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FREDAG 14/2 
 

PROVA PÅ JUDO 

Kom och prova på Judo! 
Kl.17-18: för 7-14 år. 
Spegelsalen i Snapphanehallen 
i Knislinge. Ingen föranmälan 
krävs, gratis.  
Frågor Anders 070-5365453.  
Arr: Knislinge Budoklubb 

 
ISDISCO I GLIMÅKRA 
Kl.18-20 i Trollarinken. 
Isdisco på isen och i 
klubbrummet för åk F-6! 
Entre: 25 kr.  
Cafeterian är öppen. Frågor: 
044-42300.  
Arrangör: Glimma Hockey 
 
LÖRDAG 15/2 
 

PROFFSIGT PYSSEL – 

KULTURHUSET VITA SKOLAN 
Kl.10.00–13.00. Drop-in 
verkstad där vi släpper loss vår 
kreativitet med proffspysslaren 
Therese Brönjemark. Både 
barn och föräldrar är välkomna!  
Frågor: 
biblioteket@ostragoinge.se 
eller 044-7756140 på 
bibliotekets öppettider. 
Arrangör: Kultur & Fritid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÖNDAG 16/2 
 

SPORTLOVSBIO I SIBBHULT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Paw Patrol: Redo, Rejsa,  
Rädda”  

Kl.15, Sibbhults Folkets hus. 
Åldersgräns: Barntillåten, 70 
min, (Sv.tal). 
En pojke vid namn Ryder leder 
de 6 modiga valparna Chase, 
Marshall, Rocky, Rubble, Skye 
och Zuma. När trubbel inträffar 
så är Tass Patrullen där för att 
hjälpa till. Perfekt för de minsta 
biobesökarna! Alla Paw Patrol-
valparna är mycket glada när 
en biltävling med The Whoosh 
kommer till Adventure Bay. 
Valparna hejar på The Whoosh, 
men borgmästare Humdingers 
kusin, den fuskande Cheetah 
har andra planer. Fast besluten 
att vinna pokalen tar Cheetah 
till alla slags smutsiga knep för 
att se till att hon vinner loppet. 
Ready, Race, Rescue 
innehåller en film och ett avsnitt 
av Paw Patrol som inte har 
visats på tv tidigare. 
Reservera biljetter på 
boka@sibbhultsfh.se. 
Biljettkassan öppnar 45 min 
innan föreställning och nås på 
044-48126. Läs mer på 
www.sibbhultsfh.se 
Arr: Bio Sibbhults Folkets Hus 

 
 

 
 

SPORTLOVSBIO I SIBBHULT 
 

 
 
”Breaking Surface” 

Kl.18, Sibbhults Folkets hus. 
Åldersgräns: från 15 år. (Sv. tal) 
De svensk/norska halvsystrarna 
Tuva och Ida ger sig ut för att 
göra sitt traditionsenliga 
vinterdyk i Nordnorge, men då 
händer det som inte får hända. 
Ett stenras får Tuva att fastna 
30 meter under vattenytan och 
begraver all deras utrustning. 
Allt är borta och systrarna är 
avskurna från omvärlden. I en 
kamp för att rädda sin syster 
pressas Ida till det yttersta och 
när allt tycks förlorat är det mer 
som står på spel än bara 
överlevnad  

Reservera biljetter på 
boka@sibbhultsfh.se. 
Biljettkassan öppnar 45 min 
innan föreställning och nås på 
044-48126. Läs mer på 
www.sibbhultsfh.se 
Arr: Bio Sibbhults Folkets Hus 
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MÅNDAG 17/2 
 

FRYSHUSET – ÖPPEN 

VERKSTAD 
Öppet kl.10.00-14.00 för 
motorintresserade ungdomar 
på nya Fryshuset på 
Pappersbruksvägen 8, Broby. 
Kom och kolla in våra nya 
lokaler! Läs mer på 
https://fryshuset.se/plats/ostra-
goinge/ eller Instagram 
fryshusetostragoinge eller på 
Facebook. 
 

