


  Sportlovsprogram 2021 i Ed  
 
          I tider då vi inte ska umgås inomhus kommer här flera tips på 

utomhus aktiviteter som familjen kan göra tillsammans. Det finns          
också några inomhusaktiviteter med begränsat antal deltagare och              
anmälan i förväg. Tänk på att hålla avstånd till andra, även om ni är 
utomhus. Då ingen vet hur pandemiläget (eller vädret) är på 
sportlovet kan aktiviteter komma att ställas in eller anpassas.    

                                                                                                                                                                                  
Stanna hemma om du är sjuk  
 
För allas säkerhet och trevnad håll ett klokt avstånd till andra 
deltagare 
 
Veckans aktiviteter på biblioteket: 

Måndag 22/2 Tisdag 

23/2 
Onsdag 24/2 Torsdag 

25/2 
Fredag 

26/2 

Film start 10 
Max 5 

Film start 

10 
Max 5 

Film start 10 
Max 5 

 

Film start 

10 
Max 5 

Käpphäst kl 12 

Max 6 

 

Nördcrafting  kl 12 

Max 8 

 

Gaming kl 

15 
Max 6 

 

Film på bibblan - Under sportlovet kommer biblioteket filmvisning nere i 

Ungdomsavdelningen. Visningarna start klockan 10. Max 5 deltagare åt gången. 
 

Gör din egna käpphäst på bibblan -Har du alltid velat ha din egna 

käpphäst men inte kunnat göra en? Från klockan 12 måndagen 22/2 kommer det 

vara käpphäst verkstad på biblioteket. Max 6 deltagare. 
 

Nördverkstad – Tärningar Är du intresserad av brädspel eller rollspel men 

sitter där utan tärningar? Eller har du ett set som du tycker ser tråkiga ut? 

Onsdagen 24/2 kommer det vara nördverkstad på biblioteket, där man kan få slipa 

och måla tärningar. Max 8 deltagare. 
 

Gaming - Fredag eftermiddag kommer de öppnas upp för lite friday night 

gaming.  Max 6 deltagare 
 

Jenny Andersson
FULLBOKAT!

Jenny Andersson
FULLBOKAT!



           Fredag 19/2 
 

 
 
18.30-23.00 Ungdomens Hus öppet som vanligt                                     Ungdomens Hus 
                          För åk 6-9   Max 15 inkl personal     20MTW 
 Åk 6 går hem kl 20.30   
 Välkomna  
 Robert, Christina och Tony 

 
    
 
 

  Lördag 20/2    
   
10.00-12.00 Käpphästhoppning i ridhuset                                           Eds Ryttarsällskap 

  4 barn/20 min max 24 platser 
  Ha gärna med egen käpphäst, men vi har flera för utlåning.  
  Anmäl senast 18/2 till ordförande i Eds RS Ungdomssektion  
  Wilma Olsson helst via messenger, så här ser hennes 
  profilbild ut  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 annars på SMS 073-639 95 18 
 Namn, ålder och önskemål på syskon/kompis 
 Listorna publiceras på Eds Ryttarsällskap Facebook och hemsida 
 www.edsrs.se. 

 
 
18.30-23.00    Ungdomens Hus öppet som vanligt                                     Ungdomens Hus 
                          För åk 6-9  Max 15 inkl personal     20MTW 
 Åk 6 går hem kl 20.30   
 Välkomna  
 Robert, Christina och Tony 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.edsrs.se/


  

    Måndag 22/2 

    
10.00              Film på biblioteket                                                               Dals-Eds bibliotek  

                 Filmvisning på ungdomsavdelningen. Start kl 10.  
                 Max 5 deltagare 
                 Anmäl till jenny.andersson@utb.dalsed.se  

 
12.00     Gör din egen käpphäst på biblioteket            Dals-Eds bibliotek 
 Har du alltid velat göra en egen käpphäst?  Börja sportlovet  
 med en mysig käpphästverkstad på biblioteket.    
 Max 6 deltagare  
 Anmäl till jenny.andersson@utb.dalsed.se 
 Eller ring 19065 
   
17.30-21.00    Ungdomens Hus  öppet som vanligt                                       Ungdomens Hus 
                         Åk 6-9  Max 15 inkl personal     20MTW 
                       Åk 6 går hem kl 20.00 
 Välkomna  
 Robert, Christina och Tony 
 
18.00-19.30 Sportlovskul                                                                                Equmenia-  & 
   Måndagsklubben inbjuder till en prova på-kväll                   Pingstkyrkan 

  kl 18.00-19.30. Samling utanför Equmeniakyrkan.  
  Lekar, tävlingar och grillning. Ingen kostnad eller förhandsanmälan. 
  Klä dig varmt och känn dig välkommen! 
  Kontaktperson Jim Mattsson 0709 64 04 98 
  Välkomna: Equmenia och Pingstkyrkan 

    
     

