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       Sportlovsprogram 2018 i Ed                                                                       
   

 

 

 

  Fredag 16/2  

 

 Sportlovsdisco på Gamla Real Eds FF P00 
18.00-20.30   Förskoleklass och åk 1-3 Gothia Cup 2018  

21.00-23.00 åk 4-6          och 

 Inträde 50 kr,  Kioskförsäljning Bygdegårdsföreningen 

                        Kontaktperson: Jonathan Rizhalla Gamla Real 

 Tel 072-518 1086   Välkomna! 

 

 

18.30-23.00    Ungdomens Hus  - 20MTW Ungdomens Hus                    

  är träffpunkten för ungdomar i Ed. Det ligger  centralt                              20 MTW 

  på Torget och det är bara 20 meter till Willys...  

  Är du mellan 12 - 20 år och har anknytning till Ed, så gå med!   

 Vill du vara säker på att inte missa någonting så gå med 

 i vår grupp 20MTW på facebook 

                        Ungdomens hus är öppet som vanligt från  åk 6 och upp  

                        till 20 år. Åk 6 går hem kl 20.00 

 

 

20.00-22.30 Ungdomssamling KÄLLAN! Pingstkyrkan 

 Går du i högstadiet eller gymnasiet? Kom gärna på  vår 

 ungdomssamling KÄLLAN i pingstkyrkan på sportlovet.  

 Vi börjar med att laga mat tillsammans så som tex tacos.  

 Vi umgås och har det roligt i olika former och avslutar med  

 en god andakt. Ingen anmälan krävs.  

 Vi träffas även övriga fredagar som du är välkommen 

 tillbaka på! För mer info, besök pingsted.se        

 Kontaktperson: Emma Cosgrove tel 076-279 7162 

   

 

 

  Lördag 17/2  

 

10.00-13.00   Hela veckan   Måla dinosaurier på biblioteket  Dals-Eds bibliotek                          

                        Vi har plockat fram fina bilder på dinosaurier du kan färglägga! 

                         Kanske en T-rex eller en Stegosaurus är din favorit? Rita och  

                         färglägg hur just din dinosaurie ska se ut! Använd din fantasi eller 

                         kika i någon av våra många dinosaurieböcker som inspiration! 

   Dessutom! Alla barn som besöker biblioteket och lånar under  

   sportlovet får välja en gratis bok som gåva! 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Lördag 17/2 
  

11.00-15.00 Mobilfotografering på Utvecklingscentrum Eds Fotoklubb 

Vi kommer att arrangera en halvdag med enbart  

mobilfotografering i fokus. Då visar vi hur man kan ta 

ba bilder med sin smartphone, ge tips på inställningar, 

hur man sparar sina bilder, ge tips på appar för 

bildredigering och ha en massa olika praktiska övningar. 

Vi bjuder på fika.  Alla ungdomar och föräldrar (med sina  

telefoner såklart) är välkomna! Plats: Utvecklingscentrum   

 Kontaktperson och ledare: Henrik Nyström 070-250 2297 

    

 

10.00-11.00 Bas med Friskis & Svettis i Bollhallen IF Friskis & Svettis  

 Kontaktperson: Linda Olsson 070-9584 453 

 Ledare Stina 

 Barntillåtet,  från åk 1 och uppåt 

 Barn 6 år – åk 9 gratis sportlovsveckan 

 För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed 
 

  

18.30-23.00 Ungdomens Hus  öppet som vanligt Från åk 6 och Ungdomens Hus 

                          upp till 20 år. Åk 6 går hem kl 20. 20MTW 
              
   

  Söndag 18/2  

 
12.00-14.00 Korvgrillning m.m. på Bölevallen Rölanda Byalag  

                   Välkommen till Bölevallen 

                  Vi grillar korv och har kul tillsammans  

                  Kontaktperson: Gudrun Englund 0705-22 18 26 

      

16.30 Bio Coco    

 Visas på Svea Bion, Stallbacken  

 Från 7 år men i vuxens sällskap barntillåten 

 Svenskt tal Tid 1.45 Sportlovspris 60 kr 

 

19.00 Bio Black Panther    

 Visas på Svea Bion, Stallbacken 

 Från 11 år    längd 2.13   70 kr  

   

19.30 Prova på badminton i Bollhallen Eds Badmintonklubb 

 Kom och prova på att spela badminton. 

