För barn och ungdomar i Värnamo kommun

Fredag 9/2
Navet
Öppet som vanligt
Klockan 18.00-22.30
Från årskurs 6 upp till 18 år

Lördag 10/2
Navet
Öppet som vanligt
Klockan 18.00-22.30
Från årskurs 6 upp till 18 år
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Söndag 11/2
Naturum - Store Mosse
Naturum är öppet under hela vinterlovet
På Store Mosse kan du bland annat bygga din egna fågel– och
fladdermusholk eller bihotell, pyssla, skåda örnar i örngömslet.
Ta med fika eller grilla.
Grillplatser med ved finns tillgängliga.
Klockan 11.00-17.00
Fri entré
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Måndag 12/2
Navet
Öppet som vanligt
Klockan 18.00-21.30

Stadsbiblioteket & Teknikcenter, komtek
Vinterverkstad för årskurs 3-5
Välkommen till en kreativ verkstad där du skapar roliga saker
med vintertema.
När: Måndagen 12 februari
Tisdagen 13 februari
Tid: Klockan 09.00-12.00
Var: Teknikcenter på Gummifabriken i Värnamo
Vem: För tjejer och killar som går i årskurs 3-5
Hur: Under aktiviteten väljer du vad du vill skapa.
Du kan göra en eller flera av följande:







Skapa ett digitalt hälsningskort
Bygg en fågelmatare av PET flaska
Skriv ut kylskåpsmagneter i 3D
Var med i Bibblans tävling och vinn fina priser
Sätt upp en bana för vibrationsracing
Pyssla fina vinterdekorationer såsom miniatyrmössor
och snökristaller

Anmälan: Antalet platser är begränsade, max 20 platser per
dag, först till kvarn gäller.
Anmälan senast den 9 februari klockan 13.00 på
www.teknikärkul.se/komtek
Kostnad: 50 kronor som betalas med kort vid starten.
Har du frågor? Mejla till Silke Matussek via e-post
silke.k.matussek@varnamo.se eller via telefon 0370-37 71 24

5

Vandalorum
Vi upplever Katja Petterssons utställning Welcome Back i
Formladan. Det handlar om framtiden och miljön.
Efteråt skapar vi egna föremål till ett tänkt framtidsmuseum.
Plats: Vandalorum
Tid: 13.00-15.30
Ålder: från 7år
Kostnad: 50 kr som betalas på plats med kort.
Material och fika ingår
Anmälan till: ida.olsson@vandalorum.se eller
via telefon 0370-30 22 00
Begränsat antal platser
Med reservation för ändringar

Bowlingmagasinet/Classic Bowl
Bowla för 120 kr/bana och timme (ord. Pris 180 kr)
Erbjudandet gäller under följande dagar och tider;
Måndag-torsdag, klockan 10.00-17.00
Fredag, klockan 12.00-17.00
Boka på www.bowlingmagasinet.se/boka-bana/ eller ring
0370-136 03
Vi finns på Malmövägen 16 Värnamo

Aplarinken
Med klubba & puck, klockan 8.00-9.50
Endast skridskor (utan klubba och puck), klockan 10.00-10.45, 15.0015.50
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Talavidshallen
Med klubba och puck, klockan 12.00-14.30
Endast skridskor (utan klubba och puck), klockan 14.40-17.00

Naturum - Store Mosse
Naturum är öppet under hela sportlovet
På Store Mosse kan du bland annat bygga din egna fågel– och ´
fladdermusholk eller bihotell, pyssla, skåda örnar i örngömslet.
Ta med fika eller grilla.
Grillplatser med ved finns tillgängliga.
Klockan: 10.00 -16.00
Fri entré
Buss 201 stannar vid Entrén
För mer info, se Naturums hemsida,
www.storemosse.se

Värnamo simhall
10.00 -13.00 Hinderbana/lek (Observera, ingen motionssim)
14.00 -16.00 Motionssim/lek
16.00 -18.00 Hinderbana/lek (Observera, ingen motionssim)
18.00 -20.00 Relaxsim från 16år = ingen lek
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Tisdag 13/2
Navet
Den årliga aktivitetsdagen i sporthallen. På plats finns det bland annat
hoppborgar, mekanisk tjur, hinderbana, ansiktsmålning, Tottes Event,
café med mera.
Klockan 10.00-16.00
Alla åldrar.
Gratis inträde!
Champions League
Klockan 18.00-22.30
Från årskurs 6 upp till 18 år

