberg med gemensam
buss 11.30. Vi hämtar ut biljetter och fikar (vi bjuder) innan vi tar våra platser 13.00.
Föreställningen börjar 14.00, hemfärd 16.00 och vi är tillbaka på Kuben ca 16.30.
Glöm inte ange om du behöver specialkost till fikat. Obs! Begränsat antal platser. Först till
kvarn gäller. Tänk på: att ta med regnkläder vid sämre väder (ej paraply).
Anmälan: Senast 30 juni till: jonathan.lassila@hallsberg.se
Arrangör: Ungdomsgården Kuben
Kontakt: Jonathan Lassila, 072-245 14 94, jonathan.lassila@hallsberg.se

FJÄRILAR I MAGEN - en dockmusikal om vänskap
Med nyskriven musik, proffsiga musikalartister, svängiga låtar, humor och stora känslor blir
föreställningen ”Fjärilar i magen” en upplevelse för hela familjen.
Wilma, Paula och Jessica har funderingar om
hur det är att börja skolan. Ska läraren vara en
drake? Kommer alla att skratta åt en? Och hur
många fjärilar får egentligen plats i magen?
Frågorna besvaras olika av de tre kompisarna,
men tillsammans med publiken hjälps de åt
inför det nya som väntar.
Publiken bjuds in till dans och sång och efter
föreställningen får de som vill hälsa på
dockorna och artisterna.
Gratis!

Ålder: 4-8 år, gärna familjer
Datum & tider: Torsdag 1 juli 9.30
Plats: Vretstorps Folkets park
Biljetter: Fri entré, men max 100 personer
Arrangör: Vretstorps Folkets Hus & Park
Kontakt: Jan Östlund 0582-66 03 60
vretstorpsparken@yahoo.se
Trailer

Foto: Christoffer Skoug

UNGDOMSGÅRDEN SOLROSEN - VERDANDI
SKOLAVSLUTNING
Fest på gården

Gratis!

Vi samlas på ungdomsgården till skolavslutningsfest med grillning, musik, lek
spel och massor av kul!
Ålder: 8-17 år
Datum & tid: Måndag 14 juni 15.00-19.00
Plats: Stocksätterskolan/spontanidrottsplatsen
Deltagaravgift: Kostnadsfritt

SOMMARLOVSAKTIVITETER
15-27 juni och 9-14 augusti
Bad- och fiskeresor, utflykter till bl.a. Örebro
stadspark, Tisaren, Motorp, Östansjö badplats, Kumla Sjöpark, Kumlabadet, Marieberg-Örebro, Askersund, Fiskeboda.
Korvgrillning och bollspel vid spontanidrottsplatsen i Lién.Gemensamma promenader
i naturen, cykelutflykter, tältning. Midsommarfirande.
Gratis!
Ålder: 6-15 år
Datum: 15-27 juni och 9-14 augusti
Plats: Vi samlas vid Verdandi på Stocksätterskolan 13.00 och återvänder ca 18.00.
Begränsat antal platser. 1-2 minibussar och
minst två ledare kommer att finnas till hands.
Barn under 9 år måste ha vuxen med sig.
Barn mellan 9-13 måste ha lov av vårdnadshavare att följa med. Vuxna får gärna följa
med som ledare.
Mer info: Kontakta Verdandi för frågor och
mer information om platser och exakta dagar.
Sedin: 070-789 20 34, sedink@hotmail.com

HJORTKVARN

Gratis!

BRÄNNBOLL & GRILLKVÄLL
med Ungdomsgården HUG1
Ålder: Åk F-9
Datum & tider: Tisdag 13 juli 16.00-19.00
Plats: Hjortkvarns ungdomsgård
Kostnad: Gratis!
Vi träffas och spelar brännboll. Efteråt grillar vi
hamburgare. Vid regn är vi i gymnastiksalen.
Begränsat antal platser.