 Plats: Hagaskolans bollhall 

 Har du racket så ta med det, annars får du låna av oss.   

 Alla åldrar är välkomna.  

 Ledare: Anders Pettersson 076-0333 517   

 Varmt välkommen!   

   

   

http://www.friskissvettis.se/ed


 

    Måndag 19/2 

  

 Skidresa till Sunne Bouleklubben Lilla Le 
7.30 Avresa från Shell kl 07.30, kom gärna 5-10 min före 

18.00               Hemkomst ca 18.00 

Kostnad 320 kr/person för resa och liftkort (alla åldrar) 

Elever under 10 år bör ha sällskap av vuxen 

Bokning av utrustning sker i samband med anmälan. 

VIKTIGT: för de som ska hyra skidutrustning (kostnad  ca 200 kr)    

är sista anmälningsdag ons 14/2, för  

själva resan är sista anmälningsdag 16/2.  

Vid allt för få anmälningar kan resan ställas in. 

Det finns restaurang men ta gärna med fika som räcker över dagen 

Ledare:  Börje Holmqvist och Hasse Åkerlundh 

Anmäl till Hasse på  tel.  076-634 0107, gärna via sms eller 

mail till hans.akerlundh@utb.dalsed.se  

 

 

10.00-13.00   Pulkaåkning och pyssel    Gesäters If 

   Plats: Gesäters fd skola 

   Är det snö åker vi pulka, vi kan också pyssla inne  

   Eller prova på pingis. 

   Vi bjuder på korv med bröd och saft 

   Kontaktperson och ledare: Åsa Persson 0706-228 324 

 

10.00-18.00    Hela veckan   Måla dinosaurier på biblioteket  Dals-Eds bibliotek                          

                         Vi har plockat fram fina bilder på dinosaurier du kan färglägga! 

                         Kanske en T-rex eller en Stegosaurus är din favorit? Rita och  

                         färglägg hur just din dinosaurie ska se ut! Använd din fantasi eller 

                         kika i någon av våra många dinosaurieböcker som inspiration! 

 

11.00 -12.00     Sagostund     Dals-Eds bibliotek 

    Måndag 19 februari klockan 11:00 

                          Rekommenderad ålder 2-6 år men alla är välkomna!  

                          Kom till biblioteket och vår fina barnavdelning och följ 

                          med på en magisk resa till sagans värld. Vem vet var vi hamnar,  

                          kanske hos dinosaurierna? Vi bjuder på fika efter sagostunden! 

 

13.30 – 16.00    Bygg din egen drömvärld med Katarina och Ulrika Dals-Eds bibliotek 

    Måndag 19 februari klockan 13:30-16:00 

    Rekommendation är att gå i årskurs 1-4 men alla är  

    förstås välkomna! Vi bygger, klipper och klistrar med inspiration från  

     modellteaterns värld. Hur ser din drömvärld ut? Låt konstnärerna  

Katarina och Ulrika från Fengersfors hjälpa dig eller använd din  

egen fantasi. Vi har allt material och bjuder på fika! 

  

    Dessutom! 
    Alla barn som besöker biblioteket och lånar under sportlovet får  

    välja en gratis bok som gåva! 

 

 

 

 

mailto:hans.akerlundh@utb.dalsed.se


 

 

  Måndag 19/2 

 

5.30-20.00 GRILLFRYS - Ungdomens Hus   Ungdomens Hus- 

 Vi ses vid 20 MTW och tar oss gemensamt till ett 20MTW  

 lämpligt grillställe. Vi grillar korv och pratar.  