SIBBHULTS UNGDOMSGÅRD 
Kom och häng med oss! 
Brädspel – Musik – Turneringar 
– Byggprojekt och mycket mer! 
Öppet kl.11-16. Åk 6 t.o.m. 19 
år. Läs mer på 
www.sibbhultsungdomsgard.se 
Frågor: 0768-501791 eller 
alexander.nielsen@fare.se  
Medlemskort för 2020 krävs, 
kostnad 25kr. 
 

KICK-OFF TEATER-GRUPP! 
Kl.16-18 i Kulturhuset Vita 
Skolan, Broby.   
Välkommen på kick-off som blir 
första tillfället för att öva 
improvisation och spela teater 
fram till 31 maj! Vi avslutar med 
föreställning, om gruppen vill 
så, i början av juni. För barn 
och unga ca 10-15 år. 
Intresseanmälan och frågor till 
Lena Pearson 070-2409990 
eller Marianne Johansson  
073-3248089. Varmt välkomna 
önskar vi både nybörjare och 
fortsättare! 
Arr: Östra Göinge 
Riksteaterförening och Kultur & 
Fritid 

 
 
 

 
 
KNISLINGE FRITIDSGÅRD 
Spela biljard, pingis, tv-spel 
eller häng med kompisarna och 
lyssna på musik! 
Öppet kl.17.00-22.00.  
Åk 6 t.o.m. 17 år.  
Frågor: 0709-536519. 

Medlemskort för 2020 krävs, 
kostnad 25kr.  
 
BROBY FRITIDSGÅRD 
Kom och chilla med oss på 
fritidsgården!  
Öppet kl.17.00-22.00.  
Åk 6 t.o.m. 17 år.  
Frågor: 0761-621366. 

Medlemskort för 2020 krävs, 
kostnad 25kr. 
 

PROVA PÅ LUFTGEVÄR 
Kl.17.30-19.30 i källaren på 
gamla brandstationen, 
Rosenstigen 2 i Knislinge.  
Gratis, drop in! 
Frågor: Håkan 0709-905593. 
Arrangör: Knislinge 
Skytteförening. 
 

PROVA PÅ LUFTGEVÄR 
Kl.18-20 i Solhällans källare, 
Hjärsås. Gratis, drop in! 
Frågor: Magnus 073-3359603. 
Arrangör: Göinge Skyttegille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TISDAG 18/2 
 

”ÖPPEN SPORTHALL” – 

BROBY SPORTHALL MED 

LEDSTJÄRNORNA! 
Kl.9-11, Broby Sporthall.  
Kom och lek på olika stationer i 
sporthallen! 
Prästavångsskolans  
Ledstjärnor har planerat en rad 
olika stationer och aktiviteter, 
som gjort för en förmiddag med 
mycket lek och bus. Vi får även 
besök av en Pop-up bibbla med 
myshörna där man kan pausa 
och spela spel eller läsa lite.  
Man är här och leker på eget 
ansvar, föräldrar är givetvis 
också välkomna!  
Öppet för alla åldrar, gratis, 
drop-in och ingen föranmälan.  
Frågor 044-7756063.  
Arrangör: Kultur & Fritid och 
Ledstjärnorna 
 

FRYSHUSET – ÖPPEN 

VERKSTAD 
Öppet kl.10.00-14.00 för 
motorintresserade ungdomar 
på nya Fryshuset på 
Pappersbruksvägen 8, Broby. 
Kom och kolla in våra nya 
lokaler! Läs mer på 
https://fryshuset.se/plats/ostra-
goinge/ eller Instagram 
fryshusetostragoinge eller på 
Facebook. 
 

SIBBHULTS UNGDOMSGÅRD 

Kom och häng med oss! 

Brädspel – Musik – Turneringar 

– Byggprojekt och mycket mer! 

Öppet kl.11-16. Åk 6 t.o.m. 19 

år. Läs mer på 

www.sibbhultsungdomsgard.se 

Frågor: 0768-501791 eller 

alexander.nielsen@fare.se  . 

Medlemskort för 2020 krävs, 

kostnad 25kr. 

https://fryshuset.se/plats/ostra-goinge/
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TISDAG 18/2 
 

BROBY & KNISLINGE 

FRITIDSGÅRD – 

FOTBOLLSTURNERING! 

Spela fotboll med oss i 

Snapphanehallen, Knislinge! 

