
GRATIS
SOMMARLOVSAKTIVITETER



TJEJHÄNG 
MED HANNA OCH ISABELLA

För tjejer i åldern 12-16 år. Välj att vara med på enstaka 
träffar eller alla fyra. Varje träff har ett eget tema och vi 
anpassar innehållet efter deltagarna.

Dekorera cupcakes – Vi dekorerar muffins med 
frosting, strössel och sockerpasta. Vi fikar tillsammans 
och du får ta med dig några hem. 
Måndag 6 juli kl. 13.00-15.15

Smink och hudvård– Vi pratar om hur man 
tar hand om sin hud på ett bra sätt och får enkla 
sminktips. Vi fixar på lite lyxigt snacks.
Torsdag 9 juli kl. 16.00-19.00

Mode och shopping– Vi börjar med att prata lite om mode 
och trender innan vi tillsammans går en sväng i stan. Kanske 
vill du ha hjälp att hitta en fin outfit eller en ny snygg 
inredningspryl? (Inget köptvång!) Vi avslutar dagen med att 
äta glass eller ta en fika tillsammans på stan.
Måndag 13 juli kl. 13.00-16.00

Pizza&Filmkväll– Vi gör egna pizzor och äter
dessa innan vi ser en spännande film tillsammans
och smaskar på snacks. 
Torsdag 16 juli kl. 17.00-21.00

Hoppas du vill hänga med oss lite i 
sommar! Vi gör roliga saker 
tillsammans och pratar om sådant 
som får oss att må bra – välkommen!   
/Hanna och Isabella



Goda och nyttiga mellanmål 
Vi gör goda och nyttiga mellanmål som är 
lätta att göra på egen hand. Perfekt när 
man kommer hem från skolan! Du får 
recept med dig hem och vi fikar 
tillsammans. 
För dig som är 8-11 år: 
Tisdag 7 juli kl. 14.00-16.15
För dig som är 12-16 år: 
Tisdag 4 augusti kl. 17.00-19.30
Ledare: Isabella Henriksson Andersdotter &
Hanna Alexandersson Frej

Dekorera cupcakes
För dig som är mellan 8-11 år och 
tycker om att baka.  Vi dekorerar 
muffins med strössel, frosting och 
annat kul. Vi fikar tillsammans och du 
får ta med dig några cupcakes hem. 
Tisdag 4 augusti kl. 10.00-12.15
Ledare: Isabella Henriksson Andersdotter & 
Hanna Alexandersson Frej

Skapa med pärlor
Man kan göra massa skoj med pärlor! Vi 
skapar halsband, armband, nyckelringar 
och häftiga figurer av pärlor. Bara 
fantasin sätter stopp! För alla som tycker 
om att skapa med pärlor. Vi fikar 
tillsammans. 
Fredag 7 augusti kl. 11.00-13.15
Ledare: Isabella Henriksson Andersdotter & 
Hanna Alexandersson Frej

Ta snygga Instagrambilder
För dig som är 13 år eller äldre och vill bli ett riktigt proffs på att ta 
snygga Instagrambilder. Vi träffas två gånger och lär oss hur vi 
arrangerar snygga bilder och hur vi enkelt redigerar dessa. Vi får tips 
och inspiration av vår kunniga ledare Isabella Henriksson 
Andersdotter.
Tisdag 7 juli och tisdag 14 juli kl. 17.00-19.15

Plats för alla aktiviteter är Köpmangatan 4 i Sävsjö om 
inget annat uppges.



Gillar du att spela teater, pyssla och uppträda?
Går du i årskurs 4-6?
Vill du göra något roligt på sommarlovet 
tillsammans meddina kompisar och kanske träffa nya?
Då är vårt teaterläger något för dig!

Under 4 dagar kommer du tillsammans med våra ledare och dina kompisarna i 
gruppen att få göra teaterövningar, läsa in manus och öva in en teaterföreställning. 
Under veckan tränar vi på att samarbeta, lära oss manus, öva in de olika scenerna, 
pysslar dekor till scenen mm.
Vi avslutar veckan med att bjuda in familjen till en föreställning.

Måndag 10 augusti – torsdag 13 augusti
Kl. 13.00-16.00, sista dagen är det avslutning med uppvisning kl. 16.30.
Storgatan 5 Sävsjö (sista dagen är vi i Hembygdsparken)
Ledare: Wilma Sandberg och Ellen Tollin

TEATERLÄGER ÅK 4-6

Alla aktiviteter är kostnadsfria tack vare bidrag från Sävsjö kommun, 
men anmälan krävs. På vår hemsida www.sv.se/savsjo hittar ni all 
information om sommarlovsaktiviteterna och där kan man även anmäla 
sig. Det går också bra att ringa eller maila någon av 
verksamhetsutvecklarena nedan.

Bra att veta

Emma Westerlind
emma.westerlind@sv.se
0704-313935

Madeleine Sjöstrand
madeleine.sjostrand@sv.se
0704-313918Therese Fröberg 

(Ansv. Teaterläger)
therese.froberg@sv.se
0704-313912

Dekorera cupcakes
För dig som är från 8 år och tycker om att 
baka.  Vi dekorerar muffins med strössel, 
frosting och annat kul. Vi fikar tillsammans 
och du får ta med dig några cupcakes hem. 
Tisdag 14 juli kl. 10.00-13.00

Pizza&filmkväll
Vi gör egna pizzor och äter
dessa innan vi ser en spännande 
film tillsammans och smaskar på 
snacks.
Onsdag 15 juli kl. 17.00-20.00

Aktiviteter i Stockaryd – IOGT-NTO:s lokal

Ledare: Isabella Henriksson Andersdotter


