9-18/4-2022

Välkommen till

TJEJHÄNG
för tjejer 11-13 år (åk. 5-7)
tisdag 12 april
kl. 16-19.30 i Lerbäck
Vi startar i Sockenstugan, det lilla röda huset med blå dörrar bredvid kyrkan, och
avslutar inne i Lerbäcks kyrka med en andakt.

LJUSTÄNDNING OCH BÖN
VI LAGAR OCH ÄTER TACOS
MÅLERI PÅ CANVAS
DANS OCH SÅNG
ANDAKT I KYRKAN
Anmäl senast 7 april, genom att skicka ett sms till
församlingspedagog Johanna Jelmbark: 0705-105421
Ange för- och efternamn, ålder, eventuella matallergier och kontaktuppgifter till
vårdnadshavare.

Välkommen till

PÅSKLOVSSKOJ
söndag 10 april
kl. 10-15 i Snavlunda
Vi startar med ”Familjegudstjänst” i kyrkan
och äter sedan en enkel lunch i
församlingsgården.
Små och stora, barn och äldre, är välkomna!

Därefter stannar barn 6-10 år
kvar för:
Skatten-samling
Utomhusskoj!
Tårttävling
Sång och dans
Ljuständning och bön
Anmäl senast onsdag 6 april, genom att skicka ett mejl till:
johanna.jelmbark@svenskakyrkan.se
Ange barnets för- och efternamn, barnets personnummer, eventuella matallergier samt
kontaktuppgifter till vårdnadshavare.

Ungdomsgården Hörnan
11-14 april
Måndag: Öppet kl. 12:00-20:00 Häng på gården och påskpyssel!
Tisdag: Prova på padel! Kl. 12:00 samlas vi i padelhallen vid Hotell
Norra Vättern och spelar lite. Gratis!
Anmäl er i Hörnan! Eller på anton.tannerstad@askersund.se
Ungdomsgården öppen kl. 14:00 – 20:00 denna dag.
Onsdag: Öppet kl. 12:00-20:00. Spela skön musik med Edvin i vårt
musikrum. Han guidar er bland alla instrument och en dag kanske ni
startar band?
Torsdag: Öppet kl. 12:00-17:40. Därefter:
BIO! Jag är Zlatan. Gratis!
Kl. 17:40 stänger Hörnan och vi går till biosalongen för att se filmen om
en av Sveriges bästa fotbollsspelare någonsin, Zlatan Ibrahimovoc.
Filmen börjar kl. 18:00 och slutar ca 19:40.
Filmen är gratis, det bjuds på lite läsk och godis.
Anmäl er i Hörnan! Eller på anton.tannerstad@askersund.se
Långfredag: Stängt
Ungdomsgården Hörnan ligger i Sjöängen. Den är öppen för dig mellan 12 och 19år.
Adress: Sundsbrogatan 30.

Söndag 10 april
15.00 Alfons och hemliga Mållgan - Gratis
18.00 Fantastiska vidunder: Dumbledores Hemligheter

Måndag 11 april
15.00 Alfons och hemliga Mållgan - Gratis
18.00 Filmen om Sjöängsskolan Leif Linus Larsson

Tisdag 12 april
10.00 Jorden runt på 80 dagar - Gratis
15.00 En ung mumins äventyr - Gratis
18.00 The Hill Where The Lionesses Roar

Onsdag 13 april
10.00 Alfons och hemliga Mållgan - Gratis
15.00 Jorden runt på 80 dagar - Gratis
18.00 Jag är Zlatan

Torsdag 14 april
15.00 - Sonic the Hedgehog 2

Söndag 17 april
15.00 Tisdagsklubben
18.00 Fantastiska vidunder : Dumbledores Hemligheter

Måndag 18 april
15.00 - Lily & Morris - vänner för evigt
18.00 - Så jävla easy going

Läs mer på:
www.olm.se/kalender/2022-04-01-pasklov-pa-slottet

Påskpyssel och högläsning på biblioteket, Askersund
Tisdag 12 april: Drop in mellan 15:00-17:00, högläsningen pågår 15:00-16:00

Påskpyssel på Åsbro bibliotek
Onsdag 13 april: 10:00 – 12:30 och 13:00 – 18:00
För dig som går på låg och mellanstadiet

Lan 8-10 april
I Sjöängens matsal, insläpp kl 18:00
Kostnad 100kr, anmälan på www.a-lan.se
Info finns på hemsidan och facebooksidan ”A-LAN”

Hej förälder, ledare och ungdom!
Vill er förening synas och finnas med i något av våra lovprogram som
skickas ut till samtliga ungdomar åk 1-9 i kommunen?
Anmäl då ert intresse till anton.tannerstad@askersund

Eller registrera aktiviteterna på www.askersund.se (skapat formulär:
förening, kontaktperson, telefonnummer, mejl, aktivitet,
aktivitetsbeskrivning, kostnad, tid, plats, målgrupp, ev.
anmälningsuppgifter)