Stadsbiblioteket & Teknikcenter, komtek
Vinterverkstad för årskurs 3-5
Välkommen till en kreativ verkstad där du skapar roliga saker med vintertema.
När: Måndagen 12 februari
Tisdagen 13 februari
Tid: Klockan 9.00-12.00
Var: Teknikcenter på Gummifabriken i Värnamo
Hur: Under aktiviteten väljer du vad du vill skapa.
Du kan göra en eller flera av följande:







Skapa ett digitalt hälsningskort
Bygg en fågelmatare av PET flaska
Skriv ut kylskåpsmagneter i 3D
Var med i Bibblans tävling och vinn fina priser
Sätt upp en bana för vibrationsracing
Pyssla fina vinterdekorationer såsom miniatyrmössor och snökristaller

Anmälan: Antalet platser är begränsat, max 20 platser per dag,
först till kvarn gäller.
Anmälan senast den 9 februari klockan 13.00 på www.teknikärkul.se/
komtek
Kostnad: 50 kronor som betalas med kort vid starten.
Frågor? Mjela Silke Matussek, Teknikinspiratör, via e-post
silke.k.matussek@varnamo.se eller via telefon 0370- 37 71 24
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Stadsbiblioteket & Teknikcenter, komtek
Vinterverkstad för årskurs 6-9
Välkommen till en kreativ verkstad där du skapar roliga saker med
Alla hjärtans dag-ema.
När: Tisdagen 13 februari
Tid: Klockan 14.00-17.00
Var: Teknikcenter på Gummifabriken i Värnamo
Vem: För tjejer och killar som går i årskurs 6-9
Hur: Under aktiviteten väljer du vad du vill skapa.
Du kan göra en eller flera av följande:






Var med i Bibblans tävling och vinn fina priser
Fixa ett digitalt Alla hjärtans dag kort
Skapa ett vänskapsband med hjärtan
Fördjupa dig i Book Art
Bygg en häftig illusionslampa i Plexiglas

Anmälan: Antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 12
februari klockan 13.00 på www.teknikärkul.se/komtek eller så kan du
sms:a din anmälan till Silke på 070-322 44 58

Kostnad: Gratis
Frågor? Mejla Silke Matussek, Teknikinspiratör,
silke.k.matussek@varnamo.se eller via telefon 0370- 37 71 24

Vandalorum
Vi tittar på utställningen Utsnitt ur Tore G Wärenstams samling där det
finns både målningar, fotografier och skulpturer. Efteråt skapar vi miniatyrbilder.
Ta gärna med några olika glasburkar med lock!
Plats: Vandalorum
Tid: 13.00-15.30
Ålder: från 7år
Kostnad: 50kr som betalas på plats med kort eller swish.
Material och fika ingår
Anmälan till: info@vandalorum.se
Begränsat antal platser med reservation för ändringar.
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Bowlingmagasinet/Classic Bowl
Bowla för 120kr/bana och timme (ord. Pris 180 kr)
Erbjudandet gäller under följande dagar och tider:
Måndag-torsdag, klockan 10.00-17.00
Fredag, klockan 12.00-17.00
Boka på http://www.bowlingmagasinet.se/boka-bana/ eller ring
0370- 136 03
Vi finns på Malmövägen 16 Värnamo

Aplarinken
Endast skridskor (utan klubba & puck), klockan 8.00-9.50
Med klubba och puck, klockan 12.10-15.50

Talavidshallen
Endast skridskor (utan klubba & puck), klockan 12.00-14.30
Med klubba och puck, klockan 14.40-17.00

Naturum—Store Mosse
Naturum är öppet under hela sportlovet
På Store Mosse kan du bland annat bygga din egna fågel– och fladdermusholk eller bihotell, pyssla, skåda örnar i örngömslet.
Ta med fika eller grilla.
Grillplatser med ved finns tillgängliga.
Klockan 10.00-16.00
Fri entré
Buss 201 stannar vid Entrén
För mer info, se Naturums hemsida,
www.storemosse.se

Värnamo simhall
10.00-13.00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
14.00-16.00 Motionssim/lek
16.00-18.00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
18.00-19.00 Relaxsim från 16år = ingen lek
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Onsdag 14/2
Navet
Champions League
Vi visar Champions League
Klockan 18.00-22.30
Årskurs 6-18år

