Grästorps kommun

14 juni – 21 augusti

Sommarlovsprogrammet finns även i evenemangskalendern på
www.grastorp.se
Under sommaren kommer evenemangskalendern att
uppdateras med mera roligheter som inte finns i denna
broschyr.
Glöm inte att hålla koll där så att ni inte missar något kul!
Föreningskansliet 0514-392 26
Med reservation för eventuella ändringar & felstavningar

Bibliotekets sommarboktips
Frida Nilsson: Ishavspirater
Boken bygger på radiomanuset till julkalendern 2012: Siri och
ishavspiraterna. Piraten Vithuvud rövar bort barn och tvingar dem att
hacka fram diamanter i en mörk och farlig gruva. Han är så fruktad
att ingen vågar söka efter barnen. Men när han tar Siris lillasyster
Miki, gör Siri det som ingen annan vågar och ger sig ut

Martin Widmark: Under en himmel av glas
Det finns människor som är beredda att offra sina liv för något de
tror på. Och så finns det de som är beredda att offra inte sitt eget
liv, men andra människors liv. När de här människorna möts kan det
bli riktigt farligt. Tack vare ett stipendium får David och Larissa åka
till världens mest avancerade maringeologiska forskningsstation,
belägen på en plattform i norra Atlanten. Det visar sig att stationen
ägs av den ryske sociologen Vogoros, en gång i tiden känd för sina
extrema idéer om idealsamhällen. Ett underjordiskt vulkanutbrott
rakt under dem gör att havsbottnen måste inspekteras, och de kan
inte motstå frestelsen att smyga ombord på den ubåt som styr ner i
djupet. Med förfäran inser de att Vogoros håller på att förverkliga
sina idéer om ett idealsamhälle, 407 meter under havsytan: i Subtopia - skyddat under en
himmel av glas.

Dan Höjer: Cirkusdeckarna och kanalmysteriet
De två största stjärnorna på Cirkus Pommery är de unga tvillingarna
Kaspar och Katinka. Publiken häpnar när de visar sina fantastiska
konster. Men Kaspar och Katinka gillar också mysterier. Och när Bamse
Sihléns fantastiska recept på korv stjäls på en kanalbåt så tar
tvillingarna upp jakten på tjuven. Det blir ett dramatiskt äventyr där
tvillingarna dyker ner i Göta kanal efter en ovärderlig skatt men blir
instängda i ett hemligt rum under vattnet …

Juni
Bygdebataljen

Lördagen den 15 juni går Bygdebataljen av stapeln! Då möts socknarna i Grästorp i en
rafflande mångkamp som turnerar mellan bygderna. Dagen startar med att lagen samlas
på torget kl 12.00 för att därifrån gemensamt färdas med buss till de olika bygdegårdarna
som arrangerar en (HEMLIG) tävlingsgren var.
Vill man titta på tävlingarna så går det att besöka bygdegårdarna eller komma till torget
och se finalen. Se evenemangskalender på www.grastorp.se för tider och mer information!
Bygdebataljen finns även på Facebook.

Grästorps IK
Under sommaren kan vi rekommendera vår skottramp.

Skottramp där man kan träna på finter, handleder, drag/slag skott. Det bästa av allt, hålla
formen uppe tills ishockeyn börjar igen

Juni
Grästorps tennisklubb
Spela Tennis på vår utebana hela
sommaren för endast 60kr/tim.
Gäller vuxna som barn och oavsett
om man är medlem eller ej.
Ni kan boka bana via den digitala
bokningssidan
Där hittar man också mer info om
hur man bokar tider och att det finns ett sommarerbjudande för medlemmar som kan
spela ännu billigare på utebanan.
För mer info och bokning se:
https://www.bokatennis.nu/grastorptennis/
http://www.grastorptennis.se/
Kontaktpersoner:
Anneli Götell 0734-16 59 70
Robert Persson 0735-14 47 47

Spökhuset Grästorp
Ett häftigt, stort privat spökhus, för grupper med vuxna
och barn över 12 år som vågar!
Förbokas.
www.123minsida.se /spokhuset 076-762 21 73
stefanbodhall@gmail.com

Biblioteket på Kulturhuset
I år ger vi oss ner under ytan, vi ser på film,
vi skapar egna berättelser i dator eller på surfplatta, lånar böcker och fikar.
Du får en gympapåse, festivalarmband, bokmärke och ett litet pysselhäfte.