Start kl.12.15. Vi delar in oss i 

lag på plats och spelar fram till 

ca kl.16.00. Gratis, ingen 

föranmälan behövs. Åk 6 t.o.m. 

17 år. Frågor: 0709-536519.  

Öppet på fritidsgården i Broby 

kl.12-17. Medlemskort för 2020 

krävs, kostnad 25kr. 
 

”BADKUL” – BROBY SIMHALL 

MED LEDSTJÄRNORNA! 

Kl.12, Broby Simhall.  

Häng med på vattenlek! Vi tar 

fram alla roliga grejor som finns 

i simhallen. 

Prästavångsskolans 

Ledstjärnor har planerat och 

kommer att finnas med och 

hålla i lekar.  

Man är här och simmar på eget 

ansvar, simhallens 

ordningsregler om 

simkunnighet gäller som 

vanligt, föräldrar är givetvis 

också välkomna!  

Öppet för alla åldrar, gratis och 

ingen föranmälan men 

begränsat antal platser så kom i 

god tid för att vara säker på att 

få plats! Frågor på 044-

7756063. Arrangör: Kultur & 

Fritid och Ledstjärnorna 

 
 
 
 
 

 
 

SPORTLOVSBIO I SIBBHULT 
 

 
 
”LasseMajas detektivbyrå – 
Tågrånarens hemlighet” 

Kl.14, Sibbhults Folkets hus. 
Åldersgräns: barntillåten, 82 
min, (Sv.tal)(Sv.txt). 
Lasse och Maja har fått sin 
detektivbyrå nedlagd av 
polischefen i närliggande 
Kristinelund när Klara söker 
upp dem. Hon behöver hjälp 
med att bevisa att hennes 
pappa Ferdinand är oskyldig till 
tågrånet han dömts för. Lasse 
och Maja ser nu sin stora chans 
att få upprättelse, att visa att de 
visst kan lösa brott! Snart ska 
ett nytt kassaskåp fullt med 
pengar transporteras med 
tåget. Det finns många 
misstänkta och de börjar 
komma något på spåren. 
Saken är bara den att 
Ferdinand har rymt från 
fängelset och är försvunnen. 
Reservera biljetter på 
boka@sibbhultsfh.se. 
Biljettkassan öppnar 45 min 
innan föreställning och nås på 
044-48126. Läs mer på 
www.sibbhultsfh.se 
Arr: Bio Sibbhults Folkets Hus 

ONSDAG 19/2 
 

FRYSHUSET – ÖPPEN 

VERKSTAD 
Öppet kl.10.00-14.00 för 
motorintresserade ungdomar 
på nya Fryshuset på 
Pappersbruksvägen 8, Broby. 
Kom och kolla in våra nya 
lokaler! Läs mer på 
https://fryshuset.se/plats/ostra-
goinge/ eller Instagram 
fryshusetostragoinge eller på 
Facebook. 
 

SIBBHULTS UNGDOMSGÅRD 
Kom och häng med oss! 
Brädspel – Musik – Turneringar 
– Byggprojekt och mycket mer! 
Öppet kl.11-16. Åk 6 t.o.m. 19 
år. Läs mer på 
www.sibbhultsungdomsgard.se 
Frågor: 0768-501791 eller 
alexander.nielsen@fare.se   
Medlemskort för 2020 krävs, 
kostnad 25kr. 
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ONSDAG 19/2 

 
SPORTLOVSBIO I SIBBHULT 
 

 
 

”Sonic the Hedgehog” 
(Sv. tal) 
Kl.14, Sibbhults Folkets hus. 
Från 7 år, 99  min. 
Sonic the Hedgehog är en live-
action äventyrskomedi baserad 
på de klassiska och älskade 
videospelen från Sega som 
fokuserar på den berömda, 
kaxiga ljusblå igelkotten. Filmen 
följer Sonics äventyr när han 
försöker hantera det märkliga 
livet på jorden tillsammans med 
sin nyfunna, mänskliga bästa 
vän Tom Wachowski. Sonic och 
Tom samarbetar för att försöka 
stoppa den skurkaktiga Dr 
Robotnik från att fånga Sonic 
och använda sina enorma 
krafter för att ta över världen  
Reservera biljetter på 
boka@sibbhultsfh.se el 044-
48126. Läs mer på 
www.sibbhultsfh.se 
Arr: Bio Sibbhults Folkets Hus 
 
 
 
 
 
 

BROBY & KNISLINGE 

FRITIDSGÅRD – INSTÄLLT! 