 Om det blir tid över går vi tillbaka till 20 MTW 

 Från åk 6 och upp till 20 år 

 

17.00-18.00 Bas med Friskis & Svettis i Bollhallen IF Friskis & Svettis  

 Kontaktperson: Linda Olsson 070-9584 453 

 Ledare: Stina Från åk 6 och uppåt 

 Åk 6 – åk 9 gratis sportlovsveckan  

 För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed 

 

18.00-19.30 Prova på friidrott i Bollhallen. Eds SK 

 Ålder 6 – 16 år   

 Kontaktperson:  Josefin Augustsson 076-101 2794 

 http://www.edssk.com/   

 edssk@telia.com    

 

19.00 Bio All the money in the world    

 Visas på Svea Bion, Stallbacken  

 Från 15 år  Längd 2.13  90:- 

   

19.30-20.30 Jympa medel Friskis & Svettis i bollhallen. IF Friskis & Svettis  

 Kontaktperson: Linda Olsson 070-9584 453 

 Ledare: Kajsa   Barntillåtet,  från åk 1 och uppåt 

 Gratis sportlovsveckan för åk 6-9                                            

 För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed  

 

  Tisdag 20/2 

 

9-17.00         Skridskoresa till  Lionshovs Ishall Skee Fritid & Kultur 

Avresa från Busstationen, Ed kl 9.00  

10 – 12.00  har vi hyrt ishallen i Skee    

Ta med hjälm, skridskor och ev hockeyklubba! 

 (Alla måste ha hjälm, enl skolan brukar det gå bra 

 med cykelhjälm) 

12.30 åker vi till Nordby köpcenter för shopping på egen hand.   

15.45  går bussen går tillbaka, åter i Ed ca 17.00   

Gratis. Ta med egen matsäck eller pengar till lunch. I första  

hand årskurs 5-9 Hagaskolan.   

Anm senast  mån 19 feb till Lena, tel 19068  

el biblioteket, tel 19065.  Vid anmälan lämna namn och gärna 

 mobilnummer ifall vi skulle sakna någon när bussen går hem!  

Vi åker med en buss så först till kvarn att anmäla sig gäller! 

Obs vid sjukdom eller förhinder ring till Lena Edman 19068,  

070-3640649,  076-634 0878, eller Maria Karlsson 070-336 4094.  

Så vi slipper vi vänta på någon  som är sjuk!  

 

 

 

http://www.friskissvettis.se/ed
http://www.edssk.com/
mailto:edssk@telia.com
http://www.friskissvettis.se/ed


 

  Tisdag 20/2 

 

09.00-17.15 Fotoutflykt till Nordens Ark Eds Ryttarsällskap 

 Trevlig dagsutflykt  till Nordens Ark för att fota  

 djuren. Samling vid ridhuset för gemensam avresa  

 kl 9.00. Anmälan till Anna via sms på 073-180 1134 

  senast 18/2. Ha med kamera, varma kläder, matsäck,  

 sittunderlag samt pengar till inträde.   

 5-17 år 100:-, vuxen 250:-. Är man under 10 år måste 

 Man resa i målsmans sällskap. Parken stänger 16.00 

 Och vi beräknar att vara hemma ca 17.15 

 Välkomna att hänga på! 

 

10.00-12.00 Öppet Hus på Brandstationen, Ed Räddningstjänsten 

 Vill du prova på en åktur i brandbil, 

 Eller upp och ner i korgliften 

 och se hur brandmännen har det?    

