
 



Bio på Folkets Hus, Askersund 
 

 

 
Söndag 29/10 15:00 Den stora nötkuppen 2. 3D 80kr 

 

Tisdag 31/10  15:00  My little pony                      80kr 

 

Tisdag 31/10  18:00  Milo månvaktaren        GRATIS 

 

Onsdag 1/11   15:00  Den stora nötkuppen 2.      80kr 

 

Torsdag 2/11  10:00  Milo månvaktaren         GRATIS 

 

Torsdag 2/11  15:00  My little pony                       80kr 

 

Söndag 5/11   15:00   Den stora nötkuppen 2. 3D 80kr 

 

Söndag 5/11   18:00   Thor ragnarrök                    100kr 

 

 

Mer information på: 

www.visitaskersund.se 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Askersunds bibliotek, Sjöängen 

Onsdag  1/11   

Skrivarworkshop med författaren Anna Helgesson.  

10.00-12.00, samling i Foajén.  

Begränsat antal platser, föranmälan krävs till: 

Jenny Samuelsson 0583- 81095, jenny.samuelsson@askersund.se  

 

 Torsdag 2/11  

Tova i ull  

Tova ditt eget husdjur!  

Med dina händer kan du forma fårull till olika små mjuka djur. För låg-och 

mellanstadiet, två grupper, två tillfällen. 

10.00-12.00, samling i Foajén 

13.00-15.00, samling i Foajén 

Föranmälan krävs till: 

Jenny Samuelsson 0583-81095 jenny.samuelsson@askersund.se 

  

Gör din egen ljuskrona! 

Vi blandar färger o former genom att sätta ihop färgade plastark, sugrör 

med mera till krumelurer/former som blir till prismor i en ljuskrona.  

Alla får göra sin egen krona.  

Workshopledare: Annette Alsiö 

Låg och mellanstadiet 10.00-12.00, samling i Foajén 

Högstadiet och gymnasiet 13.00-15.00, samling i Foajén 

Föranmälan krävs till: 

Jenny Samuelsson 0583-81095 jenny.samuelsson@askersund.se 

 



Åsbro bibliotek 

Halloween-tema! 

Kom och låna och läs en spännande och läskig bok. Vi 

dukar upp med pyssel för alla barn!  

Öppet:  10.00 - 12.30 och 13.00 - 18.30 
  

 

LAN I SJÖÄNGENS 

MATSAL 

 
Fredag 27/10 – Söndag 29/10 

 

Arrangör: A-lan 

Kostnad: 100-200 kr 

Första insläpp: 18:00 

Kontakttelefon: 0725598551 

 

För mer information besök  

www.alan.se 

 

OBS! Du måste boka din plats på  

www.a-lan.se 

 
 



 

Fritidsgården Hörnan, Sjöängen 

 
Lördag 28/10 12:00 – 20:00. LANA! 

Låna en dator gratis och var med på lanet.  

Boka datorn hos fritidsgården. Passen är 12-16 eller 16-20. 

OBS! Först till kvarn. 

 

 

Tisdag 31/10 17:00 Film i Visholmen, Sjöängen 

Vi kollar på filmen I rymden finns inga känslor 
gratis inträde, boka din plats hos ungdomscoacherna eller 

på: 070-5541283 

 

 

Onsdag 1/11 12:00 GÖR ACTIONFILM! 
Missa inte chansen att tillsammans med Region Örebro 

göra din egen actionfilm med hjälp av GoProkameror. 

För 13-19 år i Fritidsgårdens Hörnans lokaler. 

Begränsat antal platser, anmäl dig till någon av 

ungdomscoacherna eller på: 070-5541283 
 

 

 

Hörnans öppettider under skoldagar. 

Måndag 07:50 – 15:30 - för högstadielever 

Tisdag   07:50 – 20:00  - 12-19 år 

Onsdag  07:50 – 15:30 - för högstadielever 

Torsdag 07:50 – 15:30 - för högstadielever 

Fredag   07:50 – 21:00 – 13-19 år 

 



Höstlovsaktiviteter 

OBS! Föranmälan till alla aktiviteter till Annika 0704-38 54 94 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badresa till Djupadalsbadet i Kumla  

Torsdagen den 2/11 bjuder vi på gratis bad i Kumla för barn 7-12 år tillhörande 

Askersund och Laxå kommun. 

Badet står till vårt förfogande mellan kl 10-12.  

Varje barn/syskongrupp ska medföljas av en förälder eller annan vuxen anhörig 

som ansvarar för barnet/barnen under hela badtiden. Ledare ansvarar inte för 

barnens säkerhet. 

Alla som vistas i badhuset måste bära kläder i badtyg även om de ej badar. 

Vid anmälan, ange om du har tillgång till bil eller om du behöver åka 

kollektivtrafik. 

100 platser finns, först till kvarn gäller! 

 

Anmäl senast 26/10 till: junis.askersund@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Musikal i stora salongen Sjöängen 

Lördag 28/10 16:00 & 18:00 

 
Gratis musikal arrangerad av musikskolan tillsammans med Lerbäcks 

teater, musikalen spelas av Sjöängselever. 

 

Föreställningen spelas 16:00 samt 18:00 och är cirka 45min lång. 

 

I samband med föreställningen görs en insamling till världens barn. 

 

 

 
 

 

Slotracing för tjejer! 
 
 

Vill du prova på en ny sport?  

Välkommen till oss! 
 

Slotracing kan enkelt beskrivas som en jättestor bilbana. Du får låna bil och 

handtag. Lämpligt från sex år.  

 

Vi kör på onsdag 1 november  

kl. 17.00 – 18.00 är det bara tjejer i lokalen! 

Kl. 18.00 – 19.30 är alla välkomna. 

 

Vår klubblokal ligger på Trädgårdsgatan 14 i Askersund.  

Frågor ställs till Annika Restadh 073-098 33 06.  

 

Läs mer på: www.mkran.se 

www.facebook.com/mkranslotracing 
 


