
Kalender 2016 - 2017

MAJ

Skottorps Stengods: Erbjudande till medlemmar

Boka drejarstugan  i 2 timmar, betala för 1 timme. Gäller VARDAGAR i MAJ !

Plats: Skottorps Stengods

Arrangör: Skottorps Stengods och Badortsföreningen

Sälj/Byt dina växter

Den 8 Maj. Mellan 11-12. Ta med dig vad du har för frö/sticklingar/växter du vill byta alternativt sälja.

Plats: Kolonitomten vid Svens Livs

Arrangör: Badortsföreningen

JUNI

Friskis & Svettis 

Medelgympa för alla v. 23-34. Alla gympar gratis !  Torsdagar 18,30-19,30  

Vecka 23 och 24 är gympan på gröningen vid Marias camping i Mellbystrand, pga att Ängen inte är klar att använda

Plats: Ängen

Arrangör: Friskis & Svettis och Badortsföreningen

Brygg-pub-kväll

Onsdag den 22 juni kl 18.00  på Hotell Strandpensionatet

DU är välkommen som har köpt eller önskar köpa plankor till Skummeslövsbryggan.

Vi kommer denna kväll att ta emot anmälningar för sponsring, så har du inte gjort det innan, så är detta ett ypperligt tillfälle…

Du som medlem i Badortsföreningen samt att du sponsrar till Bryggan äter Strandpensionatets populära Högrevsburgare för endast 60 kr, 

mot uppvisande av medlemskort.

Anmäl dig snarast, då platserna är begränsade

OSA, absolut senast fredag den 10 juni till Hotell Strandpensionatet, TEL 0430-209 40

Skummeslövsbadet



Skummeslövsbadet öppnar för säsongen lördagen den 18 juni.

Lekplatsinvigning 

Lördagen den 18 juni kl 11 kommer vi ha en invigning av lekplatsen med pompa och ståt !

Det kommer bli korvgrillning och andra överraskningar.

Kom gärna utklädd som pirat, om du vågar……

Plats: Lekplatsen

Arrangör: Laholms Kommun och Badortsföreningen 

Grillkvällar på Skummeslövsbadet

Varje måndag under sommaren är det öppet för bad och grill mellan 18.30-21.00

En liten entréavgift för alla från 3 år om 10 kr per person.

Plats: Skummeslövsbadet

Aktivitet på Skummeslövsbadet

Motionssimning på lördagar från kl 09.00. Kostnad : Entréavgift á 40 kr

Plats: Skummeslövsbadet

Arrangör: Stimmet 

Midsommar

Midsommarafton kl 14-16. Vi förebereder och pryder midsommarstången till musik.

Ca 14,30 blir det dans och ringlekar till Tuta och Kör som har sin show direkt efter dansen för 

att därefter bjuda alla barnen på glass !Lottförsäljning

Plats: Ängen

Arrangör: Badortsföreningen

Stavgång med Åsa Niklasson. Måndagar 27/6- 15/8 kl 18-19

Ca 45 min aktiv stavgång och 15 min stretching. Gratis för medlemmar i Badortföreningen och Yoga med meras kunder.

Övriga betalar 30 kr.

Plats: Samling på stranden vid Stora Strandvägens nedfart, zon Sjöstjärnan.

Arrangör: Yoga med mera och Badortsföreningen.



Yoga med Åsa Niklasson. Tisdagar 28/6-16/8 kl 19-20.15

Yoga på stranden. Gratis för medlemmar i Badortföreningen och Yoga med meras kunder.

Övriga betalar 80 kr.

Ett begränsat antal mattor finns att hyra.

Plats: På stranden nedanför Skogspromenaden, zon Hästen.

Arrangör: Yoga med mera och Badortsföreningen.

JULI

Utmanande cirkelträning för alla

V 26-31 på onsdagar kl 18-19.  För de som är nyfikna på utegymmet och vill 

ha en genomgång. Även för de som redan tränar där men vill ha en utmaning och träna i grupp

Gratis för medlemmar. Övriga betalar 50 kr.

Plats: Utegymmet vid tennisbanorna

Arrangör: Cassandra Hellberg och Badortsföreningen

Simskola på Skummeslövsbadet

V. 26-31. För mer info se Stimmet.nu

Tennisskola

V.27-29.

Tennisskola för barn födda 2011 eller tidigare, ungdommar samt vuxna.

Anmälan samt frågor till : skummestennis@gmail.com eller 070-775 18 38.

Platnnisbanorna

Arrangör: Skummeslövs Tennisklubb

Tipsrundor, onsdagar

Varje onsdag i juli anordnar vi tipsrunda i Svarvareskogen. Promenaden är längs den röda slingan.

Kostnad: 20 kr/vuxen 10 kr/barn

Plats: Tennisbanorna

Arrangör: Badortsföreningen



Boulemästerskap

Bouletävling på Ängen. Tisdag den 12/7 kl 17.00 och finalmatcher onsdag 13/7 kl 17.00

Tisdagens match avser kvalificering till finalerna på onsdagen den 13 juli.

