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Hej och välkommen till årets kulturlov!

Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44
Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen

  DATA-LAN                        A-Lan           Sjöängsskolans Matsal
  
  Fredag-söndag 23-25 Oktober      
 
  Pris: Gratis
  Möjlighet att köpa mat under lanet finns.  
  På lördagen blir det en taco-buffé som kostar 50:-/deltagare

  Antal platser: 80 Platser. Endast föranmälan!

  Information om lanet etc.: www.a-lan.se
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  Bowling             O´Learys Askersund

  Måndag -Fredag 11.30-14.00
   
  Gratis bowling för barn/ungdomar mellan 6-16 år!
  Målsman/förälder betalar 60:-/timme

   Välkomna!

  Bodaborg-resa        Fritidsgården i Askersund
 
  Torsdag 27/10 kl 13.00-20.00
  För årskurs 6-9  

  07.30 avgång från matsalens lastkaj på baksidan av Sjöängskolan.
  15.30 beräknad hemkomst.
  Tacobuffé ingår under dagen!
  Kostnad: 150:- (ska vara inbetalt kontant till fritidsgården senast 23/10)
 
  Anmäl senast 23/10 till anton.tannerstad@askersund.se
  Anmälan är bindande!

  Bokfika                             Biblioteket Askersund
  Torsdag 29/10 kl.14.00-15.00

  Vi pratar om nya böcker och fikar tillsammans!
  För dig mellan 8-12 år.

     Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

Novelltävling 
Tycker du om att skriva? Är du upp till 20 år och bor i 
Askersund eller går i skolan här? Lämna in ditt bästa bidrag till 
vår novelltävling senast 1 december! 

 

Du kan vinna biobiljetter och böcker, och de tre bästa 
novellerna publicerar vi på bibliotekets hemsida. 
 
Du kan lämna in ditt bidrag på Askersunds bibliotek eller skicka 
in det via mail.(bibliotek@askersund.se)   
 
Du måste skriva namn, ålder, adress och telefonnummer, och 
att du och din vårdnadshavare godkänner att novellen får 
publiceras på vår hemsida.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Novelltävling Tycker du om att skriva? Är du upp till 20 år och bor i 

Askersund eller går i skolan här? Lämna in ditt bästa bidrag till 

vår novelltävling senast 1 december! 
 

Du kan vinna biobiljetter och böcker, och de tre bästa 

novellerna publicerar vi på bibliotekets hemsida. 

 
Du kan lämna in ditt bidrag på Askersunds bibliotek eller skicka 

in det via mail.(bibliotek@askersund.se)   

 
Du måste skriva namn, ålder, adress och telefonnummer, och 

att du och din vårdnadshavare godkänner att novellen får 

publiceras på vår hemsida.  
 
 
 
 

Endast föranmälan! 

  Novelltävling 
  Tycker du om att skriva? Är du upp till 20 år och bor i Askersund eller går i  
  skolan här? Lämna ditt bästa bidrag till vår novelltävling senast 1 december!

  Du kan vinna biobiljetter och böcker och de tre bästa novellerna publiceras på    
  bibliotekets hemsida. 
  Lämna ditt bidrag på biblioteket eller via mail (bibliotek@askersund.se).
  Skriv namn, ålder, adress och tel.nr och att du och din vårdnadshavare 
  godkänner att novellen publiceras på hemsidan.
                                       

       Lycka till!

 Kom och prova på brädspel                      Biblioteket i Askersund
 eller rollspelet Shadowrun!

  Måndag 26/10 kl 15-00-19.00

  Prova på olika typer av brädspel eller varför
  inte prova spela rollspel? Här kan du testa och  
  även få hjälp av duktiga spelentusianster.
   Välkomna!

 Tillverkning av Halloweengodis    Fritidsgården i Askersund
 
 Fredag 30/10 kl 13.00-21.00 
 För årskurs 6-9 , ifrån 15.30 även för dig upp till 3:e ring! 
 Vi gör vårt egna halloweengodis!  
                                             Välkommen!
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  Må-bra-dag        Fritidsgården i Askersund
 
  Tisdag 27/10 kl 13.00-20.00
  För årskurs 6-9 , ifrån 15.30 även för dig upp till 3:e ring!  
  Prova på olika aktiviteter som gör gott för kropp och själ!  
  14.00- Meditation 
  15.00- Nagelmarmorering 
  16.00- Meditation 
  18.00- Massage
  Övriga aktiviteter: Egna ansiktsmasker, måleri, 
  papperstillverkning, stillsam musik,  
  vitaminkickar, filosoferande mm.
  OBS! Ta gärna med en egen handduk!