 Vi bjuder på korv, saft och kaffe  

 Kontaktperson Per Sandström 19026  

 

 

 Fotboll i Bollhallen                Eds FF 
10.00-12.00 Flickor och pojkar     10-12 år 

14.00-16.00 -"-                              13-16 år  

 Ingen föranmälan, bara att komma 

 Kontaktperson: Mats Gren   tel 101 47    

 Ledare: Mats   

 Välkomna 

 

10.00-15.00   Hela veckan:  Måla dinosaurier på biblioteket  Dals-Eds bibliotek                          

                          
  

10.00-12.30 Baka SEMLOR med oss! Pingstkyrkan 

 Välkomna till pingstkyrkan där vi bakar semlor  

 tillsammans. När bullarna jäser ser vi på film och 

 sjunger lite.  Ta med plastlåda typ glasslåda med plats  

 för 6 små semlor att ta hem.  Det kostar inget men det  

 är viktigt  att du anmäler dig för platserna  kan ta slut. 

 Ring el sms till Mia Åkerlundh, 0728-40 02 44      

 Välkomna hälsar Siv, Albin, Emma och Mia m fl ledare 

   

      

18.00-19.00 Skidträning/prova på skidor vid snö!                                        Eds SK 

 Vid snöbrist -  inställt 
                        Plats: Tavlans Motionsgård       

 http://www.edssk.com/         

 edssk@telia.com 

 ledare:  Hans Larsson 076-3940 797 

 

 

 

 

 

          

http://www.edssk.com/
mailto:edssk@telia.com


  Tisdag 20/2 

 

18.00-19.00 Jympa soft med Friskis & Svettis i bollhallen. IF Friskis & Svettis  

 Kontaktperson: Linda Olsson 070-9584 453 

 Ledare: Ann   Barntillåtet,  från åk 1 och uppåt 

 Gratis sportlovsveckan för åk 6-9                                            

 För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed 

 

19.00-20.00 Dans fusion med Friskis o Svettis i bollhallen. IF Friskis & Svettis  

 Kontaktperson: Linda Olsson 070-9584 453 

 Ledare: Sandra Från åk 6 och uppåt 

 Barn 6 år – åk 9 gratis sportlovsveckan 

 Barntillåtet,  från 6 år med förälders sällskap 

 För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed     

 

 

19.00-09.00  Övernattning på 20MTW från åk 6 Ungdomens Hus –                          

Tisdag 20/2 kl 19.00 – ons 21/2 kl 09.00   20MTW 

                      OBS:20 MTW är stängt för de som inte deltar. 

 Vi lagar/äter Tacos gemensamt på kvällen. Sen roar vi oss   

 med olika aktiviteter såsom spel film, mm. Sover gör vi nog  

 med en stund. På morgonen äter vi frukost innan vi går hem.  

 Ni tar med er egen sovsäck alt täcke o kudde, om ni vill sova lite  

 mjukare ngt liggunderlag ex. Till denna aktivitet är det föranmälan  

 senast fredag den 16/2. Är det någon av deltagarna som inte  

 sköter sig så ringer vi föräldrarna och de får komma o hämta er. 

 VÄLKOMNA!   

  Tel  192 95 

 

 

  Onsdag 21/2 

 

10.00-18.00   Hela veckan:  Måla dinosaurier på biblioteket  Dals-Eds bibliotek                          

                           

11.00-15.00    Sportlovskul                                                                                     Gröne Backe  

                       Plats Bollhallen.                                                                                 Camping 

                       För alla busungar som är lek- och äventyrssugna 

                       Välkommen till en dag full av bus, hoppborgar, 

                       Hinderbana, ansiktsmålning, fotbollsfeber,  

                       Maskottar, superhjältar m.m. 

                       Entré 100 kr/barn Gratis för vuxna i barns sällskap  

                       Kontaktperson: Hanna 

                         

19.00 Prova på badminton på Utsikten Eds Badmintonklubb 

 Kom och prova på att spela badminton. 

 Plats: Utsiktens idrottshall. 

 Har du racket så ta med det, annars får du låna av oss.   

 Alla åldrar är välkomna.  

 Ledare: Anders Pettersson 076-0333 517   

 Varmt välkommen!   

