
www.hallsberg.se/sportlov

Här får du tips på en rad olika aktiviteter under vinterlovet!

SPORTLOVSPROGRAM
18 -26 februari 2023

http://www.hallsberg.se/sportlov


Välkommen till Romben, 
kommunens nya ungdomsgård  
på Norr i Hallsberg för dig i mellanstadiet.

Tisdag 21 februari

RIDNING
 
Prova på ridning i Lindhult!  
8 plater. Anmälan krävs. 
Avresa från Romben 14.00. Återkomst ca 
16.30.

BAD
 
Vi går tillsammans och badar på Allébadet.
Avgång från Romben 15.30

Måndag 20 februari

RIDNING 
Prova på ridning i Lindhult!  
8 plater. Anmälan krävs. 

Avresa från Kuben 14.00. Återkomst ca 16.30.

Tisdag 21 februari

HOCKEY
Hockeyresa till Behrn Arena i Örebro. 
Vi ser på en hockeymatch tillsammans.
8 platser.  Anmälan krävs.

Avresa från Kuben 18.15. Återresa efter 
matchens slut

Onsdag 22 februari

SKRIDSKODISCO
Skridskor och hjälmar finns till utlåning,  
begränsat antal.
Plats och tid: Sydnärkehallen 13.00-16.00 

BOWLING
Vi bowlar ihop med den nya ungdomsgården 
Romben på norr. 36 platser. Anmälan krävs. 
Plats och tid:  Nytorget 17.00-18.00

Torsdag 23 februari

PADEL
Prova Padel! 8 deltagare Anmälan krävs. 
Vi ordnar med transport. Avresa från 
Kuben 16.30

BÅGSKYTTE
VI provar bågskytte i Tomta 14.00-16.00 
Anmälan krävs. Avresa 13.45

Arrangör: Hallsbergs kommun 
Kontakt: 0582-68 51 23 
Plats: Kuben, Södra Allén 26, Hallsberg
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Ordinarie öppettider under veckan:
Måndag till fredag 14.00-20.00 
Från åk 4 till 18 år.

Till Kubens aktiviteter anmäler du dig 
från måndag 13 februari, direkt på Kuben 
eller på telefonnummer: 0582-68 51 23. 
För ändringar och tillägg i Kubens 
program se Instagram: kuben.ungdomshus

Fredag 24 februari 

JUMPYARD

Vi åker till Örebro och hoppar!
12 platser. Anmälan krävs. 
Avresa från Kuben 17.15. Åter ca 20.30

Alla aktiviteter
på Kuben under 
lovet är gratis!
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UNGDOMSGÅRDEN 
ROMBEN

Måndag 20 februari 

JUMPYARD

Vi åker till Örebro och hoppar!
12 platser. Anmälan krävs. 
Avresa från Romben 17.15. Åter ca 20.30

Till Rombens aktiviteter anmäler du dig, 
från måndag 13 februari, direkt på 
Romben eller River Karlsson: 0582-68 56 
47. För ändringar och tillägg i Rombens
program se Instagram: romben.ungdomshus

Onsdag 22 februari

SKRIDSKODISCO
Skridskor och hjälmar finns till utlåning,  
begränsat antal.
Plats och tid: Sydnärkehallen 13.00-16.00 

BOWLING
Vi bowlar ihop med  undgomsgården Kuben.
36 platser. Anmälan krävs.  
Plats och tid:  Nytorget 17.00-18.00
Vi går tillsammans från Romben 16.30.

Torsdag 23 februari

BÅGSKYTTE
VI provar bågskytte i Tomta 14.00-16.00 
Anmälan krävs. Avresa 13.45

Fredag 24 februari

PADEL
Prova Padel! 8 deltagare Anmälan krävs. 
14.30-16.00. Avresa från Romben14.00.

Arrangör: Hallsbergs kommun 
Kontakt: River Karlsson: 0582-68 56 47. 
Plats: Stocksätterskolan, fritidshem Rönnen

Ordinarie öppettider under veckan:
Måndag till fredag 16.30-19.00. Åk 4-6 Alla aktiviteter

på Romben under 
lovet är gratis!



BOWLING 

Vi bowlar tillsammans! 
Kostnad: 20 kr/barn/ungdom 
Max 18 personer. Ålder: 10-18.

