
 
 
 

ክረምቲ ኣብ ናካ! 

ብዙሕ ደስ ዝብል ዝግበር ኣሎ! ሓደሽትን ናይ ቀደምን የዕሩኽ 

ምርካብ፣ ገለ ሓድሽ ነገር ምፍላጥን ኣብ ገለ ካብቶም ኣብ ናካ ኮሙን 

ዘለዉ ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ንጥፈታት ምክፋልን።  

 

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ nacka.se/sommarlov ትረክብ 

 

ክፉት ናይ መራኸቢ ቦታታት - ምጻና ጥራይ 
ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ምጻእ- ኣቐዲምካ ናይ ግድን ምምልካት ኣየድልን እዩ፣ ኣብዚ ምስ የዕሩኽትኻ ተዛነ ወይ ኣብ 

ንጥፈታትን ፍጻሜታትን ተሳተፍ! 

ሳመርቺል፡  

ኣበይ? 2:ans ማእከል ትርፊ ግዜን  ናካ ኢፐን (2:ans fritidsgård och Nacka IP) 

ዕድመ፦ 13-17 ዓመት፡ 

መዓስ? ክሳብ 7 ሓምለ፡ ኵሉ መዓልታት ስራሕ ሰዓት 13.00 ክሳብ 19.00  

እንታይ? ካፈ፣ ሙዚቃ ምፍታን፣ ኣጻዋቲ ዲስኮ፣ ክፉት መድረኽ፣ ምጥባስ ስጋ፣ ኤለክትሮኒካዊ ስፖርት፣ ዙርያ ናይ 

ግጥማት፣ ውድድራት፣ ዓውደ-መጽናዕቲ፣ ግራፊቲ፣ ስቱድዮ፣ ኣብ ጐልፎ ምሕታም፣ ብሕኛ ምቕባእ፣ ናይ ሞባይል 

ቆፎ ዲዛይን ምውጻእን ብዙሕ ካልእን። 

 

ማእከል ትርፊ ግዜ ፊስክሴትራ (Fisksätra fritidsgård) 

ዕድመ፦ ካብ 13 ክሳብ 17 ዓመት 

መዓስ? ክሳብ 6 ሓምለ ኵሉ ግዜ ሰኑይ፣ረቡዕን ሓሙስን ሰዓት 16.00 ክሳብ 22.00 

እንታይ? ካፈ፣ ፊልም፣ ምኽሻን ምግቢ፣ ህንጸተ-ኣካል፣ ፒንግፖንግ፣ ዙርያ ግጥማት፣ ምምሃዝ፣ ናይ ስፖርት 

ፍጻሜታት፣ ጠዓሞትን ካልእ ብዙሕን። 

 



 
 

ቡ ፎልከትስ ሁስ - ሶማርቨራንዳን (Boo Folkets hus – sommarverandan) 

 

ዕድመ፦ ካብ 10 ክሳብ 18 ዓመት 

መዓስ? ኣብ መዓልታት ስራሕ ሰዓት 15.00 ክሳብ 21.00 ክሳብ 7 ሓምለ  

እንታይ? ካፈ፣ ሙዚቃ፣ ጸወታታት፣ ምህዞኣዊ ኣሰራርሓ፣ ቢልያርዶ፣ ፒንግፖንግ፣ ኵዕሶ ሰኪዐት፣ ምጥባስ ስጋ 

ካልእ ብዙሕን። 

ኤልታባደት (Ältabadet)  

ዕድመ፦ ካብ 6 ክሳብ 15 ዓመት 

መዓስ? ናይ ስራሕ መዓልታት ሰዓት 10.00 ክሳብ 16.00 

እንታይ? ልቓሕ ናውቲ መጻወቲ፣ምጥባስ ስጋ። 

 

ካምቦ ስፖርትን ሳዕስዒትን ምስ ዳራ 

ኣበይ?  ፊስክሴትራ ኢፐ፣ ፊስክሴትራ ሆልመን  ኣዳራሽ ስፖርት ፊስክሴትራን (Fisksätra IP, Fisksätra Holme 

och Fisksätra Sporthall) 

መዓስ? 19 ክሳብ 22 ሰነ፣ ሰዓት 10-15.30። 

ዕድመ፦ ካብ 10 ክሳብ 15 ዓመት 

እንታይ?  ስፖርት፣ ሳዕስዒትን ውድድራትን 

 