  Trulle och Trulsa         Biblioteket Askersund & Åsbro
  Tisdag   27/10 kl 10.00  i Askersunds bibliotek 
  Onsdag 28/10 kl 10.00  i Åsbro bibliotek 
 
  Följ med in i Trulles magiska värld, klättra upp för
  språkstegen och sjung med i 
  Trulles egna Trulletrallar!
   
  För dig som är 4-7 år, men Trulle passar även dig 
  som är något yngre eller äldre.
      Välkomna!

  FIFA-turnering och bakning               Fritidsgården i Askersund
  Onsdag 28/10 kl.09.00 - 15.30  
  För årskurs 6-9
  Kom och spela och baka med oss på fritidsgården!

Måla läskiga monster eller söta nallar...      Biblioteket i Askersund
Kom och måla din alldeles egna Halloweenteckning!
Onsdag 28/10 kl.10.00-18.00

                                Välkommen!



        
 Lasse-Majas Detektivbyrå - Stella Nostra
  
 Söndag 25/10   kl.15.00
 Tisdag  27/10   kl.18.00
  
 Entré: 70:-
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 Hotell Transylvanien 2
     
 Torsdag 28/10  kl.15.00 
 Söndag  01/11  kl.15.00    
  
 Entré: 70:-

         
 PAN
     
 Fredag 30/10   kl.18.00 
 Lördag 31/11   kl.18.00    
  
 Entré: 70:-

  Bio i Askersund             Folkets Hus Askersund

      
 Biet Maya
 
 Tisdag 27/10    kl.15.00 
 
 Entré: 70:-

 Musikaliska Mojänger               Folkets Hus Askersund
 Måndag 26/10 kl.10.00 
  
När stråkkvartetten 16 strängar tar en titt på vad som finns i den hemliga lådan 
 så hittar de olika saker som har med musik att göra.  
 Med hjälp av lådans innehåll, fantasi och fyra stråkinstrument skapas en konsert         
 med allt från klassisk musik till pop och barnvisor.

  KOMTEK                 Biblioteket Askersund
  Tisdag 27/10 kl 14.00-17.00 

  Ålder: Låg och mellanstadiet passar bäst men alla är välkomna!

  Är du teknikintresserad eller tycker du kanske bara om att klura,pyssla och   
  bygga?Kom då till oss! Det kommer finnas ett par kreativa byggen att prova på.    
  Gör något som rör på sig eller låter. Glöm inte fantasin hemma!
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  Lär dig spela bridge!     ABK Singelton  Klubblokalen i
        Askersund
 Går du i åk.7-9 och gillar att spela kort?
 Måndag och torsdag under lovet har du chansen att få en intensivkurs i hur     
 man spelar bridge! Kursen hålls i ABK Singeltons klubblokal på  
 Borgmästargatan 7, källarplanet och håller på mellan  
 10.00 - 15.00.
 Kursen är helt gratis och en lätt lunch ingår.

  Anmälan senast fredag 23/10 till:  
  Bengt Friberg tel.070-815 89 51 eller                                                         
  harge.friberg@gmail.com

  Sagostund med spökpyssel             Biblioteket Askersund

  Lördag 24/10 kl.11.00 
  Lyssna på en mys-rysig saga och pyssla efteråt.  
  Passar dig som från 4 år och uppåt. Kostnadsfritt!
               Välkomna

  Aktiviteter i Sjöängshallen       Fritidsgården i Askersund
 
  Måndag 26/10 kl 09.00 - 15.30  
  för årskurs 6-9 
  Blandade aktiviteter i sporthallen.
                          Välkomna!

Öppen teaterrepetition                              Folkets Hus i Askersund
 Måndag 26/10 kl.19.00-20.00
 Ungdomsteatergruppen Stella Nova bjuder in till en öppen repetition. 
 Där kan du som går i åk.6-9 se lite vad teatergruppen arbetar med för tillfället.   
 Blir du som publik sen lite sugen på att spela teater så finns  
 fortfarande platser kvar i gruppen! 
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