
Sommarlov!
Sommarlovsaktiviteter för barn och  

ungdomar mellan juni och augusti 2018 



Märkning
Arrangemangena är märkta med F (förskoleklass),  
L (lågstadiet), M (mellanstadiet) och H (högstadiet). Detta 
för att underlätta i sökandet efter en passande aktivitet.  
Ifall målgruppen för arrangemnaget börjar mitt i en årskurs 
står det i texten vilken åldersgrupp arrangemanget riktar 
sig mot. 

Förskoleklass (6 år) 

Lågstadie (årskurs 1-3)

Mellanstadie (årskurs 4-6)

Högstadie (årskurs 7-9)

Sommarlovsaktiviteter 
i Götene kommun  

juni till augusti 2018
Härliga, underbara sommar! Tid för avkoppling, bad och  
möjlighet till en massa olika aktiviteter i Götene Kommun. 
I detta program presenterar fritidsgårdar, biblioteket,  
kuturen, föreningar och studieförbund en massa olika  
aktiviteter som du kan göra i sommar.

Aktiviteterna kostar ingenting att vara med på (förutom 
LAN:et). Ibland behöver du anmäla dig i förtid men ofta är 
det aktiviteter som du kan vara med på utan att anmäla dig. 
Kom själv eller ta med en kompis, det finns alltid ledare 
som hjälper dig på plats.

Det är Kultur och fritid samt folkhälsorådet i Götene  
kommun som samlat in alla uppgifter och tryckt detta 
program, men det är varje arrangör som ansvarar för sin 
aktivitet och som du kan kontakta för frågor. Du hittar kon-
taktuppgifter till arrangörens kontakt vid varje aktivitet i 
programmet. Vi reserverar oss för om något blir fel i sam-
band med tryckning av programmet. Du kan alltid följa oss 
på vår hemsida www.gotene.se/ungdom. 
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Fredag 15 juni

Sista natten med gänget 
På Skara sommarland klockan 15.00–24.00 för årskurs 9.  
Föranmälan under maj månad på Liljestenskolan. Fritid- 
ungdoms personal är med under hela dagen och kvällen. 

Måndag 18 juni

Prova-på-läger i golf 
Måndag till torsdag 18-21 juni, klockan 9.00-13.00.
Vi är på Lundsbrunns golfklubb, all utrustning finns där.  
Mellanmål ingår. För dig i årskurs 1-9, kläder efter väder. 
Arrangör är Lundsbrunns golfklubb.
Anmälan till: anette.knutsson@lundsbrunngk.com

Simskola 
På Västerbybadet vecka 25 och vecka 26. Alla dagar  
klockan 10.00-10.40 eller klockan 11.00-11.40. Dock inte 
på midsommarafton. För dig mellan 11-15 år. 
Förutsättningarna för deltagande är att man inte klarar 
simprovet (200 meter varav 50 meter på rygg) och att  
man vågar vara i stora bassängen. 
Anmälan till Monica på telefon: 0511-77 30 51. 

Vikingaklubb
Välkommen på vikingaklubb med föreningen  
Vikingaskeppet Sigrid Storråda!  
I Blombergs hamn, klockan 10.00–15.00. För dig som går  
på mellanstadiet.  
Kom och prova roliga utomhusaktiviteter och hantverk,  
till exempel tova, tälja, fiska med egengjorda metspön, 
grilla egenfiskad fisk, åka vikingaskepp, tennstöpning, sy 
skinnpåsar och laga mat över öppen eld.
Anmälan senast 10 juni till: gotene@sv.se med namn  
personnummer, eventuell specialkost och målsmans  
kontaktuppgifter.  
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vecka 25
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Tisdag 19 juni

Sommarplask!
Sommarbad på Västerbybadet.Vecka 25 och vecka 26. 
Tisdag, onsdag och torsdag klockan 13.00-16.00. Icke sim-
kunniga barn måste följas av en badande betalande vuxen 
(max 5 barn per vuxen), riktiga badkläder ska användas.

Vikingaskoj 
På Vikingagatan i Götene, klockan 12.00–16.00
Aktiviteter: Hoppborg, tipspromenad, grillning,  
Räddningstjänsten håller i olika aktiviteter med mera.
Fritid-ungdom håller i aktiviteten.