 

 

 

   

http://www.friskissvettis.se/ed


   

  

 

  Onsdag 21/2 

 

19.00-20.00 Jympa medel Friskis & Svettis i bollhallen. IF Friskis & Svettis  

 Kontaktperson och ledare: Linda Olsson 070-9584 453 

 Barntillåtet,  från åk 1 och uppåt 

 Gratis sportlovsveckan för åk 6-9                                            

 För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed 

 

 

19.00-20.00 Yoga med Friskis & Svettis i idrottshallen. IF Friskis & Svettis  

 Kontaktperson: Linda Olsson 070-9584 453 

 Ledare: Anita   Barntillåtet,  från åk 1 och uppåt 

 Gratis sportlovsveckan för åk 6-9                                            

 För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed 
    
 

  Torsdag 22/2 

 
10.00-12.00 Prova på att spela bordtennis i källaren Eds FF 

 på Gamla Real. Ingen föranmälan, bara  

 att komma Kontaktperson: Mats tel 101 47 

 Ledare: Mats 

 

10.00-12.00 Skaparverkstad i källaren Kyrkans Hus, Ed Dals-Eds församling 

 Ålder 7 – 12 år. Vi kommer att pyssla, leka och fika  Svenska Kyrkan 

 tillsammans. Max antal deltagare är 14 st, först till 

 kvarn. Ledare: Johanna Brekke och Sofia 

 Benjaminsson, som tar upp anmälan på tel: 

 073-433 7726 el johanna.brekke@svenskakyrkan.se  

 Glöm inte att uppge allergier. 

 Varmt välkomna! 

 

12.30-14.30 Prova på att skriva Novell Eds Ryttarsällskap 

 Plats: Eds RS klubbhus  

 Anna har gått kurs för Pia Hagmar och har lite tips  

 att komma med till dig som vill skriva novell 

 Vi skriver lite, fikar o har mysigt tillsammans 

 Ledare:  Anna Johansson 073-180 1134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.friskissvettis.se/ed
http://www.friskissvettis.se/ed
mailto:johanna.brekke@svenskakyrkan.se


 

 15.00-17.00  En dag på bondgården – torsdag  Näsbön  

                     Välkomna till Dalsspiras mjölkleverantörer. Under utvalda  

dagar på sportlovet kan du besöka kor och getter, få en insyn i  

Livet på landet och hur det är att vara mjölkleverantör till ett  

lokalt mejeri.  Ni får se när korna mjölkas och träffa kalvarna  

eller se getterna skutta beroende på vilken gård ni väljer. Vi  

bjuder på mjölk, bulle och annat gott från Dalsspira. 

Max 30 per/besök. Inträde 50 kr från 7 år. 

Föranmälan är ett krav och sker till info@dalsspira.se   

Vid anmälan, uppge: plats, hur många ni är som kommer samt mobilnr. 

Efter er anmälan bekräftar vi så ni fått plats och vägbeskrivning. Först till kvarn! 

Ni kan välja mellan följande datum och gårdar: 

 TISDAG 20 februari kl. 10:30-12:30 

På Wässby Gård kan ni se på kor, kalvar och se en mjölkrobot. 

Gården ägs och drivs av Kjell o Gunilla Söderqvist från Brålanda.  

 TISDAG 20 februari kl. 15:00-17:00  

På Bandene Ängen kan ni få se på hur livet på gården med kor och kalvar  

fungerar där korna mjölkas i mjölkgrop.  

Gården ägs och drivs av Lennart och Mårten Olsson Bandene Ängen Färgelanda. 

 ONSDAG 21 februari kl. 10:30-12:30  

Horntvetens Gård ligger i Färgelanda – här kan ni klappa kalvar och se på 

kossor och mjölkrobot. Gården ägs av familjen Hansson och drivs av Matti o Gustav  

 TORSDAG 22:e Februari 15:00-17:00 

På Näsbön Nöt och Get finns getter och killingar att klappa och gosa med 

Gården ägs och drivs av Anders o Elisabeth Forsdal Näsbön, 131 Ed.  

