
Grästorps kommun 

 
 

Aktiviteter 
Vecka 7 

15/2 – 19/2 
 

 
 

 

 

Höstlovsprogrammet finns även på www.grastorp.se 

Evenemangskalendern har aktiviteter under hela året. 

 
 

 

http://www.grastorp.se/


 

 

 
Biblioteket har service varje vardag 

Måndag kl. 9.00 – 18.00 

Tisdag – fredag kl. 9.00 – 16.00 

Kontakta biblioteket om du vill boka tid för att komma in i lokalerna eller beställa 

böcker som hämtas på baksidan. 

Telefon: 0514 – 580 30 

Har du lånekort med pinkod kan du titta på strömmande film: 

Cineasterna.se 

 

https://www.grastorp.se/uppleva-och-gora/kulturhuset.html 

 

 



MÅNDAG 15 FEBRUARI 

 

Hela vecka 7 – öppen bana för Käpphästar och 
avslutning med Rosetthoppning! 
 

Datum: Måndag 15 februari – söndag 21 februari 
Tid:  
Kostnad: 50 kr 
Anmälan: på Ridklubbens instagram – leta upp Rosetthoppningen. 
Frågor till Stina Baldinger  
Mobil: 0703-307078. 
 
Är era Käppisar också lite pigga så här års? 
Ta med dem till Ridklubben och låt dem busa av sej lite! 
En dressyrbana och en hinderbana står uppställd i hagen intill framfartsvägen. 
Som avslutning på veckan blir det Rosetthoppning/Rosettridning på söndag 21 
februari kl. 14. Valfri höjd eller program och alla får rosett. 
Jätte Välkomna! 

 

ROBLOX 

Datum: Måndag 15 februari  

Tid: kl. 13.00 – 15.00 

Kostnad: Gratis 

Anmälan: edis.hadzic@grastorp.se 

(senast sön 14/2) 

 
Under sportlovet kan du som har 

fyllt 10 år joina en digital workshop 

där du får prova på att skapa egna 

spel i Roblox studios tillsammans 

med ungdomarna från Hemkodat.  

Du deltar hemifrån via Zoom och behöver en dator, internet-uppkoppling, en Roblox-

inloggning, och Roblox studio (kan laddas ner gratis på roblox.com/create). 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Froblox.com%2Fcreate%3Ffbclid%3DIwAR2Z48PUuX5olEle9h-wCapy8ds-4On4aIQXLJbcImzNqOiSI1i-8Q9uxQo&h=AT2_KlYNb42cL6vp4MMN_R_g1AYmqoTxlLRzmR0OPvm-3PwkmrSeBSsbM1yFzukVzqVWm-Wj1oYvosJhKV3UEIlD1Da8Bvqfd0MH1TDVnuUgRKWQmjT9UcTedTE2mC2eIgeU&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3mEPZRoQV1-H1jdB7DoFG2sl0wP1BP7hf2Uwqa16H8Vob4enMSldVBgYPKHu6Axu04tetp0yS_3_2NVJPad5JWc0k1WF6lA30k0XgF9T9IW7JU5_YpxxSHiPoITRBBs1Mg5lnDEMgj5yRx07ZlI8_ip-Ry1x3HzE_ie4sKxBs3_dkEAQ


TISDAG 16 FEBRUARI 
 

 
 
 

Padel  
Datum: Tisdag 16 februari 
Tid: från kl. 12.00 
Kostnad: 20 kr 
Bokning via 0514:s Instagram. 
Övrigt: Våfflor vid ungdomsgården 15.30. 
 
Mer info finns på Instagram och Facebook 

 

 
TROLLERISKOLA 

 

(via Zoom) 

Datum: Tisdag 16 februari 
Tid: kl. 15.00-15.45 
Kostnad: Gratis 

Anmälan: 

hanna.sundblad@grastorp.se  

- ange mejl och telefonnummer! 

(senast fredag 12 februari) 
Övrigt: Max 12 deltagare 

 

Har du fyllt 10 år och vill lära dig att trolla? I den här kursen invigs du i trolleriets 
grunder och hur du underhåller med magiska trix. Trollkarlen Joakim Keskinen lär dig 
konster med bl.a. kortlekar, gummiband, snören, kapsyler och annat du hittar 
hemma. 
Fixa en fri yta framför datorn med kamera och mikrofon aktiverad för att delta under 
två spännande lektioner fyllda med magi. Anmäl dig så får du veta mer. 
 

 

 

 



TISDAG 16 FEBRUARI 

TIPSPROMENAD 
 
Datum: Tisdag 16 februari  

Tid: kl. 10.00 – 11.30 

Kostnad: Gratis 

Var: Start på torget utanför Kulturhuset. 

Övrigt: För barn 6-9 år i målmans sällskap. 

 

Ta gärna med egen penna. 

