
 

 
 

   MED KNISLINGE FRITIDSGÅRD 
OBS: SÖNDAG 25/10:  

FISKEDAG I HARASJÖMÅLA  
Ett samarbete mellan Knislinge och Broby fritidsgård 

Vi tjuvstartar lovet redan på söndagen före höstlovet med en härlig fiskedag i vacker natur. 
Spinnfiske, mete och flugfiske är tillåtet. Fångstkvot: max 4 fiskar.  

Pga covid-19 kan vi inte ordna gemensam transport och därför måste du ta dig till och från 
Harasjömåla på eget sätt. För vår del är det helt ok att ni samåker.  

Fritidsgårdspersonal finns på plats från kl. 07:00, men det går bra att börja fiska tidigare om man 
har vuxen med sig tills vi kommer. Vi samlas och börjar fisket vid sjön Södra Bäckasjön. Fiskedagen 

är slut kl. 16:00 (=hämttid). Ta med: egna fiskegrejor, extrakläder och extra matsäck (om du 
önskar). OBS: du bör ha lite vana av fiske samt vara simkunnig. 

Kom ihåg att ställa om klockan till vintertid! 
Pris: 150 kr för fiskekort, grillad korv och dricka 

 

MÅNDAG 26/10:  
LASERDOME I KRISTIANSTAD 

Ett samarbete mellan Knislinge och Broby fritidsgård 
Med sensorförsedda västar på kroppen och futuristiska laservapen i händerna jagar ni varandra 

genom mörka gångar. Det finns inget dataspel i världen som kan framkalla denna adrenalinrusch! 
Pga covid-19 får du ta dig till och från Laserdome (Gallerian) på eget sätt. Fritidsgårdspersonal 

finns på plats och tar emot dig.  Begränsat antal, så var snabb med din anmälan! 
Start kl. 12.00 (kom i tid). Om vi blir många kommer vi att starta en grupp kl. 11, men det 

meddelar vi i så fall. 

Pris: 100 kr för 2 x 20 min 
 

TISDAG 27/10:  
TURNERINGAR, SKATTJAKT & 
 ÖPPET PÅ FRITAN KL. 15-19  

Vi har öppet på fritidsgården kl. 15-19 och kommer att erbjuda skattjakt (start kl. 16:00) plus några 
olika turneringar – biljard, pingis & något tv-spel. Testa dina skills!  

Vinnarna får presentkort att handla för i Tjåsken☺ 
 

ONSDAG 28/10: 
”FREDAG MITT I VECKAN” & ÖPPET PÅ  

KL. 17:00-22:30 
Yeah! Vi sätter fredagsfeeling på onsdagen istället och har öppet på fritidsgården 

 

TORSDAG 29/10 + FREDAG 30/10 = STÄNGT        
 … och inga aktiviteter på fritidsgården, men Broby fritidsgård är öppen! 

FÖR SENASTE INFO – FÖLJ OSS PÅ…  

HÖST-SKÖJ 



INFO & ANMÄLAN 
Medlemskap i Knislinge Fritidsgård krävs för att vistas på fritidsgården, vara med på 

aktiviteter och följa med på resor & nöjen som vi erbjuder. Ordinarie kostnad är 25 kr per 

termin, men i höst får man medlemskortet kostnadsfritt pga begränsat utbud av aktiviteter 

pga Covid-19. Ditt medlemskort gäller även på fritidsgården i Broby och på ungdomsgården i 

Sibbhult. Ni når oss på fritidsgårdens mobil: 0709-53 65 19.  

 
Lämna anmälan och betalning (kontanter)  

till Pernilla i Tjåsken senast ONSDAG 21/10  

 

 

 

Namn deltagare:   ____________________________________ 

Klass:   ____________ 

Mobilnr/tfn till förälder:  ______________________________________ 

Mobilnr till deltagare:    ______________________________________ 

Något särskilt som vi bör känna till (allergier, medicinering etc): 

 

 

 

Anmälan  Dag Aktivitet Pris 

 Söndag 25/10 Fiske i Harasjömåla 150 kr 

 Måndag 26/10 Laserdome i Kristianstad 100 kr 

 Tisdag 27/10 Turneringar etc (krävs ej anmälan) Gratis 

 Onsdag 28/10 Öppet på fritidsgården (krävs ej 
anmälan) 

Gratis 

TOTALT ATT BETALA:                              
KR 


