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Läs om alla
aktiviteter som 
händer i Aneby!

Ett härligt sommarlov väntar! Nu hoppas vi på mycket 
sol, lek och bad. Vi har ett välfyllt sommarlovsprogram!
Resor till Kolmården, Gustavsviksbadet, Yomp trampo-
linpark och mycket mera. Fotboll, bio, bumperball och 
lekland på Fredstorget. I Sunhult blir det final på somma-
ren med en Wild Kids-weekend. Kolla in programmet för 
att hitta det just du vill vara med på!



Fotboll på Fredstorget – hela sommarlovet!
Från tisdag 18 juni och hela sommarlovet finns det en gräsplan 
med bollsarg på Fredstorget. Spela fotboll varje dag.
Sargen uppblåst kl 10-19.
Dessutom visas VM i fotboll för damer på storbildsskärmen. 
Kom och heja fram Sverige i VM!
OBS! Vissa dagar anordnas andra aktiviteter på Fredstorget.

Sommarboken på biblioteket kl 10-12 
Under ytan
Vi bygger vattenkikare och går ut på äventyr för att prova. Vem vet 
vad vi får se under ytan? Vi bjuder på picknick. 
Ta med kläder som passar för dagens väder. 
Föranmälan: biblioteket@aneby.se, alt 0380-46245

Midsommarafton kl 11.00 
Sommarteater i Svartåparken – Trollgänget
Ta gärna med fikakorg och en filt att sitta på.  
Det blir även kringaktiviteter för barnen efter föreställningen.
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Prova på att spela padeltennis – sex dagar
Spela på nya banan på Stigbergsvägen.  
Racket, bollar och instruktör finns.
Måndag 24 juni kl 10-12
Tisdag 25 juni kl 10-12
Torsdag 27 juni kl 10-12
Måndag 1 juli kl 10-12
Onsdag 3 juli kl 10-12
Torsdag 4 juli kl 10-12

Sommarkul med 4H i Vireda, kl 10-15

Samling på skolgården. Kom och 
pröva på en rad olika aktiviteter 
med 4H, exempelvis att skjuta med 
blåsrör. Vi leker, spelar, tävlar och 
har kul tillsammans.

Paintball i Eksjö
Från 12 år. Max 30 deltagare. Först till kvarn gäller.
Avresa från Fredstorget kl 9.00. Åter i Aneby kl 14.00.
Resa och spel ingår. Medtag egen matsäck (finns ej att köpa).
Anmälan senast måndag 24 juni till  
Sören, soren.carlsson@aneby.se – 0380-46260. 
OBS! Målsman måste stå får anmälan.

Sommarkul med 4H i Sunhult, kl 10-15
Samling vid Byalagets stuga. Kom och pröva på en rad olika aktivi-
teter med 4H. Vi leker, spelar, tävlar och har kul tillsammans.

 

Sommarteater i Svartåparken – Askungen
Två föreställningar kl 10.30 och 12.00.
Ta gärna med fikakorg och en filt att sitta på. 
Det blir även kringaktiviteter för barnen efter föreställningen.
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Bussresa till Kolmårdens djurpark
Vill du följa med på en heldag till Kolmården? Dagen inleds med 
delfinskola och guidning vid delfinariet. Efter lunch och delfinshow 
är det fri gång i djurparken. 
Avresa från Furulidskolan kl 07.30. Åter i Aneby ca kl 18.00.
Från 12 år. Max 30 deltagare. Först till kvarn gäller.
Resa, entré och mat ingår. 
Anmälan senast måndag 24 juni till 
Sören, soren.carlsson@aneby.se – 0380-46260. 
OBS! Målsman måste stå får anmälan.

Barnens festivaldag i Folkets park kl 10-14
En heldag för barnen med olika aktiviteter. 
Underhållning av kapten Gunnar Sparrow med vänner.
Fri entré.

