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Folkets hus bio på Sjöängen 
Samtliga filmer rek. från 7 år. 
 
Söndag 17/2     15:00 Lego 2 (3D) 
    
Måndag 18/2     10:00 Biet Maya (gratis) 
  15:00 Varghunden (gratis) 
    
Tisdag 19/2       15:00 Röjar-Ralf (3D) 
    
Onsdag 20/2  15:00 Lego 2 
    
Torsdag 21/2  15:00 Röjar-Ralf 
    
Fredag 22/2  10:00 Varghunden (gratis) 
  15:00 Biet Maya (gratis) 
    
Lördag 23/2  15:00 Lego 2 
    
Söndag 24/2  15:00 Draktränaren (3D) 

 
 

   
          

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Pulkaåkning, korvgrillning och tipspromenad        

Snavlunda hembygdsgård 
Onsdag 20/2 start kl. 13:30 
 

För alla åldrar. Ta med egen pulka. Gratis.  
Arr: Snavlunda hembygdsförening 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luftgevärsskytte         

Skjutbanan i Klysna, Skyllberg 
Tisdag 19/2   10:00-14:00 
Onsdag 20/2  13:00-17:00 
 
Gransäterhallen i Mariedamm (Björnfallsv. 13) 
Torsdag 21/2  14:00-18:00 
 

För 7-19 år. Anmälan på plats. Gratis.  
Arr: Skyllbergs skytteförening 
 

  



 
 

Ungdomsgården Hörnan  

 Sundsbrogatan 30, Askersund 
070-554 1283 

Öppet för åk 6-3:an på gymnasiet. 

Måndag 18/2 Hörnan öppen 13:00-20:00 
13:00-15:00 Prova på luftgevärsskytte 

15:00 Pingisturnering för tjejer, baka/fika 

Tisdag 19/2 Badresa Hallsberg åk 5-6 (Hörnan stängd) 
För anmälan, se sista sidan. 

Onsdag 20/2 Hörnan öppen 13:00-20:00 
15:00 Pingisturnering för killar, baka/fika 

Torsdag 21/2 Badresa Kumla åk 7-9 (Hörnan stängd) 
För anmälan, se sista sidan. 
  
Fredag 22/2 Hörnan öppen 14:00-21:00  

15:00 Goalball turnering i Blackboxen  

Lätt att lära sig och roligt att spela! 
 



 
 

Teater/dans Sadunära 
 
Fredag 16/2 
kl. 15:00-16:00 rek. ålder 6-9 år  
Stora salongen Sjöängen. Fri entré. 
Max 70 platser. 
 

SADUNÄRA En humoristisk och interaktiv föreställning som 
utforskar lusten till lek. Med dans och spegellek till levande 
musik, leder, följer och härmar vi varandra. En trygg och 
rolig stund tillsammans där vi förundras och ler – och rätt 
som det är kanske även publiken dansar! Hämta biljett på 
turistbyrån. 
Arr: Zebradans/Scenkonstavdelningen Askersunds kommun 

 

 

 

Barnteater – Inte bara jag 
Onsdag 20/2 
Kl. 9:30-10:00 från 4 år 
Stora salongen, Sjöängen. Fri entré. 
Max 70 platser. 

En rosa klänning, ett torn av klossar och en skatt. Två vänner 
som blir ovänner. Varför gör det ont att dela med sig? 
”Inte bara jag” är en föreställning för barn om hur svårt men 
skönt det kan vara att samarbeta, bry sig om och att vara 
solidarisk. Hämta biljett på turistbyrån. 
Arr: Teater Martin Mutter/ Scenkonstavd. Askersunds 
kommun 
  



 
 

Teater – Illusionistens assistent 
Tisdag 19/2  
kl. 10:00 i Stora salongen, Sjöängen 
kl. 14:00 i Folkets hus, Åmmeberg 
Fri entré. Från 3 år. 

Assistenten hälsar välkommen men Illusionisten verkar inte 
komma till den magiska föreställningen. Publiken väntar. 
Assistenten väntar. Vad ska han göra? 
Illusionistens assistent är en föreställning om självförtroende 
och våra egna inre krafter. Kan alla vara magiska? Och om 
vi var det – vad skulle vi vilja göra då? 
Föreställningen bygger övervägande på kroppsspråk, 
trolleri och visuella element och passar därför alla oavsett 
språk. 
Arr: Folkets hus 
 



 
 

Cirkusskola  
onsdag 20/2  
Kl. 10:00-12:00 från 6 år 
Gymnastiksalen, Hammars skola 
Gratis 

Ingen föranmälan.  
Arrangörerna Hammarslaget bjuder på fika!  
 

