
Besök gärna www.visitaskersund.se/evenemang 

 
 



Folkets hus bio i Sjöängen 

 

14/2 19.00 – Emma - Ingen åldersgräns 
 
16/2 15.00 - Spies in Disguise - Från 7 år 
 
16/2 18.00 - Bortom det synliga - Barntillåten 
 
18/2 15.00 - LasseMajas Detektivbyrå - Tågrånarens hemlighet - 
Barntillåten  
 
18/2 19.00 – Emma - Ingen åldersgräns 
 
19/2 10.00 - Jakten på snömonstret - Barntillåten Fri entré 
 
19/2 15.00 - Spies in Disguise - Från 7 år 

 
19/2 19.00 - Catwalk - Barntillåten 
 
20/2 15.00 - Jakten på snömonstret - Barntillåten Fri entré  
 
20/2 10.00 – Catwalk - Barntillåten 
 
23/2 15.00 - LasseMajas Detektivbyrå - Tågrånarens hemlighet - 
Barntillåten 
 
23/2 18.00 - Unga kvinnor - Barntillåten 

  
Vuxenfilm 100 SEK. 
Barnfilm 80 SEK. 
(Serviceavgift 15 SEK 
tillkommer vid bokning via 
internet.) 

 



Ungdomsgården Hörnan  

Sundsbrogatan 30, Askersund 

070-554 1283 

 

Öppet för åk 6-3:an på gymnasiet. 

12-19 år 

 

Måndag 17/2 Hörnan stängd!  
 

 

Tisdag 18/2 E-sport  

Hörnan håller öppet vid E-sportrummen. Kl. 12:00-18:00. 

Ingång via foajén.  
 

 

Onsdag 19/2 Boda Borg  

Anmälan sker i Hörnan, hämta blankett tidigast måndag 

10/2! Ca 45 st. platser, först till kvarn. Kostnadsfritt! 

Tid på Boda Borg 15:00-20:00 

Tacobuffé 17:30 

Avresa från busstorget: 13:30  

Hemkomst till busstorget: 21:15  
 

 

Torsdag 20/2 Bowling på Verket 15:00-16:00 

Anmälan sker i Hörnan! Ca 35 platser, först till kvarn. 
 

 

Fredag 21/2 Hörnan öppen – kl. 14:00-21:00 

Jägareförbundets skyttesimulator 14:00-18:00 i Visholmen. 

Ingång via Hörnan.  
  



Tipspromenad och korvgrillning 

Måndag 17/2 kl. 13:00-15:00 
 

Vid skolan i Rönneshytta. 

Alla åldrar är välkomna! 

Allt är gratis! 

arr: Rönneshytta Allaktivitetsförening 

 
 
Pysselkväll med Jenny J 

Tisdag 18/2 kl. 17:00-19:00 

I lokalen i Rönneshytta. Alla åldrar är välkomna! Kostnadsfritt 

och föreningen bjuder på fika! 

arr: Rönneshytta Allaktivitetsförening 

 

 

Pulkaåkning och korvgrillning 

Onsdag 19 februari kl.13.30. 

Vid Snavlunda hembygdsgård. Beroende av hur vädret är 

kan det bli fler aktiviteter.  

arr: Snavlunda hembygdsförening  

 

 

 

 

 

 



 

Bowling på Verket 

 

Verket bjuder in till sportlovsbowling!  

Under vecka 8 mån - fredag mellan klockan 11.00 - 18.00 

bjuder Verket alla barn och ungdomar (tom. 18 år) på 

gratis bowling.  

Under dessa tider gäller endast drop in och man får bowla i 

mån av plats. Vuxna i barns sällskap bowlar för 50:-/vuxen. 

Under hela veckan serveras också en nuggetsmeny på 

lunchen kl. 11 - 14 för 59:-  

För frågor och funderingar ring oss på 0583- 70 30 10 eller läs 

mer på vår facebooksida. 