– skapa digital berättelse i Cartoonist
OBS! Tag gärna med dator eller surfplatta.
Låna & fika.

Juni
Ridklubben i Grästorp
PONNY-SOMMAR 2019
Första veckan på sommarlovet pysslar vi med
hästarna och rider, bakar, pysslar, gosar med kanin
och marsvin mm.
Måndag 17 juni - tors. 20 juni kl. 9.30–16.00
(går bra att komma efter simskola el. dyl.)
Pris 400 kr per dag/1500 kr för 4 dagar
fm-fika, lunch o mellis ingår
anmälan och frågor till Stina Baldinger som kommer att vara med hela tiden 0703-307078

VÄLKOMMEN TILL KULIG KORTVECKA!

Midsommarläger
På Stensunds folkhögskola utanför Trosa.
Gemensam buss abonneras från Västra Sverige
Deltagaravgift för alla medlemmar 13-25 år endast 150
kr, (övriga 500 kr) (Gratis medlemskap)
Ingår; bussresa, övernattning på hårt underlag eller i
tält, mat och aktiviteter
Anmälan snarast. För mer information & anmälan
kontakta Annika R Bergman telefon 0708-716
459, vastrasverige@blabandet.se,
www.sverigesblabandsungdom.se
Arr: Sveriges Blåbandsungdom

Juni
Biblioteket på Kulturhuset
Hemlig film – följ med på äventyr i djupen.
Låna & fika.

Grästorps kommun
Sommarpyssel med fika!
Kom och var kreativ och skapa! Material finns på plats och
vi bjuder på fika. För barn i alla åldrar, små barn välkomna i
förälders sällskap.
Tid: 25 juni kl. 13-15.
Plats: Carl Larssons rum, Kulturhuset

Bussresa till

DJURPARK Nordens Ark

avresa från Grästorp ca kl 9.00
Gratis för alla medlemmar 7-25 år,
övriga 300 kr. (Gratis medlemskap)
Begränsat antal platser, anmälan
senast 20 juni. För mer information &
anmälan kontakta Annika R Bergman
telefon 0708-716 459
eller vastrasverige@blabandet.se
Arr: Västra Sveriges Blåbandsungdom

Juli
Grästorps tennisklubb
Spela tennis på vår utebana hela sommaren för endast 60kr/tim.
Gäller vuxna som barn och oavsett om man är medlem eller ej.
Ni kan boka bana via den digitala bokningssidan
Där hittar man också mer info om hur man bokar tider och att det
finns ett sommarerbjudande för medlemmar som kan spela ännu billigare på utebanan.
För mer info och bokning se:
https://www.bokatennis.nu/grastorptennis/
http://www.grastorptennis.se/
Kontaktpersoner:
Anneli Götell 0734-16 59 70
Robert Persson 0735-14 47 47

Under sommaren kan vi rekommendera vår skottramp.

Skottramp där man kan träna på finter, handleder, drag/slag skott. Träna inför säsongen

Juli
Grästorps kommun
Sommarpyssel med fika!
Kom och var kreativ och skapa! Material finns på
plats och vi bjuder på fika. För barn i alla åldrar, små
barn välkomna i förälders sällskap.
Tid: 2 juli kl. 13-15.
Plats: Carl Larssons rum, Kulturhuset

Grästorps museum

Museet kommer att ha öppet torsdagar i juli mellan kl. 14.00 - 18.00.
Museet firar 100 år i år, så temat för sommarutställning är:
Gamla föremål från de första givarna.
Vi öppnar även Museet vid behov, men då får man boka tid.