 

 

Biljard 
Centrumtorget 10, Laxå  

Måndag 18/2  17:30  
Biljardkurs, 100 kr/person och timme.  
Anmälan till Abbe. 
tisdag 19/2-torsdag 21/2,  10:00-14:00, 16:00-21:00 
fredag 22/2  10:00-14:00, 16:00-01:00 
lördag 23/2  13:00-01:00 
söndag 24/2  13:00-21:00 
 

För anmälan till biljardkursen, messa ditt namn till:  
073-512 3675 OBS! Bindande anmälan! 

Proffsiga Abbe lär dig hur man spelar biljard på måndagen! 
Kolla länstrafiken eller körkortsinnehavare för skjuts. ;) 
9 professionella biljardbord, snookerbord, shuffleboard och 
dart. Pris/timme 35-50 kr utan instruktör. Mat och fika finns.  
 
Läs mer på www.facebook.com/starsbiljard 



 
 

Biblioteket, Sjöängen 

Öppet: 
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 
 

Tisdag 19/2 15:00-17:00  

Kreativ verkstad! Vi tar fram pinsmaskinen och pärlor och 
pärlplattor. Kom och pyssla loss! 

Torsdag 21/2 14:00-15:00  
Gillar du att läsa böcker och är mellan 8-12 år? Nu startar 
en bokklubb på biblioteket! Vi pratar böcker och pysslar. 
Kom och var med!  

 

Biblioteket, Åsbro 
Onsdag 20/2 10:00-18:00 

Vi dukar fram pyssel under  
bibliotekets öppettider.  
Kom och pyssla! 
 

  



 
 

Tipspromenad och korvgrillning 
Måndag 18/2 kl. 10:00-12:00 
 

Vid skolan i Rönneshytta. 
Alla åldrar är välkomna! 
arr: Rönneshytta 
Allaktivitetsförening 
 
 
 
 

Pysselkväll med Jenny J 
Tisdag 18/9 kl. 17:30-19:30 

I lokalen i i Rönneshytta. Alla åldrar är välkomna! 
Kostnadsfritt och föreningen bjuder på fika! 
arr: Rönneshytta Allaktivitetsförening 
 

 

 

Slotracing 
måndag 18/2  16:30-18:30  
torsdag 21/2   16:30-19:30   
Klubblokalen, korsningen 
Stöökagatan/Trädgårdsgatan 
 

Från 6 år och uppåt. Gratis. Ingen 
föranmälan. 
Kom och provkör vår stora bilbana (42 meter)!  
Bil och handtag finns att låna. 
Arr: MK Ran 



 
 

Innebandy  
Fredag 22/2 start kl. 16:00 
 

Åsbro Magic Sportlovsplay 
 i Åsbrohallen! 
 
 
För ungdomar födda 2005-2010. Pris till vinnande lag i varje 
grupp samt gratis fika till alla som deltar. Kiosk kommer att 
finnas. Alla är välkomna, både rutinerade och nybörjare! 
Anmäl dig själv eller ditt lag till 
annicaefremov@asbrogoif@gmail.com senast 20/2. För mer 
information se Åsbro GoIF Innebandy’s facebooksida. 
 
 
 
 
 

 

 

Sportlovscup/ Futsal 
Lördag-lördag 16-23/2  
Närlundahallen 
 

 
Intresserad av fotboll?  
Gå och titta på 10-årsjubilerande sportlovscupen i 
Närlundahallen! Alla dagar utom sista dagen börjar med 
grundspel och avslutas på kvällen med finaler. Läs mer på 
www.sportlovscupen.nu. 
Arr: Skyllbergs IK  



 
 

Skridsko  
 
Skridskoåkning om vädret tillåter på: 
Solberga IP, Askersund (Askersunds kommun) 
Vid kommunens skolor (hem & skola, frivilliga) 
Olshammar (Aspa IK) 
Skolvägen, Zinkgruvan (Zinkgruvans IF) 
Åsbro skola 
 

Skidor 
Solberga IP, Askersund 1,3 km och 2,0 km.  
Elljuset släcks 21:00. Omklädningsrum, dusch, bastu. 

Zinkgruvan, Knallavägen 53. Zinkgruvans IF. 
2,9 km med möjlighet till konstsnö. 8,0 km. Elljus. 
Omklädningsrum, dusch, bastu och värmestuga finns. 
Öppet i värmestugan kl 8.30 - 21.30. Skidspåren och 
pulkabacken är pistade och barn och ungdomar åker 
gratis. I stugan finns skidutrustning för utlåning. 

Olshammar, södra infarten. Aspa IK. 2,1 km.  
Elljus, grillplats, omklädningsrum. 

Rönneshytta, vid skolan. Rönneshytta allaktivitetsförening. 
1,5 km och 2,5 km. Elljus.  

Åmmeberg, Åmmebergs IF. 2,5 km. Elljus. 

Åsbro, Vissboda. Åsbro kursgård. 1,25 km, 2,5 km och 5,0 km. 
Elljus. 

  

OBS! Inga garantier finns så kolla gärna upp med 
ansvarig/ förening om det finns spår och is eller ej!  