Lilla Bergsgatan 6, Askersund. www.bowlingverket.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblioteket, Sjöängen 

Öppet v.8: 

Måndag 12:00 – 19:00 

Tisdag 12:00 – 18:00 

Onsdag 10:00 – 18:00 

Torsdag 10:00 – 18:00 

Fredag 10:00 – 16:00 

Lördag   11:00 -14:00 
 

Bok och smyckespyssel.  
Måndag 10 – 12 låg och mellanstadiet 
 13 – 15 Högstadiet och övriga unga 
Vad kan man göra med en gammal bok? Vi har 
flera roliga idéer som du kan få prova på våra 
gamla gallrade böcker. Allt från enkel 
mönstervikning till att skapa fina smycken. 
 
 
Kreativt skrivande 
Tisdag – torsdag 13 – 15 Högstadiet  

Tycker du det är roligt att skriva? På 
sportloven har du möjlighet att komma till 
biblioteket och få utmana dig själv i 
skrivandets hantverk, få möjlighet att 
utvecklas och ha roligt med din fantasi. 

  
 
 
 

Biblioteket, Åsbro 
STÄNGT v. 8 pga. utbildning. 

 

  



Luftgevärsskytte         

Skjutbanan i Klysna, Skyllberg 

Tisdag 18/2   13:00-16:00 

Torsdag 20/2  16:00-19:00 

 

Gransäterhallen i Mariedamm (Björnfallsv. 13) 

Måndag 17/2   12:00-15:00 

 

För 8-19 år. Anmälan på plats. Gratis.  

Arr: Skyllbergs skytteförening 

Kjell Fridh 

070-5382350 

 

 

Pistolskytte 

Skyttelokalen i B-huset i Zinkgruvan.  

Måndag den 17/2 18:00- 20:00  

Onsdag den 19/2 18:00-20:00 

 

För 7-19år. Anmälan på plats. Gratis. 

Arr: Zinkgruvans Pistolskytteklubb 

Lars Johansson 

070-6734448 

 

 

  

https://idrottonline.se/SkyllbergsSkF-Skyttesport/


 

E-sport/LAN 
 

Börjar: Fredag 14/2 18:00 

Slutar: Söndag 16/2 13:00, internet slås av 12:00.  

Plats: Sjöängens matsal 

 

Alla är välkomna oavsett ålder.  

18.00 Insläpp för dem som är anmälda.  

20.00 drop in om det finns platser kvar för dem som inte anmält sig.  
 

Sovsal finns tillgängligt, ta med eget underlag/luftmadrass, täcken, 

kuddar, etc. 
 

Alkohol- och drogfritt LAN  

Jordnötter, nötter, mandel och rökning är förbjudet i lokalen.  

 

Detta LAN kör vi på som vanligt med skoj, skratt och en massa 

gaming! 

 

För mer information och anmälan www.a-lan.se  
 

 

 

 

 

 



Sportlovsaktiviteter
 

    

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

 

Privatlektioner 
Lör 15/2 från kl 14 och framåt 

Pris: 500 kr om man är själv, 375 kr per 

person om man är flera som rider 

samtidigt 

45 min ridning inkl upp och avsittning. 

Räkna med en halvtimma före och efter 

ridlektionen i stallet också. Du kan vara 

helt nybörjare eller rutinerad ryttare. 

 

Hoppträning för Marion 
Sön 16/2 em 

Pris: 400 kr  

Du skall ha hoppat bana i galopp för att 

kunna vara med. Begränsat antal platser 

och bindande anmälan. 

 

Dagläger  
Måndag 17/2  kl 8.00-15.00 

Pris: 700 kr 

Två ridpass, medtag egen lunch och fika 

 

Dagläger  
Tisdag 18/2  kl 8.00-15.00 

Pris: 700 kr 

Två ridpass, medtag egen lunch och fika 

 

(vill ni vara med båda daglägren 1200 kr) 

 

 

 

 

 

 

Häst och stallmys 
Ons 19/2 kl 14.00-16.00  

Pris: GRATIS 

För dig som vill komma och bekanta dig 

med och borsta på våra snälla hästar 

eller dig som vill tillbringa lite extra tid i 

stallet på lovet!  