Torsdag 23 februari 15.00-17.00.
Plats: Nytorget, Hallsberg 

FOTBOLLSTURNERING
Kom och kör turneringsspel med oss!
Max 6 lag och max 5 spelare/lag.  
Ålder:10-18.

Lördag 25 februari 15.30-18.30.
Plats: Alléhallen, A hallen

VERDANDI
SKID- OCH PULKAÅKNING
Vi åker skidor/pulka tillsammans. Ta med 
egna skidor och/eller pulka, hjälm, varma 
kläder. Vi bjuder på korv och bröd, dricka, te, 
kakor. Ålder: 8-18 år.

Måndag 20 februari 13.00-17.00.
Plats: Verners backe eller Kvarntorpshögen
Samling på Stocksätterskolans parkering
Max 14 platser om vi åker till Kvarntorps- 
högen. Vid Verners backe obegränsat antal

BASKETTURNERING
Basketturnering, max 4 lag och max 5 
spelare per lag. Ålder 10-18 år 

Tisdag 21 februari 16.00-17.30 
Plats: Stocksätterskolans idrotthall

BODABORG 

Vi åker till Bodaborg i Karlskoga!   
Vi har 9 platser. Ålder: 13-19 år. 
Resa och entré kostar 100 kr/person.

Onsdag 22 februari 10.00-16.30.
Avresa 10.00 från Spontanidrotsplatsen vid 
Stocksätterskolan. Hemkomst ca 16.30.

Arrangör: Verdandi Hallsberg 
Kontakt: 070-789 20 34 
sedink@hotmail.com
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Gratis!

Gratis!

Gratis!

MELLISTIPS 

Banan- och blåbärsbollar 
Ingredienser till ca 8 bollar
• 2 st bananer (gärna bruna)
• 2,5 dl havregryn
• 1 tsk kardemumma
• 1-2 msk flytande honung
• 1 dl blåbär (frysta går bra)

Tillagning:
1. Sätt ugnen på 175 grader.
2. Mosa bananerna och blanda i de

andra ingredienserna.
3. Klicka ut i små bollar på en plåt och grädda i 

ugnen ca 10 min.

Tips! För extra lyx går det att doppa  
bollarna i smält choklad eller nutella.

www.
undertian.

com

Plats: Gamla skolan i Hjortkvarn
Arrangör: Ungdomsgården HUG1
Kontakt och mer information:
hjortkvarnsungdomsgard.hug1@gmail.com

LÖRDAGSHÄNG 

Häng med oss på HUG1 i Hjortkvarn!

Lördag 18 februari  18.00 -21.00 
Lördag 25 februari  18.00 -21.00

Vi har gympasalen öppen, spelar TV-spel, ser 
på film, pysslar med mera! 

UNGDOMSGÅRDEN HUG1  MELLISTIPS 

Piggelinsmoothie
Du behöver: 1 blender eller stavmixer
Ingredienser till 2 glas: 

• 1 dl gröna ärtor (frysta)
• 1 päron (gärna sött och mjukt)
• 1 msk färsk ingefära eller 1 tsk malen
• Saften av 1 halv  citron
• 3 dl mjölk

Tillagning:

1. Skala ingefäran om du använder färsk
(riv den också om du vet med dig att
din mixer inte är jättestark)

2. Ta bort kärnhuset från päronet.
3. Mixa i alla ingredienser förutom

citronen i en blender eller med stav
mixer tills det blir en slät smoothie.

4. Pressa i saften av citronen och rör om.
5. Häll upp i glas.

www.
undertian.

com

Gratis!
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BJUD FÅGLARNA PÅ MAT
Vill du hjälpa fåglarna att hitta mat i kylan? Då kan du göra egna, energirika havrebollar 
och hänga ut till fåglarna. 

2 dl Fiberhavregryn 2 dl Solrosfrön
Du behöver:
2 dl smält smör utan salt 2 dl smält 

     kokosfett

 • Blanda smält smör och smält kokosfett i en ganska stor skål.
• Häll i fiberhavregryn och solrosfrön och blanda noga.
• Låt blandningen stelna så det går att forma bollar av den.
• Forma bollar stora som snöbollar.
• Häng upp bollarna i en fågelhängare för talgbollar,
   till exempel en sådan som på bilden här bredvid. 

