
Höstens fritidsaktiviteter 2019 

 

 

för 

”Omsorgen om personer med funktionsnedsättning i Lessebo 

Kommun” 

 

 

 

Skaldjursskiva 

Fredagen den 6 september så har vi en skaldjursskiva på Odengatan 

1, klockan 17:30. Det är en nykter tillställning där vi äter skaldjur med 

tillbehör. Vi sjunger lite sånger. 

Kostnad meddelar vi dem som anmält sig. När vi vet hur många som 

kommer. 

Anmälan senast 4 september till Linda. 

 

 

 



 

 

 

 

Trekamp 

Torsdagen den 19 september kl: 17:30 så ses vid sjöarna i Skruv. Där kommer vi 
att ha en trekamp och grilla korv. Vill man gå en promenad så går det bra.  

Ta med det du vill grilla och ett sittunderlag. Ta kläder efter väder.  

Linda och Malin finns på plats. 

Anmälan till Linda. 

 

 

 

 

Fotokurs 

Tre onsdagar kommer vi att ha en enkel fotokurs. Där du får tips vid 

fotografering. Ta med egen mobiltelefon, ipad eller kamera.  Vi kommer att ta 

bilder vid de två första träffarna. Tredje gången skriver vi ut och tittar på bilder. 

Fotokursen är klockan 16:00- 17:30 . Vi ses på Odengatan 1. 

Följande datum: 

11 september 

23 oktober 

27 november 

Ledare är Marie. Fotokursen kostar 50 kr för tre tillfällen och det ingår fika! 

Anmälan till Linda. 



 

 

Fotboll 

Varannan tisdag kommer vi att spela fotboll i Kvarndammskolans B- hall i 

Hovmantorp. Det finns möjlighet att duscha och byta om. Fotbollen är klockan 

18:00 – 19:00. 

Följande datum: 

1 oktober 

15 oktober 

29 oktober 

12 november 

26 november 

Ledare är Malin och Mathilda. Fotbollen är gratis! 

 

 

 

Kompiskvällar på Odengatan 1: 

En tisdagskväll i månaden har vi kompiskväll på Odengatan 1,  

klockan 18:00- 20:00. 

Vi fikar tillsammans. Fikan kostar 20 kr. 

Vi kommer att ha en aktivitet vid varje tillfälle.  

Följande datum: 

24 september, promenad 

22 oktober, halloweenpyssel 

26 november, bingo 



 

 

Halloweendisco: 

Torsdagen den 31 oktober kommer vi att ha halloweendisco på Berghem i 

Hovmantorp. Klockan 18:00- 20:30.  

Vi äter läskiga maträtter och har buskul. Kom gärna utklädd 😊.  

Kostnad 50 kr/ person. 

Anmälan till Linda. 

 

 

 

Julpyssel/ polkagristillverkning: 

Onsdagen den 4 december klockan 18.00- 20.00 så julpysslar vi och tillverkar 

polkagrisar på Odengatan 1. Kostnad 30 kr. 

Anmälan till Linda. 

 

 

 

 

 

 



INFO: 

 

  

Länsdans: 

Lördagen den 28 september är det Länsdans i Baders Hage för dig över 16 år, 

klockan 15.00- 19.00. Inträde 100kr. Kontant/ Swish.  

Dans till Staffanz! Vi samordnar resan så hör av dig till Linda om du vill följa 

med. Mer info på hemsidan. 

 

 

 

 

LAN: 

Det kommer att bli ett LAN. För er som gillar att spela datorspel. Det kommer 

att bli i slutet av november eller början av december. Emma kommer att hålla i 

detta. 

 

Vi kommer att lägga ut tider och information på hemsidan om detta 

evenemang samt andra evenemang som dyker upp. Så håll utkik. Där ni hittar 

även vårt fritidsblad.  

 

 

 



 

Kompiskortet 

Är ett kort som du kan ansöka om. I fall du behöver ha med en kompis på en 

aktivitet. I så fall får din kompis följa med gratis. Detta gäller i Kronobergs Län. 

På varje kommuns hemsida kan du se vilka föreningar som är anslutna till 

kompiskortet.  

Du ansöker om kompiskortet hos Linda Sandberg. Glöm inte att skicka med ett 

foto på dig.  

 

linda.sandberg@lessebo.se 

 

 

Vi välkomnar kontaktpersoner och ledsagare till vår verksamhet. 

 

 

Vid frågor och anmälan kontakta Linda Sandberg 0478- 125 93 

eller linda.sandberg@lessebo.se 

 

mailto:linda.sandberg@lessebo.se

