
16.00-18.30  PRÖVA PÅ
Varsågod, välj från ett ”smörgåsbord” av aktiviteter:• Rid med Ljungskile Ridklubb• Paddla kajak och kanadensare i Stora Skarsjön med Friluftsfrämjandet• Hälsa, motion & glädje med Ljungskile Gymnastikförening• Femkampa med Hälle IF• Gå poängpromenad med Ljungskileortens Hembygdsförening• Svinga klubban med Lyckorna Golfklubb• Träna tennis med Ljungskile Tennisklubb• Lira fotboll med LSK - och träffa några av våra spelare• Lyssna till spännande 30-minutersseminarier i vårt tält: Ledstjärnor i mitt ledarskap, Karl-Erik Nilsson, ordf. i Svenska Fotbollsförbundet

 Naturens betydelse för barns utveckling, Friluftsfrämjandet

Kombinera Ljungskilekalaset med vackra FlatönFör dig som vill inleda lördagen med en utflykt – häng på Svenska kyrkans event för alla åldrar.
10.00 Workshop med barnkör och drama. Havsbad, kanot, lekar, gemensam lunch och fika. Möjlighet till
samåkning till Uddevalla Arena och kvällens festligheter där kyrkan deltar i programmet. Anmäl dig senast 14 aug
till ljungskile.forsamling@svenskakyrkan.se. Se hela programmet på www.svenskakyrkan.se/ljungskile

18.30-20.00  JÄTTEPICNICTa med egen mat och filt så njuter vi tillsammans på stora fotbollsplanen. 
Musikunderhållning och lekar.

Anmäl ett lag
till LSK BrännbollsCup!Spelas på vår konstgräsplanunder Ljungskilekalaset,

se mer på
www.lsk.se

Arr: Ljungskileföreningar med profilen idrott-friluft-motion-hälsa-kultur

Uddevalla Arena lör 27 aug 16.00-20.00

för alla 
åldrar!

Flyers - 140x100 mm

reklambyrå
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