Receptet är taget från Naturhistoriska museets hemsida. 

http://Naturhistoriska museets hemsida. 
https://undertian.com/
mailto:sedink@hotmail.com
mailto:hjortkvarnsungdomsgard.hug1@gmail.com
http://www.undertian
http://www.undertian
https://undertian.com/
https://www.nrm.se/index.html
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PYSSEL

Vi pysslar med sugrör med mera.
Drop in måndag 20 februari  
11.00-12.00 och 13.30-14.30 

Ålder från 6 år och uppåt. 
Plats: Hallsbergs bibliotek 

TROLLERIFÖRESTÄLLNING 
med trollkarlen Frank Phoenix
En galen och lite tankspridd trollkarl bjuder  
på humoristisk magi med full fart rakt igenom. 

Tisdag 21 februari 13.00, Hallsbergs bibliotek. 
Från 6 år. Föreställningen är cirka 30-40 min 

TROLLERIWORKSHOP 
Lär dig trolleritrix med trollkarlen Frank 
Phoenix. Efter workshopen får man med sig 
lite material hem. 

Tisdag 21 februari 14.40, Hallsbergs bibliotek. 
Fån 8 år. Workshopen är cirka 2,5 timmar.

Vill du ha en plats på workshopen? 
(10 platser) Ring: 0582-68 53 63 eller maila 
biblioteket@hallsberg.se

BIBLIOTEKET  

Öppettider:
HALLSBERGS BIBLIOTEK:   
Lördag 18 februari   11.00–14.00
Måndag 20 februari 11.00–19.00
Tisdag 21 februari  11.00–19.00  
Onsdag 22 februari  11.00–17.00
Torsdag 23 februari 11.00–17.00
Fredag 24 februari        11.00–17.00  
Lördag 25 februari   11.00–14.00

PÅLSBODA BIBLIOTEK:  
Måndag 20 februari 10.00–12.00 

12.30–15.00 
Onsdag 22 februari  10.00–13.00

HJORTKVARNS BIBLIOTEK:  
Tisdag 21 februari    14.00–17.00

LÄSUTMANING
Utmana dig själv under lovet!

6-9 år: Läs ett kapitel i en bok själv  
eller med en vuxen minst 3 gånger under 
lovet.

10-12 år: Läs 20 sidor i en bok minst 4 gånger 
under lovet eller läs högt för ett syskon eller 
vuxen 2 gånger.

13-15 år: Läs ut en bok under lovet eller 
ladda ner en ljudbok eller e-bok från  
bibliotekets app Biblio och börja lyssna.

Barnens bibliotek
Välkommen in på Barnens bibliotek! 
Här hittar du massor av boktips, 
information om författare, böcker, 
pyssel, skrivtips och roliga tävlingar! 

Länk till Barnens bibliotek 

Aktuellt: 
• Challenge 2023 vårens tävling
• Ordna ditt eget bok-OS

Gratis! AFTER SCHOOL

Onsdag 22 februari Start 15.30 
och håller på cirka 1 timma.
Vi pratar böcker, pysslar och bjuder på fika!
Plats. Hallsbergs bibliotek. Ålder: 8-12 år

VI PYSSLAR MASKER!
Kom och gör din  
egen fantasimask  
som du får ta med 
dig hem!

Drop in onsdag 22 februari  
Pålsboda bibliotek 10.30-12.00 

Drop in torsdag 23 februari 
Hallsbergs bibliotek 11.00-12.00 och 
13.30-14.30 

Vill du ha koll på nya böcker?  
Hämta Barn- och ungdombokskatalogen-
för 2022/2023 gratis på biblioteket eller  
ladda ner digitalt.  Där hittar du urval av 
info om nya böcker!

Pysselvagnen står framme på Hallsbergs 
bibliotek hela lovet och är fullastad med 
papper, pennor, lim, pyssel med mera.

Kontakta biblioteken:
Telefon: 0582-68 53 63
E-post: biblioteket@hallsberg.se

Besök biblioteken
Hallsbergs bibliotek: Västra Storgatan 10
Pålsboda bibliotek: Sköllergården, Kyrkogatan 5
Hjortkvarns bibliotek: Skolan, Vintergatan 54 

       Instagram: hallsbergsbibliotek
Facebook: Hallsbergs bibliotek

STREAMA FILM 

Du som har ett bibliotekskort på Hallsbergs 
bibliotek kan låna strömmande film direkt till 
din dator, surfplatta eller smartphone via 
Cineasterna. Du kan låna 6 strömmande  
filmer per månad. Hjälp av vuxen krävs.