ኣብዚ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ስፖርት ክትገብር ትኽእል 
እዞም ዝስዕቡ ቦታታት ዘይተሓሰበ ስፖርት ክትገብር ንትደሊ ክፉታት እዮም፦ 

ንዘይተሓሰበ ኵዕሶ እግሪ ኣብ ሀንሪክስዳልስበርየት (Henriksdalsberget)፣ ኣብ ኣልፕህይዳን (Alphyddan)፣ 

ፊስክሴትራን ኣብ ኦርሚንገን። 

ዬርላ ኔርኢድሮትስፕላትስ  (Järla näridrottsplats)፣ ኵዕሶ እግሪ፣ ናይ ውሽጢ ገዛ ቃርሳን ኵዕሶ ኢድን 

ናካ ስኬትቡርድስፓርክ ኣብ  ናካ ኢፐ (Nacka skateboardpark vid Nacka IP) ፑል አንድ ስትሪት፡ ከምኡ'ውን 

ንቢኤምኤክስን ኪክባይክን። 

ኦርሚንገ በቶንግፓርክ ኣብ ምይርሾ ኢፐ  (Orminge betongpark vid Myrsjö IP)ፑል አንድ ስትሪት፡ ስኬት፣ 

ቢኤምኤክስን ኪክባይክን። 

ፓርኩርፓርክ (Parkourpark) ኣብ ጥቓ ኤልታ ሜዳ ስፖርት ይርከብ። 



 
 
 

ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ኣውቶቡስ 
ዕድመ፦ 6 ክሳብ 15 ዓመት 

ናካ ኮሙን ኣብ ክረምቲ ካብ ክፍሊት ናጻ ዝኾነ ንጥፈታት ኣብ ዝተፈለለዩ ናይ መሓምበሲ ቦታታት፣ ሜዳ 

ስፖርትን ኣደባባይን ክቕርብ እዩ። ንኣብነት ሙዚቃ/ኣጻዋቲ ዲስኮ፣ ስጋ ምጥባስ፣ ሻኲ፣ ኵዕሶ እግሪ፣ 

ባድሚንቶን፣ ኵዕሶ ሰኪዐት፣ ጸወታ ካርታ፣ ናይ ሓባር ጸወታ (ናይ ቃላት ጸወታ)፣ ምቕባእ ገጽ፣ ምህዞኣዊ 

ንጥፈታት፣ ሳዕስዒት ኣብ ደገ፣ ዙርያ ናይ ግጥማት፣ ጸወታ ብማይ፣ ውድድር ሕቶ፣ ጸወታታት፣ ባቲክ፣ ኡሪጋሚን 

ካልእን ኣሎ።  

ቈልዑ ዝሕሉ የለን። 

እታ ኣውቶቡስ ኣብዚ ዝስዕብ ሰዓታት ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ቦታታት ክትህሉ እያ። 13.00–19.00 

ሰኑይ 19/6 ሀንሪክስዳልስበርየት (Henriksdalsberget) 

ሰኑይ 19/6 ምይርሾ ኢፐ (Myrsjö IP) 

ሰሉስ 20/6 ፊስክሴትራ ኢፐ (Fisksätra IP) 

ሰሉስ 20/6 ቤቶንግፓርከን ኣብ ኦርሚንገ (Betongparken i Orminge) 

ረቡዕ 21/6 ኣብ ናይ ሳልትሾባደን ኢፐ (Saltsjöbadens IP) 

ረቡዕ 21/6 ቤቶንግፓርከን ኣብ ኦርሚንገ (Betongparken i Orminge) 

ሰኑይ 26/6 ኣብ ናይ ሳልትሾባደን ኢፐ (Saltsjöbadens IP) 

ሰኑይ 26/6 ቤቶንግፓርከን ኣብ ኦርሚንገ (Betongparken i Orminge) 

ሰሉስ 27/6  ፊስክሴትራ ሆልመ (Fisksätra Holme) 

ሰሉስ 27/6  ቤቶንግፓርከን ኣብ ኦርሚንገ (Betongparken i Orminge) 

ዓርቢ 30/6 ሀንሪክስዳልስበርየት ምስ ሀንካ ካርነቫል (Henriksdalsberget) 

ሰሉስ 4/7 ሳልትሾባደን ኢፐ (Saltsjöbadens IP) 

ረቡዕ 5/7 ቤቶንግፓርከን ኣብ ኦርሚንገ (Betongparken i Orminge) 

ዓርቢ 7/7 ፊስክሴትራ ኢፐ  (Fisksätra IP) 

