SPORTLOVSPROGRAM
19 - 25 februari 2018

Här får du tips om vad du kan hitta på under sportlovsveckan.
Till exempel: hänga på någon av ungdomsgårdarna, gå på bio, åka
skridskor, skrivarworkshop, pyssla, lära dig ett trolleritrick, prova
olika sporter, bada i simhallen, pimpla fisk, bowla, åka till
Boda Borg, filmworkshop och mycket mera!
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UNGDOMSGÅRDAR
KUBEN - HALLSBERG
Välkommen till ungdomsgården Kuben! (Från årskurs 4)

ÖPPETTIDER

Måndag - fredag har vi öppet gården 11.00 - 18.00.
Aktiviteterna nedan kräver anmälan
(först till kvarn)
Plats: Kuben ligger
bredvid Coop mitt emot
Spel
Stortorget.
Måndag 19 februari 11.00 - 18.00
Kontakt:
Vi spelar olika spel
Bengt-Åke Andersson,
Gratis!
Bowling
0582-68 51 23
Tisdag 20 februari 14.00 - 15.00
Arrangör:
Häng med oss och bowla! (Max 20 platser)
Hallsbergs kommun
Anmäl dig på Kuben senast 20 februari!

Film med David

Gratis!

Onsdag 21 februari 11.00 - 18.00
Kom och skapa film med vår filmare David Engholm!
(Max 10 platser) Anmäl dig på Kuben senast 20 februari!

Allébadet

Gratis!

Torsdag 22 februari 14.00 - ca 16.00
Vi går på Allébadet (mat ingår)! Max 20 platser och du ska vara
simkunnig. Anmäl dig på Kuben senast 20 februari!

Fredagsmys

Fredag 23 februari 11.00 - 18.00
Välkommen på fredagmys!

FRITIDSGÅRDEN I ÖSTANSJÖ
Måndag 19 februari
18.00 - 20.00
Öppet för biljard, spel mm
Tisdag 20 februari 		
18.00 - 21.00
Öppet för biljard, spel mm
Onsdag 21 februari
18.00 - 21.00
Öppet för biljard, spel mm
Plats: Ordenshuset i Östansjö.
Kontakt: 070-378 24 76, oboff@hotmail.com
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Arrangör: Östansjö barn- och föräldraförening

UNGDOMSGÅRDAR
SOLROSEN - HALLSBERG
Boda Borg

Tisdag 20 februari åker vi till Boda Borg i Karlskoga!
Avgift: 150 kr. I resan ingår Tacobuffé som lunch.
Samling: 12.15 vid Nytorget, hemkomst ca 19.00.
Är du under 12 år måste du ha med en vuxen. Anmäl dig på ungdomsgården Solrosen eller 0582-137 00, 070-789 20 34 senast 15 februari.
Läs mer om Boda Borg på: på www.bodaborg.se

Övriga aktiviteter under veckan
Måndag 19 februari
14.00 - 20.00
Pingisturnering
Onsdag 21 februari
14.00 - 20.00
Biljardturnering
Torsdag 22 februari
14.00 - 20.00
PS spel Fifa 2018
Fredag 23 februari		
12.00 - 18.00
Skid & pulkaåkning vid 		
							Verners backe.
Plats: Verners väg 3, Hallsberg
Kontakt: Sedin Keljalic, sedink@hotmail.com, 070-78 92 034
Arrangör: Verdandis ungdomsgård Solrosen

SPEKTRUM BIO I HALLSBERG
Black Panther

Pelle Kanin

Onsdag 21 februari
Kl. 14.00, barntillåten
Entré 80 kr

Söndag 18 februari
Kl. 18.30, från 11 år
Entré 100 kr
OBS! Här har vi har ett
antal gratisbiljetter för
dig som är 11-15 år
som kan hämtas på
Hallsbergs bibliotek,
Först till kvarn gäller!

