PROGRAM 2021
i Skummeslövsstrand

Badortsföreningen erbjuder varje år en rad aktiviteter. De flesta av dessa förläggs till juli månad, då
antalet semesterfirare är som störst. Men vi har arrangemang hela året.
Välkomna till en ny solig säsong i Skummeslövsstrand!
Programmet kan komma att ändras efterhand om smittspridningen av Covid-19 fortsätter. Vi gör allt vi kan för att
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra regler.

MARS
Påskpysseldag för barnen

Söndag 28 mars kl. 14.00 på Skoskumsgården
Vi samlas och påskpysslar med lite av varje.
Anmäl dig snarast eller senast 10 mars till helena@badortsforeningen.se
Tid : 14-17
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

APRIL
Påsktipsrunda på ängen 4/4

Start mellan 13-14 på ängen.
Välkomna till tipsrunda för hela familjen. 20 kr för vuxna, 10 kr för barn.
Plats: Ängen

Boule på onsdagar hela sommaren

Onsdag 7/4, kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen,
Stora Strandvägen. 20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och gärna fikakorg. Onsdagar
t.o.m. 6/10.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och dryck.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen

MAJ
Boule på onsdagar hela sommaren

Onsdag 5/5, kl 14.00
Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen.
20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen.
Medtag egna klot och gärna fikakorg. Onsdagar t.o.m. 6/10.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och dryck.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen

Internt evenemang för medlemmar

Fredagen den 28/5 kl. 18.30 på Skoskumsgården
Logga in på www.badortsforeningen.se för att läsa mer. Lösenordet finns på ditt medlemskort.
Hör av dig till gun@badortsforeningen.se eller
carina@badortsforeningen.se
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

JUNI
Boule på onsdagar varje vecka

Onsdag 2/6, kl 14.00
Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen.
20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen.
Medtag egna klot och gärna fikakorg.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och dryck.

Måndag 7/6 Beach Club tävling under tre veckor med start

Plats: Boulebanan vid lekplatsen

idag. Alla pluspoäng räknas samman under tre speltillfällen och restaurang
Beach Club sponsrar med priser.
Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till
boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen. 20 kr för icke medlemmar i
Badortsföreningen.
Medtag egna klot och gärna fikakorg.

Friskis & Svettis på ängen varje torsdag fram till 26/8
Start torsdag 10/6, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis

Måndag 14/6 Beach Club tävling under tre veckor. Alla

pluspoäng räknas samman under tre speltillfällen och restaurang Beach
Club sponsrar med priser.
Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till
boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen. 20 kr för icke medlemmar i
Badortsföreningen.
Medtag egna klot och gärna fikakorg.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen

Måndag 21/6 Beach Club tävling under tre veckor. Sista
spelen idag. Avslutning på restaurang Beach Club efter matchen.
Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till
boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen. 20 kr för icke medlemmar i
Badortsföreningen.
Medtag egna klot och gärna fikakorg.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen.

Yoga med Yoga med mera på stranden varje onsdag fram till 4/8

Start onsdag 23/6, mellan kl 9-10. Yoga på stranden, medtag egen yogamatta eller liggunderlag. Tag gärna med filt
eller liknande för att mysa under avslappningen. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och Yoga med meras
kunder. Övriga betalar 100 kr per gång. Matthyra 20 kr.
Plats: På stranden nedanför Tallsätravägen, zon Snäckan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Midsommarfirande
med Tuta & Kör

Midsommarafton 25/6, kl. 14-16.
Vi förbereder och pryder midsommarstången till musik. Ta gärna med er blommor och grönt att pryda med. När
midsommarstången är rest hälsas alla välkomna och vi dansar och leker ringlekar till musik av Tuta & Kör. Enligt
tradition har Badortsföreningen lotteri med fina vinster.
Tuta & Kör avslutar sedan dagen med sin barnshow och efteråt bjuder Engelholms Glass alla barn på glass. Vi
förbehåller oss rätten att ändra tidschemat om något oförutsett inträffar.
Plats: På ängen vid lekplatsen

Arrangör: Badortsföreningen
Sponsorer: Jörgen Johnsson Bygg,
Skummeslövs Golv, Färg & Interiör, Elektrotjänst i Skottorp

JULI
Glassprovning på badet torsdagen den 1/7 kl. 14.00

Vi provar goda och spännande kombinationer av glass. Kanske någon ny sort du inte provat tidigare?
Begränsat antal platser, anmäl dig snarast till: info@bastadcamping.se eller 0431-755 11
Pris: Medlemspris 30 kr/barn eller ungdom
Övriga 60 kr/barn eller ungdom
Tid : 14.00
Plats Havsbadspoolen
Arrangör: Havsbadspoolen ihop med Badortsföreningen