Vandalorum
Vi tittar på Smålands Konstarkivs utställningar av Gunilla Panzar och
Lena Blomqvist.
Därefter skapar vi egna konstverk av material från naturen.
Plats: Vandalorum
Tid: 13.00-15.30
Ålder: från 7år
Kostnad: 50kr som betalas på plats med kort eller swish.
Material och fika ingår
Anmälan till: ida.olsson@vandalorum.se eller via telefon
0370-30 22 00
Begränsat antal platser med reservation för ändringar

Naturum—Store Mosse
Naturum är öppet under hela sportlovet
På Store Mosse kan du bland annat bygga din egna fågel– och
fladdermusholk eller bihotell, pyssla, skåda örnar i örngömslet.
Ta med fika eller grilla.
Grillplatser med ved finns tillgängliga.
Klockan 10.00-16.00
Fri entré
Buss 201 stannar vid Entrén
För mer info, se Naturums hemsida, www.storemosse.se
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Bowlingmagasinet/Classic Bowl
Bowla för 120kr/bana och timme (ord. pris 180kr)
Erbjudandet gäller under följande dagar och tider:
Måndag-torsdag, klockan 10.00-17.00
Fredag, klockan 12.00-17.00
Boka på http://www.bowlingmagasinet.se/boka-bana/ eller ring
0370-136 03
Vi finns på Malmövägen 16 Värnamo

Aplarinken
Endast skridskor (utan klubba & puck), klockan 10.00-11.45,
klockan 16.00-17.50, delad is
Med klubba och puck, klockan 8:00-9:50, klockan 16.00-17.50, delad is

Talavidshallen
Med klubba och puck, klockan 12.00-14.30
Endast skridskor (utan klubba & puck), klockan 14.40-17.00

Värnamo simhall
10.00-13.00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
14.00-16.00 Motionssim/lek
16.00-18.00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
18.00-20.00 Relaxsim från 16år = ingen lek
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Torsdag 15/2
Navet
Navets Fotbollscup 2018
Nu är det dags igen!
Navets fritidsgård arrangerar sin årliga fotbollsturnering i sporthallen.
Nu kan ni vara med och påverka resultatet!
Turneringen pågår under torsdagen!
Vi erbjuder årskurs 6-18år att delta i turneringen med årets lag.
Vi har prisutdelning för 1a, 2a och 3de plats, samt en stor vandringspokal
som finns på Navet.
När: Torsdagen den 15 februari
Tid: 09.00
Var: Sporthallen
Vilka: årskurs 6-18år
Kostnad: 100kr/lag, betalas i samband med anmälan på
Navets fritidsgård
För mer information kontakta Navet
Tfn: 0370-37 76 71
E-post: kushtrim.c.brahimi@varnamo.se
eller vedran.m.pavlovic@varnamo.se

Öppet som vanligt
Klockan 18.00-21.30
Årkurs 6-18år

Naturum—Store Mosse
Naturum är öppet under hela sportlovet
På Store Mosse kan du bland annat bygga din egna fågel– och
fladdermusholk eller bihotell, pyssla, skåda örnar i örngömslet.
Ta med fika eller grilla.
Grillplatser med ved finns tillgängliga.
Klockan 10.00-16.00
Fri entré
Buss 201 stannar vid Entrén
För mer information se Naturums hemsida www.storemosse.se
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Bowlingmagasinet/Classic Bowl
Bowla för 120kr/bana och timme (ord. Pris 180kr)
Erbjudandet gäller under följande dagar och tider;
Måndag-torsdag, klockan 10.00-17.00
Fredag, klockan 12.00-17.00
Boka på http://www.bowlingmagasinet.se/boka-bana/ eller ring
0370-136 03
Vi finns på Malmövägen 16Värnamo

Aplarinken
Endast skridskor (utan klubba & puck), klockan 11:.45-13.50

Talavidshallen
Endast skridskor (utan klubba & puck), klockan 12.00-14.30
Med klubba & puck, klockan 14.40-17.00

Värnamo simhall
10:00-13:00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
14:00-16:00 Motionssim/lek
16:00-18:00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
18:00-19:00 Relaxsim från 16 år = ingen lek
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Fredag 16/2
Navet
DISCO
Årskurs 3 – 5
Klockan 18.00-20.00
Navets fritidsgård
Gratis
Öppet som vanligt
Klockan 20.00-22.30
Från årskurs 6 upp till 18 år
Vi öppnar senare denna kväll på grund av disco!

