Lovprogram

29/10 - 7/11

GRÖN KICKOFF
Fredag 29 oktober 2021
17:00-00:00
Skolan har startat… Vore det inte kul med en fest!?
Vi förvandlar skolan till ett festivalområde för åk 7-9!
Kultur och evengemangsavdelningen bjuder in er tillsammans med ANDT-samordnaren till
en rolig och drogfri festival. Alldeles gratis!
Skyttesimulator, E-sport, rallysimulator, karaoke, disco, m.m.!!!
ALLT GRATIS! Entrén är vid ungdomsgården Hörnan. Kom i god tid!
Grön kickoff är DROGFRI och endast tillgänglig för dem som lämnar in bifogad
blankett! Så se till att lämna in den senast 18 oktober till fritidsgården! Alla som deltar ska
blåsa grönt för att komma in. Blås grönt två gånger under kvällen (vid entrén när du får ditt
accessband samt kl.20:00-22:00) och du är med i en tävling med fina priser som delas ut ca
23:00 på discot. När er ungdom har blåst så mailar alternativt sms:ar vi er föräldrar ☺
Alkotest kommer också att användas vid misstanke om påverkan eller innehav då kontaktas
målsmän som får hämta sin ungdom omgående.
Aktiviteterna öppnar 17:00 och stänger 20:00
Discot drar igång 20:00! Discot stänger 00:00.
Hamburgare serveras kl. 18:00-19:00.
Eventuella frågor besvaras av ungdomscoachen Anton:
072-2041147 eller anton.tannerstad@askersund.se

Blanketten hämtar du på Hörnan, Sjöängsskolan tis-fre efter kl 14:00.

Prova på luftgevärsskytte i Mariedamm och Skyllberg
Mån 1/11 10:00 - 13:00 Björnfallsvägen 13, Mariedamm
Tis 2/11 10:00 - 13:00 Klysna, Skyllberg
Tors 4/11 10:00 – 13:00 & 16:00 – 18:00 Klysna, Skyllberg
Gratis! Från 7år, ingen anmälan krävs.
Vid frågor kontakta Kjell Fridh: 070-538 23 50 kjell.fridh@telia.com

Grilla marshmallows med EFS-scouterna
Välkommen att grilla marshmallows över öppen eld i torgparken i Askersund
tillsammans med scouterna! Dessa äts tillsammans med kex. Ica Torghallen och
Coop Torsten Karlssonsväg bjuder på.
Eldjonglören Tomas leker med elden! Kom och se spontanuppträdanden där
gycklaren Tomas skickligt och våghalsigt hanterar elden.
När? Onsdag 3 Nov kl 15:00 - 17:00
Var? Torgparken i Askersund

Pysselkväll i Rönneshytta
Måndag den 1/11 bjuder Rönneshytta allaktivitetsförening in er barn till gratis
pyssel!
Varuhuset bjuder dessutom på fika.
När? Måndag 1/11 kl 17:30-19:30
Var? Samlingslokalen i Rönneshytta
Ledare: Jenny, Maria och Sophie

Är du intresserad av fordon, motorsport, roadtrips m.m?
VUMIA, Vi Unga Motorburna I Askersund är en förening för motorintresserade
ungdomar i åldern 14-23.
Vi har bland annat en folkracebil som vi skruvar med och kör träningar på Tycke
motorbana, ibland åker vi på roadtrips till tillexempel någon motortävling eller
bilkyrkogård.
Medlemsavgift kostar 100:- och då är man välkommen på alla våra aktiviteter
och är dessutom försäkrad. Stödmedlem kostar 50:-.
Mer info: www.facebook.com/Vumiaskersund

Vid frågor, ring Anders: 070-3227247

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)