Frukostpratare på Poco Locos

Torsdag 1/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl. 9-10.
Vi hälsar Björn Dahlbäck välkommen.
"Forskning i Arktis och Antarktis - vad har vi lärt oss, särskilt kring
klimatförändringarna?”
Björn Dahlbäck, tidigare chef för Polarforskningssekretariatet och nu aktiv i olika miljöoch klimatprojekt, visar bilder och berättar om forskning i polarområdena. Följ med till
isberg, isbjörnar och isbrytare.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 70 kr och övriga betalar 100 kr för frukosten.
OBS! Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs via mail till: gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar

Sponsor: Jörnkvist Kustnära Mäklare AB

Friskis & Svettis på ängen varje torsdag fram till 26/8
Torsdag 1/7, kl. 18.30–19.30 Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis

Underhållning på ängen, Kvinnoväsen
Fredag 2/7, kl. 20-22.

Kvinnoväsen är ett litet storband med enbart tjejer. Bandet kommer från Jönköpingstrakten
och har en blandad repertoar med både 50- och 60-talsmusik i storbandstappning. Musiken är
både jazz, rock och bluesinspirerad. Vem vet, kanske blir det lite av Monica Z?
Ta med dig picknick, en filt och ett glatt humör och kom ner till oss på ängen.
Plats: Ängen
Arrangör: Badortsföreningen

Sponsor: JPGS Kaross AB

Badortsföreningens årsmöte

Måndag 5/7, kl. 18.30. Badortsföreningen inbjuder till årsmöte. På mötet avhandlas sedvanliga frågor enligt stadgar.
Vi planerar att bjuda in den/de som efter mötet kan lämna aktuell och intressant information om Skummeslövsstrand.
Efteråt dragning i medlemslotteriet.
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

Yoga med Yoga med mera på stranden varje onsdag fram till 4/8
Onsdag 7/7, mellan kl 9-10. Yoga på stranden, medtag egen yogamatta eller liggunderlag. Tag gärna med filt eller
liknande för att mysa under avslappningen. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och Yoga med meras kunder.
Övriga betalar 100 kr per gång. Matthyra 20 kr.
Plats: På stranden nedanför Tallsätravägen, zon Snäckan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Boule på onsdagar hela sommaren

Onsdag 7/7, kl 14.00
Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen.
20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och gärna fikakorg.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och dryck.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen

Tipspromenad i Svarvareskogen varje onsdag i juli

Start onsdag 7/7, kl. 18-19. Tipspromenad i Svarvareskogen med start vid tennisbanorna, röda slingan. Startavgift: 20
kr för vuxna, 10 kr för barnen.
Plats: Vid Tennisbanorna
Arrangör: Badortsföreningen

Frukostpratare på Poco Locos 8/7
Torsdag 8/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl. 9-10.
Vi hälsar Lars-Göran Persson från Laholms sparbank välkommen.
Lars-Göran kommer att prata om sparbankernas 200-åriga historia, vad en sparbank är
och om Laholms Sparbanks samhällsengagemang.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 70 kr och övriga betalar 100 kr för frukosten.
OBS! Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs via mail till: gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar

Underhållning på ängen, Tullamore
Lads

Fredag 9/7, kl. 20-22.
Tullamore Lads är en kvartett som spelar musik från den
gröna ön Irland. Bandet är baserat i Skåne och Halland med
fokus på irländsk medryckande och svängig musik. Med sin
stora erfarenhet av irländsk pubmusik i bandet garanterar
de oss en svängig kväll.
Ta med dig picknick, en filt och ett glatt humör och kom ner
till oss på ängen.

Sponor: Thimsfors VVS Oljeservice AB

Boulemästerskapet 13/7 kl. 15.00

Tisdagen den 13/7 är det kvaltävling inför onsdagens finaler. Anmälan i par minst 30 minuter före spel. Kostnad 25 kr
per person. Undrar du över något ring Gun på 070-5551027.
Grillarna är tända, tag med mat och dryck!
Plats: Boulebanan vid lekplatsen

Boulemästerskapet finalen 14/7 kl. 15.00

Onsdagen den 14/7 är det finalspel för de som kvalificerade sig på tisdagen. Kom gärna och heja fram vinnarna!
Grillarna är tända, tag med mat och dryck!
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen

Tipspromenad i Svarvareskogen

Onsdag 14/7, start mellan kl. 18-19. Tipspromenad i Svarvareskogen med start vid tennisbanorna, röda slingan.
Startavgift: 20 kr för vuxna, 10 kr för barnen.
Plats: Vid Tennisbanorna
Arrangör: Badortsföreningen

Frukostpratare på Poco Locos 15/7
Libertyships och Uddevallavarvets födelse
I dag kommer Jan-Erik Andersson och berättar om Libertyn, fartygstypen som var med och vann
slaget om Atlanten under andra världskriget och dessutom blev upprinnelsen till Uddevallavarvet.
Torsdag 15/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl. 9-10.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 70 kr och övriga betalar 100 kr för frukosten. OBS!
Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs via mail till: gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar

Bild: Ett av två överlevande Libertyfartyg "Jeremiah O'Brian" som ligger som museiskepp i San Francisco.

