Aktiviteter
Augusti - september 2021

Kontaktuppgifter:
Jenny Carlsson
Telefon: 0340-882 61
E-post: funkavarberg@varberg.se
www.varberg.se/funkavarberg
@funkavarberg

Funkas regler för anmälan och avanmälan
Anmälan
Anmäl dig via vår e-tjänst på
www.varberg.se/funkavarberg.
Har du inte tillgång till dator kan du
ringa:
Telefon: 0340-881 62
Jenny Carlsson, koordinator
(Semester till 17/8)

OBS!!!
Spara ärendenumret du får.
Det är ditt bevis på att du
anmält dig

Läs mer om behandling av personuppgifter på
www.varberg.se/personuppgifter.
Avbokning
E-post:
funkavarberg@varberg.se
Telefon: 0340-881 62
Jenny Carlsson, koordinator
(Semester till 17/8)
Du måste avanmäla dig innan sista anmälningsdag.

Ange namn,
ärendenummer och
vilken aktivitet

Aktivitetstelefon
Hit ringer du om du behöver avboka samma dag aktiviteten är. Telefonen sätts
på 1 timma innan aktiviteten börjar.
Telefonnummer: 070-530 27 96
Avanmäler du dig efter torsdag kl 12.00 till en aktivitet som är samma vecka på
fredag, lördag eller söndag ringer du till aktivitetstelefonen också.
Prata in ett meddelande eller skicka ett sms.

Mer information finns på:
www.varberg.se/funkavarberg
www.facebook.se/funkavarberg
De aktiviteter som anordnas följer folkhälsomyndigheten och Region
Hallands smittskydds rekommendationer.
•
•
•
•

Håll avstånd
Begränsat antal deltagare på aktiviteter, max 6 stycken
Tvätta händer/använd handsprit
Kom bara till aktiviteten om du är helt frisk
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Torsdagar

Häng på Rosenfred
Kom till Rosenfreds mötesplats och träffa dina kompisar.
Eller om du har tur kanske du träffar nya.
Några exempel på vad ni kan göra är:
Spela spel
Baka
Laga enklare mat
Sjunga karaoke
Pyssla
Måla
Det är ni som är där som bestämmer vad som ska hända.
Start:
Slut:
Var:
Tid:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Torsdag 19 augusti
Torsdag 16 december
Rosenfreds mötesplats (Centralens lokal)
Drop in mellan kl 17.00-20.30
Gratis
Från 10 år
Greve Jacobs väg 6 (baksidan)
Senast dagen innan aktiviteten

Vi meddelar på www.facebook.se/funkavarberg vad vi gör
varje vecka.

Torsdagar

Pyssel på Rosenfred
Kom till Rosenfreds mötesplats och prova på olika pyssel.
Exempel på vad vi kan hitta på
Egna album
Måla på porslin
Julpyssel
Egna tröjtryck Korttillverkning
Och mycket mer
Det är ni som är där som bestämmer vad som ska hända.
Start:
Slut:
Var:
Tid:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Torsdag 19 augusti
Torsdag 16 december
Rosenfreds mötesplats (Centralens lokal)
Drop in mellan kl 14.00-17.00
Gratis
Från 7 år
Greve Jacobs väg 6 (baksidan)
Senast dagen innan aktiviteten

Om du vill kan du stanna kvar på Hänget efteråt
Vi meddelar på www.facebook.se/funkavarberg vad vi gör
varje vecka.

Söndag 22 augusti

Friluftsteater i Lindberga
Häng med till Lindberga och få dig ett gott skratt. I dag är
det äkta buskis som gäller.
Var:
Samling:
Tid:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Klasa hembygdsgård
Kl 13.30, vid ingången till hembygdsgården
Kl 14.00- ca 15.30
Gratis
Från 7 år
Svenstorp
Sista anmälningsdag tisdag 17 augusti

Det är bra om du kan ta dig dit själv. Det finns begränsade
platser i bussen.

Söndag 29 augusti

Utomhusquiz
Tycker du det är kul med frågesport?
Då måste du komma idag och vara med på vår quiz.
Det blir lite blandat med musik och andra frågor.
Samling: Mötesplats Rosenfred
7-15 år kl 13.00-15.00
Från 13 år kl 15.30-17.30
Var:
Pilhagen
Kostnad: Gratis
Ålder:
Från 7 år
Adress:
Greve Jacobs väg 6
Anmälan: Sista anmälningsdag tisdag 24 augusti
Vid ösregn är vi inne på Mötesplats Rosenfred.
c

Söndag 5 september

Picknick med
utomhusspel
Häng med till Stenbrottet och ha en rolig eftermiddag.
Alla tar med sig en picknickkorg som vi äter gemensamt.
Vi spelar olika utomhusspel.
Var:
Tid:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Stenbrottet
7 – 15 år, kl 13.00-15.00
Från 13 år, kl 15.30-17.30
Gratis
Från 7 år
Greve Jacobs väg 6
Sista anmälningsdag tisdag 31 augusti

Vid ösregn äter vi vår picknick och hittar på något kul inne
på Mötesplats Rosenfred.

Söndag 12 september

Skattjakt
Kom och var med på en rolig utmaning. När ni kommer till
platsen kommer ni få en ledtråd som leder er till fler
ledtrådar.
Om ni lyckas kommer ni att hitta en liten skatt.
Samling:
Tid:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Torget, vid Badande ungdom
7-15 år, kl 13.00-15.00
Från 13 år, kl 15.30-17.30
Gratis
Från 7 år
Drottninggatan 27 (Pinchos)
Sista anmälningsdag tisdag 7 september

Vid ösregn är vi inne på Mötesplats Rosenfred och hittar på
något kul.
c

Söndag 19 september

🕚
Hemlig utflykt
Häng med på en hemlig utflykt.
Vi kommer tillaga mat utomhus.
De som vill kan vara med på en poängjakt.
Du får en adress några dagar innan.
Tid:
Var:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Kl 11.00-14.00
Hemligt
50 kr
Från 7 år
Meddelas senare
Sista anmälningsdag söndag 12 september

Söndag 26 september

Grillning
Häng med till Pilhagen och grilla. Vi tar med lite utespel och
har en härlig eftermiddag.
Samling:
Var:
Kostnad:
Ålder:
Adress:
Anmälan:

Mötesplats Rosenfred
7-15 år, kl 13.00-15.30
Från 13 år, kl 16.00-18.30
Pilhagen
Gratis
Från 7 år
Greve Jacobs väg 6
Sista anmälningsdag tisdag 21 september

Vid ösregn hittar vi på något kul inne på Mötesplats
Rosenfred.