Anmälan sker i samband med tävlingen. Anmälningsavgift 25 kr/deltagare.

Priser till 1:a – 3:e platserna

Plats: Ängen

Arrangör: Badortsföreningen

Badortsföreningen Årsmöte

Den 11 Juli kl 18.30.

Plats: Skoskumsgården

Arrangör: Badortsföreningen

Mys på Ängen - fredagar i Juli

Den 8:e Juli spelar Feiff-band gungande blues/rock kl 20-22.

Ta med dig picknick, en filt och ett glatt humör !

Den 15:e Juli blir det musikteater-föreställning, Hela havet stormar med Strandteatern, för hela familjen mellan 18,30-19,30.

Vid fint väder tänder vi grillarna vid lekplatsen och möjlighet till att grilla medhavd mat finns mellan 17.00-18,15.

Vill du hellre ta med dig picknick går det naturligtvis också bra !

Den 22:e Juli spelar Songbybea kl 20-22.

Picknick i gröngräset till skön musikunderhållning av Beatrice Sandell på sång och Marcus Uddling på gitarr.

Duon framför pop, jazz & visa i ett behagligt format!

Den 29 Juli spelar Jeanette från "She & Them" & Mike från Val d´Isére kl 20-22.

Låt dem underhålla er med stämsång och akustik gitarr. Från det coola, eleganta till partymusik.

Från ny country till rivig rock !

Ta med dig picknick, en filt och ett glatt humör !

Bakluckeloppis 

Den 16 Juli mellan 10-14 har vi vår årliga väldigt populära bakluckeloppis. Öppnar 9 för försäljare. 

Avgifter för försäljning: Medlemmar 50 kr. Icke medlemmar 150 kr



Plats: Stranden vid Stora Strandvägen

Arrangör: Badortsföreningen

Dyn- och hedexkursion för barn och familjer i Skummeslöv södra

Onsdagen 20 Juli, samt torsdagen 21 Juli. Kl 15. Vi samlar blommor, håvar fjärilar och tittar på insekter på heden.

 Vi är ute cirka 2 timmar. Exkursionen är väderberoende och kan förkortas eller ställas in om vädret är ogynnsamt. 

Ta kontakt innan om ni är osäkra på vädret.

Plats: Samling nedanför reningsverket i  Skummeslövsstrand.

Kontakt: Patrik Slimane tel. 0733-58 50 25.

Arr: Länsstyrelsen i Halland, Strandmiljö Laholm och Studiefrämjandet.

Grillkvällar på Skummeslövsbadet

Varje måndag under sommaren är det öppet för bad och grill mellan 18.30-21.00

En liten entréavgift för alla från 3 år om 10 kr per person.

Plats: Skummeslövsbadet

Aktivitet på Skummeslövsbadet

Motionssimning på lördagar från kl 09.00. Kostnad : Entréavgift á 40 kr

Plats: Skummeslövsbadet

Arrangör: Stimmet 

Stavgång med Åsa Niklasson. Måndagar 27/6- 15/8 kl 18-19

Ca 45 min aktiv stavgång och 15 min stretching. Gratis för medlemmar i Badortföreningen och Yoga med meras kunder.

Övriga betalar 30 kr.

Plats: Samling på stranden vid Stora Strandvägens nedfart, zon Sjöstjärnan.

Arrangör: Yoga med mera och Badortsföreningen.

Yoga med Åsa Niklasson. Tisdagar 28/6-16/8 kl 19-20.15

Yoga på stranden. Gratis för medlemmar i Badortföreningen och Yoga med meras kunder.

Övriga betalar 80 kr.

Ett begränsat antal mattor finns att hyra.

Plats: På stranden nedanför Skogspromenaden, zon Hästen.

Arrangör: Yoga med mera och Badortsföreningen.



Friskis & Svettis 

Medelgympa för alla v. 23-34. Alla gympar gratis !  Torsdagar 18,30-19,30  

Plats: Ängen

Arrangör: Friskis & Svettis och Badortsföreningen

AUGUSTI

Utmanande cirkelpass för alla

V 26-31 på onsdagar kl 18-19.  För de som är nyfikna på utegymmet och vill 

ha en genomgång såväl för de som redan tränar där men vill ha en utmaning och träna i grupp

Plats: Utegymmet vid tennisbanorna

Arrangör: Cassandra Hellberg och Badortsföreningen

Friskis & Svettis 

Medelgympa för alla v. 23-34. Alla gympar gratis !  Torsdagar 18,30-19,30  

Plats: Ängen

Arrangör: Friskis & Svettis och Badortsföreningen

Stavgång med Åsa Niklasson. Måndagar 27/6- 15/8 kl 18-19

Ca 45 min aktiv stavgång och 15 min stretching. Gratis för medlemmar i Badortföreningen och Yoga med meras kunder.

Övriga betalar 30 kr.

Plats: Samling på stranden vid Stora Strandvägens nedfart, zon Sjöstjärnan.

Arrangör:  Yoga med mera och Badortsföreningen.

Yoga med Åsa Niklasson. Tisdagar 28/6-16/8 kl 19-20.15

Yoga på stranden. Gratis för medlemmar i Badortföreningen och Yoga med meras kunder.