Kontakt: Anmälan och frågor skickas senast
9 juli till: hjortkvarnsungdomsgard.hug1@
gmail.com Glöm inte meddela allergier och
annan viktig information.
Arrangör: Hjortkvarns ungdomsgård (HUG1)

PROVA-PÅ-KONSTSIMKOLLO

Gratis!

Kom och lär dig grunderna i världens roligaste sport på ett lekfullt sätt!
Vi bjuder på träning, lek och mellis. Anmäl dig gärna till en eller flera av följande perioder:
17 juni-18 juni Barn 6-7 år prioriteras
20 juni-21 juni Barn 8-9 år prioriteras
22 juni-23 juni Barn 10-11 år prioriteras
Ålder: 6-11 år
Tid: 14.00-18.00
Plats: Samling Alléhallens entré
Anmälan: Via sms till 073-030 27 49
Obs! Begränsat antal platser, 20 barn
per period. Först till kvarn gäller.
Sista anmälningsdag: Söndag 13 juni
Mer info & kontakt: Helena Kuksa
hallsberg.artistic.swimming@gmail.com
073-030 27 49
Arrangör: Hallsberg Artistic Swimming IF

HINDERBANA

Gratis!

Hinderbanan i Hallsberg är perfekt för dig
som vill träna kondition, styrka och balans.
Här kan du träna styrka, kondition och
smidighet. Hela kroppen får sitt när du
hoppar, kryper och klättrar.
Hinderbanan ligger i närheten av Ekoparken,
alldeles bakom ishallen i Hallsberg.

UTEGYM

Gratis!

Det finns ett utegym i Hallsberg vid Hokstugan, Korsbergsgatan 3 och ett utegym i
Vretstorp i närheten av Vretstorps idrottsplats och Fredriksbergs skola.
I Hallsberg finns även en hinderbana vid
Ekoparken nära Sydnärkehallen.
Läs mer om gymen och hinderbanan på
www.visithallsberg.se

ALLÉHALLENS BAD
Badet håller begränsat öppet med förhandsbokning från och med den 5 juli.
Håll utkik på www.hallsberg.se/allehallen
eller ring: 0582-68 53 75 för senaste
informationen och priser.

FISKE

Det finns flera fina sjöar att fiska i runt om i
kommunen som t.ex. Tisaren och Sottern.
De flesta sjöar kräver fiskekort, men i Tripphultssjön, Bäcksjön och Gallabergssjön kan
du fiska utan fiskekort med handredskap. Här
finns bl.a. gädda, abborre och övrig vitfisk.

Gratis!

Läs mer om fiske i kommunen på:
www.visithallsberg.se

MOTIONSSPÅR

Pålsboda

2,5 km med belysning
Start: Vid idrottsplatsen

Vretstorp

3,4 km med belysning
Start: Vretstorps Folkets Park

Sköllersta

2,5 km med belysning
Start: Mitt emot
Sköllervallen

Hallsberg - Stocksätterspåret
2,5 km med belysning
Start: Vid Stocksätterskolan

Hallsberg - Långängsspåret

2,5 km med belysning
Start: Vid orienteringsklubbens klubbstuga
på Korsbergsgatan 3.

Östansjö

2,3 km med belysning
Start: Vid Östansjö skola

Hjortkvarn

2,5 km med belysning
Start: Vid Hjortvallen

Mer information och kartor över spåren hittar du på www.hallsberg.se/motionsspar

Gratis!

BADPLATSER I KOMMUNEN

Gratis!

En heldag på stranden med glass från kiosken eller ett snabbt kvällsdopp i en lugn
skogssjö. Här finns bad för alla smaker.

ÖVRIGA BADPLATSER
TRIPPHULTSSJÖN

Tripphultssjön är en liten sjö inne i skogen.
Vid badplatsen finns dusch och omklädningshytter. Sjön är perfekt för den som vill njuta
av en lite lugnare sjö än grannen Bäcksjön.

