
Program

17 – 23 februari 

Sportlov 2020



Måndagen den 17 februari
Bad i simhallen. Öppet från 8:30-20:00 utan 
kostnad för barn och ungdom.  
 
MBU-måndag i Emmaboda. Fryshuset och 
MBU drar till Nöjeshuset i Emmaboda för go-
cart och lazergame. Endast för medlemmar i 
MBU, 15 platser.
Ålder: Högstadiet och uppåt
Plats: Fryshuset/Nöjeshuset i Emmaboda
Arrangör: Fryshuset, kontakta kristoffer.lind@fryshuset.se för anmälan 
och mer information
 
Prova på Showskola med Revyarna. Har du en dröm att stå på scen 
en dag? Nu har du chansen. Låt dramapedagogerguida dig  
genom teaterns förtrollade värld. Släpp loss känslor, fantasi och 
kreativitet. Det behövs ingen tidigare erfarenhet för att 
delta. Ta med  
din kompis så blir vi flera! Fika ingår.
Ålder: Årskurs 1-4 samt 5-9
Plats: Folkets Hus
Tid: 9:00-12:00 ÅK 1-4 samt 13:00-16:00 ÅK5-9
Arrangör: Revyarna, kontaktperson Peter 
Sjöstrand, föranmäl via mail peter@revyarna.se 
 
Fri styrketräning med målsman. Träna gratis med 
målsman under bemannade tider på Vimas!
Ålder: 11 år och uppåt
Plats: Vimas träningscenter i Söderåkra
Tid: 17:00-19:00
Arrangör: Vimas Träningscenter

Juniorfys
Testa på cirkelträning i Torskolans gympasal.  
Ingen föranmälan krävs.
Ålder: 6-12
Plats: Gympasalen i Torsås
Tid: 17:45-18:45
Arrangör: Friskis & Svettis



Tisdagen den 18 februari
Bad i simhallen. Öppet från 8:30-20:00 utan kostnad för barn 
och ungdom. 

Föreningskväll på Fritidsgården. Träffa ett 
urval av de föreningar som finns i kommunen och 
grannkommunerna.Testa brädspel med CalCon, 
Gullabo RC visar upp sina rallybilar, Kalmar Aikido finns 
på plats.  
Ålder: Vänder sig till högstadiet och gymnasiet. 
Plats: Fritidsgården 
Tid: 15:00-21:00
 
Luftgevärsskytte i Gullabo. Välkommen till Gullabo 
skytteförening och prova på luftgevärsskytte. Vi skjuter på elektroniska 
tavlor där du kan följa varje skott.
Ålder: 6 år och uppåt
Plats:Skyttehallen i Gullabo Bygdegård
Tid: 18:00-20:00
Arrangör: Gullabo SKF, kontaktperson Claes 0730-837 874

Rekordkväll på biblioteket. Tävla på biblioteket. Bygg det högsta 
boktornet, skriv det längsta ordet eller slå en strike i
bokbowling. Fina priser står på spel! Vem blir Torsås mästare?
Ålder: 6-12 år
Plats: Biblioteket
Tid: 17.30-19.00
Arrangör: Biblioteket i Torsås, anmäl dig på biblioteket eller ring 0486-
333 70 
 
Tunnbrödsbak i Stenugn
Alla barn är välkomna att prova på att baka tunnbröd i stenugn på 
Olssonska Gården.
Ålder: 6-15 år
Plats: Olssonska Gården
Tid: 14:00
Arrangör: Kulturföreningen Olssonska Gården

 



(tisdag, forts.) 
Fri styrketräning med målsman.Träna gratis med målsman under 
bemannade tider på Vimas!
Ålder: 11 år och uppåt
Plats: Vimas träningscenter i Söderåkra
Tid: 17:00-19:00
Arrangör: Vimas Träningscenter

Sportlovsbio. Biografen visar Spies in disguise  
med svenskt tal.  
Filmen är gratis för alla upp till 16 år.
Ålder: Filmen är tillåten från 7 år och uppåt
Plats: Centrumbion Torsås
Tid: 15:00
Arrangör: Centrumbion/Folkets Hus Torsås

Cirkelfys för tonåringar. Testa på ett cirkelträningspass  
i Torskolans gympasal.  
Ingen anmälan krävs.
Ålder: 12 år och uppåt
Plats: Torskolans gympasal
Tid: 19:00-20:00
Arrangör: Friskis & Svettis
 
Dance Fusion. Kom och testa ett pass dans med Friskis!
Ålder: 12 år och uppåt
Plats: B-hallen i sporthallen
Tid: 17:30-18:30
Arrangör: Friskis & Svettis, föranmäl hos Mia 0735090218

 

Onsdagen den 19 februari 
Bad i simhallen. Öppet från 07:00-20:00 utan kostnad för barn och 
ungdom.  