BARNENS DAG fredagen den 16/7

Vi fyller lekplatsen med en massa skoj; clowner, ballonger, godisregn, fiskedamm, ansiktsmålning och annat roligt.
Anmäl dig till Käpphästtävling till helena@badortsforeningen.se
Alla barn är välkomna, stora som små!
Vi avslutar dagen med godisregnet.
Tid :14-16.30
Plats: Ängen vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen

Bakluckeloppis

Lördag 17/7, kl. 10.00-14.00.
Välkommen till vår årliga väldigt populära bakluckeloppis på ängen.
Försäljare är välkomna från kl. 9.00!
Pris: 50 kr per plats för medlemmar i Badortsföreningen, övriga betalar 150 kr/plats.
För info gun@badortsforeningen.se
Plats: Ängen
Arrangör: Badortsföreningen

Bouletävling

Måndagen 19/7, kl 14.00 är det Poco Loco tävling under tre veckor med start idag.
Alla pluspoäng räknas samman under tre speltillfällen och restaurang Poco Locos
sponsrar med priser.
Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till boulebanan vid
lekplatsen, Stora Strandvägen. 20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen.
Medtag egna klot och gärna fikakorg.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen

Tipspromenad i Svarvareskogen

Onsdag 21/7, start mellan kl. 18-19. Tipspromenad i Svarvareskogen med start vid tennisbanorna, röda slingan.
Startavgift: 20 kr för vuxna, 10 kr för barnen.
Plats: Vid Tennisbanorna
Arrangör: Badortsföreningen

Frukostpratare på Poco Locos

Torsdag 22/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl. 9-10.
Olycksutredningar – hur arbetar en olycksutredare
Mattias Sjöström, Brandmästare och brand- och olycksutredare på Räddningstjänsten i Halmstad är
av många ansedd som en av Sveriges bästa brand- och olycksutredare. Mattias utreder inte bara
olyckor för Halmstad utan anlitas flitigt av Räddningstänster i Sverige, och anlitas även av MSBMyndigheten för Skydd och Beredskap. Några exempel på utredningar Mattias arbete med är,
Storbranden på Hansson & Möring i Halmstad, Masskrocken på Tranarpsbron i Skåne,
Trafikolyckan i Mellbystrand hösten 2019, och den stora skogsbranden i Hästveda 2019.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 70 kr och övriga betalar 100 kr för frukosten. OBS!
Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs på Poco Locos och via mail till: gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar

Underhållning på ängen, ViDuo
Fredag 23/7, kl. 20-22.

ViDuo är ett tvåmansband som består av Johanna Axelsson och Daniel Glaad från Jönköping.
De framför covers i olika stilar bl. a pop, visor och jazz.
Ta med dig picknick, en filt och ett glatt humör och kom ner till oss på ängen..
Plats: Ängen
Arrangör: Badortsföreningen
Sponsor: Thimsfors VVS Oljeservice AB

Bouletävling

Måndagen den 26/7 kl. 14.00 är det Poco Loco tävling under tre veckor. Alla
pluspoäng räknas samman under tre speltillfällen och restaurang Poco Locos
sponsrar med priser.
Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till boulebanan vid
lekplatsen, Stora Strandvägen. 20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen.
Medtag egna klot och gärna fikakorg.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen

Tipspromenad i Svarvareskogen

Onsdag 28/7, start mellan kl. 18-19. Tipspromenad i Svarvareskogen med start vid tennisbanorna, röda slingan.
Startavgift: 20 kr för vuxna, 10 kr för barnen.
Plats: Vid Tennisbanorna
Arrangör: Badortsföreningen

Frukostpratare på Poco Locos

Torsdag 29/7, kl. 8.30 serveras frukosten och därefter föredrag kl. 9-10.

Henrik Widegren, Skratt – Inget man skojar bort!