Varmt Välkomna önskar Dalsspira och våra mjölkleverantörer 

 

18.00- Prova på badminton på Utsikten Eds Badmintonklubb 

 Kom och prova på att spela badminton. 

 Plats: Utsiktens idrottshall. 

 Har du racket så ta med det, annars får du låna av oss.   

 Alla åldrar är välkomna.  

 Ledare: Anders Pettersson 076-0333 517   

 Varmt välkommen!   

  

18.15-19.30 Pulkaåkning och korvgrillning vid Tavlan! Dals-Eds Scoutkår 

  Kom och lek i backarna eller ta en korv. 

 Vi har aktiviteter även om snön uteblir 

 Bli scout och lär dig nya saker genom att själv få prova på.  

  Hos oss får du uppleva äventyr i naturen. 

 Ledare: Stig Gustafsson tel.nr. 103 40, 070-530 2456 

 

19.00-20.30 Prova på Cirkelträning, Idrottshallen, Hagaskolan  Eds SK 

 Stationsträning där du tränar  både styrka och kondition 

 Passar för såväl nybörjare som van motionär     

  Från 11 år, ingen övre åldersgräns.   

 Även för vuxna. 

 Kontaktperson:  Josefin Augustsson 076-101 2794 

 http://www.edssk.com/          edssk@telia.com  

 

   

http://www.edssk.com/
mailto:edssk@telia.com


     Fredag 23/2 

 
10.00-15.00   Hela veckan:  Måla dinosaurier på biblioteket  Dals-Eds bibliotek                          

   Dessutom!  Alla barn som besöker biblioteket och  

   lånar under sportlovet får välja en gratis bok som gåva! 

 

11.00-14.00 Prova på bowling  KS Edsbowlarna 

 Nyfiken på bowling? Kom och  

 prova på. Plats: Bowlinghallen 

 20 kr/serie, max två serier 

 Tel 610 65  

 

17-18 Core med Friskis & Svettis i idrottshallen. IF Friskis & Svettis  

 Kontaktperson: Linda Olsson 070-9584 453 

 Ledare: Sofia  Från åk 6 och uppåt   

 Gratis sportlovsveckan för åk 6-9                                            

 För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed  

 
18.30-23.00  BILJARDTURNERING på 20 MTW Ungdomens Hus 

 Biljardturnering mellan 18.30-21.00 20 MTW 

                        Priser till 1an och 2an.  

 Därefter vanliga aktiviteter       

             (åk 6 går hem kl 20) 

             Tel  192 95  

    

20.00-22.30 Ungdomssamling KÄLLAN! Pingstkyrkan 

 Går du i högstadiet eller gymnasiet? Kom gärna på  vår 

 ungdomssamling KÄLLAN i pingstkyrkan på sportlovet.  

 Vi börjar med att laga mat tillsammans så som tex tacos.  

 Vi umgås och har det roligt i olika former och avslutar med  

 en god andakt. Ingen anmälan krävs.  

 Vi träffas även övriga fredagar som du är välkommen 

 tillbaka på! För mer info, besök pingsted.se        

 Kontaktperson: Emma Cosgrove tel 076-279 7162 

  

  Lördag 24/2  

 
10.00-11.00 Bas med Friskis & Svettis i idrottshallen IF Friskis & Svettis  

 Kontaktperson: Linda Olsson 070-9584 453 

 Ledare; Stina 

 Barntillåtet,  från åk 1 och uppåt 

 Barn 6 år – åk 9 gratis sportlovsveckan  

 För övrig info se hemsida: www.friskissvettis.se/ed 
 

10.00-13.00   Hela veckan:  Måla dinosaurier på biblioteket  Dals-Eds bibliotek                          

                         

18.30-23.00 Ungdomens Hus  öppet som vanligt Ungdomens Hus 

               Från åk 6 och upp till 20 år. Åk 6 går hem kl 20. 20MTW 

             Vill du vara säker på att inte missa någonting så gå med 

              i vår grupp 20MTW på facebook   Tel  192 95     

 

