
www.ostragoinge.se/jullovJullov!
Broby Fritidsgård - åk 12-17 år
23, 27, 2 och 3 december kl. 12-18
Häng med kompisarna, ät pepparkakor,  
spela lite spel. 

Fryshuset Östra Göinge - Alla är välkomna!  
Fryshuset håller öppet och har en del 
aktiviteter på gång på jullovet. Se mer om 
Fryshuset Östra Göinge på Facebook.

Sibbhults Folkets hus - Jullovsbio
Bion visar nedan filmer vid flera tillfällen:  
Star Wars – Rise of Skywalker, Frost 2, Sune – Bestman. 
För dagar och tider se www.sibbhultsfh.se 

Biblioteken i Östra Göinge
Broby - Öppet alla helgfria vardagar under 
jullovet kl. 12-17 förutom torsdagen den 2 januari 
då det är öppet kl. 12-19, lördagar kl. 10-13

Glimåkra - Öppet måndagar under jullovet kl. 15-17

Hanaskog - Öppet torsdagen den 2 januari  
kl.10-12 och kl.13-16

Sibbhult - Öppet torsdagen den 2 januari  kl. 14-19

Trollarinken i Glimåkra  - Skridskoåkning för 
allmänheten 
21 december kl. 12.30-16.00
22 december kl. 11.30-16.00
26-30 december kl. 12.00-14.30
1-2 januari kl. 10.00-16.00 
3 januari kl. 14.30-16.00
4 januari kl. 14.00-16.00
5 januari kl. 11.30-16.00
6 januari kl. 13.30-16.00
7 januari kl. 10.00-16.00

Bowlinghallen i Knislinge
Bowlinghallen håller stängt den 23 och 27 december för 
att åter öppna den 2 januari enligt ordinarie öppettider. 
Se www.knislingebowlingcenter.se för mer information.

Broby simhall - allmänbad
20, 27 december, 3 januari kl.15-18

Jullovsaktivitet Glimåkra (drop-in) 
7 januari, Trollacenter och Trollarinken kl.9.30-12.30 

Gratis, för alla åldrar, möjlighet att fika på medhavd 
matsäck. Våra ledare är ungdomar i årskurs 5 och 6. 
De är utbildade Ledstjärnor av Skåneidrotten i skolans 
Rörelsesatsning och kommer finnas på plats vid flera 
olika stationer, som till exempel skridskoåkning i 
ishallen, brädspel och fika i cafeterian, kickbike och 
sparkcykel i skateparken eller pulkaåkning i backen.  
Fritidsbanken kommer och kan låna ut all utrustning 
som behövs till de olika stationerna. 

Frågor: therese.svenssoncollin@ostragoinge.se

Trollarinken i Glimåkra - Prova på hockey (drop-in)
21 december kl.11.15-12.15
Ta med skridskor, hjälm finns att låna. 
Kontakt: Christoffer Larsson, shooters.ik@hotmail.com 
Arrangör: Shooters IK

Tomteparad
23 december kl.13.00 i Knislinge med start vid gam-
la stationshuset och slutmål Snapphanehallen.  
Där väntar clownen Mike, frukt och godis till  
paradtomtar, dans kring granen, testa på handboll 
och kolla in den stora dansande tomten! 
Arrangör: Göinge Handbollsklubb.

Sibbhults sporthall - Prova på bollsporter (drop-in) 
27 december, 2-3 januari kl.9.30-12.00, kl. 13-15  
Prova på t.ex. fotboll, handboll, basket, badminton 
med mera. Fritidsbanken kommer och kan låna ut  
all utrustning som kan behövas dessa dagar. 
Kontakt: Mats Hoff på 076-3390234
Arrangör: Sibbhults IF tillsammans med Kultur och Fritid

Glimma ryttarförening - Julkul i stallet 
27 december kl. 10.00-14.00
10.00-12.00 ridning
12.00-14.00 pyssel, häst- och stallskötsel 
Det bjuds på fika/korv. 
Frågor? Kontakta Berit Stigsson på 0708-472101 
eller beritstigsson@gmail.com
Arrangör: Glimma ryttarförening

Kul kultur

Föreningslivet

Annat kul...

På fritidsgårdarna 