Streama via Cineasterna  
Kontakta oss om du behöver  
hjälp med att ladda ner Cineasterna. 

LÅNA LJUDBÖCKER/E-BÖCKER

Ladda ner appen Biblio och lyssna/läs böcker 
på din mobil/surfplatta/dator via bibliotekskort.
Ladda ner appen biblio Hjälp av vuxen krävs.

Gratis! Gratis!

Gratis!

Gratis!
Gratis!

https://www.hallsberg.se/kultur-och-fritid/bibliotek/lana-las-och-lyssna-e-bocker-och-e-ljudbocker.html
http://digitalt. 
https://www.hallsberg.se/kultur-och-fritid/bibliotek/lana-och-se-strommande-film.html
mailto:biblioteket@hallsberg.se
mailto:biblioteket@hallsberg.se
https://www.kulturradet.se/publikationer/barn--och-ungdomsbokskatalogen-202223/
https://www.hallsberg.se/kultur-och-fritid/bibliotek/lana-las-och-lyssna-e-bocker-och-e-ljudbocker.html
https://www.hallsberg.se/kultur-och-fritid/bibliotek/lana-och-se-strommande-film.html
https://www.barnensbibliotek.se/
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ÖSTANSJÖ FOLKETS HUS

BARNBINGO MED JUDITH & LINNEA 

För barn till och med 6:an Ingen kostnad 
och fina priser!

Måndag 20 februari 18.00
Plats: Östansjö Folkets Hus, Culturum

VINTERLOVSMATINÉ

Vi visar film! Barn från 6 år i vuxens sällskap. 
Godiskiosk, efter filmen kan man köpa fika. 

Lördag 25 februari 14.00-16.00
Plats: Östansjö Folkets Hus

Gratis!

Arrangör: Folkets hus Östansjö  
Kontakt: Beatrice 073 157 27 89 

UT I NATUREN! 
På Naturhistoriska riksmuseets hemsida  
hittar du massor av roliga tips på vad du kan 
göra ute i naturen. Spana på vinterfåglar, gör 
egna talgbollar till fåglarna, hitta spår i naturen 
och mycket mer.

MAGISKA TEATERN    

E-SPORT (LAN)

Välkomna till  
Magiska Teaterns 
E-sports-träff!
Ta med egen dator,
surfplatta eller
mobil att spela på.
Vi kopplar upp oss
och spelar från
19.00 till efter
midnatt.
Vi beställer mat från den lokala pizzerian
och snacks, godis och läsk finns att köpa i
lokalen. Orkar du hålla dig vaken?

Anmäl dig till: lilaemma@gmail.com 
Tisdag 21 februari 19.00-01.00

TEATERSPORT

Tävla i teater! Kan man det? Ja! Kom hit och 
testa olika grenar, som hatgame, död på 
en minut, alfabetsscen och många andra, 
tillsammans med andra teaterapor!  

För alla åldrar men max 20 personer. 
Anmäl dig till: lilaemma@gmail.com
Onsdag 22 februari 16.00-18.00

Arrangör: Magiska Teatern, 
Plats: Askersundsvägen 30, Vretstorp 
Kontakt: magiskateatern.se@gmail.com

Gratis!

Gratis!
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Öppettider:
Lör-sön 18-10 februari 10.00-15.40

Måndag 20 februari 10.00 -19.40

Tisdag 21 februari 10.00 -19.00

Onsdag 22 februari  10.00 -19.00

Torsdag 23 februari 10.00 -19.00

Fredag 24 februari 10.00 -19.40 

Lör-sön 25-26 februari 10.00 -15.40

Endast vuxensim under lovet 
Måndag -fredag 06.30  - 08.00
Tisdag -torsdag 19.00  -19.40  

För allmänna priser och information 
om gym med mera. Kontakta kassan på  
telefon: 0582-68 53 75 eller gå in på: 
www.hallsberg.se/allehallen  
Arrangör: Hallsbergs kommun
Plats: Allébadet, Alléhallen, Hallsberg

Sportlovsmeny för barn 7-17 år (87 kr): 
Entré, festis, korv med mos + glasstrut 
som finns i kassan (ej GB-glass)

ALLÉBADET ALLMÄNHETENS ÅKNING

Ta med familjen och kom på allmänhetens 
åkning under vinterlovet!  