Badresa till Gustavsviksbadet i Örebro
Från 12 år. Max 50 platser. Först till kvarn gäller.
Avresa från Fredstorget kl 8.00. Åter i Aneby ca kl 18.00.
Resa och entré bjuder vi på. Mat får var och en klara själv.
Anmälan senast fredag 28 juni till 
Sören, soren.carlsson@aneby.se – 0380-46260. 
OBS! Målsman måste stå får anmälan.

Sommarboken på biblioteket kl 10-12 
Sjöodjurens hemligheter
Finns det sjöodjur? Hur ser de ut? 
Finns de bara i sagorna eller kan vi 
hitta några i havet i dag? Vi tillverkar 
ett eget havsmonster och spelar in 
ett nyhetsreportage om det påstådda 
monster du sett. 
Ta med egen 
surfplatta om du har.
Föranmälan: 
biblioteket@aneby.se  
Tel 0380-46245
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Bio på Fredstorget – två filmer på en kväll!!!

Kl 18.00 – Barn- och familjefilm – Legofilmen 2
I den efterlängtade uppföljaren återför-
enas nu Bricksburgs hjältar i Legofilmen 2 
för ett nytt, actionspäckat äventyr för att 
rädda sin älskade stad. Den här gången 
hotas de av Lego Duplo-inkräktare från 
yttre rymden som förstör allt i sin väg 
snabbare än invånarna hinner bygga 
upp det på nytt. Kampen för att besegra 
inkräktarna och återställa lugnet i Le-
go-universumet tar Emmet, Lucy, Batman 
och deras vänner till nya outforskade 
världar. Det kommer krävas mod, kreativi-
tet och mästerbyggarskills för att visa hur 
speciella de verkligen är. Animerad familjefilm.

Kl 21.00 – Ungdomsfilm 
Eld och lågor
Det här är berättelsen om kampen 
mellan två konkurrerande nöjesparker 
på var sin sida om Allmänna gränd på 
Djurgården i Stockholm. Rivaliteten 
mellan ägarfamiljerna av det lite tju-
sigare Gröna Lund och det betydligt 
simplare Nöjesfältet, utgör navet till 
en magisk och virvlande berättelse 
om krig, svek och förbjuden kärlek. 
Från 15 år.
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Sommarteater i Svartåparken – Herkules
Två föreställningar kl 10:30 och 12:00.
Ta gärna med fikakorg och en filt att sitta på. 
Det blir även kringaktiviteter för barnen efter föreställningen.

Vattenkrig i Aneby kl 14-17
Samling vid skatebo-
ardparken på Torsga-
tan. Vi har utrustning 
att låna ut. Har du 
egen vattenpistol/
vattenkanon får du 
självklart gärna ta med 
den. Tänk på att vara 
klädd för att bli blöt… 
riktigt blöt… 

Tips! Ta med torrt ombyte!

Bumperball på 
Fredstorget kl 10-16
Prova på och ha roligt. Kom 
och testa att spela boll och 
leka när du lever inuti en stor 
uppblåst bubbla.

Sommarkul med 4H på Fredstorget, kl 10-15
Kom och pröva på en rad olika aktiviteter med 4H. 
Vi leker, spelar, tävlar och har kul tillsammans.

Familjefiske i Målqvistadammen 18.00-20.00
Samling vid dammen (Norra Järnvägsgatans förlängning ner till 
dammen). Alla ungdomar får eget metspö och bete. 
Vi bjuder på korv.
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FIFA-turnering i Konserthuset, start kl 14.00
Vi spelar på storbildsskärm och med surrondljud.
Anmälan senast tisdag 23 juli till 
Sören, soren.carlsson@aneby.se – 0380-46260. 

Lekland på Fredstorget, kl 10.00-16.00
Vi bygger upp hela Fredstorget med diverse hoppborgar, hinder-
banor och andra kul aktiviteter. 

Måndag 29 juli-fredag 9 aug – Simskola
Simskola i Noen 
kl 9.00-10.30 och 
i Skärsjösjön kl 
11.00-12.30

Pågår varje dag, 
måndag-fredag i 
två veckor. 
Kostnad 150:-.