Bowlingskola 
Tisdagar klockan 14.00–16.00 med start tisdag 19 juni 
fram till 14 augusti. På Arena Bowl i Götene.
Anmäl dig till: gotenebowlingmaggie080@gmail.com

Sommarboken 
Är du mellan 8-12 år och gillar att läsa, boktipsa, fika, 
pyssla och träffa kompisar? Invigning med tårtkalas och 
utdelning av sommarboksmaterial. Vi ses på Biblioteket 
klockan 14.00-15.00.

Se även återkommande aktivitet: 
Simskola, mer information under måndag 18 juni.

Onsdag 20 juni

Vikingaskoj 
På Vikingagatan i Götene, klockan 12.00–16.00
Aktivitet: Lekar och grillning. En mobil staty kommer på 
besök – Vattenbäraren, med den följer konstpedagoger 
som skapar med barn och ungdomar under ett par timmar.
Fritid-ungdom håller i aktiviteten. 

Se även återkommande aktivitet: 
Simskola, mer information under måndag 18 juni. 
Sommarplask! mer information under tisdag 19 juni. 
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Vecka 26
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Torsdag 21 juni

Vikingaskoj i Skateparken
I Skateparken vid Västerby, klockan 12.00–16.00
Aktiviteter: utlåning av skateboardar, kickbikes, enhjuling, 
Bmx och vi grillar korv. 
Fritid-ungdom håller i aktiviteten.

Fotbollsskola     
Torsdagar klockan 17.30–19.00 med start 21 juni. 
För killar och tjejer 6-15 år. 
Fotbollsskolan kommer att alterneras mellan de olika  
fotbollsklubbarna. Kom till nedanstående fotbollsplan 
klockan 17.30. Ledarna är tjejer från LHK seniorlag. 
Vid frågor ring: John Kall 070-22 27 820. 

 21 juni - Sörbovallen Lundsbrunn
 28 juni - Hellehof Hällekis
 5 juli - Kinnevallen Kinne-Vedum
 12 juli - Sörbovallen Lundsbrunn
 19 juli - Hellehof Hällekis
 26 juli - Kinnevallen Kinne-Vedum
 2 augusti - Kinnevallen Kinne-vedum
 9 augusti - Hellehof Hällekis
 16 augusti - Sörbovallen Lundsbrunn

Se även återkommande aktiviteter:  
Simskola, mer information under måndag 18 juni. 
Sommarplask! mer information under tisdag 19 juni. 

Måndag 25 juni

Bad-bolls-kul på Hällekis Camping
Kom och testa stora runda Zorbbollar i vatten med mera 
på Hällekis camping. Klockan 12.30–16.00.
Fritid-ungdom håller i aktiviteten. De är kommunklädda 
och håller till vid ett svart parasoll med Götene  
kommun-logga.

Se även återkommande aktivitet:  
Simskola, mer information under måndag 18 juni.
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Tisdag 26 juni

Götene fritidsgård 
Går’n är öppen för dig mellan 12 och 18 år.
Klockan 18.30–21.00. (Ligger vid busstationen) O

Laserdome
Häng med och spela Laserdome i Skövde.  
Bussresa för er i årskurs 6 och uppåt. 
Bussen går från Götene busstation klockan 12.00 och är 
åter klockan 17.00. 
Anmäl dig senast 18 juni till medborgarkontoret (ligger i 
Centrumhuset vid Biblioteket).  
Fritid-ungdom håller i aktiviteten.

Sommarboken 
Boktips och fika klockan 14.00-15.00 i Götene Bibliotek.  
För dig som är mellan 8 och 12 år.

Se även återkommande aktiviteter: 
Simskola, mer information under måndag 18 juni. 
Sommarplask! mer information under tisdag 19 juni.  
Bowlingskola, mer information under tisdag 19 juni.

 
Onsdag 27 juni

Hällekis fritidsgård  
Hällekis fritidsgård är öppen för dig mellan 12 och 18 år. 
Klockan 18.30–21.00 (ligger bakom Hällekis affär).

Se även återkommande aktiviteter:  
Simskola, mer information under måndag 18 juni. 
Sommarplask! mer information under tisdag 19 juni. 
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Torsdag 28 juni

Götene fritidsgård  
Går’n är öppen för dig mellan 12 och 18 år. 
Klockan 18.30-21.00. (Ligger vid busstationen).

Se även återkommande aktiviteter:  
Simskola, mer information under måndag 18 juni. 
Sommarplask! mer information under tisdag 19 juni.  
Fotbollsskola på Hellehof i Hällekis, läs mer information 
under torsdag 21 juni.