Utlottning av fikabiljetter bland deltagarna. 

 

ROBLOX 

Datum: Tisdag 16 februari   

Tid: kl. 13.00 – 15.00 

Kostnad: Gratis 

Anmälan: edis.hadzic@grastorp.se 

(senast sön 14/2) 

 
Under sportlovet kan du som har 

fyllt 10 år joina en digital workshop 

där du får prova på att skapa egna 

spel i Roblox studios tillsammans med ungdomarna från Hemkodat.  

Du deltar hemifrån via Zoom och behöver en dator, internet-uppkoppling, en Roblox-

inloggning, och Roblox studio (kan laddas ner gratis på roblox.com/create). 

 

 
 
Datum: Tisdag 16 februari  
Tid:  

Ponnylov 1. Kl. 9.30-12.30 

Ponnylov 2. Kl. 13-16 

 
Kostnad: 250 kr inkl. mellis 
Anmälan: och frågor till Stina Baldinger, tel. 0703-307078 
 

Halvdagsläger i stallet med hästar och smådjur, Ridning för de som vill. 
Alla är välkomna, ryttarna delas in i grupper efter ridvana. 
– vi kommer vara mycket utomhus så klä er varmt. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Froblox.com%2Fcreate%3Ffbclid%3DIwAR2Z48PUuX5olEle9h-wCapy8ds-4On4aIQXLJbcImzNqOiSI1i-8Q9uxQo&h=AT2_KlYNb42cL6vp4MMN_R_g1AYmqoTxlLRzmR0OPvm-3PwkmrSeBSsbM1yFzukVzqVWm-Wj1oYvosJhKV3UEIlD1Da8Bvqfd0MH1TDVnuUgRKWQmjT9UcTedTE2mC2eIgeU&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3mEPZRoQV1-H1jdB7DoFG2sl0wP1BP7hf2Uwqa16H8Vob4enMSldVBgYPKHu6Axu04tetp0yS_3_2NVJPad5JWc0k1WF6lA30k0XgF9T9IW7JU5_YpxxSHiPoITRBBs1Mg5lnDEMgj5yRx07ZlI8_ip-Ry1x3HzE_ie4sKxBs3_dkEAQ


ONSDAG 17 FEBRUARI 
 

TROLLERISKOLA  

(via Zoom) 
 

Datum: Onsdag 17 februari  

Tid: kl. 15.00-15.45 

Kostnad: Gratis 

Anmälan: hanna.sundblad@grastorp.se 

- ange mejl och telefonnummer! 

(senast fredag 12 februari) 

Övrigt: Max 12 deltagare 

Har du fyllt 10 år och vill lära dig att trolla? I den här kursen invigs du i trolleriets grunder 

och hur du underhåller med magiska trix. Trollkarlen Joakim Keskinen lär dig konster med 

bl.a. kortlekar, gummiband, snören, kapsyler och annat du hittar hemma. 

Fixa en fri yta framför datorn med kamera och mikrofon aktiverad för att delta under två 

spännande lektioner fyllda med magi. Anmäl dig så får du veta mer. 

 

 ONSDAG 17 FEBRUARI 

Vanlig kväll 
Datum: Onsdag 17 februari 
 

Mer info finns på Instagram och Facebook     
 

 

MINECRAFT 
 
Datum: Onsdag 17 februari  
Tid: kl. 13.00-15.00 
Kostnad: Gratis 
Anmälan: edis.hadzic@grastorp.se (senast 
sön 14/2) 
 
Lär dig bygga med Redstone i Minecraft! 
I vår digitala workshop i Minecraft får du lära 
dig grunderna inom redstone. Vill du joina vår värld behöver du Minecraft på datorn. Du 
deltar hemifrån via Zoom och du behöver dator, internetuppkoppling, ett Minecraft-
konto, och Minecraft Java Edition nerladdat på din dator. 
 

mailto:hanna.sundblad@grastorp.se


 
 

FREDAG 19 FEBRUARI 
 

Grillning i skubbet 
Datum: Fredag 19 februari :  
Mer info finns på Instagram och 
Facebook 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Datum: Fredag 19 februari februari  

Tid:  

Ponnylov 3 kl. 9.30-12.30 

Ponnylov 4 kl. 13-16 

 
Kostnad: 250 kr inkl. mellis 
Anmälan: och frågor till Stina Baldinger, tel. 0703-307078 

Halvdagsläger i stallet med hästar och smådjur, Ridning för de som vill. 
Alla är välkomna, ryttarna delas in i grupper efter ridvana. 
– vi kommer vara mycket utomhus så klä er varmt. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Vi hoppas alla barn och unga får ett 

riktigt roligt sportlov med mycket snö 

i pulkabacken och i skidspåren. 
 

 

Föreningskansliet 0514-392 26 

Med reservation för eventuella ändringar! 