AVERN - DJURSNÄS

KOMMUNALA BADPLATSER
TISAREN

Vid vackra Tisarens strand finns en barnvänlig
kommunal badplats med brygga, hopptorn
och kiosk. Toaletter och grillplats finns.
Här ligger också Tisarstrands camping.

SOTTERN

Den kommunala badplatsen vid Sottern har
brygga, kiosk, grillplats, omklädningshytter
och toaletter.

BÄCKSJÖN

Vid Bäcksjön finns en barnvänlig kommunal
badplats med sandstrand, bryggor, hopptorn och gungor. För den som hellre solar
finns det stora gräsytor. Badet har kiosk, en
beachvolleybollplan, omklädningshytter,
dusch och toaletter.

GALLABERGSSJÖN

Vid den lilla sjön i Vretstorp, vackert
inbäddad i skogen, finns en kommunal
badplats med bryggor och en sandstrand.
Vattnet är kallt och klart. Omklädningshytter,
grillplats och flotte finns.

I Djursnäs finns en liten camping. Här finns
det en brygga med båtplatser. För den som
vill ta en picknick så finns även en grillplats

GLOTTRASJÖN

Glottrasjön är en liten och grund sjö med
sandbotten, som snabbt blir varm och har
kvällssol. Den ligger naturskönt vid en kohage. Här finns brygga och grillplats.

HULTSJÖN

Hultsjön är en liten, mysig skogssjö som
är långgrund och har sandbotten. Sjön blir
snabbt varm. Runt hela sjön går en stig för
den som vill ta en promenad.

BJÖRNHAMMARSJÖN

Klippigt badland med sandstrand och bryggor.

HÄLLEBOSJÖN

Badplatsen vid Hällebosjön har en brygga.
På www.visithallsberg.se under
aktiviteter/badplatser hittar du mer
information om badplatserna samt karta
med de olika sjöarna utmärkta.

BRUKSHUNDSKLUBBEN
Sommaraktiveter för dig med hund!
Kika gärna på vårt facebook-konto
Gratis!
Hallsbergs BK Ungdomsgrupp

Ålder: 7-15 år
Datum: 14, 15, 21 och 22 juni
Tider: 10.00-11.00 eller 11.15-12.15
Plats: Hallsbergs Brukshundsklubb
Harkranketorp 103, nära Brändåsen/Ö-sjö
Arrangör: Hallsbergs Brukshundsklubbs
ungdomsgrupp
Anmälan: På grund av Corona-restriktioner
vill vi att du anmäler dig på e-post till:
sekreterare@hallsbergsbk.se
Du kommer att få svar om du har fått en
plats och vilken tid som gäller i så fall.

SOMMARLOVSAKTIVITETER I ÖSTANSJÖ

Gratis!

TROLLKARLEN WILLARDO
Trollföreställning för både små och stora!
Datum & tider: Lördag 19 juni 15.00
Plats: Vid boulebanan (pergolan) i Östansjö

SOMMARKUL VID BÄCKSJÖN
Tillsammans med Östansjö Idrottsförening anordnar vi en Beachvolleybollturnering, tipspromenad
och korvgrillning. Hampus Svensson & Co underhåller med sång och musik.
Datum & tid: Onsdag 14 juli 17.00
Plats: Vid Bäcksjöbadet

SAGOVANDRING

Magisk Sagovandring med Magiska Teatern
Datum & tid: Måndag 26 juli 17.00
Plats: Samling på Breslättsängen (Breslättsgatan,
mot Lindhult, sväng höger och åk till vändplanen.)

BÄCKSJÖBADDAREN
Tipspromenad korvgrillning och fiskdamm!
Pris till största fisk = Bäcksjöbaddaren!
Datum & tid: Lördag 14 agusti 17.00
Plats: Vid Bäcksjöbadet
Arrangör: Östansjö Socialdemokratiska förening Kontakt: Siv Palmgren, 073-983 05 98

SPEKTRUM BIO
Visar: JUNGLE CRUISE

Gratis!