Ta med egna skridskor och hjälm. Det finns 
ett begränsat antal skridskor för utlån. Leta 
reda på vaktmästare på plats vid behov.  
Glöm inte att klä dig varmt!

SKRIDSKODISCO
Onsdag 22 februari 13.00 -16.00 
Vi släcker ner, tänder discobelysningen och 
spelar musik (högt ljud)

Arrangör: Hallsbergs kommun 
Plats: Sydnärkehallen. 
Fri entré
www.hallsberg.se/sydnarkehallen

Måndag 20 feb

Tisdag 21 feb

Onsdag 22 feb

Torsdag 23 feb

Fredag 24 feb

Lördag 25 feb

Söndag 26 feb

UTAN KLUBBA

13.00 -15.45

13-16 Skridskodisco

13.00 -15.45

17.00 -18.00

9.00 -10.00

MED KLUBBA

13.00 -15.45

13-16 Skridskodisco

13.00 -15.45

18.00 -19.00

10.00 -11.00

ÖPPETTIDER:

Gratis!Gratis!

mailto:lilaemma@gmail.com
mailto:lilaemma@gmail.com
mailto:magiskateatern.se@gmail.com
http://www.hallsberg.se/allehallen
http://www.hallsberg.se/sydnarkehallen
https://www.nrm.se/index.html


ANT-MAN AND THE 
WASP: Quantumania 

Söndag 19 februari 18.30 
Ålder: Från 11 år
Entré 100 kr 

ASTERIX & OBELIX:
I drakens rike 

Tisdag 21 februari 14.00 
Ålder: Se bioguiden.se

Entré 80 kr

Arrangör: Folkets hus Hallsberg Kontakt: 0582 -61 18 38 
Plats: Spektrum Bio, Södra Allén 14, Hallsberg Biljetter: säljs på plats innan bion 
Snacks och dricka finns att köpa på plats. Vi tar emot kort eller kontant, ej swish

SPEKTRUM BIO
MUCKLORNA
Söndag 19 februari 16.00 
Ålder: Se bioguiden.se

 Entré 80 kr TRAILER

PROVA PÅ SPORTER

TRAILER TRAILER

Arrangörer: Ålsta BTK och Östansjö IF 
Kontakt: Ålsta BTK, Kjell Andersson, 072-
5046270, kjell.andersson2@outlook.com
Östansjö IF: Jörgen Knutsson 076- 
650 87 46, knutte.oif@gmail.com

BORDTENNIS
Välkommen att prova på bordtennis!
Ta med inomhusskor. Racket och boll finns på plats.

Tisdag 21 februari  och onsdag 22 februari 

10.00 -12.00 Ålder: 7-11 år
12.00-14.00 Ålder: 12-16 år 

Plats: Västra skolans gymnastiksal, Västra 
Storgatan 42, Hallsberg. Tänk på att P-skiva 
behövs för att parkera utanför.

Gratis!
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BÅGSKYTTE

Vill du prova skjuta bågskytte? 
Måndag 20 februari 9.00 -12.00
Torsdag 23 februari  13.00 -16.00

Plats: Järnvägens Bågskytteanläggning i Tomta. 
Ta med inneskor.  

Vill ni komma med en större grupp ser vi 
gärna att ni bokar det i förväg. 

BADMINTON 
Kom och prova badminton! 

Prova på badminton!
För dig som är 6-16 år. Ta med kläder och skor 
för inne-idrott. Racket och bollar finns att låna. 

Tisdag 21 februari  13.00 -15.00
Torsdag 23 februari 10.00-12.00

Plats: Bollhallen, Sydnärkehallen 

Arrangör: Järnvägens BmK Hallsberg 
Kontakt: Sören Pettersson, 070-226 75 56
soren_pettersson@telia.com

Arrangör: Järnvägens Bågskytteförening  
Kontakt: Anders Fredriksson, 070-542 61 66 
Se hemsida www.jif.nu för mer information 
och vägbeskrivning

Gratis!

Gratis!