 

Privatlektioner 
Lör 22/2 från kl 14 och framåt 

Pris: 500 kr om man är själv, 375 kr per 

person om man är flera som rider 

samtidigt 

45 min ridning inkl upp och avsittning. 

Räkna med en halvtimma före och efter 

ridlektionen i stallet också. Du kan vara 

helt nybörjare eller rutinerad ryttare. 

 

Voltige 
Sön 23/2 kl 10.00-13.00 

Pris:  350 kr 

Gymnastik på hästryggen! Lite ridvana är 

bra men inget krav. Har man ridit länge 

ökas svårighetsgraden på övningarna. 

Begränsat antal platser. 

 
 

 
 

 

 

 



Slotracing 

Tisdag 18/2  17:30-20:00  
Torsdag 20/2    17:30-20:00 
  
Klubblokalen, korsningen 
Stöökagatan/Trädgårdsgatan 

 

Från 6 år och uppåt. Ingen föranmälan.  

5kr/5min körning.  

Kom och provkör vår stora bilbana (42 meter)!  

Bilar och handtag finns att låna. 

 

Arr: MK Ran 

Annika Andersson  

072-3115974 

 
 
Marie Kühlers  
Showdansskola Entré 
 

Måndag-Torsdag 17/2 - 20/2  
Kl. 13:30-15:45 
 

10-12 år 

Erbjuder: Showdans-Streetdance 

 

Kostnad: 500kr 

Plats: Fabriksgatan 1, Örebro 

Anmälan via: www.medborgarskolan.se 

 

 



 
 

Fritidsbanken  

Loggatan 2, Askersund 
(f.d. köket Norra Bergens äldreboende) 
telefon 073-047 79 35 nås även via messenger/facebook 
Öppet torsdagar kl. 13:00-18:00 
Eventuellt även vid överenskommelse.  
 
Kom ihåg att låna saker ni vill ha på lovet torsdagen innan 
lovet! 
 

Här kan du låna sport- och fritidsartiklar GRATIS till dig och din familj! 

Fritidsbanken vill öka möjligheten till spontanidrottande samt bidra 

till en hållbar miljö genom återbruk och minskad onödig 

konsumtion. Du kan till exempel låna skridskor, inlines, fotbollsskor 

och mycket mera över dagen eller upp till två veckor.  

OBS! För er som vill låna slalomutrustning hänvisar vi med varm 

hand till övriga Fritidsbanker i länet. 

Verksamheten bygger på att vi får in överbliven fritids-utrustning 

som sedan lånas ut. Har du saker i förrådet som inte används längre 

tar vi tacksamt emot dem. Man kan också lämna grejer vid 

Återbrukets container vid Återvinningscentralen, under deras 

ordinarie öppettider. 

  



Hej! 

Lite information om våra lovprogram: 

Lovprogrammen sammanställs av Ungdomsgården Hörnans 

personal och mailas via infomentor ut till målsmän för samtliga 

elever fsk-åk 9 i Askersunds kommun, samt läggs på 

www.askersund.se.  

Vi eftersträvar att synliggöra kommunens olika kultur- och 

fritidsaktörer och deras utbud för barn- och ungdomar, samt att ha 

en bredd på olika aktiviteter. 

Vill du och din förening vara med i ett lovprogram, mejla 

kontaktuppgifter med föreningsnamn, kontaktnamn, mejladress 

och telefonnummer så hör vi av oss när det är dags att skicka in 

era respektive aktiviteter!  

Mejla till: annie.mogren.dowding@askersund.se 

Ha ett fantastiskt härligt sportlov! 

Annie, Yoseef & Marie 

Ungdomscoacher på  

Ungdomsgården Hörnan 

 
 

 