ዝያዳ ሰዓታት ኣብ  www.nacka.se/sommarlov ይርከብ 

 

http://www.nacka.se/sommarlov


 
 

ባህሊ 

ቤተ መዘክር ወደብ ኣብ ፊስክሴትራ (MUSEET HAMN I FISKSÄTRA) 

ክፉት ሰሉስ-ሰንበት ሰዓት 11-17 ምሉእ ክረምቲ። 

 

ኣብ እዋን ክረምቲ ክፉታት ኣብያተ ንባብ 

ሶማርቡከን  

ኣበይ? ኣብያተ ንባብ ኣብ ናካ ፎርም፣ ማእከል ኦርሚንገን ማእከል ፊስክሴትራን  

ዕድመ፦ ቈልዑ፣ መንእሰያትን ዓበይትን  

እንታይ? መጻሕፍቲ ምልቃሕ፣ ቡን እንዳ ሰተኻ ብዛዕባ መጻሕፍቲ ምዝራብ፣ ምኽሪ ብዛዕባ መጻሕፍቲን ዓውደ-

መጽናዕትን። 

ኣውቶቡስ መጻሕፍቲ 

እታ ኣውቶቡስ መጻሕፍቲ ኣብ ክረምቲ ኣብ ናካ ትዘውር፡ ኣብዚ ዝስዕብ ትረኽባ፦ 

ኤልታሾን (Ältasjön) ሰሙን 25 

ኤልታ መሓምበሲ (Ältabadet) 19 ክሳብ 21 ሰነ 

ኤልታ ቤተ ክርስትያን (Älta kyrka) ሰሙን 32 

 

ፓርክ ትያትር ናብ ናካ ክበጽሑ እዮም 

ትያትር ብናጻ ኣብ ደገ ርኣ። 

መንእሰይ/ናይ ዓበይቲ ትያትር፡ ንመንእሰያት ካብ 11 ዓመት። 

”ሚን ማማስ ዶተር” ኣብ ፊስክሴትራ 2 ሓምለ ሰዓት 16.00 

ናይ ቈልዑ ትያትር፣ ንቈልዑ ኣብ መንጎ 4 ክሳብ 9 ዓመት። 

”ፎገል፣ ፊስክ ኦክ ሚትኢሜላን” ኣብ ኦርሚንገ 10 ነሓሰ ሰዓት 12.30 

”ቫር ኤር ቫርየን?” ኣብ ኦርሚንገ 10 ነሓሰ ሰዓት 14.00 

ትምህርቲ ምጽሓፍ ደርፊ 

ኣበይን መዓስን፦ ኩልቱርሁሰት ድይዘልቨርክስታደን ኣብ ሲክላ (Kulturhuset Dieselverkstaden i Sickla)። ኣብ 

መንጎ 7 ክሳብ 12 ነሓሰ። 

ንመን፦ መንእሰያት መንጎ 12 ክሳብ 15 ዓመት። 

ግድነታዊ ምልክታ ናብ mammbayang.foon@nacka.se ይልኣኽ። 



 
 

እንታይ፦ ተሳተፍቲ ታሪክ ናይ ደርፊ ኣጸሓሕፋ ሜላ ስነ-ጥበባዊ ቕዲ ዝምሃርሉ፣ ናይ ገዛእ ርእሶም ኣገባብ 

ኣጸሓሕፋ ዘማዕብልሉን ኣብ ነፍስ ወከፍ ኣጋጣሚ ሓደ ንጡፍ ስነ-ጥበበኛ ተሳቲፉ ምስ ሙዚቃ ኣብ ምስራሕ 

ዘለዎ ተመኩሮ ዘካፍሉን ናይ ደርፊ ኣጸሓሕፋ ትምህርቲ።  

 

ምሕንባስ 
ኣብ ናካ ኵሉ ሰብ ብናጻ ክበጽሖ ዝኽእል ብዙሕ ናይ ደገ መሓምበሲ ቦታታት ኣሎ። 

ኣብ nacka.se/sommarlov ኵሎም እቶም መሓምበሲ ቦታታት ኣበይ ከም ዝርከቡ ትረክብ! 

 

ምሕንባስ ኣብ ውሽጢ ገዛ 

እቲ ማይ ኣብ ደገ ኣዚዩ ቈራሪ እንተ ኾይኑ ኔከንባደትን (Näckenbadet) ናይ ናካ መሓምበሲ ኣዳራሽን እውን 

ብምልኡ ክረምቲ ክፉታት እዮም! 

ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ ክፉት ሰዓታት ኣብ nacka.se ትረኽቦ! 

ንዓኻ 7 ክሳብ 19 ዓመት ዝኾንካ ናይ ክረምቲ መእተዊ ንሓደ ግዜ 10 ክሮና ጥራይ እዩ፡ እዚ ንብምልኡ ናይ 

ክረምቲ ዕረፍቲ የገልግል! 

 

ናይ ቋንቋ ልምምድ፣ ሓገዝ ትምህርቲን ግብራዊ ሓገዝ ኣብ ክረምትን 
 

ንሓደ ኸልቢ ዓው ኢልካ ኣንብብ 

ኣበይን መዓስን? ቤት ንባብ ፊስክሴትራ 27 ሰነ ሰዓት 13-16 ከምኡ'ውን ኣብ ኦርሚንገ ቤት ንባብ 6 ሓምለ ሰዓት 

13-16 

ዕድመ፦ ቈልዑን መንእሰያትን ኣብ መንጎ 9-14 ዓመት። 

ግድነታዊ ምልክታ ናብ'ዚ ዝስዕብ ይለኣኽ፦  

ቤት ንባብ ፊስክሴትራ - ማሊን ቬርን፣ malin.waern@nacka.se ወይ ተለፎን 08-718 84 35 

ኦርሚንገ ቤት ንባብ - ፐትራ ሺፐር petra.schipper@nacka.se ወይ ተለፎን 08-718 87 01 

እንታይ፦ ናይ ሽወደን ቋንቋ ክትለማመድን ዓው ኢልካ ምንባብ ክትለማመድን ትደሊ ዶ? ኣብ ናይ ናካ ቤት ንባብ 

ንሓደ ከልቢ ዓው ኢልካ ምንብባ ልምምድ ናይ ምግባር ዕድል ኣሎ። ንገለ ሰብ ዓው ኢልካ ብምንባብ ናይ ምንባብ 

ክእለትካን እቲ ቋንቋን ትለማመድ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ምስ መጻእካ፡ መጀመርታ ሃዲእኩም ሰላም ምብህሃልን 

ቁሩብ ምፍላጥን ይህሉ። ድሕሪኡ ነቲ ናይ ቤት ንባብ ከልቢ ተንብበሉ። 

 



 
 

ክፉት ማዕጾ - ግብራዊ ሓገዝ 

ኣበይን መዓስን፦ ቤተ ክርስትያን ናካ፣ ኣዳራሽ ሰበኻ (Nacka kyrka, församlingshem) ኵሉ ግዜ ሰኑይ ሰዓት 

17.00 ክሳብ 19.00 

እንታይ፦  ቅጥዒ ምንባብን ምርዳእን፡ ብተወሳኺ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ናይ ኣቕሑትን ኣገልግሎታትን 

ምድላይ።   

 

ካልእ 

ኣበይን መዓስን፦ ቤት ንባብ ፊስክሴትራ፡ ኵሉ ግዜ ረቡዕ ሰዓት 15.00 ክሳብ 17.00 ካብ ዕለት 28 ሰነ ጀሚሩ። 

እንታይ፦ ናይ ቋንቋ ልምምድን ግብራዊ ሓገዝ ምምላእ ቅጥዕን 

 

ኣበይን መዓስን፦ ኦርሚንገ ቤት ንባብ፡ ኵሉ ግዜ ሓሙስ ሰዓት 16.00 ክሳብ 17.00 15 ሰነ ጀሚሩ።  

እንታይ፦ ናይ ትምህርቲ ዕዮ ገዛ ሓገዝን ናይ ቋንቋ ልምምድን 

 

ኣበይን መዓስን፦ ኤልታ ቤት ንባብ ኵሉ ግዜ  ሰኑይ ሰዓት 16.00 ክሳብ 18.00 ካብ 26 ሰነ ጀሚሩ።   

እንታይ፦ ናይ ትምህርቲ ዕዮ ገዛ ሓገዝን ናይ ትምህርቲ ሓገዝን 

 

ኣበይን መዓስን፦ ኣልያንስ ቤት ክርስትያን (Allianskyrkan) ኣብ ኤልታ፡ ሰዓት 18.00 ክሳብ 20.00 ካብ 14 ሰነ 

ጀሚሩ።  

እንታይ፦  ጸወታ ምጽዋት፣ ቡን ምስታይን ናይ ቋንቋ ልምምድን  

 

 

 