Naturum—Store Mosse
Naturum är öppet under hela sportlovet
På Store Mosse kan du bland annat bygga din egna fågel– och fladdermusholk eller bihotell, pyssla, skåda örnar i örngömslet.
Ta med fika eller grilla.
Grillplatser med ved finns tillgängliga.
Klockan 10.00-1600
Fri entré
Buss 201 stannar vid entrén
För mer info, se Naturums hemsida,
www.storemosse.se

Bowlingmagasinet/Classic bowl
Bowla för 120:-/bana och timme (ord. Pris 180:-)

Erbjudandet gäller under följande dagar och tider;
Måndag-torsdag, klockan 10.00-17.00
Fredag, klockan 12.00-17.00
Boka på http://www.bowlingmagasinet.se/boka-bana/ eller ring
0370-136 03
Vi finns på Malmövägen 16 Värnamo
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Aplarinken
Med klubba & puck, klockan 8.00-10.20
Endast skridskor (utan klubba & puck), klockan 10.30-12.45

Talavidshallen
Med klubba & puck, klockan 12.00-14.30
Endast skridskor (utan klubba & puck), klockan 14.40-16.15

Värnamo simhall
10.00-13.00 Hinderbana/lek (Observera, ingen motionssim)
14.00-16.00 Motionssim/lek
16.00-19.00 Hinderbana/lek (Observera ingen motionssim)
19.00-20.00 Motionssim/lek
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Lördag 18/2
Lördag
17/2
Navet
Öppet som vanligt
Klockan 18.00-22.30
Årskurs 6-18år

Naturum—Store Mosse
Naturum är öppet under hela sportlovet
På Store Mosse kan du bland annat bygga din egna fågel– och fladdermusholk eller bihotell, pyssla, skåda örnar i örngömslet.
Ta med fika eller grilla.
Grillplatser med ved finns tillgängliga.
Klockan 10.00-16.00
Fri entré
Buss 201 stannar vid Entrén
För mer info, se Naturums hemsida,
www.storemosse.se

Aplarinken
Endast skridskor (utan klubba & puck), klockan 15.00-15.50

Talavidshallen
Blandat: skridskor/klubba/puck, klockan 14.45-18.00

Värnamo simhall
Öppettider gäller enligt simhallens hemsida www.varnamo.se/simhall

17

Söndag 18/2
Naturum—Store Mosse
Naturum är öppet under hela sportlovet.
På Store Mosse kan du bland annat bygga din egna fågel– och
fladdermusholk eller bihotell, pyssla, skåda örnar i örngömslet.
Ta med fika eller grilla.
Grillplatser med ved finns tillgängliga.
Klockan 11.00-17.00
Fri entré
Buss 201 stannar vid Entrén
För mer info, se Naturums hemsida www.storemosse.se

Aplarinken
Endast skridskor (utan klubba & puck), klockan 9.00-10.50

Talavidshallen
Blandat: skridskor/klubba/puck, klockan 12.30-14.00

Värnamo simhall
Öppettider gäller enligt simhallens hemsida www.varnamo.se/simhall
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Fritidsgårdarna
Ordinarie öppettider
Navets fritidsgård—Värnamo

Måndagar
Klockan 18.00-21.30, från årskurs 6 upp till 18 år
Tisdagar
Klockan 18.00-21.30, från årskurs 6 upp till 18 år

Onsdagar
Klockan 18.00-21.30, från årskurs 6 upp till 18 år
Torsdagar
Klockan 18.00-21.30, från årskurs 6 upp till 18 år
Fredagar
Klockan 18.00-22.30, från årskurs 6 upp till 18 år
Lördagar
Klockan 18.00-22.30, från årskurs 6 upp till 18 år

Forshedas fritidsgård - Bollagården
Måndagar
Klockan 15.00-17.00, årskurs 3-6
Klockan 18.00-21.00, från årskurs 6 upp till 18 år

Rydaholms fritidsgård- Folkets Park
Tisdagar:
Klockan 15.00-17.00, årskurs 3-6
Klockan 18.00-21.00, från årskurs 6 upp till 18 år

Bors fritidsgård - Bors SKs lokal
Onsdagar
Klockan 15.00-17.00, årskurs 3-6
Klockan 18.00-21.00, från årskurs 6 upp till 18 år
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Samarbetspartners
Navets fritidgård
Kulturförvaltningen
Medborgarförvaltningen

Teknikcenter, komtek
Naturum, Store Mosse
Vandalorum
Bowlingmagasinet/ Classic bowl

Tekniska förvaltnigen

Värnamo simhall
Med reservation för ändringar i programmet!
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