SE TRAILER!
Ålder: 11-15 år
Tid och datum:
14.00 fredag 6 augusti eller onsdag 11 augusti
Biljetter: Gratisbiljetter för barn (ej vuxna)
hämtas på Hallsbergs bibliotek från och med
måndag den 26 juli.
Obs! Begränsat antal platser. Max 2 biljetter vid
uthämtning. Först till kvarn gäller.
För öppettider på biblioteket i Hallsberg se:
www.hallsberg.se/biblioteket
Plats: Spektrum Bio, Alléskolans aula, Hallsberg
Kontakt: fhmicke@telia.com 070-523 63 08
Arrangör: Folkets Hus Hallsberg - Bio Spektrum
i samarbete med Hallsbergs kommun.

3 TIPS PÅ SAKER ATT GÖRA EN REGNIG SOMMARDAG
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1. Ring en kompis, 2. Baka en äppelpaj, 3. gör en skattkarta

Svar rebusar

1.

TEATERKOLLO

Gratis!

Teaterövningar, improvisation och teaterlekar.
Ålder: 10-13 år
Datum & tider: Onsdag-fredag 16-18 juni 10.00-15.00
Plats: Magiska Teatern i Vretstorp, Askersundsvägen 30
Arrangör: Magiska Teatern
Ledare och kontaktperson: Emma Svensson 070-496 50 53
Anmäl dig här: www.magiskateatern.se/teaterkollo
Platser: 16 eller annat antal platser utifrån rådande
rekommendationer från folkhälsomyndigheten.
Magiska teatern är en stor och luftig lokal där det finns möjlighet att hålla avstånd och
även trädgården på baksidan kan användas för att minska risken för smittspridning.

SOMMARTEATERDAG
En dag med teaterlekar och improvisationsövningar
vid Magiska Teatern i Vretstorp.
Gratis!
Ålder: 7-9 år
Datum & tider: Onsdag 21 juli 9.00-15.00
Plats: Magiska Teatern i Vretstorp, Askersundsvägen 30
Arrangör: Magiska Teatern
Anmäl dig här: www.magiskateatern.se/sommarteaterdag
Ledare och kontaktperson: Emma Svensson 070-49 65 053
Platser: 16 eller annat antal platser utifrån rådande
rekommendationer från folkhälsomyndigheten

DANSA
Gillar du att dansa? Kom och dansa med
Frida i Hallsberg eller Sköllersta under
2 dagar. Dansvänliga kläder behövs.
Ålder: För dig som är född 2011 eller tidigare.
Sköllersta - Sköllersta skolas gympasal
Tisdag och onsdag 20-21 juli 10.00-11.30
Hallsberg - Långängskolans gympasal
Tisdag och onsdag 20-21 juli 13.00-14.30
Anmäl till: sara.rothstrand@hallsberg.se
senast 7 juli. Välj Hallsberg eller Sköllersta.
Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

Arrangör: Hallsbergs kommun

Gratis!

SOMMARBOKEN
Sommarboken är bibliotekets klubb för
dig som är 8-12 år och gillar böcker,
läsning och berättelser. Som deltagare
får du bland annat ett fint
klubbarmband, pyssel, ett roligt uppdrag
och en fin bokpåse att bära hem låneböcker i.
Gratis!
Årets tema: Ut i det vilda
Läs mer på: www.sommarboken.se
Hämta din Sommarboken-klubbpåse
på Hallsbergs bibliotek
Drop-in 16-17 juni 14.00-17.00
Obs! Begränsat antal påsar.
Sommarboken är ett läsfrämjande biblioteksprojekt
som drivs av Västra Götalandsregionens Förvaltning
för kulturutveckling.

BIBLIOTEK
Du vet väl om att Hallsbergs bibliotek har
öppet hela sommaren? Fråga gärna
personalen om tips på bra böcker!

LÅNA LJUDBÖCKER &
E-BÖCKER

Gratis!