Agatha Granndetektiven
Torsdag 22 februari
Kl. 14.00, barntillåten
Entré 80 kr
OBS! Här har vi har ett
antal gratisbiljetter för
dig som är 6-15 år som
kan hämtas på
Hallsbergs bibliotek.
Först till kvarn gäller!

Plats: Alléskolans aula, Södra Allén
Mer info:
www.bioguiden.se
Bokning/kontakt: 070-523 63 08,
bio.hallsberg@outlook.com
Arrangör: Folkets Hus Hallsberg i
samarbete med Hallsbergs kommun
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PROVA-PÅ-SPORTER
PROVA-PÅ-BADMINTON
Välkommen att prova badminton! Racket finns att låna.
Torsdag 22 februari 10.00-12.00 Sydnärkehallen, Bollhallen
Kontakt: Sören Pettersson, 070-226 75 56
Arrangör: Järnvägens Badmintonklubb

BÅGSKYTTE
Prova Bågskytte!
Tisdag 20 februari 10.00 - 14.00
Torsdag 22 februari 10.00 - 14.00
Plats: Bågskytteanläggningen
i Tomta. Ta med inneskor

Vägbeskrivning
Vid Tomta (mellan Hallsberg
och Östansjö) åker du mot
Åsbro, efter ca 250 m tar du
av till höger in vid en blågulrandig bom, åk tills du kommer till parkeringen, sedan
ser du anläggningen.

Kontakt: Eva Godlund: 070-576 06 63, www.jif.nu
Arrangör: Järnvägens Bågskytteförening

SPORTLOVSFISKE
Hallsbergs Sportfiskeklubb inbjuder till Sportlovsfiske på Tisaren
under förutsättning att isläget är ok. Vi kommer att ha grillarna
igång och bjuder på någon form av lunch. Klubben håller med
pimpelutrustning. Dock bör var och en ha med sig isdubbar.
Onsdag 21 februari 10.00 - 14.00. Ålder 10-15 år
Anmäl dig till: kjelljonsson12@gmail.com med namn, tel.nr och
mailadress. Vid dåligt väder kan arrangemanget ställas in.
Arrangör: Hallsbergs Sportfiskelubb, www.hsfk.nu

LUFTGEVÄRSSKYTTE
Intro till luftskytte. Öppet för alla från 7 år och uppåt, även vuxna
Onsdag 21 februari 15.00 - 17.00
Kontakt: info@hallsbergsskf.se, www.hallsbergsskf.se
Plats: Skyttegården, Bergöös väg 6
Arrangör: Hallsbergs skytteförening, www.hallsbergskf.se
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SCHACK

Kom och spela schack med oss!
Måndag 19 februari 11.00 - 19.00
Torsdag 22 februari 11.00 - 17.00
Plats: Hallsbergs bibliotek
Kontakt: Görgen Andersson, 070-455 00 08, www.kh72.schack.se
Arrangör: Hallsberg Schacksällskap

TROLLERIWORKSHOP
Du får tillverka och lära dig två magiska trick som du kan
förbluffa omgivningen med. Målgruppen är barn 6–12 år
men även andra är välkomna.
Torsdag 22 februari 10.00 - 12.00
Mer info och anmälan på: www.magiskateatern.se/trolleriworkshop
Det går också bra att komma utan föranmälan.
Plats: Magiska Teatern, Vretstorp, Askersundsvägen 30
Kontakt: Jakob Svensson 070-603 53 35
Arrangör: Magiska Teaterns scenkonstförening

MODELLJÄRNVÄG
Kom och titta på vår stora modelljärnväg i Hallsberg. Modellen visar
Hallsbergs bangård precis som den ser ut i verkligheten med graffittimålning och allt. Är du under 10 år tar du med dig en vuxen.
Öppet hus lördag 17 februari 12.00 - 15.00
Plats: Magasinet, Bergöös Östra Storg. 5
Arrangör: Hallsbergs Modelljärnvägsförening