 
 

Fritidsbanken  

Loggatan 2, Askersund 
(f.d. köket Norra Bergens äldreboende) 
telefon 073-047 79 35  
Öppet fr.o.m. tisdagen den 12/2. 
tisdagar kl. 15:00-18:00 och torsdagar kl. 13:00-16:00 
 

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. 

  



 
 

E-sport/LAN 
 
Fredag 15/2 18:00 till söndag 17/2 14:00  
Sjöängens matsal 
 

Alkohol- och drogfritt LAN med stor gemenskap och mycket 
aktiviteter utspridda över helgen. Huvudturneringar är 
CS:GO och Overwatch med prispotter och diverse 2:a och 
3:e priser. Sovsal finns tillgängligt, ta med eget 
underlag/luftmadrass, täcken, kuddar, etc. 
Konsolhörna med Xbox 360 och Playstation 4 finns 
tillgängligt med massor av olika spel, inkl. Guitar Hero. 
Tacobuffé kommer att serveras ca 19.00 på lördagen. Kom 
ihåg att köpa kupongen i samband med inträde. 
Jordnötter och rökning är förbjudet i lokalen.  
För mer information och anmälan, se 
https://beta.lanportal.se/events/51-a-lan-#53 eller 
kontaktinformationen på vår hemsida www.a-lan.se eller på 
www.facebook.se/askersundslan 

 

 

 



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

 

Prova på ridning 
Lör 16/2 kl 13.30-16.30 
250 kr 
Prova på att borsta, kratsa 
hovar, sadla, tränsa, och rida. 
För barn, ungdomar och 
vuxna. 

 

Dressyrträning för Lisa  
Sön 17/2 fm 
45 min 450 kr/person  
600 kr/2 st 45 min  
Lisa Andersson är C-tränare i 
dressyr. Begränsat antal 
privatlektioner och bindande 
anmälan. 

 
Stallmys 

Mån 18/2 kl 9.00-12.00 
GRATIS 
Vi samlas i sadelkammaren 
och putsar och smörjer allt 
läder; sadlar, träns, selar och 
diverse annat. 

 
Hästmys 
Mån 18/2 kl 13.00-16.00  
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!  
 

 
Voltige 
Tis 19/2 kl 10.30-13.30 
Pris:  300 kr 
Gymnastik på hästryggen! Lite 
ridvana är bra men inget krav. 
Begränsat antal platser. 
 
Dagläger  

Ons-tors 20-21/2 kl 8.00-15.00 
1 dag 700 kr/ 2 dagar 1200 kr 
Två ridpass, medtag egen 
lunch och fika 

 

Ponnyagility  
Fre 22/2 kl 10.00-13.00 
300 kr 
Som med hundar men med 
små ponnyer istället. 

 
Hoppträning för Marion 

Lör 23/2 em 
350 kr  
Kom igång träning inför 
tävlingssäsongen 2019! 
Begränsat antal platser och 
bindande anmälan. 
 

Prova på ridning 
Sön 24/2 kl 9.30-12.30 
250 kr 
Prova på att borsta, kratsa 
hovar, sadla, tränsa, och rida. 
För barn, ungdomar och 
vuxna.



Anmälan till badresa 
Sista anmälningsdag torsdag 14 februari 2019. 
Ta med matsäck eller pengar att köpa mat för. 
Anmälan lämnas till ungdomsgården Hörnan, Sjöängen, 
eller på Askersunds bibliotek.  
OBS! Anmälan är bindande. Ingen avgift. 
Ingen bokningsbekräftelse skickas ut. Du blir endast 
kontaktad om bussen blir full och du INTE kommer med. 
 
Anmälan gäller: 
[  ] Åk 5-6 Badresa Alléhallen, Hallsberg, tisdag 19/2, 
avgång 11:00 busstorget Askersund. Hemkomst ca 17:30. 

[  ] Åk 7-9 Badresa Djupdalsbadet, Kumla, torsdag 21/2, 
avgång 11:00 busstorget Askersund. Hemkomst ca 17:30. 

_______________________           ______________________ 

Deltagarens namn  Deltagarens mobilnummer 

_____________________  _________________________ 
Deltagarens personnummer(6 siffror)     Eventuell allergi 
 

[   ] Ja, deltagaren har klarat vattenprovet (ett måste för att 
få åka med) 

Målsman:_________________________ Tlfnr:__________________ 

Deltagaren går på/av bussen:  
[  ] Askersund, busstorget        [  ] Skyllberg, brukskontoret      
[  ] Åsbro, rv 50, i höjd med skolan  
 



 
 

Hej! 

Lite information om våra lovprogram: 

Lovprogrammen sammanställs av Ungdomsgården Hörnans 
personal och delas ut till samtliga elever fsk-åk 9 i Askersunds 
kommun.  

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: 
annika.restadh@askersund.se 

Ha ett fantastiskt härligt sportlov! 

Marie, Yoseef & Annie 
Ungdomscoacher på Hörnan 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 