Fredag 29 juni

Prova-på-dag på ridskolan – Bölaholm
Prova på att rida, introduktion av hästens skötsel och  
korvgrillning på Bölaholm klockan 9.00–12.00.  
För dig mellan 8 och 15 år.
Anmäl dig senast 19 juni till: ridskolan.grk@telia.com

Se även återkommande aktivitet:  
Simskola, mer information under måndag 18 juni.

Måndag 2 juli

Bad-bolls-kul på Källbybadet
Kom och prova stora runda Zorbbollar med mera  
på Källbybadet.  
Klockan 12.30–16.00, för dig på högstadiet.
Fritid-ungdom håller i aktiviteten. Kommunklädda och 
svarta parasoll med Götene kommun-logga.

Måndag 2 juli fortsätter på nästa sida. 

Vecka 27
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Måndag 2 juli - fortsättning

Serietecknarskola 
På fritidsgården i Götene, klockan 13.00–15.30. För dig 
som är 10 år och uppåt. Fika och material ingår. 
Fyra träffar: 2 juli, 6 juli, 9 juli och 12 juli. 
Serieskaparen Nicolas Križan lär ut olika tips och trix om 
att göra och teckna serier. Alla får göra sin egen serie som 
vid sista träffen sätts ihop till en gemensam serietidning. 

Anmälan senast 27 juni till: 
camilla.boring@studieframjandet.se med namn,  
personnummer, adress och målsmans kontaktuppgifter. 
Arrangör: Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden.
För frågor kontakta biblioteket, telefon: 0511-386080  
eller e-post: biblioteket@gotene.se.

Tisdag 3 juli

Kul i Skateparken
Vid Västerby, klockan 12.00–16.00. 
Aktiviteter: Skojtävlingar på kickbikes och skateboards, 
spelar musik, cyklar enhjuling, grillar korv, målar på  
graffittiväggen med mera. Vid regn är aktiviteten inställd! 

Sommarboken
Boktips, fika och skrivarverkstad klockan 14.00-15.00 i 
Götene Bibliotek. För dig som är mellan 8 och 12 år.

Sommarplask!
Vecka 27 och vecka 28. Tisdag, onsdag och torsdag  
klockan 10.00-15.00. Plats: Västerbybadet.
Icke simkunniga barn måste åtföljas av en badande vuxen 
(max 5 barn per vuxen) och riktiga badkläder ska  
användas.

Se även återkommande aktivitet:  
Bowlingskola, mer information under tisdag 19 juni.
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Onsdag 4 juli

Se återkommande aktivitet: 
Sommarplask! mer information under tisdag 3 juli.

Torsdag 5 juli

Kul i Skateparken
Vid Västerby, klockan 12.00–16.00. 
Aktiviteter: Skojtävlingar på kickbikes och skateboards, 
spelar musik, cyklar enhjuling, grillar korv, målar på  
graffittiväggen med mera. Vid regn är aktiviteten inställd. 

Se även återkommande aktiviteter: 
Sommarplask! mer information under tisdag 3 juli. 
Fotbollsskola på Kinnevallen i Kinne-Vedum, läs mer  
information under torsdag 21 juni.

 
Fredag 6 juli

Serietecknarskola
För dig som redan är anmäld till serietecknarskolan.  
Läs mer under måndag 2 juli.                               

LAN ”OneShot Summer 2018” 
Plats: Lundsbrunns bygdegård. 
6 juli klockan 18.00 till 8 juli klockan 18.00.  
Från 12 år och uppåt. 
Köp biljett: LANplats 135 kronor eller EventPass 50 kronor  
https://beta.lanportal.se/events/13-oneshot-summer
Läs mer på E-sports hemsida:  
https://lundsbrunnesport.wixsite.com/community

Måndag 9 juli

Serietecknarskola
För dig som redan är anmäld till  
serietecknarskolan. Läs mer under måndag 2 juli.       

Sommar i Husaby 9-27 juli.  
Läs mer i slutet av programmet!

Vecka 28
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Tisdag 10 juli

Sommarboken
Boktips och fika klockan 14.00-15.00 i Götene Bibliotek. 
För dig som är mellan 8 och 12 år.

Se även återkommande aktiviteter:  
Bowlingskola, mer information under tisdag 19 juni.
Sommarplask! mer information under tisdag 3 juli.
Sommar i Husaby 9-27 juli. Läs mer i slutet av programmet!

