
facebook.se/kfumkristinehamn

Tisdag 25 februari, 17.00–21.00
Delta i vår Photo Challenge, del 1. FIFA 
turnering.

Onsdag 26 februari, 17.00–21.00
Photo Challenge del 2. Pingisturnering

Torsdag 27 februari, 17.00–21.00
Photo Challenge del 3. Bakning och Temys

Lördag 29 februari, 18.00–23.00
Fotboll kl. 17-18 i Södermalmshallen. Final 
i Photo Challenge. Utmaningar.

Dessutom en skidresa till Hovfjället  för 
våra gårdsmedlemmar, och för medlemmar 
i KFUM Action en dagsutflykt till Tegel-
brukets äventyrshall.
För mer info följ oss på instagram, kfum.
kristinehamn eller Facebook, KFUM 
Kristinehamn

Fritidsgården Bygget
Backvägen, andra paviljongraden bakom 
multiplanen vid Stenstalidskolan
Tel. 881 93
Öppet för alla från åk 7 och upp till 17 år
Arr: Fritidsgården Bygget
facebook.com/Fritidsgården-Byg-
get-145173232174436/

Måndag 24 februari, 17.00–21.30
Tisdag 25 februari, 17.00–21.30
Onsdag 26 februari, 17.00–21.30
Torsdag 27 februari, 17.00–21.30
Fredag 28 februari, 17.00–24.00

Se information på affischer, FB och 
Instagram vad som händer och när. Lite 
förhandsinfo kommer här: Baka semlor, 
hockeyresa, quiz, tävlingar med mera.

Välkommen hälsar Janne, Sebastian, Pon-
tus, Micke å Gunilla!

Barn som besöker muséet har nu möjlighet 
att låna vår historiska väska och uppleva 
basutställningen ”Järnet födde staden” på 
ett roligt och lekfullt sätt. Genom ”Titta 
och hitta” får barnen leka detektiver och 
leta efter olika bilder och föremål i utställ-
ningen. Det finns också Bokstavsjakten, 
en frågesport där den som hittar det sökta 
ordet får en present.

Drama på sportlovet
Onsdag 26 februari, 09.30–12.00
Musikskolan, Spelmansgatan 44
Gratis, föranmälan krävs
Arr: Kristinehamns musikskola

Tycker du om att spela teater? Eller är du 
nyfiken och vill prova på? I denna kurs 
kommer vi att jobba med dramaövningar, 
improvisation och kroppsspråk. Ledare: 
Kristin Ericsson. För dig 10-14 år.
Anmälan sker på www.kristinehamn.se/
musikskolan
Vi kommer att vara i orkestersalen. Under 
passet kommer vi att ta en paus för fika i 
Landa Café, ta med eget fika eller fick-
pengar.

Öppet hus på djurhemmet
Torsdag 27 februari, 13.00–16.00
Fredag 28 februari, 13.00–16.00
Kristinehamns djurhem, Stampbrog. 10
Gratis
Arr: Djurskyddet Kristinehamn

Välkommen att hälsa på våra djur och gosa 
med katterna. Vi visar runt på djurhemmet 
och bjuder på snacks.

KFUMs fritidsgård
Kungsgatan 21
Öppet för alla från åk 7 och upp till 18 år
Arr: KFUM Fritidsgård
www.kfumkristinehamn.se

SPORTLOVSPROGRAM 
KULTUR- &  
SPORTAKTIVITETER
VECKA 9



Allmänhetens åkning i ishallen
Ishallen
Gratis

Det finns skridskor och hjälmar att låna 
för både stora och små. Skridskorna finns 
i storlek 27 till 46. Ta kontakt med vakt-
mästaren för utlåning; är han inte på plats i 
ishallen når ni honom på telefon 0550-881 
88.

Måndag 24/2 09.30-12.00 utan klubba
  12.10-15.30 med klubba
Tisdag 25/2  09.30-12.00 med klubba
  12.10-15.30 utan klubba
Onsdag 26/2 09.30-12.00 utan klubba
  12.10-15.30 med klubba
Torsdag 27/2 11.30-13.00 med klubba
  13.10-15.30 utan klubba
Fredag 28/2 09.30-12.00 utan klubba
  12.10-15.30 med klubba 

Uppdateringar och ändringar hittar ni på 
kommunens hemsida kristinehamn.se

Pimpeltävling på Bergsjön
Söndag 23 februari, 11.00–13.00
Bergsjö bygdegård
Startavgift 25 / 50 kronor
Arr: Bergsjö bygdegårdsförening

Välkommen på pimpeltävling på Bergsjön 
vid bygdegården! Medtag egna fiskered-
skap. Korvförsäljning vid isen, kaffe och 
fikabröd finns att köpa inne på bygdegår-
den. Med reservation för dålig is. Tävlande 
beträder isen på egen risk.
Startavgift: 50 kronor för vuxna, 25 kronor 
för ungdom under 15 år.