SPORTLOVSSKOJ i kyrkan för alla åldrar!
Varmt välkomna på sportlovsskoj, här kan du pyssla, leka både 		
inne och ute, spela tv-spel och mycket annat roligt!
Måndag 19 februari 15.00 - 21.00 Sockenstugan, Sköllersta
Tisdag 20 februari 10.00 - 15.00 Pålsboda kyrka, förs.hem
Onsdag 21 februari 13.00 - 16.00 Kyrkhaga i Hjortkvarn
Kontakt: Lena Gunnarsson 070-251 99 82
Arrangör: Sköllersta församling, Svenska kyrkan
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BIBLIOTEKET

Låna hos oss!
Under lovet är det
perfekt att hinna läsa,
eller se på film/spela
tv-spel med vänner.

Skrivarworkshop
Gillar du att skriva? Möt författaren
Anna Helgesson som bl a har skrivit
böckerna om Saga och Simon.

På biblioteken kan
du bland annat låna
böcker, ljud-böcker,
e-böcker och TV-spel
samt filmer, tidningar
och serier.

För dig från 10 år och uppåt. Anmäl dig
till: bibliotek.hallsberg@hallsberg.se

Måndag 19 februari 13.00 - ca 15.00

Vinterpyssel

Vet du inte vad du vill
låna? Fråga gärna vår
personal om tips/råd!

Hjälp oss att dekorera vårt
vinterträd! Vi gör enklare pyssel
med vintermotiv. Du kan givetvis
också ta hem ditt pyssel.
Drop in tisdag 20 februari 13.00 - 14.45

Pyssla med Pixelpärlor
Gillar du att pyssla med pärlor?
skapa din egen nyckelring med
pixel-pärlor! Från 7 år.
Onsdag 21 februari 13.00 - 14.45

Plats: Hallsbergs bibliotek
Arrangör: Hallsbergs
bibliotek och
Kulturavdelningen

8 platser! Anmäl dig till
bibliotek.hallsberg@hallsberg.se
eller 0582-68 53 63

ISHALLEN - ALLMÄNHETENS ÅKNING
				Med klubba		

Utan klubba

Måndag 19 februari
Tisdag 20 februari		
Onsdag 21 februari		
Torsdag 22 februari		
Fredag 23 februari		
Lördag 24 februari		
Söndag 25 februari		

13.30 -15.30
9.00 - 10.45
13.30 - 15.30
13.30 - 15.30
11.00 - 12.15
17.00 - 18.00
9.00 - 10.00

10.00 - 12.00		
13.30 - 15.30		
10.00 - 12.00		
10.00 - 12.00		
12.15 - 13.30		
18.00 - 19.00		
10.00 - 11.00		

Plats: Sydnärkehallens ishall, Hallsberg
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ALLÉBADET
Under sportlovet erbjuder vi barn i åldern 7-15 år en gratis badbiljett med sportlovsmeny. Badbiljetten gäller under sportlovet
19-25 februari för ett tillfälle.
Biljetten kan hämtas ut på badet från och med onsdag 14 februari
kl. 13.00. Det går också bra att reservera via telefon
(se nummer nedan). Obs! Begränsat antal biljetter!
Barn upp till 6 år går in gratis. 16-17 år kostar 55 kr för bad
(85 kr inkl. sportlovsmeny), vuxna 70 kr.

Öppettider
Måndag 19 februari
Tisdag 20 februari		
Onsdag 21 februari
Torsdag 22 februari
Fredag 23 februari		
Lördag 24 februari		
Söndag 25 februari

10.00 - 20.40
10.00 - 19.00
10.00 - 19.00
10.00 - 19.00
10.00 - 19.40
10.00 - 15.40
10.00 - 15.40

(övriga tider endast vuxensim)

SPORTLOVSMENY
I menyn ingår:
Entré, korv med mos,
festis och en glass

Hinderbanan
är framme
10.00 - 16.00
må-fre.