FRIIDROTT 

Välkommen att prova på de olika friidrotts-
grenarna! Stocksäters IF anordnar två gratis
aktivitetsdagar under lovet.  
Dagarna kommer att blandas med enklare  
friidrottsövningar och lek. Vi bjuder på mellis.
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Arrangör: Stocksäters IF
Kontakt och anmälan: Miranda 
Koubek, (endast SMS) 072-328 11 20

Måndag 20 februari 10.00-13.00
Ålder: 5-7 år 

Tisdag 21 februari 13.00-16.00
8-10 år

Plats: Alléhallen, Hallsberg 
Ingång från den Östra kortsidan

Max 15 barn per dag. Först till kvarn gäller!
Man kan endast anmäla sig till en av de två 
dagarna. Anmälan (se kontakt nedan) ska 
innehålla barnets fullständiga namn, person-
nummer samt telefon och mail till vårdnads-
havare. Meddela eventuella allergier.

Gratis!

http://TRAILER
http://TRAILER
http://TRAILER
http://soren_pettersson@telia.com
mailto:kjell.andersson2@outlook.com
mailto:knutte.oif@gmail.com
http://www.jif.nu
https://www.youtube.com/watch?v=3V4IszcnxIk
https://www.youtube.com/watch?v=c0TOvuksPb0
https://www.youtube.com/watch?v=t4rmB2VptWg


Vid mycket snö brukar det vanligtvis spåras på 
dessa platser. Håll utkik för läget i skidspåren 
på: www.hallsberg.se

SKIDÅKNING

Hallsberg

Långängen: Elljusspår 2,6 km 
Det finns även omarkerade skidspår  
i Ekoparken (3,1) km och på fält och åkrar 
kring Långängen (2 km)

Hjortkvarn
Elljusspår 2,5 km

Pålsboda
Elljusspår 2,5 km 

Sköllersta
Elljusspår 2,5 km

Svennevad
Nytorp: 1,8/2,9/5,6/9,7 km 

Svennevads IP: 1 km 

Vretstorp
Vretstorps folkpark: Elljusspår 3,4 km 

Fredriksbergs IP/skola: 2,5 km

Östansjö
Elljusspår 2,5 + 1,5 km

Motorp/Tripphult: 1,5/3/5/6/10 km

Kassmyra: 1,75 km

Kom och spela schack med oss!

Onsdag 22 februari 13.00-20.00 
Fredag 24 februari   12.00-15.00

Plats: Västra Storgatan 3, Hallsberg

Arrangör: Hallsberg Schacksällskap
Kontakt: Görgen Andersson
070-455 00 08,  
gorgenandersson@icloud.com

Gratis!
SCHACK

Om vädret är tillräckligt kallt (håll tummarna!)
finns det flera spolade isbanor du kan använda 
i kommunen. Se till att vara minst två när ni 
åker, ta gärna med picknick och använd hjälm! 

SKRIDSKOÅKNING UTE 

Hjortkvarn 
Vid Brovägen nära 
skolan 

Pålsboda
Vid Pålsboda 
Idrottsplats

Svennevad
Vid fotbollsplanen/ 
lekplatsen 

Vretstorp
Vid skolan

Gratis!
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TIPSPROMENAD 
I PÅLSBODA

I kyrkan firar vi många olika högtider. 
De största högtiderna firas när det är ledigt 
från skolan, under jullovet och påsklovet. 
Vet du vad det är vi firar? I Kyrkparken vid 
Pålsboda kyrka kan du gå en tipspromenad 
som handlar om kyrkans högtider.  

Tipspromenaden finns uppsatt under hela 
sportlovet. Alla som deltar får ett litet pris 
hem med posten. 

Datum & tid: Hela sportlovet
Plats: Kyrkparken vid Pålsboda kyrka

ÖPPNA FÖRSKOLAN
Lov-öppet på Familjecentralen
Alla barn är välkomna!

Måndag 20 februari 9.30 -15.30 
Vi bjuder på kaffe, te och frukt.

Tisdag 21 februari  13.00 -17.00
Idag har vi disco för barnen med dans och 
popcorn. Vi bjuder på kaffe, te och frukt.

Onsdag 22 februari  9.30 -12.00 
Denna dag träffas vi tillsammans i backen  
bakom Nytorget nedanför Hallsbergs  
Hembygdsgård på norra sidan av järnvägen.
Ta gärna med eget fika. Vi bjuder på frukt. 

Torsdag 23 februari 9.30 -12.30 
Babycafé för barn 0-1 år .  
Vi bjuder på kaffe, te och frukt.