Spela sällskapsspel
Måndag – torsdag 10.00–19.00
Fredag 10.00–17.00
Lördag 10.00–13.00

Kristinehamns bibliotek
Gratis
Arr: Kristinehamns bibliotek

Ta med kompisarna eller familjen och 
spela något av våra tjugo brädspel på bib-
lioteket! Det finns spel för olika åldrar och 
smaker, så kom och välj ut ditt favoritspel! 

Testa tennis
Tisdag 25 februari, 10.00–11.00
Onsdag 26 februari, 10.00–11.00
Tennishallen
Gratis
Arr: Kristinehamns tennisklubb

Välkommen att testa att spela tennis! Rack 
finns att låna. Ta med inomhusskor.

Serieworkshop med Esbjörn 
Jorsäter
Måndag 24 februari, 14.00–16.00
Kristinehamns bibliotek
Gratis, föranmälan krävs
Arr: Kristinehamns bibliotek

Möt serietecknaren Esbjörn Jorsäter och 
lär dig skapa din egen seriefigur! Esbjörn 
har undervisat i teckning på Serietecknar-
skolan, hållit kurser via UR, på skolor och 
bibliotek och flertalet internationella teck-
ningsprojekt. Hans böcker om teckning 
och bildberättande har sålt över 300 000 
exemplar och används flitigt på tecknings-
kurser för både vuxna och barn.

Du får lära dig att teckna både seriefigurer 
och serier. Du väljer själv om det ska vara 
cartoon, fantasy eller superhjältar. Pas-
sar dig som går i mellan- och högstadiet. 
Anmäl dig till biblioteket@kristinehamn.se 
eller 0550-880 80 senast 21 februari.

Vinterkul på sommarhemmet
Tisdag 25 februari. 09.00–14.00
Frälsningsarméns sommarhem, Vålö-
sundsvägen 14
50 kronor
Arr: Frälsningsarmén Kristinehamn

Blandade utomhusaktiviteter, tävlingar & 
lekar, korvgrillning och varm choklad!
Anmälan senast 18 februari till: 
ungdom.kristinehamn@fralsningsarmen.se 
eller 076-587 30 94. Ange namn och ålder.

Dansa på sportlovet
Tisdag 25 februari, 13.00–17.00
Onsdag 26 februari, 13.00–17.00
Fredag 28 februari, 13.00–17.00
Lördag 29 februari, 13.00–17.00
Hörsalen, biblioteket
Gratis
Arr: Människa

Välkommen att vara med och dansa under 
sportlovet! Vi börjar med grekisk zorba. 
För dig 12-18 år. Vid frågor, kontakta Ba-
sel via e-post alshehabib@yahoo.com.

Vintermålarkurs med Kerstin  
Wessberg
Tisdag 25 februari – torsdag 27 
februari
Förmiddagskurs: 09.30 – 12.00
Eftermiddagskurs: 14.00 – 16.30
Kristinehamns konstmuseum
Gratis, föranmälan krävs
Arr: Kristinehamns konstmuseum

Vi bygger en härlig, snöig fantasivärld, bar-
nens favoritsaker placeras in och scenen
lyses upp med små spotlights vilket 
skapar ett magiskt ljus. Barnen får jobba 
med grunderna i måleri samt uttrycka sig 
konstnärligt. Vi lär oss hur man målar med 
akrylfärg, att blanda färg och att se och 

måla ljus och skugga. 
Kursen vänder sig till barn i åldern 8-12 år, 
som är välkomna att anmäla sig till en för-
middags- eller eftermiddagskurs. Varje kurs 
har 10 platser. Aktiviteten är gratis men 
måste föranmälas senast den 23 februari 
till infokonstmuseum@kristinehamn.se 
eller 0550-882 03, 0550-882 00. Observera 
att det är en sammanhängande kurs på tre 
halvdagar som avslutas med vernissage. Vi 
bjuder på fika med frukt.

Prova på curling
Tisdag 25 februari, 12.00–15.30
Torsdag 27 februari, 12.00–15.30
Curlinghallen (bakom ishallen)
Gratis
Arr: Kristinehamns curling club

Välkommen att prova på curling! Alla 
åldrar är välkomna, barn som vuxna. Klub-
ben bjuder på fika. Ha med rena inneskor 
(gympaskor) och klä dig varmt.

Prova på badminton
Tisdag 25 februari, 18.00–19.00
Södermalmshallen
Gratis
Arr: Christinehamns badmintonsällskap

Kom och testa badminton under sportlo-
vet! Racket finns att låna, inneskor är bra 
att ha på sig. Ingen föranmälan krävs, vid 
frågor kontakta Vendela Tornblad på 073-
066 90 45.

Låna och lek med historiska väskor
Tisdag, torsdag och fredag, 10.00–
16.00
Onsdag 26 februari, 10.00–19.00
Lördag 29 februari, 10.00–15.00
Kristinehamns Historiska
Gratis
Arr: Kristinehamns historiska