Onsdag 11 juli

Se återkommande aktivitet: 
Sommarplask! mer information under tisdag 3 juli. 
Sommar i Husaby 9-27 juli. Läs mer i slutet av programmet!

Torsdag 12 juli

Serietecknarskola
För dig som redan är anmäld till serietecknarskolan.  
Läs mer under måndag 2 juli.       

Se även återkommande aktiviteter: 
Sommarplask! mer information under tisdag 3 juli. 
Fotbollsskola på Sörbovallen i Lundsbrunn läs mer  
information under torsdag 21 juni. 
Sommar i Husaby 9-27 juli. Läs mer i slutet av programmet!

Tisdag 17 juli

Sommarboken
Boktips och fika klockan 14.00-15.00 i  
Götene Bibliotek. För dig som är mellan 8 och 12 år.

Se även återkommande aktivitet:  
Bowlingskola, mer information under tisdag 19 juni.
Sommar i Husaby 9-27 juli. Läs mer i slutet av programmet!

Vecka 29
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Torsdag 19 juli

Sommarlovsbio 
Film: Den lille Prinsen
Klockan 14.00. Från 7 år, barntillåten i vuxet sällskap.
Plats: Göta Lejon, Centrumhuset. Ingen förbokning. 

Se även återkommande aktiviteter:  
Fotbollsskola på Hällehof i Hällekis, läs mer information 
under torsdag 21 juni. 
Sommar i Husaby 9-27 juli. Läs mer i slutet av programmet! 

Tisdag 24 juli

Sommarboken  
Vi ses klockan 14.00–15.00 på Biblioteket i Götene  
för fantasivandring! För dig som är mellan 8 och 12 år.

Se även återkommande aktivitet:  
Bowlingskola, mer information under tisdag 19 juni. 
Sommar i Husaby 9-27 juli. Läs mer i slutet av programmet!

Torsdag 26 juli

Sommarlovsbio
Film: Biet Maya  
Klockan 14.00. Barntillåten.
Plats: Göta Lejon, Centrumhuset. Ingen förbokning.

Se även återkommande aktivitet:  
Fotbollsskola på Kinnevallen i Kinne-Vedum läs mer  
information under torsdag 21 juni.  
Sommar i Husaby 9-27 juli. Läs mer i slutet av programmet!

Tisdag 31 juli

Sommarboken 
Boktips och fika klockan 14.00-15.00 i  
Götene Bibliotek. För dig som är mellan 8 och 12 år.

Se även återkommande aktivitet:  
Bowlingskola, mer information under tisdag 19 juni.

Vecka 30

Vecka 31
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Onsdag 1 augusti

Vikingaklubb
Välkommen på vikingaklubb med föreningen  
Vikingaskeppet Sigrid Storråda! I Blombergs hamn, klockan 
10.00–15.00. För dig som går på mellanstadiet.  
Kom och prova roliga utomhusaktiviteter och hantverk, till 
exempel tova, tälja, fiska med egengjorda metspön, grilla 
egenfiskad fisk, åka vikingaskepp, tennstöpning, sy  
skinnpåsar och laga mat över öppen eld.

Anmälan senast 20 juli till:  
camilla.boring@studieframjandet.se med namn,  
personnummer, adress, eventuell specialkost och målsmans 
kontaktuppgifter. I samarbete med Studiefrämjandet.

Torsdag 2 augusti 

Sommarlovsbio
Film: Mitt liv som Zucchini  
Klockan 14.00. Barntillåten.  
Plats: Göta Lejon, Centrumhuset. Ingen förbokning.

Se även återkommande aktiviteter:  
Fotbollsskola på Kinnevallen i Kinne-Vedum, läs mer  
information under torsdag 21 juni. 

Måndag 6 augusti

Cirkusskola med Jecko och Jessie  
Var med i Jecko och Jessies cirkusskola.  
Liljestensskolans gymnastiksal, för dig mellan 6 och 12 år. 
Måndag–torsdag, 6-9 augusti.
Anmälan och mer information på kommunens hemsida: 
www.gotene.se/cirkusskola

Vecka 32
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Tisdag 7 augusti

Sommarboken
Klockan 14.00-15.00 i Götene Bibliotek. Vi pärlar armband. 
För dig som är mellan 8 och 12 år.

Se även återkommande aktivitet:  
Bowlingskola, mer information under tisdag 19 juni.

