
 

 
Vecka 8, 19 - 25 februari 

 



Simrishamn 
 

Biblioteket i Simrishamns kommun 
  

Öppettider 
 

Måndag-torsdag kl. 10.30-19.00 
Fredag kl. 10.30-17.00 
Lördag kl. 11.00-14.00 

 

19/2 kl. 13-15: Lär dig teckna 
manga med Elise Rosberg! Du lär 
dig att teckna ögon, näsa, mun, 
ansikte och olika sorters hår i 
mangastil. Du får även testa på att 
rita kroppar, kläder och göra en 
miniserie! Från åldrar 9 år och 
uppåt. Max 25 stycken – 
Föranmälan till biblioteket 0414-81 
93 00 

19/2 kl. 14-15: Sagostund för barn 
mellan 3-6 år i sagorum Njord. 

Yngre syskon är också välkomna. 

21/2 kl 14-15 Kreativ högläsning för barn mellan 7-10 år. Efteråt samtalar vi om 
upplevelsen kring berättelsen. Max 12 barn. Närstående vuxna är välkomna. 

23/2 kl 13-15 Seriefanworkshop med Seriefest Malmö. Inför Malmö Seriefest som är i 
Malmö 2-3 mars kommer Saskia Gullstrand från Seriefest hålla i en workshop där 
fokus kommer vara hur du skapar en berättelse i bild och sedan får du som deltar 
möjlighet att göra en egen liten trycksak. Föranmälan till biblioteket 0414-81 93 00 

 
 

Ungdomens hus – Bénka-dí  
Öppettider  
 
Tisdagar 16.00 – 20.00 för årskurs 7 till och med 17 år. 
 
Onsdagar 16.00 – 20.00 för årskurs 7 till och med 17 år. 
 
Fredagar 18.00 – 22.00 för årskurs 7 till och med17 år. 
 
___________________________________________________________________ 
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Österlens Museum 
 

Slå katten ur tunnan! 
För tredje året i rad får vi vara med om en gammal, traditionell dansk-skånsk lek, där 
vi tävlar om vem som blir årets Kattakung/drottning. I fjol fick vi en Kattadrottning, blir 
det en kung i år? Den som slår katten ur tunnan blir årets Kattakung/drottning. Kom 
utklädd till katt så ordnar vi ansiktsmålning.  
Åldersgräns 5 år. 
Ingen föranmälan. 
Måndag 19/2 kl. 15.00, Samling framför kyrkan 
 
Pokémon-vandring 
En vandring för både stora och små. Pokémon Go har fått många att gå ut och röra 
på sig. Vad man oftast inte tänker på är att man tack vare spelet kan lära sig mycket 
om kulturen i sin stad. Följ med museipedagog Veronica Jeppsson på en 
pokémonjakt genom Simrishamn och få samtidigt veta mer om de olika pokéstoppen 
och historien bakom dem. Du får som vuxen även en inblick i Pokémonvärlden och 
en beskrivning av de olika Pokémons vi stöter på under vandringen. 
Ingen föranmälan krävs.  
Pris: 40 kr .  
Från 9 år. Familjepris 120 kr.  
Ta med egen smartphone med nedladdad Pokémon Go.  
Onsdag 21/2 kl. 14.00, Österlens museum 
 
Garn-verkstad 
Garn kan vi använda till mer än att sticka och virka. 
Vi lär oss göra band i olika tekniker, vi flätar, påtar, 
slyngar, väver och gör egna bollar i olika storlekar 
och färger. Museipedagog Veronica Jeppsson  och 
ullhantverkare Marianne Davidson handleder. 
Från 7 år. 
Pris: 40 kr. 
Torsdag 22/2 kl. 12-15, Österlens museum 

________________________________________________________________ 
 

Österlens Skytteförening 
 

Alla är välkomna att prova på att skjuta med luftgevär. 
 
Tisdag 17.00-20.00 
Torsdag 17.00-20.00 
 
Plats: Simrislundsskolan 
___________________________________________________________________ 
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Friskis och Svettis 
 

Skolbarn/ungdomar bjuds på träning under sportlovet på bemannade tider. Anmälan 
och registrering i receptionen. Befintliga bokningsregler gäller. 
 
Regler: ungdomar fr o m 12 år ska träna med vuxen i gymmet eller 
på gruppträning   (spinning och cirkelgym minst 150 cm). Från 15 
år, fri träning.  
 
 
Torsdag och Söndag har vi juniorgym där vi har en instruktör på 
plats som hjälper dem i gymmet. Från 12år. 
 