För öppettider till och med 27 juli och mer
information se: www.hallsberg.se/biblioteket

Sommaröppet 28 juni - 13 augusti
Hallsbergs bibliotek
mån-ons 11.00-17.00
tors-fre 11.00-15.00

Gratis!

Ladda ned appen Biblio och lyssna eller
läs böcker där. Det enda du behöver är ett
lånekort på Hallsbergs bibliotek. Läs mer
om hur du laddar ner appen på:
www.hallsberg.se/biblioteket

SOMMARSKRIVLÄGER

Gratis!

I tre dagar bor vi på Askersunds kulturhus Sjöängen som har nära till badplatser och grönytor. Vi har roliga skrivövningar med utbildade skrivledare. Du kommer både få jobba
praktiskt tillsammans med andra och få möjlighet att fördjupa dig i din egen text.
Vi börjar på måndagen 14:00 med lite fika och lära känna varandra-häng med spel och lekar.
Efter tre dagar med inspirerande skrivövningar avslutar vi på onsdagen klockan 16:00 med
fika och uppläsning för de föräldrar som har möjlighet att komma och vara med. 17.00 säger
vi hej då och hoppas vi ses igen för att skriva.
Förutom att skriva kommer vi ha tid till bad, lekar, spel, tävlingar, grillning och gemensam
matlagning. Vi kommer äta lunchen i matsalen men resten lagar vi tillsammans och har mysiga kvällar med häng, spel och film. Vi kommer bo i ungdomsgårdens lokaler så du behöver
ha med dig egen sovsäck och madrass.
Ålder: För dig som går på högstadiet i Örebro län
Datum & tider: Måndag-onsdag 9-11 augusti
Plats: Sjöängen i Askersund
Anmälan och mer info: askersund.se/unglitteratur
Först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag 18 juni.
Kontakt: Pernilla Lindgren, pernilla.lindgren@askersund.se 0583-810 76
Arrangör: Region Örebro län, Örebro län läser och skriver, Askersunds kommun

STREAMA FILM

Gratis!

Visste du att du kan streama film via biblioteket? Du som har ett
bibliotekskort på Hallsbergs bibliotek kan låna strömmande film
direkt till din dator, surfplatta eller smartphone via Cineasterna.
Du kan låna 6 stycken strömmande filmer per kalendermånad.
Vill du ha hjälp med att ladda ner Biblio eller Cineasterna är det bara att kontakta oss på
biblioteket. 0582-68 53 63, biblioteket@hallsberg.se

BARNENS BIBLIOTEK

Gratis!

På Barnens bibliotek finns en massa roligt för dig som gillar
böcker. Intervjuer med författare, pyssel, tips om hur du skriver
deckare mm samt boktips som barn och unga har skickat in.
Vill du också boktipsa? Logga in på ditt krypin och klicka på
Skriv boktips. Inte medlem? Det fixar du snabbt. Klicka bara på
Bli medlem i övre högra hörnet.
www.barnensbibliotek.se

LAJV

Gratis!

Ålder: För dig mellan 11-13 år
Datum & tid: 24-25 juli 13.00-19.00
Plats: På Motorps friluftsgård mellan
Hallsberg och Östansjö.

Vad är Lajv?

Levande rollspel, interaktivt historieberättande,
ett tv-spel fast i verkligheten eller
improvisationsteater utan publik. Du tilldelas
en roll som du ska spela och är själv med och
påverkar handlingen i berättelsen.