Onsdag 8 augusti

Hällekis fritidsgård 
Hällekis fritidsgård är öppen för dig mellan 12 och 18 år. 
Klockan 18.30–21.00 (ligger bakom Hällekis affär).

Torsdag 9 augusti

Götene fritidsgård  
Går’n är öppen för dig mellan 12 och 18 år. 
Klockan 18.30–21.00 (ligger vid busstationen).

Se även återkommande aktivitet:  
Fotbollsskola på Hellehof i Hällekis, läs mer information 
under torsdag 21 juni. 

Tisdag 14 augusti

Götene fritidsgård 
Går’n är öppen för dig mellan 12 och 18 år. 
Klockan 18.30–21.00 (ligger vid busstationen).

Sommarboken  
Klockan 14.00–15.00 har vi ett festligt avslutningskalas.  
För dig som är mellan 8 och 12 år.

Se även återkommande aktivitet:  
Bowlingskola, mer information under tisdag 19 juni.

Vecka 33
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Onsdag 15 augusti

Hällekis fritidsgård 
Hällekis fritidsgård är öppen för dig mellan 12 och 18 år. 
Klockan 18.30–21.00 (ligger bakom Hällekis affär).

Torsdag 16 augusti

Götene fritidsgård  
Går’n är öppen för dig mellan 12 och 18 år.  
Klockan 18.30–21.00 (ligger vid busstationen).

Se återkommande aktiviteter:  
Fotbollsskola på Sörbovallen i Lundsbrunn, läs mer  
information under torsdag 21 juni. 

Fredag 17 augusti

Utomhusbio 
På gräsmattan utanför församlingshemmet i Götene  
klockan 21.30. Ta med något att sitta på. 
Film: Jumanji welcome to the jungle.  
Fritid-ungdom säljer lite biogodis.
Tillåten från 11 år, 7 år i målsmans sällskap.

 
Sommar med Onsdagsgår’n  

för dig med funktionsvariation
Aktiviteterna finns på separat program. 

Har du inte fått ett program finns informationen på  
hemsidan www.gotene.se/onsdagsgard
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Sommar i Husaby!
Under perioden 9-27 juli är det aktiviteter vid Lasses  
grotta och i Biskopsborgen i Husaby. 
Måndag till fredag, klockan 10.00-16.00.  
Måla din egen riddarsköld, gå på skattjakt, blås  
jätte-såpbubblor och annat kul för stora och små.  
Du hälsas välkommen av kommunens feriepraktiserande 
sommarvärdar.



 

Kvällsvandring
Fritid-ungdoms personal kvällsvandrar och stannar till där 
ungdomar finns, runt om i kommunen. De har med sig en 
”lek- och aktivitetsväska” med uteaktivitetsspel, bollar, 
rackets, boule med mera. 

Fritidsledarna kvällsvandrar 2-4 kvällar per vecka klockan 
18.00–24.00, under veckorna 24-34 (ej vecka 30).  
Vi har alltid Götene Kommuns kläder på oss och är lätta att 
känna igen.

Kontakta Fritid-ungdom under sommaren:
Telefon Götene fritidsgård: 0511-38 69 40 
www.facebook.com/goteneungdom
Instagram: @ungdomgotenekommun

Filmläger med Safari Sverige
Gillar du natur och film?  
Häng med på filmläger i Lundsbrunn 29 juni-1 juli.
Tre kreativa och produktiva dagar på en plats som bjuder 
in till filmskapande i naturen.

De tre dagarna innehåller bland annat: 
Genomgång av utrustning, filmning, genomgång Final Cut, 
redigering, tävling och priser.
Mer information och anmälan på www.safarisverige.nu.

 Vill du åka med till Liseberg i höst?
Lördag 1 september. För högstadiet och gymnasiet. 
Buss går från Götene busstation klockan 10.00 och  
beräknas vara hemma omkring klockan 23.00. 
Kostnad: 450 kronor. 
I priset ingår resa, entré, matkupong, åkband.  
Betalning sker samtidigt som anmälan och görs på  
medborgarkontoret i Centrumhuset. Anmälan är bindande 
och ska skrivas på av förälder. Har du ingen anmälnings-
blankett finns även det på medborgarkontoret. 

Fritidsledare från fritid-ungdom åker med på resan.



Glad sommar 
önskar  

Kultur och fritid samt folkhälsorådet  
 Götene kommun 

  www.gotene.se/ungdom


