
Fritidsbanken har öppet

Måndag & onsdag  
kl 13.00-17.00,
tisdag & torsdag  
kl 14.00-18.00,
fredag kl 12.00- 14.00

Sportlovsprogram för Storfors 2023

Måndag 27 feb 
l Pimpelfiske och tävling vid Nykroppa båthamn 
från klockan 10.00 för barn och unga. Nykroppa-
Storfors fiskevårdsförening arrangerar och bjuder på 
grillad korv och priser till alla. Gemensam transport 
från Helianthus blomsterhandel klockan 09.30. 
Kostnadsfritt. Info: Lars Tyvi 070-616 18 97.
l Aktivitetstimmen UF går till skolskogen och grillar 
korv kl 12-13.30. De lär även ut lite om friluftsliv. 
Ålder: Åk 1-3. Kostnad: 20 kr per barn. Samling vid 
Vargbroskolans matsal. Anmälan till ”Aktivitetstimmen 
UF” via deras facebooksida.
l Öppen verksamhet i Vårt Hus i Kyrksten
Kom och pyssla kl 14.00 - 16.00. 
Fritidsgårdsverksamhet kl 16.00 -20.00.
Kom och spela air hockey, pingis och sällskapsspel 
eller bara häng med kompisar. För förskoleklass och 
uppåt. Kostnadsfritt. Arr: Junis /Unf
l Disco på PaX, Storfors kyrka, för lågstadiet kl 
15.15- 16.30. Kostnadsfritt. Arr: Storfors församling
l Bio ”Mumier på äventyr” kl 17.00 i Storfors biograf. 
Biljetter 100 kr.
l Storfors bordtennisklubb har öppen träning kl 
17.00 i Jordkullen Arena. Kostnadsfritt. 
l Filmlabb kl 17.00-19.00. Biblioteksvåningen i 
Kulturhuset. Kostnadsfritt.  
Lär dig filma, klippa samt redigera.

Tisdag 28 feb
l KULAN i Kulturhusets källarvåning har öppet  
kl 15.00-20.00. Kostnadsfritt. 
l Lovhäng på PaX, Storfors kyrka kl 13.30-15.00 för 
mellanstadiet. Kostnadsfritt. Arr. Storfors församling.
l Workshop för barn 6-12 år i Lilla Galejan, 
Kulturhuset kl 9-12. Kostnadsfritt.  
I samverkan mellan ABF och Fritidsbanken. ABF 
pysslar med pärlplattor och Fritidsbanken erbjuder 
olika stationer. Festis och Wasamacka.
Kom och prova på padel i Jordkullen Arena klockan 
13-16. Packet och bollar finns att låna. Instruktör 
finns på plats. Tio platser per timme. Boka genom att 
SMSa till 070-19 19 769. Kostnadsfritt. Arr: BUS & 
Idrottsalliansen.

Onsdag 1 mars 
l Utedag i Vårat hus i Kyrksten kl 13.00 -16.00. Korvgrillning 
och varm choklad. Ställs in vid dåligt väder. Anmälan senast 
28/2 sms till 070- 461 16 28. Kostnadsfritt. Arr: Junis/Unf 
l Testa olika sporter med Aktivitetstimmen UF kl 13-16 i 
Vargbroskolans gymnastiksal. För årskurs 1-3. Anmälan till via 
facebooksidan ”Aktivitetstimmen UF”. Kostnad: 20 kr per barn.
l Kom och prova på padel i Jordkullen Arena klockan 13-16. 
Packet och bollar finns att låna. Instruktörw finns på plats. Tio 
platser per timme. Boka genom att SMSa till 070-19 19 769. 
Kostnadsfritt. Arr: BUS & Idrottsalliansen.
l KULAN i Kulturhusets källarvåning har öppet kl 15.00-20.00. 
Kostnadsfritt.

Fredag 3 mars 
l LAN pågår och avslutas kl 16.00.
l Brädspelskväll med tacobuffé i Vårt hus i Kyrksten kl 
18.00-22.00. Från åk 7 och uppåt. Anmälan via sms till 070- 
461 16 28 senast 1/3. Kostnadsfritt. Arr: Unf.

Fredag 24 feb 
l Disco med sporttema i Kulturhuset Storfors. 
Inträde 10 kronor.
Kl 17.00- 18.00 Minibus.Kl 18.00- 19.30 Lågstadiet 
Kl 19.30-21.00 Mellanstadiet. Kiosk finns. Arr: Junis/
Unf och Aktivitetstimmen UF.
l Bio ”Ant-Man and the Wasp: Quantumania” kl 
18.00, biljetter 100 kr

Tips! När isarna bär plogas en fantastisk skridskobana på sjön 
Vilången. När snön ligger körs också skidspår upp och man 
kan låna sparkar. Kika in på facebooksidan ”Vilångens 

Skridskoentusiaster” för att se isläget. Där finns kartor och senaste nytt.

Öppettider i biblioteketmåndag 10-16, tisdag 10-18, onsdag 10-16, torsdag 10-18, fredag 10-14
Kontakt: 0550-651 94

Torsdag 2 mars 
l Trollstavsmakeri. Två timmar lång workshop i trollstavs-
makeri kl 10-12 för aspirerande häxor och trollkarlar, 
med Teater Trampolin. Vi går igenom träslagens magiska 
egenskaper, lär oss om trollstavens uppbyggnad och 
bestämmer individuell design. Vi betsar och vaxar. Alla 
trollstavar är unika. Efter denna grundkurs är vår förhoppning 
att deltagaren på egen hand kan utveckla sitt intresse för både 
hantverk och magi. 10 platser. Kostnadsfritt men föranmälan 
krävs senast 24/2 till biblioteket 0550-651 94. För barn 
7 -14 år, medföljande vuxen vid deltagare under 13 år. Innan vi 
börjar tälja pratar vi om knivsäkerhet samt säker täljteknik.
l Öppen verksamhet i Vårt Hus i Kyrksten
Kom och pyssla kl 14.00 - 16.00. Fritidsgårdsverksamhet  
kl 16.00 -20.00. Kom och spela airhockey, pingis, 
sällskapsspel eller bara häng med kompisar. För förskoleklass 
och uppåt. Kostnadsfritt. Arr: Junis /Unf.
l Teater Trampolin presenterar en humoristisk 
berättarföreställning om utanförskap, men framför allt om 
vänskapens glädje. Bygger på Sagan om den lilla farbrorn, 
Barbro Lindgrens älskade barnbok i Lilla Galejan kl 13.00. 
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket. För barn 4-8 år.
l LAN i Kulturhuset, Lilla Galejan med start kl 16.00. För barn 
födda 2010 och uppåt. Medtag egen mat och dryck. Ingen 
energidryck är tillåten. Kostnadsfritt. 
Max 25 platser. Först till kvarn. Anmälan till kristina.karlsson@
storfors.se. Ange barnets namn, ålder och målsmans telefon.
l Storfors bordtennisklubb har öppen träning kl 17.00 i 
Jordkullen Arena. Kostnadsfritt. 
l Lovhäng i PaX, Storfors kyrka, kl 17.30-19.30 för högstadiet. 
Kostnadsfritt. Arr: Storfors församling


