PÅSKLOVSAKTIVITETER 2018
Aktiviteterna är kostnadsfria om inget annat anges.
30 mars
Ungdomsgården 20 MTW öppen 17.30-22.00.
31 mars
Påskparad och påskfest med Gamla Reals Bygdegårdsförening.
Samling Terrassparken kl. 12.00. Parad genom samhället till Gamla Real där det
bjuds på påskfika, musik, utställningar, äggkläckning mm.
Äggmålning, pyssel och påskbrev med godis till alla barn.

2 april

Svea-Bio Stallbacken visar:
”Grottmannen DUG” kl. 16:30. Från 7 år. Entré 70 kr.
”Tomb Rider” kl. 19:00. Från 11 år. Entré 90 kr.
Påskahoppet – hopptävling i ridhuset. Kom och kolla när vi har hopptävling!
Cafeterian är öppen om man vill köpa fika. Goodiebag till de 50 första barnen.
Eds Ryttarsällskap arrangerar.

Ungdomsgården 20 MTW öppen 17.30-21.00 De som vill får göra smycken.

3 april
Biblioteket är öppet 10:00-15:00. Sagostund för barn 2-6 år 11:00.

Inspirationskväll med Malin Boltorp i gamla skolan i Gesäter kl. 18:00:
”Mitt bästa jag” -Hur ska jag tänka för att göra det som är viktigt för mig?

Malin Boltorp är född och uppväxt i Gesäter och bor nu i Ljungskile. På tisdagar
kan ni höra henne i Radio Väst, när hon vägleder Kim Kärnfalk till en sundare
livsstil. Malin har magisterexamen i idrottspsykologi och är personlig tränare
och kostrådgivare. Hon fystränar Eds FF herrar och är tränare för IK Rösses olika
fotbollslag samt är livsstilscoach för ungdomar.
Inspirationskvällen är för barn, ungdomar och vuxna och Gesäters IF arrangerar
och bjuder på fika.

Ungdomsgården 20 MTW ordnar gratis badresa till Vattenpalatset Vänersborg.
För Edsungdomar i åk 6-9. Man måste vara simkunnig. Avresa från Stallbacken
13:00. Hemkomst 19:00. Anmälan senast 29 mars via ungdomsgården eller till
Christina Floberg 0703-664787 (går att ringa alla dagar kl. 12-18)

4 april
Biblioteket är öppet kl. 10:00-18:00. Påskpyssel kl. 15.00 för barn 7 år och
uppåt.
5 april
Fria aktiviteter med Gustav Källén i Bollhallen, 9-10:30 för åk 4-6 och 11:0012:30 för åk 7-9

Äventyrsstig och korvgrillning med Dals-Eds scoutförening kl. 18:15 vid Tavlan.
För barn i förskoleklass-åk 9. Kläder efter väder.
6 april
Biblioteket öppet kl. 10:00-15:00.
Prova-på-ridning vid ridhuset kl. 13:00-14:30. För barn i förskoleklass-åk 9.
Hjälmar finns att låna. Hästar finns i olika storlekar och inga förkunskaper krävs.
Eds Ryttarsällskap arrangerar.
Bowling i Eds Bowlinghall kl. 14-16. För barn i förskoleklass-åk 9
Ungdomsgården 20 MTW öppen 18.30-23.00. Filmtime! Vi bjuder på
chokladpudding och grädde.
7 april
Biblioteket är öppet kl. 10:00-13:00
Ungdomsgården 20 MTW öppen kl. 18.30-23.00. Biljardturnering med pris till
1:an och 2:an. Vi bjuder på något gott.

8 april
Svea-Bio Stallbacken visar ”Tårtgeneralen” kl. 19:00. Barntillåten. Entré 90:-

Ha ett underbart påsklov!
Önskar Dals-Eds kommun och arrangerande föreningar.

Sammanställt av Linda Blomgren

