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Kultur och fritidsprogram vår & sommar 2022 
 
Hej 
Här kommer ett sprakande program för vår och sommar 2022. 
Eftersom vi har begränsat antal platser, så är det viktigt att du 
anmäler dig samt avbokar om du ej kan komma. Anmäl även allergier.  
Nytt är nu att man betalar en anmälningsavgift för respektive 
aktivitet, i denna avgift inkluderas fika och material.  
 
Anmälan sker via mail till jessica.hultzen@simrishamn.se  
Sista anmälningsdag är alltid en vecka innan aktivitetens 
genomförande.  
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig: 
Jessica Hultzen, projektledare kultur & fritid LSS - 0731 546155  
 

                                                    

Samtal vid elden  
Varmt välkommen till samtal vid elden kring teman som du själv får vara 
med och bestämma. Det kan handla om teman som kärlek, sociala 
relationer, utanförskap, vänner, familj eller andra saker som är viktiga för 
oss och som vi funderar mycket på. 
Datum: 10 mars 
Tid: 17.00 -19.00  
Plats: Scoutgården Sjöröd, GYLLEBO 116, 272 97 Gärsnäs 
Fika serveras för 10 kronor 
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Måla på duk eller papper, prova olika typer av färger och material, 
skulptera och modellera 
Lek med olika former och material, hitta dit uttryckssätt inom olika 
konstformer. Lär dig kring hur man tänker kring en utställning och ta 
chansen att ställa ut dina verk. 
Datum: 3,10,17,24 och 31/3 12/5, 9,23/6  
Tid: 16.30 -18.30 
Plats: Aktivitetshuset. strandvägen 4B 
Avgift: 90 kronor inkluderar fika  
Aktiviteten sker i samarbete med föreningen Grunden SÖSK, projekt MOA. 

 
Jörgen som håller i musik och skapande/ måleri 
 
Musik – spela instrument och sjung tillsammans 
Yttryck dig med musik och hitta vägar att spela tillsammans. Prova olika 
instrument och ha roligt.  
Datum: 5/5,19/5,2/6, 16/6  
Tid: 16.30-18.30  
Plats: Aktivitetshuset, strandvägen 4b 
Avgift: 40 kronor inkluderar fika 
 
 
Filmskapande 
Lär dig skapa en berättelse med hjälp av film. Prova på att agera framför 
kameran, lär dig hur man gör en filmpremiär. Kanske vill du visa din film på 
biograf? I så fall finns den möjligheten på Borrby biograf.  
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Datum: 21 mars,4 april , 25 april , 9 maj  

Tid: 16.30 – 18.30  

Plats: Aktivitetshuset, strandvägen 4b 

Pris: 40 kronor inkluderar fika 

  Anette och Johan som jobbar med film 

Aktivitetsdag på Sjöröds scoutgård 
Aktiviteten genomförs i samarbete med föreningen Grunden SÖSK och 
scouterna 
Datum: 10 april 
Tid:14.00 – 17.30 
Program 
14.00 -15.30 samla grenar och annat för att göra en stor eld och lära oss lite 
om träd och växter på området 
15.30 – 16.30 grillning korv och hamburgare 
16.30-17.30 vi provar på geocatching " Geocaching är en högteknologisk 
skattjakt som är mycket populär, inte bara i Sverige utan i de flesta länder. 
Geocaching passar alla åldrar och är inte bundet till årstider Med hjälp av 
en GPS-enhet ska man hitta "skatter",  eller s.k. cacher. Cacherna kan vara 
av olika storlekar och former.  
Plats: Scoutgården Sjöröd, GYLLEBO 116, 272 97 Gärsnäs 
 
