från din kommun
Sök sommarjobb med MAPS
MAPS har extraöppet för dig som ska söka sommarjobb och är mellan 18-25 år.
Vi coachar dig med...
• skriva CV
Är du ung, arbetslös och funderar över
• personligt brev
vad du vill jobba med i framtiden?
• intressetest
Kanske känner du dig bara lite nyfiken
tisdag
27/2
och
onsdag
6/3
• yrken
på vad vi har att erbjuda just dig?
• yrkesprofilen
kl. 16.00-18.00
Vi arbetar för att hjälpa dig att utvecklas
• vägledning
efter dina förutsättningar. Du får tips och
information om hur just du kan uppfylla
Här finns vi
dina planer för att komma vidare i livet
Jobbcentrum Svenljunga
till egen försörjning.
Svenljunga, Kindsvägen 12

EXTRAÖPPET

Boksånger för barn
Vill du väcka läslusten hos dina barn? Eller är
dina barn redan boktokiga? Älskar dina barnbarn
musik?
På lördag den 3 mars klockan 11.00 kommer
Boksånger istället för bokprat till Teaterbiografen i
Svenljunga. Böcker presenteras på ett lekfullt sätt
med hjälp av musik och drama. Det är nya låtar till
böcker ur årets Barnbokskatalog. Barnen får höra
massor med olika instrument, och kan delta med
sång och rörelser. För barn från 7 år, fri entré.

.................................

SPORTS FOR YOU
Sommarens favorit är tillbaka!
Sports For You erbjuder sportaktiviteter på
skoltid och efter skolans slut. Ta gärna med
dig ombyte på eftermiddagstiderna. Allt är
gratis. Vi bjuder på fika på eftermiddagen.

Platser och Tider
Svenljunga
Alla veckor utom vecka 14, Tisdagar
På skolgården 11:00-12:30, åk F-6
Mogahallen 14:00-17:00, åk 4-9
Hillared
Veckor 8, 12, 16 och 20, Onsdagar
Skolan 11:00-12:15, åk F-6
Idrottshallen 14:30-16:00, åk 4-6
Sexdrega
Veckor 9, 13, 17 och 21, Torsdagar
Skolan 11:00-12:00 , åk F-6
Idrottshallen 14:30-16:00, åk 4-6
Holsljunga
Veckor 10 och 19, Onsdagar
Skolan 11:00-12:30, åk F-6
Idrottshallen 14:30-16:00, åk 4-6
Överlida
Veckor 11 och 22, Onsdagar
Skolan 11:00-12:30, åk F-6
Idrottshallen 14:30-16:00, åk 4-6
Östra Frölunda
Veckor 15 och 17, Onsdagar
Skolan 11:00-12:30, åk F-6
Idrottshallen 14:30-16:00, åk 4-6

.................................

.................................

Trivselcafé och -kvällar

Folkhälsobidrag

Vi erbjuder flera olika aktiviteter som riktar sig till
dig som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Vårt trivselcafé är en utmärkt mötesplats
för dig inom LSS som är pensionär. Våra trivselkvällar är öppna för alla åldrar.
Välkommen in på en trevlig kväll!

till föreningar - sök senast 28 februari
Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa
och förebygger ohälsa hos våra invånare. Bidraget
ger möjligheter att pröva nya arbetssätt och metoder
som inte inryms i den ordinarie verksamheten.
Alla föreningar och organisationer i kommunen
kan ansöka om detta bidrag.

Var?
Ungdomens hus KV´16, Kindsvägen 16, Svenljunga.
Du hittar oss via ingången till loppislokalen i Lilla
Varuhuset, vi finns på andra våningen. Hiss finns.
Trivselcafé
Onsdagar klockan 10.00-12.00
21 och 28 februari
14, 21 och 28 mars
4, 18 och 25 april
16, 23 och 30 maj
13 och 20 juni

Prioritering görs för projekt som:
• riktar sig till barn/ungdomar samt äldre över 65 år
• sker i samverkan med näringslivet
• har medfinansiering (även arbetade timmar)
Ansökan
Delas ut en gång per år. Maxbelopp 25 000 kr.
Sista ansökningsdag är 28 februari. Blanketten
hittar du på:

www.svenljunga.se/folkhalsa

Trivselkvällar
klockan 16.00-20.30
29 januari
svenska rovdjur
26 februari
musik frågesport
26 mars
besök på biblioteket kl.19.00-20.30
23 april
vårens blommor
21 maj		
måla akvarellblommor
18 juni 		
avslutningsfest (kostnad 80 kr, mer
		information kommer)
Det finns allt möjligt skoj för pyssel, från pärlor till
broderi och färg. Fika finns att köpa, till exempel
mackor eller något litet sött till kaffet.

.................................

Bli Röstmottagare
till valdagen 9 september 2018
Just nu rekryterar vi röstmottagare. Vi söker dig som
är noggrann, hjälpsam och vänlig. Du medverkar
till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.
Alla röstmottagare får utbildning. I arbetsuppgiften
ingår att hålla god ordning i vallokalen, hjälpa
väljare, ta emot och räkna röster.
Är du intresserad? Fyll i formuläret på:

.................................

Anhörigstödet
Vill du träffa andra som tar hand om sjuk anhörig?
Har du någon med demens i din närhet? Vill du
träffa andra föräldrar till barn med funktionsnedsättning i alla åldrar?
Anhörigcafét - för alla som stöttar och hjälper
andra. Du kan komma själv eller tillsammans med
din närstående. Vi bjuder på kaffe med dopp och
framförallt, en trevlig stund!
Församlingshemmet i Svenljunga
21 februari kl. 14.00-16.00 (Vi bjuder på semla.)
7 mars kl. 10.00-12.00
21 mars kl. 14.00-16.00
Föräldrargrupp - för föräldrar till barn med
funktionsnedsättning (oavsett ålder och diagnos).
Vi bjuder på fika.
Församlingshemmet i Svenljunga
27 februari kl.18.30-20.00
Samtalsgrupp - ny grupp för anhöriga till
demenssjuka. Anmälan krävs.
15 mars kl. 14.00

www.svenljunga.se/rostmottagare

www.svenljunga.se/anhorigstod

Mårdaklev
Veckor 18 och 21, Onsdagar
Skolan 11:00-12:30, åk f-6
Idrottshallen 14:30-16:00

www.svenljunga.se/sportsforyou

Besök oss gärna på

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

••• svenljunga.se

0325-180 00

kansliet@svenljunga.se