Anmälan görs på plats vid resp sjö i samband med starten för sim-
skolan. Ev frågor, Sören, soren.carlsson@aneby.se – 0380-46260. 
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Cruising i Aneby kl 18.00
Hundratals med läckra veteranbilar cruisar genom Aneby centrum. 

Resa till Yoump, Jönköpings trampolinpark
Avresa från Fredstorget kl 13.30, åter i Aneby ca kl 18.
Från 12 år. Max 30 platser. Först till kvarn gäller. Resa och entré bju-
der vi på. Mat får var och en klara själv. Café finns. Anmälan senast 
fredag 2 augusti till Sören, soren.carlsson@aneby.se – 0380-46260. 
OBS! Målsman måste stå får anmälan.

Workshop – spelprogrammering, 3-dagarskurs
Kostnadsfritt att delta. Äldre barn lär yngre och tillsammans djup-
dyker vi ner under ytan i datorns värld. Vi tillverkar egna spel i pro-
grammet Scratch. För barn 9-13 år. Begränsat antal platser.
Grupp 1 kl 09-12 tisdag-torsdag
Grupp 2 kl 13-16 tisdag-torsdag
Ta med egen bärbar dator. Vi har Wifi.
Föranmälan senast 5 aug till: biblioteket@aneby.se alt 0380-46245. 
Ange namn, ålder och vilken tid ni önskar deltaga.

Välkomna på Wild Kids i Sunhultsbrunn
Fredag-lördag 16-17 aug, fredag kl 08.00-lördag kl 21.00
Vi samlas tidigt på fredag morgon i Bystugan och delar in oss i lag. 
Under två dagar ordnas tävlingar och diverse andra aktiviteter. 
Övernattning sker i vindskydd/tält. Vuxna finns närvarande hela 
tiden. Mer information vid anmälan.
För barn födda mellan 2006-2010. Sista anmälan 28 juli.
Anmälan/frågor till 
Beatrice Stensson, 076-80 58 157 – beasten74@hotmail.se
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VM-fest på Fredstorget
Heja fram Sverige!
I sommar ser vi fram mot nya folkfester på Fredstorget när Sveriges damer spelar 
VM-fotboll i Frankrike. Kom och heja! Fyll Fredstorget med blågult!

TISDAG 11 JUNI KL 18:00 SVERIGE-CHILE
SÖNDAG 16 JUNI KL 15:00 SVERIGE-THAILAND
TORSDAG 20 JUNI KL 21:00 SVERIGE-USA
LÖRDAG 22 JUNI, SÖNDAG 23 JUNI KL 17:30 och 21:00 ÅTTONDELSFINALER
MÅNDAG 24 JUNI, TISDAG 25 JUNI KL 18:00 och 21:00 ÅTTONDELSFINALER
TORSDAG 27 JUNI, FREDAG 28 JUNI KL 21:00 KVARTSFINALER
LÖRDAG 29 JUNI KL 15:00 och 18:30 KVARTSFINALER
TISDAG 2 JULI, ONSDAG 3 JULI KL 21:00 SEMIFINALER
LÖRDAG 6 JULI KL 17:00 BRONSMATCH
SÖNDAG 7 JULI KL 17:00 VM-FINAL



Onsdag 19 juni  

kl.10-12 

Under ytan 

Vi bygger vattenkikare och går 
ut på äventyr för att prova.   

 

ANEBY BIBLIOTEK 

Föranmälan och mer info: 

www.aneby.se/biblioteket 

Onsdag 3 juli 

kl. 10-12 

Sjöodjurens hemlighet 

Vi tillverkar ett eget                     
havsmonster och spelar in        

ett nyhetsreportage.     

Tisdag 13 augusti 

Spelprogrammering 

Vi tillverkar ett eget                     
dataspel i Scratch. 

3 dagars gratis kurs. 




