
Fritidsgården
Skärtorsdag 1 april, 17.00–21.00
Kycklingracet, vinn påskägg! Gården bju-
der på fika med påskbakelse.

Tisdag 6 april, 15.00–21.00
18.00 Frisbeegolf, start utanför Bygget
19.00 Couronne-cup

Onsdag 7 april 17.00–08.00
LAN på Bygget! Endast för föranmälda. 
Kostnad för att delta är gårdskort plus 20 
kronor som betalas vid anmälan. I anmälan 
ingår nattamat och frukost. Du anmäler 
dig på Bygget och får en lapp för godkän-
nande från målsman som ska lämnas in till 
fritidsgården före LAN:et.
Du behöver ta med dator och el-skarv-
sladd (nätverkskablar finns). Först till 
kvarn, begränsat med platser!

Torsdag 8 april, 15.00–21.00
18.00 Basketstraffar på multiplanen
19.00 Prova på biljardspecial

Fredag 9 april 15.00–21.00
18.00 Skattjakt, samling utanför Bygget
19.00 Korthockey-cup

Stenstalidshallen
Tisdag 13.00–15.00 Volleyboll
Torsdag 13.00–15.00  Badminton,
   pingis
Fredag 13.00–15.00 Önskeaktivitet

Efter avslutad aktivitet i Stenstalidshallen 
bjuder fritidsgården på mellanmål inne på 
Bygget.

Välkommen hälsar Sebastian, Micke, Janne, 
Carro, Gunilla å praktikant Heba!

KFUMs fritidsgård
Kungsgatan 21
Arr: KFUM Fritidsgård
www.kfumkristinehamn.se
facebook.se/kfumkristinehamn

All verksamhet riktar sig för tillfället till 
högstadiet och fritidsgårdens lokal har 
begränsat antal besökare.

Fritidsgården
Tisdag 17.00–21.00 Fotojakt
Onsdag 17.00–21.00  Pingisturnering
Lördag 19.00–22.00 Trekamp

Lördag till söndag är det LAN för fritids-
gårdens medlemmar. Anmälan görs på 
fritidsgården!

Multiarenan Södermalm
Tisdag 15.00–16.30 Pickleboll
Onsdag 15.00–16.30 Streetracket
Torsdag 15.00–16.30 Fireball

Stora Södermalmshallen
Lördag 17.00–18.30 Fotboll

Fritidsgården Bygget
Backvägen, andra paviljongraden bakom 
multiplanen vid Stenstalidskolan
Tel. 881 93
Arr: Fritidsgården Bygget
facebook.com/Fritidsgården-Bygget 
-145173232174436/

Fritidsgården är öppen för dig som går i 
högstadiet eller på gymnasiet upp till 17 år. 
Under rådande restriktioner kan fritidsgår-
den bara ta emot 20 besökare i lokalerna 
samtidigt. Du som kommer till fritidsgår-
den behöver vara frisk och kry (och det 
gäller även de därhemma).

PÅSKLOVSPROGRAM 
KULTUR- &  
SPORTAKTIVITETER
VECKA 14



Påskäggsjakten
Onsdag 31 mars – söndag 11 april

Nu kommer uppföljaren till succén ”Jul-
lovsjakten” nämligen ”Påskäggsjakten”. Ta 
dig till en eller flera av de 12 äggen som 
markerar fina utflyktsmål i Kristinehamn, 
svara på frågor och ta en bild. 
Påskäggsjakten är en perfekt aktivitet för 
dig som vill umgås med familj eller vänner 
utomhus och samtidigt njuta av platser 
med vacker natur, historiska kulturmiljöer 
och landsbygd. Ladda mobilen, packa 
matsäcken eller köp takeaway, mys och 
utforska Kristinehamn. 48 vinnare utses 
under vecka 16. Lycka till!
Läs mer på: https://visitkristinehamn.
se/paskaggsjakten

Grilla ute i naturen
Passa på att packa en riktigt god matsäck 
och ge dig ut på utflykt under sportlovet. I 
Kristinehamn finns det gott om grillplatser 
som vem som helst får använda. Tänk på 
att aldrig lämna elden obevakad och att 
släcka ordentligt innan du lämnar grill-
platsen. En karta över grillplatser i
kommunen hittar du på
https://visitkristinehamn.se/grillplats

Påsklov på Österviks stadsbondgård
Tisdag 6 april, 10.00–15.00
Onsdag 7 april, 10.00–15.00
Området är öppet alla dagar
Österviks stadsbondgård
Gratis

Under påsklovet finns det mycket roligt att 
göra på stadsbondgården! På tisdag och 
onsdag blir det särskilt många påskaktivi-
teter där du till exempel kan testa att ta dig 
igenom hinderbanan, måla påskbrev eller 
gissa hur många djur som finns på gården. 
Du kan också träffa maskotarna Hare 

och Kyckling. Mellan klockan 12 och 13 
blir det korvgrillning och stadsbongården 
bjuder på både korv och lite påskgodis. 
Mellan klockan 14 och 15 kommer det 
finnas möjlighet att åka häst och vagn för 
de som vill.