Lajvets handling

Lajvet utspelar sig i en fantasy-värld där det
finns magi, naturväsen, godhet och ondska
och mängder av mysterier. Du kommer att få
vara med om viktiga rådslag, magiska
ceremonier, hemligheter, farliga utmaningar
och kanske till och med en svärdsfajt.
Vilka faror ruvar i skuggorna? Vem är ond och
vem är god? På vilken sida står du själv?
När du kommer till lajvet börjar vi med att gå igenom hur man lajvar. Vi hjälps åt att skapa
de roller som vi kommer att spela och gör övningar för att träna upp vår improvisationsförmåga. När lajvet börjar dyker vi in i en magisk berättelse som pågår under två dagar.
Du behöver inte ha lajvat eller spelat teater tidigare för att vara med.
Anmälan:
Anmälan görs på e-post elin.eriksson@edu.hallsberg.se senast 11 juli. Begränsat antal
platser. I anmälan skriver du barnets namn, ålder och eventuell mat-allergi eller övrig
information som vi bör ha.
Praktiskt:
Deltagarna ska vara mätta i magen när de kommer. De tar med sig matsäck att äta vid
17-18-tiden. Vi bjuder på frukt och enklare mellis.
Kontakt för frågor:
Du når Kulturskolans teaterlärare Elin på elin.eriksson@edu.hallsberg.se och 072-540 07 48.
Arrangör: Hallsbergs Kulturskola
Kulturskolan tar redan nu emot nyanmälningar till sång, olika musikinstrument, teater
och bild. Läs mer om de olika kurserna och anmäl dig på: www.hallsberg.se/kulturskolan

TILL PICKNICK-KORGEN

NÄR DET ÄR VARMT

OST- OCH SKINKWRAPS

ISTE

4 st

4 glas

- Mjukt tunnbröd
eller liba-bröd
- Smör
- Ost
- Skinka
- Sallad, gurka och tomat
(valfritt)

- 2 tepåsar med persikosmak
- 2,5 dl kallt vatten
- 3 msk koncentrerad flädersaft
- 2 tsk citronjuice
- isbitar
- Citronskivor från 1/2 citron.

•
•
•
•
•

Smöra tunnbröden
Lägg på salladen
Lägg på ostskivor och skinka
lägg på gurka och tomat
Rulla ihop bröden och lägg dem tätt
bredvid varandra i en lunchlåda eller
liknande.

MELON-, TOMAT OCH OSTSPETT

(Börja en dag innan du vill dricka isteet)
• Lägg tepåsarna i vattnet i en kanna.
• Låt dra ca 10 minuter och ta sen upp
påsarna.
• Blanda teet med flädersaften och
citronjuicen, täck över med plast och
ställ i kylen över natten.
• (Nästa dag) Ta fram teet och lägg i
isbitarna och citronskivor.

SOMMARSMOOTHIE
ca 3-4 glas beroende på glasens storlek
Behövs: mixer
Ta gärna hjälp av
en vuxen!

4 portioner
- Ost
- 1/2 minimelon
- En liten ask coctailtamater
- Grillspett av trä
• Skär osten och melonen i lagom stora
bitar. Ta gärna hjälp av vuxen!
• Dela coctailtomaterna på hälften
• Sätt på bitarna på spetten. Varva melon,
ost och tomater.
• Lägg spetten i en lunchlåda eller liknande

- 15 jordgubbar
(Helst frysta)
- 1 banan
- 1,5 dl vaniljyoughurt
- 2,5 dl mjölk
- 1 msk kokosflingor
- 2 tsk färsk citronjuice
- Ett par myntablad (ej nödvändigt)
• Lägg i jordgubbarna och kokosflingorna
i en mixer.
• Dela bananen i 4 delar och lägg i.
• Häll i youghurten, mjölken och juicen.
• Mixa till det blir slätt.
• Toppa med en jordgubbe och mynta.

NATURRESERVAT

Nalavibergs Ekäng, Broby ängar
och Oxagryggen
Tre reservat som ligger bredvid varandra i
Viby.

Sotterns skärgård
Naturreservat vid Sottern, nära Pålsboda som
är mycket rik på olika fågelarter och fisk.
Det finns en rad fina naturreservat i
Hallsbergs kommun. Här listar vi några. Mer
detaljerad information om dessa och fler
naturreservat i kommunen hittar du på:
www.visithallsberg.se

Stocksätterskogen.

