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olika färger och mönster. Rebecca Nilsson
från RN Hobby visar hur man gör. För 
dig som är mellan 9 och 12 år. Kursen 
har begränsat antal platser. Aktiviteten är 
kostnadsfri men måste föranmälas senast 
den 23 december till e-post  
infokonstmuseum@kristinehamn.se eller 
telefon 0550-882 03, 0550-882 00. 

KFUMs fritidsgård
Under rådande restriktioner gäller fortfa-
rande att bara du som går på högstadiet får 
komma till fritidsgården.Vi kommer att ha 
gården öppet följande dagar under lovet:

Tisdag 22 december 17.00–21.00
Onsdag 23 december 17.00–21.00
Tisdag 9 december 17.00–21.00
Onsdag 30 december 17.00–21.00
Lördag 2 januari  18.00–23.00
Tisdag 5 januari  17.00–21.00
Torsdag 7 januari 17.00–21.00
Fredag 8 januari  18.00–23.00
Lördag 9 januari  18.00–23.00

Följ oss på instagram kfum.kristinehamn 
för att se vad som händer på gården.

Fritidsgården Bygget
För tillfället är fritidsgården bara öppen 
för dig som går på högstadiet på grund av 
covid-19. Vi finns bakom multiarenan på 
Stenstalidskolan, i andra längan av pavil-
jongerna. För att ha koll på våra öppettider 
och vilka aktiviteter vi har, kolla in oss på 
Instagram (bygget.fritidsgard) eller face-
book (Fritidsgården Bygget). Där hittar du 
alltid aktuell information!
Vill du kan du ringa oss på 0550-881 93.

Julkramar från oss på Bygget: Sebastian, 
Micke, Gunilla, Carro, Janne och Pontus!

grilla, mys och upptäck naturen. På varje 
plats finns en gran med en QR-kod. Du 
skannar in koden med din mobil och kom-
mer till ett tävlingsformulär där du svarar 
på frågan och fyller i dina kontaktupp- 
gifter. Ta en fin bild på platsen som du 
skickar in tillsammans med svaret. Ju fler 
platser du tävlar på desto större chans har 
du att vinna. Det är flera grymma priser 
som står på spel - presentkort på sport-
butiker, gym, padelbanor med mera!

De 12 platserna är: Jutviken, Kungens rast-
plats, Revsand, Hult, Baggerud, Gottbol, 
Gräsviksbadet, Bengtsgård, Ljustjärnen, 
Kummelön, Fyrparken och Skymningen.
Vid lika antal rätt och lika antal utförda 
quester bedöms bilderna som tävlande 
skickat in. Lycka till! Läs mer på:
www.visitkristinehamn.se/jullovsjakten

Workshop i barnboksillustration
Onsdag 30 december, 13.00–15.00
Kristinehamns historiska museum
Kostnadsfritt
Arr: Kristinehamns historiska museum

Illustratören Malin Kjernsby berättar om 
hur hon jobbar med illustrationer från idé 
till färdig bok. Sedan är det dags för dig 
att skapa en egen karaktär. För dig som är 
8-12 år. Kursen har 10 platser. Aktiviteten 
är gratis men måste föranmälas senast den 
23 december till e-post  
infokonstmuseum@kristinehamn.se eller 
telefon 0550-882 03, 0550-882 00.

Gör ditt eget vänskapsarmband
Torsdag 7 januari, 13.00–16.00
Kristinehamns konstmuseum
Gratis, föranmälan krävs
Arr: Kristinehamns konstmuseum

Knyt tuffa vänskapsarmband - både roligt
och rofyllt. Vi skapar med broderigarn i Foto: Tomas Herrman



Skridskoåkning
I år kommer det inte att hållas någon 
skridskoåkning inne i ishallen. Om vädret 
håller sig tillräckligt kallt under tillräckligt 
lång tid kan det däremot bli så att utom-
husplaner och -rinkar spolas upp. I första 
hand spolas ishockeyrinken vid Björkhall-
en upp, eventuellt även bandyplanen vid 
Björkhallen. Det kan också bli aktuellt att 
spola upp de rinkar som finns i olika bo-
stadsområden runtom i kommunen. 
Observera att spolning av rinkar och plan-
er är väderberoende. Besök kommunens 
webbplats https://kristinehamn.se för 
mer information. 

StorySpot
StorySpot är en app som du kan ladda ner 
gratis. Med den får du tillgång till spök-
historier, guidningar och andra berättelser 
som du når genom att besöka olika platser:

* Järnleden
* Gustafsviks herrgårdspark
* Spökhistorier - det finns fem olika spök-
historier att utforska: De osaliga på Marie-
berg, Gustafsviks herrgård och branden, 
Flickskolans spöke, Likkistemagasinet och 
Den olyckliga vid Kvarndammen. 

Mer information finns på:
https://visitkristinehamn.se/sv/ 
gratis-auidoguidning

Stadsvandring i Kristinehamn
Lär dig lite mer om Kristinehamns hi-
storia genom att följa nio stycken skyltar i 
centrum. Det finns en broschyr att hämta 
på turistbyrån eller ladda ner en pdf  här: 
https://www.visitkristinehamn.se/sv/
gora/stadsvandra-pa-egen-hand-31936 
Vandringen startar på Södra Torget och tar 
cirka 45 minuter att gå.