Övriga betalar 80 kr.

Ett begränsat antal mattor finns att hyra.

Plats: På stranden nedanför Skogspromenaden, zon Hästen.

Arrangör: Yoga med mera och Badortsföreningen.

Aktivitet på Skummeslövsbadet



Motionssimning på lördagar från kl 09.00. Kostnad : Entréavgift á 40 kr

Plats: Skummeslövsbadet

Arrangör: Stimmet 

Grillkvällar på Skummeslövsbadet

Varje måndag under sommaren är det öppet för bad och grill mellan 18.30-21.00

En liten entréavgift för alla från 3 år om 10 kr per person.

Plats: Skummeslövsbadet

Knytte & Mulle

Knytte är för barn 2,5- 5 år Söndagar 13.30-15.00

Mulle  är för barn 5-7 år Onsdagar 15-17

Plats: I Svarvareskogen, samling vid tennisbanorna

Arrangör: Friluftsfrämjandet genom Christina Karlsson ( sk@telia.com / 070-6085283/ 0430-23698 

Skummeslövssbadet stänger

Skummeslövsbadet stänger för säsongen preliminärt söndagen den 7 augusti kl 18.00. Vid fint väder kan badet även vara öppet till 14 augusti.

Träffar på lekplatsen. Onsdagar i Augusti & September kl 13-15
Vi vill hjälpa dig som är hemma på dagtid med ditt barn att träffa andra föräldrar och barn.

Därför tänkte vi sätta ut en dag och en tid för er att träffas på lekplatsen !

Det är ingen organiserad aktivitet, utan mer en möjlighet för dig som vill träffas.

Hoppas många vill komma och lära känna nya trevliga bekantskaper här i byn.

Träffar på lekplatsen

SEPTEMBER

Träffar på lekplatsen

Passa på att träffa personal från Förskolan Guldgruvan samtidigt som barnen leker på lekplatsen !

Förskolan finns på plats på lekplatsen, för frågor och funderingar onsdagen den 14 September mellan kl 13.30-14.30.

Passa på att träffa Lina från Tudorklinikens BVC samtidigt som barnen leker på lekplatsen !

Lina finns på plats på lekplatsen, för allmänna frågor och funderingar onsdagen den 24 Augusti mellan kl. 10-11.



OKTOBER

Whiskyprovning 21 Oktober

Välkomna till whiskyprovning den 21 oktober kl. 19.00 på Skoskumsgården.

Vi provar 4 olika sorters whisky och Peter Petersson lär oss under tiden en hel del om både historia och tillverkning.

Efter provsmakningen äter vi en god måltid tillsammans.

Tillställningen har begränsat med platser och är endast för våra medlemmar.

Kostnad: 200 kr för medlemmar

Biljetter finns hos Svens Livs från den 26/9

NOVEMBER

Kransbindning

Torsdagen den 24 November.

Adventspyssel där man får göra egen krans och adventsgrupp med tillgång till inspiration, hjälp och material. 

Plats växtshopen i Mellbystrand

DECEMBER

En Paus I Julstöket Kl 13-17 , 18 December

Välkomna att delta i vår Paus I Julstöket ! Med start mellan 13-14 är det tipspromenad och efter promenaden bjuds

det nygrillad krov till alla som deltagit. Promenaden passar utmärkt för barnvagnar och rullstolar.

Samtidigt vankas det julmarknad i Centrum.

Plats: Centrum

JANUARI

En På Spåret-lek

Den 19 Januari kl 18 kan du följa med tåget och gissa vart du hamnar !

Lek med lite tilltugg & vin/vatten.

Plats: Skoskumsgården

Arrangör: Badortsföreningen



FEBRUARI

Chokladprovning

Tisdagen den 7 Februari.

Mer information kommer längre fram.

MARS

Träffar på lekplatsen. Onsdagar i Mars & April kl 13-15

Vi vill hjälpa dig som är hemma på dagtid med ditt barn att träffa andra föräldrar och barn.

Därför tänkte vi sätta ut en dag och en tid för er att träffas på lekplatsen !

Det är ingen organiserad aktivitet, utan mer en möjlighet för dig som vill träffas.

Hoppas många vill komma och lära känna nya trevliga bekantskaper här i byn.

APRIL

Påsktipsrunda

Tipspromenad i Skummeslövsstrand på Påskdagen den 16 April. Vi startar mellan 13-14 och 

efter promenaden bjuder Sockerbagaren alla som deltagit på fika !

Promenaden passar utmärkt för barnvagnar och rullstolar.

Kostnad: 20 kr/vuxen 10 kr/barn

Plats: Ängen

Arrangör: Sockerbagaren & Badortsföreningen

Knytte & Mulle

Knytte är för barn 2,5- 5 år Söndagar 13.30-15.00

Mulle  är för barn 5-7 år Onsdagar 15-17

Plats: I Svarvareskogen, samling vid tennisbanorna

Arrangör: Friluftsfrämjandet genom Chrristina Karlsson ( sk@telia.com / 070-6085283/ 0430-23698 