Tänk på att man t.ex. inte får skräpa ner, elda
var som helst och att du måste vara försiktig
så du inte stör natur och djurliv.

Tomta Hagar

Dovrasjödalen

Gratis!

Visste du att det fanns ett naturreservat i
Hallsberg? Det ligger nära Hembygdsgården
och Stocksätterskolan.

På cykelavstånd från centrala Hallsberg ligger
Tomta Hagar som är ett perfekt ställe att ta med
sig picknick ihop med familj och/eller vänner.

Dovrasjödalen vid Östansjö är ett
välbesökt utflyktsmål med vildmarkskaraktär.
Tre långsmala sjöar ligger här i en djup sprickdal i urberget. Man utgår från Östansjö och
går ca 1,5 km till startplatsen. Där kan man
välja olika vandringsleder med varierande
längd.

Herrfallsäng
Ett naturreservat mellan Hallsberg och
Pålsboda känd för blomsterängar och lövskog.

Kvismaren
Det här naturreservatet är populärt bland
fågelskådare och ligger vid sjön Kvismaren.

Skåle
Ett av Hallsbergs (och Närkes) mest kända
naturreservat med fantastisk utsikt över
Tisaren. Perfekt utflyktsmål för den som vill
vandra en dagstur och grilla korv. Parkering,
toaletter eldplatser och en badplats.

Tänk på att allemansrätten gäller när du
är ute i naturen. Mer information om
allemansrätten och vad som gäller i
naturen hittar du på Naturvårdsverkets
hemsida.

BERGÖÖSKA HUSET
I centrala Hallsberg ligger Bergööska huset.
Där finns bland annat en stor modelljärnväg
över Hallsbergs bangård, café, museum och
årets sommarutställning - Rösträtt för kvinnor.
Det är fri entré för barn och unga upp till 16 år.
Läs mer om Bergöös, öppettider mm på:
www.hallsberg.se/bergoos

BESÖK ETT MUSEUM

Naturhistoriska museet

Örebro läns museum

DIGITALT
Utforska Naturhistoriska riksmuseet
hemifrån. De har en rad digitala upplevelser
som du kan ta del av gratis!

DIGITALT
Upptäck museet utan att besöka det. Här är fyra
filmer för barn, och nyfikna vuxna, som tar er
med runt bland konstverk och spännande saker
i Nationalmuseum. Den som berättar om
målningar, möbler, skulpturer och mycket mer
är programledaren, skådespelaren och
musikern Nassim al Fakir. Filmerna är textade.
Sätt er tillrätta och häng med på en rundtur!

GÅTOR
1. vad är det för likheter mellan en bebis
och en fiskare?
2. Jag har många blad men saknar grenar
och blommor. Många vill sluka mig medan
andra somnar i mitt sällskap. Vad är jag?

DIGITALT
Ta del av Historiska museets fantastiska
föremål, spännande historier och intressanta
föreläsningar på egen hand, oavsett var du
befinner dig.

Vasamuseet
DIGITALT
Följ med pedagoger till spännande platser
på Vasamuseet.

SVAR GÅTOR:

Nationalmuseum

Historiska museet

Svar gåta 1: Båda vill ha napp.
Svar gåta 2: En bok.

12 juni öppnar länsmuseet åter på Örebro
slott, Siggebohyttan och arbetarmuseet Gråbo.

SPEL OCH PYSSELTIPS
Barnradions spel
Spel, quiz och annat kul!

SAGOSTIG MED NATURTEMA

Gratis!