Förutom påskaktiviteterna ovan är det 
förstås möjligt att besöka stadsbondgår-
dens område även andra dagar. Området är 
öppet alla dagar, året om, och är helt gratis 
att besöka. Här kan du strosa runt bland 
byggnaderna och hälsa på djuren, och om 
du vill kan du ta med dig en picknickkorg 
eller grilla vid grillplatsen.

Fritidsbanken
Tisdag 6 april, 12.00–16.00
Torsdag 8 april, 12.00–18.00
Axvallagatan 5

På Fritidsbanken kan du låna utrustning 
till sport, lek och fritid. För kontakt, ring 
0550-868 13 under våra öppettider.

Skapa din egen bilderbok
Tisdag 6 april, 13.00–15.00
Kristinehamns Historiska
Gratis, föranmälan krävs
Arr: Kristinehamns historiska museum

Var med på en workshop i barnboksillus-
tration, från idé till färdig bok. Illustratören 
Malin Kjernsby leder aktiviteten och berät-
tar om hur hon jobbar med illustrationer; 
därefter är det dags för dig att skapa din 
egen karaktär.
Aktiviteten passar dig som är mellan 8 
och 12 år. Antalet platser är begränsat. 
Aktiviteten är gratis men måste föranmälas 
senast den 5 april till e-post infokonstmu-
seum@kristinehamn.se eller telefon 0550-
882 03, 0550-882 00.

Biblioteksklubben på påsklovet
Onsdag 7 april, 14.30–16.00
Kristinehamns bibliotek, hörsalen
Gratis, föranmälan krävs
Arr: Kristinehamns bibliotek

Var med och pyssla, boktipsa och
fika med oss i Biblioteksklubben! Vi bjuder 
på fika. För dig mellan 9 och 12 år. 
Antalet platser är begränsat. Föranmälan 
till telefon 0550-880 80 eller e-post  
biblioteket@kristinehamn.se.

Påskpyssel 
Onsdag 7 april, 13.00–16.00
Kristinehamns konstmuseum
Gratis, föranmälan krävs
Arr: Kristinehamns konstmuseum

Vi pysslar tillsammans på temat trä. Temat 
hämtar vi från de pågående utställningarna 
med Jeff  Olsson och Patrik Bäck som båda 
använder skogen som inspiration. Aktivite-
ten leds av Rebecca Nilsson och passar för 
dig som är 8–12 år. 

Antalet platser är begränsat. Aktiviteten 
är gratis men måste föranmälas senast 
den 5 april till e-post infokonstmuseum@
kristinehamn.se eller telefon 0550-882 03, 
0550-882 00.

Prova på cirkus för nybörjare
Fredag 9 april, 12.30–14.00
Musikskolan, Spelmansgatan 44
Gratis, föranmälan krävs
Arr: Kristinehamns musikskola

Kom och prova på cirkus Romans 
populära cirkusskola under påsklovet!  
Vi håller till i orkestersalen på våning 2. 
Lättare träningskläder och barfota. Ta med 
vattenflaska. Landa café håller öppet för 
cirkusskolans deltagare. Antalet platser är 

begränsat, ansök till kursen via:
https://www.kristinehamn.se/ 
barnomsorg-och-utbildning/musikskola-
och-kultur-i-skolan/musikskolans-kurser/

Påsklovsbio: Dumbo
Fredag 9 april, 14.00–16.00
Kristinehamns bibliotek
Gratis, föranmälan krävs
Arr: Kristinehamns bibliotek

På påsklovet bjuder biblioteket in till film-
visning. Vi tittar på Dumbo från 2019 och 
äter popcorn tillsammans. Filmvisningen 
passar dig som är mellan 8 och 13 år.
Antalet platser är begränsat. Föranmälan 
till telefon 0550-880 80 eller e-post  
biblioteket@kristinehamn.se.

PicaConline 2021
Fredag 9 april 15.00 – söndag 11 
april 15.00
Online
Gratis*
Arr: Do it!

PicaConline är ett onlinekonvent för alla 
som i vanliga fall besöker PicaCon. Under 
helgen kommer du bland annat att kunna 
pyssla, kolla på film och spela spel som 
Valheim, Among Us, Maffia och Factorio 
tillsammans med andra nördar. 
PicaConline marknadsförs via facebook 
och kommer huvudsakligen att utgå från 
plattformen Discord. Mer information 
finns på facebookevenemanget: 
https://www.facebook.com/
events/1023959688132344

* Det är gratis att ansluta sig till konventet 
och att använda Discord. Däremot kan 
vissa aktiviteter kräva att besökaren redan 
har tjänster eller konton som kan innebära 
en kostnad att köpa.