Grästorps kommun
Sommarpyssel med fika!
Kom och var kreativ och skapa! Material finns på plats och vi bjuder på fika. För barn i alla åldrar, små barn välkomna i förälders
sällskap.
Tid: 9 juli kl. 13-15.
Plats: Carl Larssons rum, Kulturhuset

Juli
Sparlösa Blåbandslokal
Hajk med övernattning i eget tält eller inomhus på hårt underlag.
Vi leker utomhus, grillar och pysslar. Enkel standard med utedass och
inget rinnande vatten. Start lördag 17.00. Slut söndag 11.00.
Ingen kostnad om du blir medlem (Gratis medlemskap)
Begränsat antal platser, anmälan senast 7 juli. För mer information &
anmälan kontakta Annika R Bergman telefon 0708-716 459
eller vastrasverige@blabandet.se
Från 7 år
Arr: Sparlösa SBU

Grästorps kommun
Sommarpyssel med fika!
Kom och var kreativ och skapa! Material finns på plats och vi
bjuder på fika. För barn i alla åldrar, små barn välkomna i
förälders sällskap.
Tid: 16 juli kl. 13-15.
Plats: Carl Larssons rum, Kulturhuset

Augusti
Grästorps Handel anordnar den stora
Grästorpsfestivalen!

scen!

Ett program med många aktiviteter vid torget och i
Nordstadsparken. Missa inte detta!
Ponnyridning, folkhälsolopp och mycket annat.
I år kommer vi även att ha köra ”Småstjärnorna” på

Mer information i evenemangskalendern eller på www.stannaochhandla.nu

Augusti
Biblioteket på Kulturhuset

– visa din digitala berättelse i Cartoonist
OBS! Tag med dina inloggningsuppgifter om du vill visa din berättelse.
Låna & fika.

Bussresa till Skara Sommarland

Endast 50 kr för medlemmar 7-25 år, övriga
350 kr. (Gratis medlemskap)
Begränsat antal platser, anmälan senast 31
juli.
För mer information & anmälan kontakta
Annika R Bergman telefon 0708-716 459
eller vastrasverige@blabandet.se
Arr: Västra Sveriges Blåbandsungdom

Augusti
Ung 0514
Ungdomsverksamheten anordnar gratis Laserdome.
Tid: 16.00 – 20.00
Plats: Äventyrshallen
Ålder: 8 – 18 år
Kostnad: Gratis
För mer info se vår facebooksida

Särestad Landsbygdsmuseum
2500 m2 med jordbruksredskap,
gamla traktorer, maskiner och många
hushållsapparater.
Telefon nr: 0514-311 44, 0705-70 65
71, 0514-300 45, 0708-92 91 92.
Info om öppettider:
www.sarestadlandsbygdsmuseum.se

GRÄSTORPS BIBLIOTEK
Sommartider 2019
17 juni – 16 augusti
Lördag den 15 juni: STÄNGTTorsdag 20 juni öppet: 10.00–
13.00
Midsommar stängt
Mån – Tors
10.00 – 13.00 och 15.00 – 18.00
Fredag 10.00-13.00
Vecka 31 endast kvällstid
Mån – Tors: 15.00–18.00
Lördagar Stängt
(förutom 10 augusti: 10.00-13.00)
Mer information på www.grastorp.se

Halle- och Hunneberg
På Hunneberg ligger Kungajaktmuseet Älgens Berg.
Följ med på guidad älg-och bäversafari eller hyr kanot eller MTB.
tel.0521-27 00 40
Öppettider
Juni –Augusti ,Måndag – Söndag 10.00- 18.00

Lunnevibadet
Med anledning av att Lunnevibadet renoveras så är
det stängt hela sommaren. Vi ser fram emot att
välkomna alla tillbaka till ett ännu finare badhus
nästa år!

Alternativ
Badhus finns ibland annat Vara och Vänersborg eller åk iväg till den
populära jättefina sandstranden vid Vänern: Gaddesanna.

Vi önskar alla ett toppenlov med mycket sol och bad!