SJÄLVFÖRSVAR FÖR TJEJER 
Testa självförsvar! Du får lära 
dig hur du hanterar farliga 
situationer, både tekniker och 
mental träning. Det ger bättre 
självkänsla och tryggare 
identitet. Häng på nu, tjejer! 
Samling kl.12.45 vid 
Snapphanehallen, klara ca 
kl.14.30. Åk 6 t.o.m. 17 år. 
Kostnad: 20kr.  
Frågor: 0709-536519. 

Medlemskort för 2020 krävs, 
kostnad 25kr. 
 

PROVA PÅ JUDO 
Kom och prova på Judo! 
Kl.18-19: för 7-14 år. 
Kl.19.15-20.30: från 14 år. 
Spegelsalen i Snapphanehallen 
i Knislinge. Ingen föranmälan 
krävs, gratis.  
Frågor Anders 070-5365453.  
Arr: Knislinge Budoklubb 
 

TORSDAG 20/2 
 

”ÖPPEN SPORTHALL MED 

KLÄTTRING” –  AKTIVITET AV 

LEDSTJÄRNORNA! 
Kl.9-11, Snapphanehallen, 
Knislinge. Västerskolans och 
Snapphane-skolans Ledstjärnor 
har planerat en rad olika 
stationer och aktiviteter, som 
gjort för en förmiddag med 
mycket lek, klättring och bus. Vi 
får även besök av en Pop-up 
bibbla med myshörna där man 
kan pausa o spela spel eller 
läsa lite. Man leker här på eget 
ansvar, föräldrar är givetvis 
också välkomna! Öppet för alla 
åldrar, gratis, drop-in och ingen 
föranmälan.  
Frågor 044-7756063.  
Arrangör: Kultur & Fritid och 
Ledstjärnorna 

PYSSLA MED HJÄRTAN <3! 
 
Kl.9-11 på Knislinge bibliotek. 
Förläng Alla hjärtans dag med 
att skapa ett hjärta med oss 
under lovet och sprid ännu mer 
kärlek till din omgivning! Malin 
Nyberg är på plats och 
inspirerar med sina foto av 
hjärtan i naturen och erbjuder 
olika material att skapa egna 
hjärtan med. 
Gratis, drop in! 
Frågor på 044-7756140. 
Arrangör: Kultur & Fritid 
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TORSDAG 20/2 
 

HÖSTLOVSBIO I SIBBHULT 

 
”Pelle Svanslös”  

(Sv.tal) 
Kl.10, Sibbhults Folkets hus. 
Åldersgräns: Barntillåten, 67 
min. 
Kattungen Pelle Svanslös lever 
ett härligt liv på landet 
tillsammans med Birgitta, 
flickan som älskar honom mest 
av allt i hela världen. Vid ett 
ruskigt oväder ramlar Pelle ned 
i en å som för honom ensam 
hela vägen till den främmande 
stora staden Uppsala. Där 
träffar han många nya vänner, 
men staden är också full av inte 
alls så trevliga typer. Hur ska 
Pelle fortsätta våga tro på att 
man ska vara snäll mot alla? 
Räcker hans mod till för att bli 
en hjälte? Och kommer han 
någonsin att komma hem till 
Birgitta igen? 
Reservera biljetter på 
boka@sibbhultsfh.se. 
Biljettkassan öppnar 45 min 
innan föreställning och nås på 
044-48126. Läs mer på 
www.sibbhultsfh.se 
Arr: Bio Sibbhults Folkets Hus 

FRYSHUSET – ÖPPEN 

VERKSTAD 
Öppet kl.10.00-14.00 för 
motorintresserade ungdomar 
på nya Fryshuset på 
Pappersbruksvägen 8, Broby. 
Kom och kolla in våra nya 
lokaler! Läs mer på 
https://fryshuset.se/plats/ostra-
goinge/ eller Instagram 
fryshusetostragoinge eller på 
Facebook. 