 

 

http://www.friskissvettis.se/ed


   

  Söndag 25/2 

 
11.00 Barnens Vasalopp med familjen    Eds SK 

 Söndag  25 februari kl 11.00 Tavlans Motionsgård 

 Anmälan från 10.00 – 10.40 

 Gemensam start, ingen tidtagning 

 Priser till barnen 

 Ledare:  Hans Larsson  076-3940 797  

 Kolla hemsidan eller facebook om det är brist på snö 

 http://www1.idrottonline.se/EdsSK 

  edssk@telia.com     

 

                   

 

16.30 Bio Pelle Kanin svenskt tal   

 Visas på Svea Bion, Stallbacken 

 Filmadaption av Beatrix Potters klassiska saga om  

 den rebelliska kaninen som försöker att smyga sig in till 

 en bondes grönsaksodling.  

 Censur ej klar men blir det från 7 år så är filmen  

 barntillåten i vuxens sällskap   

 Tid  ?     Sportlovspris  60 kr 

 

 

19.00 Bio  Every Day  

 Visas på Svea Bion, Stallbacken  

 Från 11 år  längd 1.18   sportlovspris 70 kr 

 

 
19.30 Prova på badminton i Bollhallen Eds Badmintonklubb 

 Kom och prova på att spela badminton. 

 Plats: Utsiktens idrottshall. 

 Har du racket så ta med det, annars får du låna av oss.   

 Alla åldrar är varmt välkomna!   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.idrottonline.se/EdsSK
mailto:edssk@telia.com


 

 

 

Biblioteket                             tel 190 65 Fritid & Kultur 

Öppettider: Måndag, onsdag        10.00-18.00 

 Tisdag, fredag           10.00-15.00 

 Torsdag        Stängt 

 Lördag        10.00-13.00 

 

 Bowlinghallen  Tel 610 65  KS Edsbowlarna 

 Vardagar från 11.00 

 Helger från 12.00 

 https://www.facebook.com/edsbowlinghall/  

  

 Svea-Bio Stallbacken  Fritid & Kultur  

 Söndag 18/2 16.30    Coco  Från  7 år  60:- 

 Söndag 18/2 19.00    Black Panther Från 11 år 70:- 

 Måndag 19/2 19.00    All the money in the world Från  15 år  90:-  

 Söndag 25/2 16.30    Pelle kanin  Från  7  år  60:-               

 Söndag 25/2 19.00    Every Day  Från 11  år  70:-

   

  

 Eds Ryttarsällskap säljer godiset 

 https://www.facebook.com/SveaBio/ 

 http://www.dalsed.se/leva-bo/fritid-kultur/bio/  

 

    Ungdomens Hus - 20 meter till Willys  

     Fredag 16/2 18.30-23.00      

       Lördag 17/2 18.30-23.00 

       Måndag 19/2 15.30-20      

       Tisdag 20/2 19.00-09.00 onsdag, endast övernattning         

       Fredag  23/2   18.30-23    Åk 6 går hem kl 20  

       Lördag 24/2    18.30-23   Åk 6 går hem kl 20  

                       Tel.nr. 192 95   Vill du vara säker på att inte missa 

 någonting så gå med i vår grupp  20MTW på facebook  

 

  

 Tavlan www.eds.sk.com    edssk@telia.com     Eds SK  

 Här finns: Klubblokal, omklädningsrum, dusch, toaletter, Styrkerum,  

   vallabod och värmerum 

 Omklädningsrum öppet: Bastudagar: 

 Måndag-torsdag 08.00-21.00 Onsdagar 16.00-20.00 

 Fredag-söndag 08.00-17.00 Lördagar 13.00-16.00 

 Helgdagar stängt  

 Ha ett bra sportlov! 

https://www.facebook.com/edsbowlinghall/
https://www.facebook.com/SveaBio/
http://www.dalsed.se/leva-bo/fritid-kultur/bio/
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