Följ med på en vandring (1,5 km) på vår sagostig
runt Vibysjön. Här får du utföra olika uppdrag för
att samla magiska stenar. Stenarna behöver du för
att rädda världen! Du kommer att få lära dig mer
om naturen och de fyra elementen luft, vatten,
eld och jord. Vi bjuder på fika som du själv får vara
med och fixa vid en brasa.
Ålder: 6-9 år. Ta gärna med dig dina föräldrar eller
någon annan vuxen om du vill.
Plats: Vibysjön runt Vretstorp
Datum & tider: Onsdag 11 augusti 14.00. Aktiviteten pågår 3-4 timmar
Anmälan: Anmäl dig här
Kontakt: natursnokarna.hallsberg@gmail.com eller Eva på 073-789 99 95
Arrangör: Natursnokarna/Hallsbergs Naturskyddsförening och Magiska Teatern

ÖPPNA FÖRSKOLAN I STORA PARKEN
Under sommaren mellan vecka 25-32 kommer
kommunens öppna förskola finnas på lekplatsen
i stora parken på norr i Hallsberg - se karta
Till Öppna förskolan är familjer med barn i alla
åldrar välkomna och det är alltid gratis att delta.

Gratis!

Vi erbjuder lekmaterial, aktiviteter och finns
tillgängliga för att prata om stort och smått.
Glöm inte att ta med eget mellanmål!
För att minska smittspridningen av Covid-19
ber vi er stanna hemma om ni som föräldrar
eller era barn är snuviga, har hosta eller känner
er hängiga.
Datum: Måndagar och onsdagar vecka 25-32
Tid: 9.30-12.00
Plats: Stora parken i Stocksätters naturreservat på norra sidan av Hallsberg nära Stocksätterskolan.
Kontakt/frågor: 0582-68 50 17 eller 0582-68 60 51.
Vi finns även på facebook - Hallsbergs familjecentral och Instagram - hallsbergsfamiljecentral
Arrangör: Hallsbergs familjecentral

GLAD SOMMAR ÖNSKAR HALLSBERG KOMMUN

STÖD OCH HJÄLP

Gratis!

Som barn och ungdom kan det vara bra att veta att det finns hjälp att få om man mår dåligt
på något sätt. Även du som förälder kan ibland behöva stöd. Här är några länkar där du kan
få hjälp och stöd.

BRIS

Ring maila eller chatta med Bris på: www.bris.se
Här kan du som är upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga i Forum.
Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna på poddar om viktiga ämnen. Välkommen!

Ungdomsmottagningen i Hallsberg

På ungdomsmottagningen kan du få hjälp med många olika saker. Några exempel:
Frågor om kroppen, frågor om sex och relationer, skydd mot graviditet och könssjukdomar
graviditetstest eller test för könssjukdomar, stöd om du mår dåligt.
Hos oss är alla besök gratis. På ungdomsmottagningen jobbar kuratorer/psykologer, barnmorskor, sjuksköterskor och läkare. Alla som jobbar på mottagningen har tystnadsplikt.

Barn- och familjeenheten i Hallsberg

Familjeenheten riktar sig till dig som är barn eller ungdom i åldern 0-20 år, samt till familjen.
Du når oss genom att ringa kommunens kontaktcenter på telefon 0582-68 50 00.

www.digifritids.se

En trygg och säker plats för dig som barn att vara på digitalt. Digifritids är en plats där du
som går på fritids eller fritidsklubb kan utforska och upptäcka, få inspiration till roliga rörelser och få kontakt med trygga vuxna om du behöver någon att prata med. Vi som står
bakom sidan är Rädda Barnen och Generation Pep. Rädda Barnen är en organisation som
arbetar för att alla barn ska ha det bra. Vi kämpar för barns rättigheter utifrån barnkonventionen. Generation Pep är en organisation som vill att alla barn ska ha möjlighet att leva ett
aktivt liv och känna glädje kring rörelse och hälsa. De som startat stiftelsen är Kronprinsessan
Victoria och Prins Daniel.

Info och tips på hur du som förälder kan vara en bra förebild:
https://hejdaalkoholskador.se
www.iq.se
www.iq.se/tonarsparloren

Fler länktips för en bättre folkhälsa:
www.folkhalsomyndigheten.se/rokfrimiljo
https://generationpep.se/sv/

Ta hand om dig och var inte rädd för att be om hjälp om du eller någon i din närhet inte mår bra.