Prova på musik-kväll på Fryshuset. Fryshuset och NBV erbjuder en 
kväll i musikens tecken där du får prova på olika saker inom musik. Det 
kommer finnas sångcoach på plats samt möjlighet att lära sig grunderna 
för att skapa musik i programmet Logic och möjlighet att vara med och 



spela i band.
Ålder: Mellanstadiet och uppåt
Plats: Fryshuset i Torsås
Tid: Öppet 16-22, prova på musik mellan 18-20
Arrangör: Fryshuset & NBV

Bollspel i sporthallen. Kom och häng i sporthallen med 
ungdomssupporten, vi bestämmer på plats vad vi spelar!
Ålder: Högstadiet & gymnasiet
Plats: A-hallen i sporthallen
Tid: 17:00-20:00
Arrangör: Ungdomssupporten, ungdomssupporten@torsas.se 

Fri styrketräning med målsman.Träna gratis med målsman under 
bemannade tider på Vimas!
Ålder: 11 år och uppåt
Plats: Vimas träningscenter i Söderåkra
Tid: 17:30-19:00
Arrangör: Vimas Träningscenter

Kreativt skrivande med Sigrid. Älskar 
du att skriva berättelser? Drömmer du 
om att bli författare? Kom då på Sigrids 
skrivarkurs. Vi bjuder på fika!
Ålder: 10 år och uppåt
Plats: Biblioteket
Tid: 14.00-16.00 för dig 10 år och uppåt, Kl. 
17.00-19.00 för dig 13 år och uppåt.
Arrangör: Biblioteket, anmäl dig på biblioteket 
eller ring 0486-333 70
 
Luftgevärsskytte i sporthallen. Kom och prova luftgevärsskytte i 
sporthallen, alla är välkomna och det bjuds på fika.
Ålder: 6 år och uppåt
Plats: B-hallen i sporthallen
Tid: 17:00-21:00
Arrangör: Järnsida Skytteförening, kontaktperson Göran Jonasson 
0708890528



Torsdagen den 20 februari
Bad i simhallen. Öppet från 8:30-20:00 utan kostnad för barn och 
ungdom. 

FIFA20-turnering på Fryshuset. Fryshuset i Torsås utmanar Fryshuset 
Nybro på FIFA20-turnering.
Ålder: 13-26
Plats: Fryshuset
Tid: 17:00-21:00
Arrangör: Fryshuset, kontaktperson Kristoffer.lind@fryshuset.se

Uppstart Musik på fritidsgården 2020.  
Vi startar en ny runda med musik på fritidsgården, Isak Adolfsson från 
kulturskolan finns på
plats. Behöver du hjälp med låttexten eller hur du bäst syr ihop en bra 
refräng? Temat är helt fritt, vi välkomnar alla typer av musik och allt som 
hör musik till.
Ålder: Högstadiet & Gymnasiet 
Plats: Fritidsgården 
Tid: 15:00-21:00

Luftgevärsskytte i Gullabo. 
Välkommen till Gullabo skytteförening och prova på luftgevärsskytte.
Vi skjuter på elektroniska tavlor där du kan följa varje skott.
Ålder: 6 år och uppåt
Plats: Skyttehallen i Gullabo Bygdegård
Tid:18:00-20:00
Arrangör: Gullabo SKF, kontaktperson Claes 0730-837 874



Öppettider 
på Torsås bibliotek

Mån: kl. 10.00 – 19.00
Tis: kl. 11.00 – 17.00
Ons: kl. 10.00 – 19.00
Tors: kl. 10.00 – 19.00
Fre: kl. 10.00 – 17.00
Lör: kl. 10.00 – 13.00

Varmt välkomna till biblioteket för 
att låna massor av bra, spännande 
och roliga böcker! Hos oss finner 
du också möjlighet till kreativitet, 

läsning och avkoppling. 

På bibliotek.torsas.se hittar ni 
senaste nytt, bland annat program 
över vad som händer för barn på 

bibblan nu i vår.



(torsd. forts)
Trollerishow på bibblan! Saker dyker upp försvinner, förvandlas och till 
och med svävar runt.
Ålder: 6 år och uppåt
Plats: Biblioteket
Tid: 11:00-11:40
Arrangör: Biblioteket 
 
Lär dig trolla och hur du underhåller 
med magiska trix. Trollkarlen Joakim 
Keskinen lär dig konster med rep, kort och 
bollar.
Ålder: 10 år och uppåt
Plats: Biblioteket
Tid: 13:00-14:30
Arrangör Biblioteket, anmäl dig på biblioteket eller ring 0486-333 70

Sportlovsfiske. Vi samlas på parkeringsplatsen vid Fulviks badplats, 
medtag eget kastspö och fiskeutrustning. Vi grillar och står för mat och 
dryck (korv med bröd).
Ålder: 13 år och uppåt
Plats: Fulvik
Tid: 10:00-15:00
Arrangör: Fritidsgården, anmäl dig till gustav.hagstrom@skola.torsas.se 

Sportlovsbio. Biografen visar LasseMajas Detektivbyrå - Tågrånarens 
hemlighet, filmen är gratis för alla upp till 16 år.
Ålder: Tillåten från 7 år och uppåt
Plats: Centrumbion 
Tid: 17:00
Arrangör: Centrumbion/Folkets Hus