För mer information: simrishamn.friskissvettis.se/  
________________________________________________________________ 

Sportlovsveckan på Korsavad 
 
Aktiv Ungdom  
Under sportlovet finns en massa spännande aktiviteter i 
Korsavadshallarna. Måndag-Fredag kl 10:00-14:00 
samt längre under vissa dagar. 
 
Aktuellt program finns på hemsidan 
www.fritidosterlen.se och facebooksida 
Facebook.com/fritidosterlen 
 

___________________________________________________________________ 
 

Teaterbiografen Grand 
 
Under hela sportlovet visas 2-3 filmer per dag på Biografen Grand i Simrishamn. För 
mer information: http://www.teaterbiografengrand.se/  
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
Fotboll på sportlovet 

 
Fotbollsnördarna välkomnar alla barn födda mellan 2006 och 
2009 att anmäla sig för att spela fotboll i Jonebergshallen 
måndag – onsdag.  
 
Födda 2006-2007 spelar 09.00-11.30. 
Födda 2008-2009 spelar 12.00-14.30.  
 
Kostnad: Tredagar, inklusive vattenflaska och t-shirt 300 kronor. 
Anmälan: https://goo.gl/forms/Ip58iXcNYbiMcGC33  
För mer information: fotbollsnordarna@gmail.com  
 
___________________________________________________________________ 
 

Borrby, Hammenhög & Gärsnäs 
________________________________________________________ 

 
Svenska kyrkan, Gärsnäs församling 

 
Amerikaresan, med Marcus Svensson och Petter 
Eriksson, spelas måndagen den 19 februari kl 11 i Borrby 
församlingshem och kl 13 i Hammenhögs 
församlingshem. Vi bjuder på korv med bröd efter 
föreställningen. 
 
Tänkt för barn från 6 år t o m årskurs 3.  
Gratis – meddela om ni kommer en större grupp. 
 
Kontaktperson: Gerd Roos 0414-639 13, SMS 0725-73 43 13, 
gerd.roos@svenskakyrkan.se 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Borrby IF 
 

I Borrby sporthall arrangerar Borrby IF sin årliga fotbollsturnering. 
 
Speldagar: 
16-18 februari 
23-25 februari  
Onsdagen den 21 februari anordnas sporlovsdisco mellan 17.30-
21.30 för barn mellan 7 och 12 år. 
Frågor: sportlovscupen@borrbyif.se 
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___________________________________________________________________ 
 

Gyllebo kulturbastu 
 
Vi bjuder in till vedeldad våtbastu och kanske ett svalkande dopp i Gyllebosjön. Bastu 
så nära indianerna man kan komma. 
 
Tisdag 21/2 Tjejer kl. 18.00-19.30 
Torsdag  23/2 Killar kl. 18.00-19.30 
 
Vill ni ha föräldrarna med, har vi öppet båda kvällarna 
19.30-21.00. Aktiviteten är gratis. Vi bjuder på dryck 
och tilltugg. Ta med två badlakan. 
 
Anmälan 070-624 00 89 senast kl. 16.00 den dag du vill komma. Har du frågor ring 
vår ordförande 070-624 00 89. 
 

 
Kivik, Sankt Olof & Vitaby 

________________________________________________________ 
 
Kiviks Bio visar Monky 
 
Frank, 11 år, hittar en dag en livs levande apa i familjens 
trädgård. Apan kallar de för Monky och med henne startar 
ett spännande och roligt äventyr för hela familjen. Men det 
går snart upp för dem att Monky inte är en vanlig apa och 
att det inte var en tillfällighet att hon dök upp just i deras 
trädgård. Vem är hon? Var kommer Monky ifrån och går 
det att hemlighålla henne för byn? Ett varmt fartfyllt 
äventyr tar Frank och familjen från Sverige till Thailands 
djupaste djungel. 

 
När: 21 februari klockan 15.00. 
Var: Biografen i Kivik 
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 
Buhres 

 
Vi kommer att servera veckans fisk i restaurangen, måndag - fredag kl. 11:00 - 16:00. 
Välj mellan veckans fiskrätt eller stekt sill med potatismos, dillmorötter och lingon. 
Salladsbuffé, bröd & smör och kaffe ingår. Denna vecka kan barnen även välja på 
fish´n´chips. 
 
