
Sommeraktiviteter  
i Aurskog-Høland 2022



27.–30. juni

20.–24. juni

20.–23. juni
Sommeraktiviteter i aurskog-høland

Naturforvalteruka på Kollerud gård
Alder: 10–14 år    Tid: Man. 20. juni–tors. 23. juni
Pris: Kr. 1800,- for hele uken  Arrangør: Kollerud gård

I naturforvalteruka kan du bli med ut og opp dage flere av 
 kommunens naturlige skatter. Du får se på bunndyr i mikroskop, 
være med på ring merking av fugl, fange fisk i Hemnessjøen og 
finne ville arter. På gården er det geiter, griser, høner, kanin, marsvin 
og hund, og det blir også tid til å stelle med dyra.  
Ta med klær etter vær og matpakke.
Påmelding: www.ufas.no/naturforvalterskolen

Sommerleir på Halsnes
Alder: 
Pris: 

Født 2011–13 år 
Kr. 600,- dekker aktiviteter, 
kost og overnatting.

Tid: 

Max:

Man. 20. juni kl. 09.00 
–fre. 24. juni kl. 12.00
40 stk.

Padling, bading, fisking, fotball, maling, lek, aktiviteter og full fart  
i 5 dager! Halsnes er et nedlagt gårdsbruk på ei halvøy ved 
 Mjermen. Her samler vi barn og unge i 5 dager i sommer med vekt 
på friluftsliv, leker, bading og padling. Vi bor i telt. 
Påmelding: https://forms.office.com/r/KzrMUpV4Mh innen 8. juni

OppNed-uke på SMIA med Bygdetruppen Teaterlag
Alder: 
Pris: 

10–14 år 
Kr. 900,-

Tid: Man 27. juni–tors 30. juni
Fra kl. 10.00–15.00

 
Vi skal snu opp ned på SMIA med aktiviteter som teatersport og 
bandmime. Barna får også overta kafeen denne uka, og får prøve 
seg som kokker på kjøkkenet. Aktivitetene varer fra kl 10 til 15.  
Påmelding: bygdetruppen@gmail.com

Arrangør: Bygdetruppen Teaterlag

Arrangør: Aurskog-Høland kommunale fritidsklubber



30. juni

Tur til Høyt & Lavt i Sørum  
Alder: 

Pris: 

Født 2010–18 år. Her må man være  
140 cm og ha fylt 12 år.
Kr. 300,- dekker buss, inngang og hansker.

Tid:
Max:

Tirs. 28. juni
40 stk.

Ta med egen navnet vannflaske og mat. 

Her setter vi opp buss fra:
Bråte skole
Løken busstopp
Bjørkelangen stasjon
Aursmoen ungdomsskole

kl. 09.30
kl. 09.45 
kl. 10.00
kl. 10.15

Retur fra klatreparken kl. 17.30 

Påmelding: https://forms.office.com/r/KzrMUpV4Mh innen 8. juni

Tur til Tusenfryd
Alder: 
Pris: 

Født 2011–18 år
Kr. 300,- dekker buss og inngang

Tid:
Max:

Tors. 30. juni
40 stk.

 
Husk å ta med drikke og matpakke eller penger til mat.

Her setter vi opp buss fra:
Bråte skole
Løken busstopp
Bjørkelangen stasjon
Aursmoen ungdomsskole

kl. 09.30
kl. 09.45 
kl. 10.00
kl. 10.15

Påmelding: https://forms.office.com/r/KzrMUpV4Mh innen 8. juni

 

28. juni

Arrangør: Aurskog-Høland kommunale fritidsklubber

Arrangør: Aurskog-Høland kommunale fritidsklubber



2. juli

«Barnas dag» på Aur prestegård 
(Ingen påmelding)

Tid: Lørdag 2. juli kl 12–15  Arrangør: Aur prestegård

Dyr på tunet, hesteriding, «gamle leker», aktiviteter mm.
Byttedag for barneleker og barneklær, ta gjerne med ting 
dere vil bytte. Fritt oppmøte.

 
Velkommen til Kurøen på Rømskog 
(Ingen påmelding)

Alder: 4.–7. klasse  Tid: 11. august kl. 11.00–15.00
Pris: Gratis
Arrangør: Aurskog-Høland kommunale fritidsklubber
 
Fritidsklubbene lager en aktivitetsdag og vi griller. 
Vi vil ta imot dere fra kl. 11.00. 
Aktivitetene vil foregå i området rundt Kurøen bygdetun.
Ta med egen drikke. 

11. aug

Påmelding og betaling for sommeraktiviteter

Påmeldingsfrist for fritidsklubbenes aktiviteter: Onsdag 8. juni
Det er bindende påmelding for de aktivitetene som har påmelding, og det vil 
bli sendt ut faktura i etterkant. Vårt prinsipp er «først til mølla», og alle våre 
tilbud er forbeholdt om nok deltakelse.

For informasjon om kommunale tilbud, ta kontakt med: 
Ragnar Heide  |  tlf: 95 76 91 07   |  e-post: ragnar.heide@ahk.no

På alle våre turer vil det være med ansatte fra fritidsklubbene. 
 

www.ahk.no