 
Mötesplats med åsiktstema - Din åsikt är viktig!  
Kom och träffa vänner och om du vill dela med dig om dina åsikter och 
erfarenheter kring olika ämnen och teman. Du är såklart välkommen att 
bara vara också. 
Datum: 23 maj 
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Tema: Åsiktscafé - Din åsikt är viktig, vi tar upp olika ämnen och vill gärna 
veta vad just du tycker om detta, det kan vara orättvisor, känslor, roligheter, 
svårigheter mm. Du kan uttrycka dig genom att måla, prata, skriva eller bli 
filmad.  
Tid: 18.00 – 20.00 
Plats: Marint Centrum, skeppet 
Avgift: 30 kronor inkluderar korv med bröd och dricka samt snax 
Aktiviteten sker i samarbete med föreningen Grunden SÖSK 
 
Datum: 13 Juni 
Tema: Åsiktscafé - Din åsikt är viktig, vi tar upp olika ämnen och vill gärna 
veta vad just du tycker om detta, det kan vara orättvisor, känslor, roligheter, 
svårigheter mm Du kan uttrycka dig genom att måla, prata, skriva eller bli 
filmad.  
Tid: 18.00 – 20.00 
Plats: Marint Centrum, skeppet 
Avgift: 30 kronor inkluderar korv med bröd och dricka samt snax 
Aktiviteten sker i samarbete med föreningen Grunden SÖSK 
 
Gympa med Friskis och svettis 

enkelgympa med Friskis. 

Datum: Onsdagar 

Tid: 16,15 – 17.15 

Plats: Friskis och Svettis , Lindhagagatan 3 

Pris: 200 kronor vilket avser medlemskap i Friskis och Svettis  

Anmälan och information kontakta: Maria Lundstedt på Friskis:0708 - 702444 

 
Gör egen tvål 
Men växter, dofter och färger får du göra din alldeles egna tvål. Du kommer 
också att få lära dig om hur olika dofter påverkar oss.  
Datum: 26 april 
Tid: 16.30 – 18.30 
Plats: studieförbundet Vuxenskolan Mossgatan 1 
Pris: 30 kronor 
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Matlagningskurs  

Ät rätt och bli mätt! Vi lagar mat och äter tillsammans. Kursen är vid fyra 

tillfällen och utförs i samarbete med folkuniversitetet. Glöm inte anmäla 

allergier.  

Datum: 28 mars, 11 april och 25 april 

Tid: 17.30 -19.30  

Plats: studieförbundet Vuxenskolan Mossgatan 1 

Pris: 50 kronor per gång, inkluderar två rätter  

Max 6 deltagare per grupp.  

 

Var med och skapa en gemensam väggmålning 
Under två dagar kommer vi att skapa en fantastisk väggmålning 
tillsammans.  
Datum:20 maj klockan 16.00 -19.00 – vi bjuder på mat och dryck 
Datum:21 maj klockan 11.00 – 17.00 – vi bjuder på mat och dryck 
Totalt 12 deltagare, varav 4 från Simrishamn (resten från Sjöbo och Malmö)  
Aktiviteten är en del av projekt MOA och genomförs i samverkan med 
Street Corner och föreningen Grunden SÖSK. 
Plats för aktiviteten är inte klart ännu så jag återkommer med detta.   
 

 
 
 
Allsång och grillning 
Vi sjunger tillsammans och äter grillat.  
Datum: 27 maj  
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Tid: 17.00 -19.00 
Plats: utomhus vid aktivitetshuset, strandvägen 4b 

Pris: 30 kronor för korv eller hamburgare med tillbehör samt dryck  

Sommarfest i Löderup arrangeras av föreningen Grunden SÖSK 
Datum: 3 Juni  
Mer information om detta skickas ut separat 
 
Matvandring 
Vi promenerar och får lära oss om vad man kan äta i naturen samt tillagar 
något utomhus.  
Datum: 9 juni 
Tid: återkommer med detta 
Plats: återkommer med detta  
 
Aktivitetsdag i Järrestad 
arrangeras i samarbete med föreningen Grunden SÖSK 
5 kamp och tipsrunda  
Datum: 12 Juni 
Tid: 11-14  
Plats: Idrottsplatsen i Järrestad , Näckebovägen 4  
Grillat serveras för 30 kronor.  
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