 
SIBBHULTS UNGDOMSGÅRD 
Kom och häng med oss! 
Brädspel – Musik – Turneringar 
– Byggprojekt och mycket mer! 
Öppet kl.11-16. Åk 6 t.o.m. 19 
år. Läs mer på 
www.sibbhultsungdomsgard.se 
Frågor: 0768-501791 eller 
alexander.nielsen@fare.se   
Medlemskort för 2020 krävs, 
kostnad 25kr. 
 

PROVA-PÅ BOWLING 

OCH/ELLER JUDO – AKTIVITET 

MED LEDSTJÄRNORNA! 
Kl.12 och kl.13, 
Snapphanehallen, Knislinge.  
Börja bowla kl.12 och kör sen 
Judo med Knislinge Budoklubb 
kl.13 eller tvärtom! Har du bara 
tid en timme välj en av 
aktiviteterna. Västerskolans och 
Snapphaneskolans Ledstjärnor 
har planerat denna eftermiddag 
och kommer att vara på plats 
och hjälpa till. Man är med på 
eget ansvar, föräldrar är 
givetvis också välkomna!  
Öppet för alla åldrar, gratis, 
drop-in och ingen föranmälan.  
Frågor på 044-7756063. 
Arrangör: Kultur & Fritid, 
Ledstjärnorna och Knislinge 
Budoklubb 
 
 

KNISLINGE FRITIDSGÅRD 
Spela biljard, pingis, tv-spel 
eller häng med kompisarna och 
lyssna på musik! 
Öppet kl.17.00-22.00.  
Åk 6 t.o.m. 17 år.  
Frågor: 0709-536519. 

Medlemskort för 2020 krävs, 
kostnad 25kr.  
 

PROVA PÅ LUFTGEVÄR 
Kl.17-20 i Solhällans källare, 
Hjärsås. Gratis, drop in! 
Frågor: Magnus 073-3359603. 
Arrangör: Göinge Skyttegille 
 
FREDAG 21/2  
 

FRYSHUSET –  
ÖPPEN VERKSTAD 
Öppet kl.10.00-14.00 för 
motorintresserade ungdomar 
på nya Fryshuset på 
Pappersbruksvägen 8, Broby. 
Kom och kolla in våra nya 
lokaler! Läs mer på 
https://fryshuset.se/plats/ostra-
goinge/ eller Instagram 
fryshusetostragoinge eller på 
Facebook. 
 

BROBY FRITIDSGÅRD 
Kom och chilla med oss på 
fritidsgården! Vi bjuder på 
pizzaslice .  
Öppet kl.15.00-21.00.  
Åk 6 t.o.m. 17 år.  
Frågor: 0761-621366. 

Medlemskort för 2020 krävs, 
kostnad 25kr. 
 

PROVA PÅ JUDO 

Kom och prova på Judo! 
Kl.17-18: för 7-14 år. 
Spegelsalen i Snapphanehallen 
i Knislinge. Ingen föranmälan 
krävs, gratis.  
Frågor Anders 070-5365453.  
Arr: Knislinge Budoklubb 
 
 
 

mailto:boka@sibbhultsfh.se
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LÖRDAG 22/2 
 

PROFFSIGT PYSSEL – 

KULTURHUSET VITA SKOLAN 
Kl.10.00–13.00 blir det drop-in 

verkstad där Marianne 

Johansson hjälper oss att 

skapa och pyssla. Både barn 

och föräldrar är välkomna!  

Frågor: 

biblioteket@ostragoinge.se 

eller 044-7756140 på 

bibliotekets öppettider. 

Arrangör: Kultur & Fritid 
 

 

TEATER – GOSEGRISEN - OM 

KONSTEN ATT LEKA SJÄLV 

Kl.11.00, Kulturhuset Vita 

Skolan, Broby. Möt Ankafara 

och hennes Gosegris i en 

barnsligt rolig föreställning med 

mycket lek och bus. Leken är 

det viktigaste redskapet vi kan 

ge våra barn. Genom leken 

utvecklar vi förmågan att 

fantisera och tänka i nya banor. 

I leken kan vi prova och låtsas 

– leken bearbetar våra känslor 

och upplevelser.  

