Sportlov

Vecka 8

Älmhults kommun
Annat kul
under veckan

Create!
Är du mellan 12 och 19 år? Kom till
Älmhults bibliotek & kulturhus på
sportlovet. Det är här det händer!

workshop!
Måndag kl 14.00 - 17.00
Blohmésalen, Kulturhuset
Blohmé Mangaartisten Hanna
Pettersson lär dig rita japanska mangateckningar – kroppar, huvud, rörelser. Ta med
papper, blyertspenna och suddegummi,
30 kr inkl fika

Gör din egen blogg!
(= en egen dagbok på nätet)

Tisdag kl 14.00 - 17.00 Blohmésalen,
Kulturhuset Blohmé
Vi lär dig allt du behöver veta om bloggar och
hjälper dig att komma igång med en egen.
30 kr inkl fika

Skrivarlya
Onsdag kl 14.00 - 17.00 Sagorummet
Älmhults bibliotek
Älskar du att skriva? Drömmer du om att bli
författare? Det spelar ingen roll om du skrivit
mycket eller lite eller ingenting alls. Det är lusten som räknas! Vi gör olika skrivövningar, läser
upp och diskuterar varandras texter.
30 kr inkl fika

Slöjdklubb – prova på!
Måndag kl 10.00 - 13.00
Scoutstugan, Haganäs fritidsområde
Tälja, snida, snickra, sy, virka,böja, bända, forma, fläta, måla... Prova på spännande material
och verktyg. I slöjdklubben får fantasin styra!
För dig 7-14 år.
30 kr inkl material och fika
Föranmälan till Studieförbundet Vuxenskolan
tfn 0476-10959 eller almhult@sv.se
Drop in i mån av plats.

Sportlovspimpel
Fredag kl 10.00 - 12.00 Klubbstugan,
Bökhults badplats
Sportlovspimpel med SKF Flugan.
Ingen avgift. Ledare: Bo Carlsson

Magazinets sportlovs
fotboll!
Hela veckan i Haganäshallen
För åk 3-9. Närmare information om anmälan
skickas ut till skolorna.

Prova på Kung-Fu
Onsdag den 20 februari kl 17.30 - 19.00
Gemöskolans Gymnastiksal
Alla över 8 år är välkomna att träna Kung Fu
Ingen avgift. Ledare: Hans Fernegård
Tfn 073-0420288

Designa dina egna
smycken!
Torsdag kl 14.00 - 17.00 Sagorummet
Älmhults bibliotek
Efter en kort introduktion bestämmer du själv
vad du vill göra – örhängen, armband, korta
eller långa halsband – you name it! Det är bara
att släppa loss fantasin!
50 kr inkl material och fika
begränsat antal platser
Föranmälan till Älmhults bibliotek,
tfn 0476-55220 eller e-post
pernilla.ragnarsson@almhult.se
Sista anmälningsdag torsdagen 14 februari.
Drop-in i mån av plats.
Välkomna!
Pernilla, ungdomsbibliotikarie och DIN
kontakt på biblioteket!
Arr: Biblioteket i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan

Det händer i

Häradsbäck
Luftgevärsskytte

med Häradsbäcks Jaktskytteklubb
Tisdag 19 februari kl 18.30 - 19.30
Gymnastiksalen, Häradsbäcks skola
Ledare: Sven Adolfsson tfn 0476-61074

Innebandy
Torsdag 21 februari kl 18.00 - 19.30
Gymnastiksalen, Häradsbäcks skola
Vi spelar med mixade lag.
Ledare: Max Ahlsén tfn 0476-16341

Fredagsdisco

Fredag 22 februari kl 18.00 - 21.30
Häradsbäcks bygdegård
Förskolan - Åk5
Ledare: Helené Sjöstedt tfn 0479-24041
Arr: Häradsbäcks föräldraförening

Det händer i

Hallaryd
StjärtlappsVM 2008
Lördag 23 februari kl 13.00
Jönssons backe mitt i Hallaryd
(vid Hallarydsgården)
Medtag fika och korv för grillning.
Vid snöbrist – tipspromenad
Vid frågor ring Gertrud 0479-72036
Arr: Hallaryds IF

Gratis tider
i Linnéhallarna
Torsdag 21 februari & fredag 22 februari
Vill du boka tid med en kompis/kompisar,
hör av dig till Magazinet tfn 070-5345607

Spontan idrott/drop-in
Torsdag -fredag 10.00-15.00
Det finns fritidsledare på plats båda dagarna.
Kom så spelar vi!

Det händer mer!
Håll koll på
www.almhult.se