Arrangör: Hallsbergs kommun 
Plats: Familjecentralen  
Västra Storgatan 42, Hallsberg
Kontakt: 0582-68 50 17
       Instagram: hallsbergsfamiljecentral 

Facebook: Hallsbergs familjecentral

Arrangör: Sköllersta församling,  
Svenska kyrkan  
Kontakt: Lena Gunnarsson 070-251 99 82 
lena.gunnarsson2@svenskakyrkan.se

PODDAR SPEL OCH PYSSELTIPS
Barnradions spel och pyssel
Spel, quiz och annat kul!

Barnradions Poddpaket 
Lyssningspaket att ladda ner för dig som 
är 9-13 år med olika teman.  
Till exempel: spel-paketet, crime-paketet 
eller creepy-paket

Gratis!

https://sverigesradio.se/barnradionsspel
http://www.hallsberg.se
mailto:gorgenandersson@icloud.com
mailto:lena.gunnarsson2@svenskakyrkan.se
https://www.hallsberg.se/kultur-och-fritid/fritid-och-aktiviteter/motionsspar-och-skidspar.html
https://sverigesradio.se/barnradionsspel
https://sverigesradio.se/barnradionspoddpaket913ar
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STÖD OCH HJÄLP 
Som barn och ungdom kan det vara bra att 
veta att det finns hjälp att få om man mår 
dåligt på något sätt. På skolan kan du vända 
dig till skolsköterska, kurator eller lärare. Här 
är några länkar där du kan få hjälp och stöd 
utanför skolan.
 

Ring, mejla eller chatta med BRIS
Här kan du upp till 18 år prata med en  
kurator eller prata med andra unga i Forum.  
Du kan också läsa, kolla in filmer och lyssna 
på poddar om viktiga ämnen. Välkommen!

Barn- och familjeenheten i 
Hallsberg
Familjeenheten riktar sig till dig som är barn 
eller ungdom i åldern 0-20 år samt till  
familjen.
Du når oss genom att ringa kommunens  
kontaktcenter på telefon 0582-68 50 00. 

Info och tips på hur du som  
förälder kan vara en bra förebild: 
https://hejdaalkoholskador.se 
https://www.iq.se/ 
https://www.iq.se/tonarsparloren/
https://www.slutarokalinjen.se/

Ungdomsmottagningen i 
Hallsberg
Telefonnummer: 019-602 67 30
Telefontider: Måndag-fredag 08.00 -16.00
Öppettider: Tisdag och torsdag 08.00 -17.00
Drop in-tider tisdagar 14.00-16.00
Besöksadress: Södra allén 26, Hallsberg 
 

Du som är mellan 0-17 år och har frågor om 
ditt mående och din psykiska hälsa är  
välkommen att kontakta Första kontakten 
psykisk ohälsa barn och unga. 019-602 58 00

 
  UMO.se  - om sex,  
  hälsa och relationer

UMO är en webbplats för alla som är mellan 
13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap 
om kroppen, sex, relationer, psykisk ohälsa, 
alkohol och droger, självkänsla och mycket 
annat. Sveriges alla regioner är med och 
betalar för UMO. 
 

  MIND 
  Här hittar du organisationer 
  och jourer som kan hjälpa   
  dig vid till exempel pykisk ohälsa.

RÄDDA BARNEN 
Här har vi samlat råd och tips till dig som är 
barn eller ung om vart du kan vända dig om 
du behöver hjälp. Här finns också 
information om Rädda Barnens verksam-
heter som du kan nå via nätet eller telefon.

Ta hand om dig och var inte rädd för att be 
om hjälp och ta kontakt om du eller någon 
i din närhet inte mår bra. 

https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/
https://www.hallsberg.se/stod-och-omsorg/stod-till-barn-ungdom-och-familj.html
https://hejdaalkoholskador.se
https://www.iq.se/ 
https://www.iq.se/tonarsparloren/
http://kontakta första kontakten psykisk ohälsa barn och unga.
http://kontakta första kontakten psykisk ohälsa barn och unga.
https://www.slutarokalinjen.se/
https://www.bris.se/
https://www.hallsberg.se/stod-och-omsorg/stod-till-barn-ungdom-och-familj/stod-till-barn-och-unga.html
https://www.regionorebrolan.se/sv/vard-och-halsa/for-dig-som-ung/forsta-kontakten-psykisk-ohalsa-barn-och-unga/
https://www.umo.se/
https://mind.se/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/