Speltid: 30 min. För barn från 3 

år. Fri entré men förboka gärna 

biljetter på 

kultur@ostragoinge.se eller 

telefon 044-7756140 för att 

vara säker på att få en plats. 

Arrangör: Östra Göinge 

Riksteaterförening och Kultur & 

Fritid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÖNDAG 23/2 
 

SPORTLOVSBIO I SIBBHULT 

 
”Sonic the Hedgehog” 

(Sv. tal) 

Kl.15, Sibbhults Folkets hus. 

Från 7 år, 99  min. 

Sonic the Hedgehog är en live-

action äventyrskomedi baserad 

på de klassiska och älskade 

videospelen från Sega som 

fokuserar på den berömda, 

kaxiga ljusblå igelkotten. Filmen 

följer Sonics äventyr när han 

försöker hantera det märkliga 

livet på jorden tillsammans med 

sin nyfunna, mänskliga bästa 

vän Tom Wachowski. Sonic och 

Tom samarbetar för att försöka 

stoppa den skurkaktiga Dr 

Robotnik från att fånga Sonic 

och använda sina enorma 

krafter för att ta över världen 

Reservera biljetter på 

boka@sibbhultsfh.se el 044-

48126. Läs mer på 

www.sibbhultsfh.se 

Arr: Bio Sibbhults Folkets Hus 
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AKTIVITETER SPECIFIKT FÖR 

DIG MED 

FUNKTIONSVARIATION 

Det finns aktiviteter specifikt för 

dig med en funktionsvariation. 

Program finns på 

www.ostragoinge.se/uppleva/frit

id/aktiviteter-for-

funktionsnedsatta.  

Arr: Hässleholm, Osby & Östra 

Göinge kommun i samverkan 

 

FUB ARRANGERAR … 

Besök 

http://www.fub.se/lokalt/fub-

ostra-goinge där fler aktiviteter 

för dig med funktionsvariation 

finns.  

På höstlovet är det följande: 

Bad i Broby simhall lördag 

15/2 & 22/2 kl.14-15.30.  

Gratis, drop-in!  

Frågor Elna 044-41935. 

Medlemskap i FUB krävs. 

Arr: Föreningen för 

Utvecklingsstörda Barn, Unga 

och Vuxna - Östra Göinge 

 

********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖPPETTIDER 

 

ISHALLEN I GLIMÅKRA 

Fre 14/2 kl.14.30-16.30 

Lör 15/2 kl.14.00-16.00 

Sön 16/2 kl.12.30-16.00 

Mån, Ons-Tors kl.10.00-16.30,  

Tis & Fre kl.12.00-16.30,  

OBS – ändrad tid lör-sön! 

Lör 22/2 kl.12.30-14.00, 

Sön 23/2 kl.13.00-15.00.  

Hjälm finns att låna i ishallen. 

Pris: barn 5 kr, vuxen 10 kr. 

Trollarinken 044-42500 eller 

trollarinken@ostragoinge.se 

 

CURLING I GLIMÅKRA 

Mån kl.10.00-21.00,  

Tis-ons kl.14.30-21.00,  

Tors-fre kl.10.00-21.00,  

Lör-sön kl.10.00-20.00. 

Kostnad: skolor 100kr/bana/h, 

övriga 300kr/bana/h, helgpris 

från fredag kl.18.00 

400kr/bana/h. 8 pers/bana. 

Bokning 044-42500 eller 

trollarinken@ostragoinge.se 

 

SIMHALLEN I BROBY 

Fre: kl.15.30-18.30 allmänbad.  

Pris: barn 15 kr, vuxen 25 kr. 

Se hemsida för tider för 

motionssim och vattengympa, 

www.ostragoinge.se. 

Frågor: 044-7756130 eller 

brobysimhall@ostragoinge.se  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BOWLING I KNISLINGE 

Måndag kl.10.00-19.00  

Tisdag kl.10.00-19.00  

Onsdag kl.15.00-17.00 

Torsdag kl.10.00-20.00 

Fredag kl.13.00-20.00 

Höstlovspris 120kr/bana/timme 

fram till kl.17 alla dagar samt till 

kl.20 på fredagen!  

För mer information se 

www.knislingebowlingcenter.se. 

Bokning: 

bokning@knislingebowlingcent

er.se eller 0765-906840. 
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