Aktiviteter för

barn och familjer

Under sommaren 2022 erbjuder Folkhälsan på Åland aktiviteter för barn
och barnfamiljer i utsatta livssituationer. Aktiviteterna är något för hela
familjen att se fram emot och ger trevliga minnen att blicka tillbaka på.
Alla aktiviteter är gratis för deltagarna och förverkligas med hjälp av
luciainsamlingen på Åland.

 Äventyr på Flowpark

 Familjedag vid Folkhälsans äventyrsstuga Talatta

Ansökan
Skicka in en ansökan gällande
de aktiviteter som intresserar
ditt barn eller hela familjen!
Motivera varför ni önskar
delta. Platserna fördelas
utifrån behov.

Folkhälsans äventyrstuga Talatta öppnar upp för familjedagar med massa lek, pyssel
och bad i vacker miljö. Samling i Lerviks småbåtshamn för en kort båttur ut till ön.
Under dagen serveras en god lunch.

Ansökan sker på Folkhälsans
hemsida www.folkhalsan.ax.
Alla sökande kontakas per epost.

To 16.6 kl. 14-17

På äventyrsparken Flowpark på Vårdö får familjen röra på sig, utmana sina gränser
och ha roligt tillsammans. Här finns fina höghöjdsbanor i olika svårighetsgrader.
Folkhälsan bjuder på mellanmål efter aktiviteten.

Lö 11.6 kl. 10–14 eller lö 13.8 kl. 10-14

To 11.8 kl. 9–15

Efter sista ansökningsdatum
fördelas eventuella lediga
platser fortlöpande.

 Seglats till Rödhamn med Albanus

Kontakt
Behöver du hjälp med din
ansökan eller har du frågor?
Kontakta aktivitetsplanerare
Jenni Sundling, tfn 018-527027
eller luciastod@folkhalsan.ax

Ta med hela familjen på en sextimmarstur till Rödhamn t/r med galeasen Albanus.
Prova på att hissa segel och styra båten och njut av den sköna stämningen ombord.
Framme i Rödhamn bjuds det på lunch. Samling vid Sjökvarteret i Mariehamn.

Alla aktiviteter genomförs
under förutsättning att
pandemiläget så tillåter.

 Bonde-dag på Norrgården
Norrgården i Saltvik anordnar bonde-dag för barn 7-12 år. Det blir en heldag ute på
gården. Barnen får ta hand om hästar och ta ut dem på en promenad i skogen, mata
grisar och kaniner. Det utlovas skattjakt och tipsrunda och mitt på dagen bjuds det på
lunch.

Må 15.8 kl. 10-16

 Läger och simskolor på Åland

Ansök om en kostnadsfri plats på ett av Folkhälsans läger eller simskolor.

Sommarklubb - ett dagläger för barn i åldern 7-10 år
13.6-17.6, 20.6 - 23.6 eller 8.8 - 12.8 kl. 9-16
Seglarläger med Galeasen Albanus för barn i åldern 10-14 år
20.6 - 23.6
Sommarsimskola för barn födda 2006-2017
Nabben 11.7 - 22.7, Gröna Udden 27.6 - 8.7, Notplan 25.7 - 5.8, Böle 18.7 - 29.7 eller
Klockarholmen 25.7 - 5.8.