125 kr vuxenportion 
75 kr barnportion 
 
I restaurangen har vi ett pysselbord. 
I butiken har vi pirattema med skattjakt hela veckan, 
fiskdamm varje dag mellan 12:00-15:00, tävlingar med 
vinster för alla barn. 
___________________________________________________________________ 
 

Naturum Stenshuvud 
 
Naturum har öppet 17-25/2 alla dagar kl 10-16. Gratis inträde. 
 
Tisdag 20/2 och torsdag 22/2 
Snickeriverkstaden är öppen mellan kl. 10-14 
Tag en kölapp och räkna med viss väntetid. 
Begränsat antal holkar. 
Pris: 20 kr/holk 
Grillen är tänd och du kan prova på att hugga ved! 
 

Onsdag 21/2 kl. 9-12; Vildmarkshajk 
Följ med naturvägledare Simon Lundin på hajk i nationalparken! 
Oömma kläder efter väder. 
För barn i åldern 8-12 år. Tag med matsäck. 
Föranmälan till Naturum tel: 0414-70882. Begränsat antal 
platser. 
  
I Naturum kan man dessutom pyssla, lösa kluriga tipspromenader 
och bygga bihotell under hela sportlovet. 
 
För fritids, ring och boka en tid för er grupp! Tel: 0414-70882 
E-post: naturum.stenshuvud@lansstyrelsen.se

 
__________________________________________________________________ 
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Kiviks AIF 

 
Prova på att spela bordtennis och badminton i Kiviks 
sporthall. 
 
När: 19 och 21 februari kl. 13.00-15.00  
Var: Kiviks Sporthall 

___________________________________________________________________ 
 

Albo Ridklubb 
 

Kom och prova på att rida, åka häst och vagn och gå 
tipsrunda. Vi bjuder på grillad korv och varm choklad med 
bulle. Allt detta för endast 50 kronor 
 
Tid: Torsdag 22/2 kl. 13.00-15.00 
Plats: Havängs parkeringsplats (vid vandrarhemmet) 
Kontakt: Lise-Lotte Gudmundsson 070-627 43 51 eller 
alboridklubb@gmail.com 

                                    Reducerat pris för förskolor vid förbokning. 
 

 
Kiviks Café & Bageri 

 
Muffinsbak med barn på tisdagen 20/2 och torsdag 22/2,  
kl. 10 –12. 
Pris 150 kronor/barn 
Föranmälan:  
Tel: 0414-700 15 

___________________________________________________________________ 
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Kiviks hotell & SPA 

Sportlovsspa onsdag 21 februari kl. 09.00-12.00 eller kl. 12.30 - 15.30  

Fika ingår och står framdukat kl. 11.30-13.00. 
Inträde i spa, fika samt aromatisk bastu ingår. 
Barn 6-15 år, 120 kr  
Barn har tillträde i målsmans sällskap. OBS! Barn från 6 år. 
Vuxna från 16 år, 320 kr.  

Behandlingar 295 kr (endast för barnen från 8 år). Välj minimassage eller 
miniansiktskur. 
Aromatisk bastu ingår i sportlovs-spa. 
 
Familjespa söndag 25 februari kl. 12.00-15.00 – en härlig stund med barnen!  
 
Fika ingår och står framdukat från kl. 14.30 (från 6 år, behandlingar från 8 år). 
Barn 6-15 år 95 kr. Vuxna från 16 år 295 kr. 
 
Behandlingar 295 kr (endast för barn från 8 år). Välj minimassage eller 
miniansiktskur. 
Aromatisk bastu ingår inte i familjespa, endast i sportlovs-spa. 
___________________________________________________________________ 

Kiviks Museum 

Lek loss på sportlovet! 
Måndag den 19 februari: Vi gör vårt eget 
historiska pyssel och får möjlighet att prova 
de leksaker vi själva tillverkat. Vi pysslar 
mellan kl. 11-12.30, äter grillad korv i 
pausen och fortsätter leka och testa mellan 
kl. 13 och 14. Pyssel, material, korv, dricka 
och lek kostar 50 kr/barn. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 



Kiviks Musteri 

Bestig Stenshuvud – ett sportlovsäventyr! 

 
Lördagen den 24 februari kl. 10–12.   
 
Starten sker på Naturskolan Österlen, som ligger precis vid Kiviks 
Musteri. Här får du göra en bergsbestigarflagga och du får med dig 
en karta, äpple och god dryck.  
 
På vandringen kan du även besöka Naturum och lösa en klurig 
uppgift. Väl tillbaka på Naturskolan väntar en liten belöning. 
Vandringen tar cirka 2 timmar i ”familjetakt” och blir man hungrig 
kan man äta en god brunch på Kiviks Musteri.