#Lovekristinehamn
Arr: Visit Kristinehamn

Var med i instagramtävlingen #lovekris-
tinehamn och vinn ett besök på café eller 
restaurang. Att delta är lätt: Passa på när du 
är på restaurang, äter takeaway eller något 
hemlagat med minst en lokalproducerad 
råvara. Allt du behöver göra är att ta en 
bild, skriv något, lägg till var du äter och 
tagga med #lovekristinehamn i ett inlägg. 
Och vet du, ju fler gånger du taggar ju 
större chans är det att du vinner! Läs mer 
här: https://www.visitkristinehamn.se/
sv/tavlingsregler
Tävlingen pågår fram till 31 december.

Frisbeegolf
Arr: Kristinehamns frisbeeklubb

Vid Björkvallen finns första utkastet för en 
frisbeegolfbana med 18 hål. Allt du behö-
ver för att spela är en frisbee! Mer infor-
mation om klubben och banan finns på
https://idrottonline.se/ 
KristinehamnFK-Frisbee/

Se på film med ditt lånekort
Kostnadsfritt
Arr: Bibliotek Värmland

Du som har lånekort på biblioteket kan 
använda det för att se på film via filmtjäns-
ten Cineasterna. Gå in på 
http://cineasterna.se, välj Kristinehamns 
bibliotek och leta upp filmen du vill se. 
Logga sen in med samma inloggningsupp-
gifter som du använder på vår webbplats 
eller i låneautomaten på biblioteket. Vips 
kan du kolla på filmen! Du kan se upp till 
8 filmer per månad och lånekort. För mer 
information, gå in på vår webbplats och läs 
mer: https://www.bibliotekvarmland.
se/sv/web/arena/att-anvanda-
biblioteket/cineasterna

Österviks stadsbondgård
Området är öppet alla dagar
Kostnadsfritt

Kom och besök Österviks stadsbondgård 
under lovet! Här kan du strosa runt och 
träffa alpackor, hästar, får, grisar, höns, 
getter, kaniner och katter. Om du vill kan 
du ta med dig en picknickkorg eller grilla 
vid grillplatsen. Helgfria vardagar finns det 
också lek- och spelutrustning att låna  
mellan klockan 08.00 och 16.00.
Från 18 december och fram till 10 januari 
kan du gå en tipspromenad på området. 
Du kan hämta ut svarstalonger och pennor 
på caféet under öppettider, eller i en låda 
utanför caféet när caféet är stängt. 
Caféet har öppet helgfria vardagar klockan 
10.00-15.00.

Fritidsbanken
Tisdag 22 december, 13.00–16.00
Tisdag 29 december, 13.00–16.00
Tisdag 5 januari, 13.00–16.00
Fritidsbanken, Axvallagatan 5
Gratis

Välkommen till Fritidsbanken! Fritidsban-
ken fungerar litegrann som ett bibliotek 
för fritidsprylar. Här kan du låna sport- 
och friluftsutrustning helt gratis i 14 dagar. 
Här kan du till exempel låna skidor, pulkor, 
skridskor och bollar och olika spel. Vid 
eventuella frågor når du oss på telefon 
0550-881 25.

Julpyssel på historiskt vis
Tisdag 22 december, 13.00–16.00
Onsdag 23 december, 13.00–16.00
Kristinehamns historiska museum
Gratis
Arr: Kristinehamns historiska museum

Knyt ihop decembersäcken inför jul
och skapa nostalgifyllda juldekorationer

som smällkarameller, halmbockspinnar,
garntomtar och strutar. Perfekta att hänga
i granen. För dig som är mellan 8 och 12 
år. Kursen har 10 platser. Aktiviteten leds 
av Rebecca Nilsson från RN Hobby. 
Aktiviteten är gratis men måste föran-
mälas senast den 20 december till e-post 
infokonstmuseum@kristinehamn.se eller 
telefon 0550-882 03, 0550-882 00.

Rolles julnötter
Onsdag 23 december – onsdag 6 
januari
Gratis
Arr: Kristinehamns orienteringsklubb

Gör en skogstur och leta kontroller i skog-
en. Mer information och karta i pdf  finns 
på https://www.kristinehamnsok.nu/ 

Upplev Picassoparken i nytt ljus
Onsdag 23 december – söndag 10 
januari

Ta en tur ut till Picassoskulpturen där 
vackra ljusinstallationer lyser upp parken. 
Att besöka den 15 meter höga Picasso-
skulpturen är en upplevelse i sig, som nu 
höjts ytterligare en nivå med hjälp av ny 
belysning. Gör en utflykt och grilla vid 
någon av eldplatserna i området. När du 
ändå är där så missa inte att ta en prome-
nad ut till mysiga Fyrparken, som kanske 
har stans bästa Vänervy?

Jullovsjakten
Onsdag 23 december – onsdag 6 
januari
Arr: Visit Kristinehamn

Ta dig till en eller flera av de 12 julkulor 
som markerar badplatser och andra fina 
utflyktsmål i Kristinehamn. En perfekt 
dagstur för dig och dina kompisar eller fa-
miljen. Ladda mobilen och fyll ryggsäcken, 