En del anser att humor och skratt bara är på skoj. Men kliniska studier visar att
skratt ökar energiförbränningen, minskar risken för högt blodtryck och
hjärtsjukdom, förbättrar immunförsvaret och kan förebygga utbrändhet. Och
dessutom är det ju roligt att skratta!
Henrik Widegren är öron-näsa-halsläkare och foniater vid Skånes
Universitetssjukhus. Han skriver krönikor för Dagens Medicin och är medlem i
panelen i Fråga Lund. Efter att ha studerat hur skratt och glädje påverkar vår hälsa
och välmående är han slutsats: Humor ska vi ta på högsta allvar!
Henrik kommer även att ta med sin gitarr. Och har vi tur kommer han att sjunga
några sånger.
Medlemmar i Badortsföreningen betalar 70 kr och övriga betalar 100 kr för
frukosten. OBS! Begränsat antal biljetter. Biljetter säljs via mail till:
gun@badortsforeningen.se
Arrangör: Badortsföreningen och Poco Locos Restaurang och Bar

Underhållning på ängen, Lasse Sigfridsson
Fredag 30/7, kl. 20-22

Lasse bildade 1967 dansbandet Lasse Stefanz. 2012 lämnade han bandet och drog igång en
solokarriär. Dessutom framträder han tillsammans med sin son, barnbarn och sin svärdotter.
Ikväll får vi lyssna till Lasse som solist.
Ta med dig picknick, en filt och ett glatt humör och kom ner till oss på ängen.
Plats: Ängen
Arrangör: Badortsföreningen

Foto: Freddy Billqvist

AUGUSTI
Glassprovning på badet torsdagen den 5/8 kl. 14.00

Vi provar goda och spännande kombinationer av glass. Kanske någon ny sort du inte provat tidigare?
Begränsat antal platser, anmäl dig snarast till: info@bastadcamping.se eller 0431-755 11
Pris: Medlemspris 30 kr/barn eller ungdom
Övriga 60 kr/barn eller ungdom
Tid : 14.00
Plats Havsbadspoolen
Arrangör: Havsbadspoolen ihop med Badortsföreningen

Yoga med Yoga med mera, sista gången

Onsdag 4/8, mellan kl 9-10. Yoga på stranden, medtag egen yogamatta eller liggunderlag. Tag gärna med filt eller
liknande för att mysa under avslappningen. Gratis för medlemmar i Badortsföreningen och Yoga med meras kunder.
Övriga betalar 100 kr. Matthyra 20 kr.
Plats: På stranden nedanför Tallsätravägen, zon Snäckan
Arrangör: Badortsföreningen, Yoga med mera

Bouletävling

Måndagen den 2/8, kl 14.00 är det sista speldagen i Poco Loco tävlingen.
Avslutning på restaurang Poco Locos efter matchen.
Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till boulebanan vid
lekplatsen, Stora Strandvägen. 20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen.
Medtag egna klot och gärna fikakorg.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen.

Friskis & Svettis på ängen fram till 26/8

Torsdag 5/8, kl. 18.30-19.30. Medeljympa, alla gympar gratis.
Arrangör: Badortsföreningen och Friskis & Svettis

HÖST och VINTER
Boule på onsdagar så länge vädret tillåter

Onsdag 1/9 kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen,
Stora Strandvägen. 20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och gärna fikakorg.
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och dryck.
Plats: Boulebanan vid lekplatsen
Arrangör: Badortsföreningen

Matlagning för herrar.

Tisdagar 5/10, 12/10, 19/10 och 26/10, kl. 18.00. Välkommen till matlagning för herrar på Skoskumsgården. Vi
träffas vid fyra tillfällen för att laga god mat tillsammans. Begränsat antal, max 10 personer. Pris: till självkostnadspris
för maten. OBS! Endast för medlemmar i Badortsföreningen. Anmälan till Kjell-Åke Kronvall på mail: kronvall41@gmail.com eller på tel. 070-652 16 87.
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

Internt evenemang för medlemmar

Fredagen den 19/11 kl. 18.30 på Skoskumsgården
Logga in på www.badortsforeningen.se för att läsa mer. Lösenordet finns på ditt medlemskort.
Hör av dig till gun@badortsforeningen.se eller owe@badortsforeningen.se
Plats: Skoskumsgården
Arrangör: Badortsföreningen

Jultipspromenad med korvgrillning

Söndag 19/12, start på ängen mellan kl. 13-14. Välkomna att delta i vår traditionella tipspromenad. Vid målgång
bjuder vi på nygrillad korv till alla som deltagit i promenaden. För både barn och vuxna, promenaden är anpassad till
både barnvagn och rullstolar.
Pris: 20 kr/vuxen och 10 kr/barn.
Plats: På ängen
Arrangör: Badortsföreningen