För kontakt & mer information:
0582-68 53 75
www.hallsberg.se/allebadet

SKIDÅKNING (vid rikligt med snö)
Vid mycket snö brukar det vanligtvis spåras på dessa platser.
Håll utkik för läget i skidspåren på kommunens hemsida
www.hallsberg.se
Hallsberg
Pålsboda
Stocksätters elljusspår 2,5 km Pålsboda elljusspår 2,5 km
Långängens elljusspår 2,6 km Utöver elljusspåret är det
spårat upp till 10 km
Det finns även omarkerade
skidspår i Ekoparken (3,1 km)
Sköllersta
och på fält och åkrar kring
Sköllersta elljusspår 2,5 km
Långängen (2 km)
Svennevad
Hjortkvarn
Hjortkvarns elljusspår 2,5 km Nytorp 1,8/2,9/5,6/9,7 km
Svennevads IP 1 km

Vretstorp
Vretstorps folkpark,
elljusspår 3,4 km
Fredriksbergs IP/skola 2,5 km
Östansjö
Östansjö elljusspår
2,5 + 1,5 km
Motorp/Tripphult
1,5/3/5/6/10 km
Kassmyra 1,75 km

7

HUNDSKOLA
Prova på dagar på för dig från 12 år och uppåt:
Måndag 19 februari 10.00 - 12.00
Prova på Nosework med din hund. Nosework är en ny hundsport
där hunden får använda sitt främsta sinne luktsinnet.
Torsdag den 22 februari 10.00 - 12.00 Prova på Trix och konster
med din hund. Du får prova på att lära din hund enkla trix.
Inga förkunskaper krävs! Aktiviteterna genomförs med kopplad
hund. Vi bjuder på enklare fika. Max 6 deltagare/dag.
Endast föranmälan - först till kvarn gäller. Anmäl till:
emelie.sbk@gmail.com I anmälan ange namn, telefonnummer, ev
födoämnesallergi och ålder samt din hunds ras/raser och ålder.
Plats: klubblokal Kärr, Brändåsen.
Arrangör: Hallsbergs Brukshundsklubb

CHILDREN´S UPPTÄCKARHUSET
Children’s är ett upptäckarhus för alla barn, främst mellan 3 till 10
år. Hit kan man komma för att leka och ha kul, samtidigt som man
tar till sig grundläggande kunskaper om livet och samhället. ”Lek
livet” är en passande beskrivning.
Öppet alla dagar under sportlovet 10.00 - 17.00
Gärdesvägen 4
0582 – 61 13 37
www.childrens.se

10 saker du kan göra hemma på lovet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Låna en bok, ljudbok eller film på biblioteket och mys ner dig i soffan/sängen/fåtöljen
Åka pulka med familj eller vänner om det är snö ute
Gör din egen snöglob! (Ta hjälp av en vuxen) - www.youtube.com/watch?v=DR8ryOHMIGs
Gör lyxig varm choklad! (Ta hjälp av en vuxen)
Du behöver: mjölk, oboy (eller liknande), vispad grädde och minimarshmallows
Gör en spellista med dina favoritlåtar och ge bort/dela med en vän
Öva in en dans ihop med vänner!
Lär dig om rymden med astronauten Christer Fuglesang på rymdkanalen
www.youtube.com/watch?v=84w6qZMa3hE
Skriv ett brev (som du skickar med posten) till en vän eller släkting som bor långt bort
Gör din egen stressboll! (Ta hjälp av en vuxen) - www.youtube.com/watch?v=lKuWrqGFqF4
Utmana familj eller vänner på femkamp eller lagkamp. Är det snö ute kan ni t.ex. ha ett
pulkarace. Inomhus kan det vara ”vem kan hålla en boll igång i luften längst”? eller ”vem kan
balansera en bok på huvudet längst”?