Fri styrketräning med målsman. Träna gratis med målsman under 
bemannade tider på Vimas!
Ålder: 11 år och uppåt
Plats: Vimas träningscenter i Söderåkra
Tid: 17:00-19:00
Arrangör: Vimas Träningscenter 
 



Egen häst för en dag. För dig som vill prova på hur det är att ha egen 
häst. Vi mockar, fodrar, pysslar med hästarna och rider. Vi kommer även 
att ha en teorilektion. Hjälm och säkerhetsväst finns att låna, deltagarna 
behöver ha bra skor med viss klack, mjuka byxor och i övrigt kläder efter 
väder.
Tänk på att tvätta kläder och annan utrustning om ni vistas i andra stall.
Medtag egen lunch, vi bjuder på fika. Max 12 deltagare, först till kvarn.
Ålder: 7-15
Plats: Ridhuset i Torsås
Tid: 9:00-14:00
Arrangör: Torsås Ryttare, kontaktperson Elin Fransson
föranmälan krävs info@torsasryttare.se

Fredagen den 21 februari
Bad i simhallen. Öppet från 15:00-20:00 utan kostnad för barn och 
ungdom. 
 
Skräckfilmsmaraton på Fryshuset
Fryshuset har öppet hela kvällen och kör maraton 
med filmer av det läskigare slaget.
Ålder: Högstadiet och uppåt
Plats: Fryshuset
Arrangör: Fryshuset, kontaktperson kristoffer.
lind@fryshuset.se

Kvällsturnering i innebandy
Bilda eget 3-mannalag och haka på vår turnering 
i innebandy, alla är välkomna. Det kommer att bli 
uppvisningsmatch mellan fritidsgården och ungdomssupporten. Vi spelar 
musik och avslutar lovet tillsammans.
Ålder: Högstadiet och uppåt
Plats: Sporthallen i Torsås
Tid: 18:00-00:00
Arrangör: Fritidsgården & Ungdomssupporten.
Föranmäl lag i fritidsgården, via messenger, mail, post eller brevduva 
senast 20/2. (Vid för få lag flyttas kvällen till fritidsgården)



(fredag, forts.) 
Pyssel- och mysstund i stallet. Tycker du om hästar? Välkommen till 
oss på Torsås Ryttare! Du får borsta, rykta och umgås med våra snälla 
lektionshästar, och också lära dig att tolka deras kroppsspråk för att 
bättre förstå dem. 

Ta på oömma kläder som inte fladdrar eller kan fastna, och rejäla skor. 
Kläder efter väder; är det kallt ute är det även kallt i stallet. Kom ihåg 
tvätta kläder och utrustning om du går mellan olika stall. Ridhjälm finns 
att låna.
Ålder: från 6 år och uppåt
Plats: Ridhuset i Torsås
Tid: 9:00-10:00
Arrangör:Torsås Ryttare, kontaktperson Elin 
Fransson 0486-102 33
Föranmäl på info@torsasryttare.se
 

Happy Friday. Hela familjen är välkommen 
till Skruvemåla Skola för en kväll med lekar 
inomhus och utomhus, andakt, korvgrillning 
och fika.
Ålder: Hela familjen är välkommen
Plats: Skruvemåla skola
Tid: 18:00-20:30
Arrangör: Sionförsamlingen i Gullabo, kontaktperson Linda Runesson 
070-669 30 59 eller
Jimmy Andersson 070-091 52 61



Lördagen den 22 februari 
Bad i simhallen. Öppet från 11:00-18:00 utan kostnad för barn och 
ungdom. 
 
Bollspel i sporthallen. Kom och häng i sporthallen med 
ungdomssupporten, vi bestämmer på plats vad vi spelar!
Ålder: Högstadiet & gymnasiet
Plats: A-hallen i sporthallen
Tid: 18:00-21:00
Arrangör: Ungdomssupporten, ungdomssupporten@torsas.se

Aktivitetsdag i Bergkvara gympasal. SSU Kalmar håller i aktivitetsdag 
i Bergkvara. De bjuder på lunch och aktiviteter och film.
Föranmälan krävs, meddela allergier.
Ålder: 13 år och uppåt
Plats: Bergkvara gympasal
Tid: 11:00-15:10
Arrangör: SSU, anmälan skickas till jenny.melander@ssu.se. Sista 
anmälningsdag är den 19/2.

Söndagen den 23 februari 
Biografen visar filmen Paw Patrol: Redo, Rejsa, Rädda. Filmen är gratis för alla 
upp till 16 år.
Ålder: Helt barntillåten
Plats: Centrumbion
Tid: 10:30
Arrangör: Centrumbion/Folkets Hus









Aktiviteterna i det här programmet 
vänder sig till alla ungdomar i 
årskurs F-9 i Torsås kommun. 
Det betyder att även barn och 
ungdomar med någon form av 
funktionsnedsättning är välkomna 
att delta. För allas trygghet kan 
det vara lämpligt att ta kontakt 
med kontaktpersonen till den 
enskilda aktiviteten, för att få veta 
exakt vilka möjligheter som finns 
för det enskilda barnet att delta. 
Varmt välkommen!



Vi önskar er alla ett riktigt härligt sportlov!