  Tisdag 23/2 
 
10.00  Film på biblioteket                                                               Dals-Eds bibliotek  

                  Filmvisning på ungdomsavdelningen. Start kl 10.  
                  Max 5 deltagare 
                 Anmäl till jenny.andersson@utb.dalsed.se. Start kl 10.  
                  Max 5 deltagare 
                     
                      

10.00-11.30 Tipsfika i Terassparken Sensus 
 Start mellan 10 och 11.30. Gå en klurig tipspromenad och 
 Få en FRUKTansvärt bra belöning! 
 Fika serveras. Ingen avgift eller förhandsanmälan 
 Kontaktperson: Mia Åkerlundh  0728-40 02 44 
 
  
 

mailto:jenny.andersson@utb.dalsed.se
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Jenny Andersson
FULLBOKAT!



  Tisdag 23/2 
 
 Fotboll i Bollhallen                Eds FF 
10.00-12.00 Flickor och pojkar     10-12 år 
12.30-14.30 -"-                              13-16 år  
 Ingen föranmälan, bara att komma 
 Vi bjuder på korv med bröd 
 Kontaktperson Patrik Källén 070-749 7667    
 Välkomna  
     
                               
14.00-18.00 Tipspromenad och  grillning                                                Ungdomens Hus 
 Vi träffas vid Timmertjärn kl 14.00. Här har vi tipspromenader       20MTW
 med priser, ev åker vi skridskor. Vi bjuder på grillat och dricka. 
 Kl 18.00 avslutas dagen. Ungdomsgården stängd denna kväll. 
 För åk 6-9 
 Välkomna   
 Robert, Christina och Tony 
 
 
 

  Onsdag 24/2 
 
10.00-12.00 Baka med oss! Pingstkyrkan 
 Välkomna till pingstkyrkan där vi bakar   
 tillsammans. Tycker du om att baka och vill ta med dig 
 ett smakprov hem? Då kan du göra det gratis men det  
 krävs förhandsanmälan och vi har bara 10 platser.  
 Först till kvarn… Ta med tex glassburk till kakorna. 
 Ring till Mia Åkerlundh, 0728-40 02 44      
 Välkomna hälsar Pingstkyrkan 
 
 
10.00  Film på biblioteket                                                               Dals-Eds bibliotek  

                  Filmvisning på ungdomsavdelningen. Start kl 10.  
                  Max 5 deltagare 

                 Anmäl till jenny.andersson@utb.dalsed.se 
 
 
12.00 Nördverkstad – Tärningar                                                  Dals-Eds bibliotek 

   Är du intresserad av brädspel eller rollspel men sitter 
   Där utan tärningar?. Eller har du ett set som du tycker 
   Ser tråkiga ut? Kom till biblioteket på nördverkstad så kan du 
   Slipa och måla dina tärningar. Max 8 deltagare 
   Anmäl till jenny.andersson@utb.dalsed.se 
 
   
 
 

mailto:jenny.andersson@utb.dalsed.se
mailto:jenny.andersson@utb.dalsed.se


          Onsdag 24/2 
 
13.00-14.30   Prova på orientering     Eds SK 
  Prova på orientering - enkla orienteringsövningar kring  

 Utsikten och Sykes samt orienteringsträning för Eds SK:s  
 orientringsgrupper. Kom klädd för att gå/jogga/springa utomhus.     

 http://www.edssk.com/  
 Samling vid växthuset Utsikten 
 Kontaktperson och ledare: Märit Gustafsson 0708-509 419   
 Ledare: Hanne Jensen   
                           
                         

  Torsdag 25/2 
 
11.00 Fotopromenad runt Sågtjärn Kulturskolan 
 Samling vid vindskyddet vid Timmertjärn 11.00 
 Kläder efter väder. För åk 6 – 9
 Kontaktperson: Anna Johansson 073-180 1134 
  
11.00   Tipspromenad/Pulkaåkning vid snö                    Gesäters If 
   Plats: Gesäters fd skola 
   Vi bjuder på korv med bröd och varm dryck 
   Kontaktperson: Åsa Persson 070-622 8324 

  Välkomna! 
 

15.00-16.30  Uppstart av Ungdomsforum  
                       Tycker du att det finns för lite att göra i Dals-Eds kommun? 
                       Finns det något du vill förändra eller förbättra i vår kommun? 
                       Några särskilda frågor du vill vara med och driva? 
                       Då kan ungdomsforum vara något för dig! 
                       När? Uppstart torsdag 25 februari kl 15:00- 16:30 
                       För vem? alla i åk 6- åk 9    
                       Var? Digitalt på Google Meet 
                       Alla som vil vara med mailar en anmälan till 
                    linda.blomgren@dalsed.se.  
                       senast 22 februari. Då får ni en länk till mötet. 
   Välkomna! 
 
 
 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. 

 Kontaktperson: Stig Gustafsson tel.nr. 103 40, 070-530 2456 
 Ledare: Nils Forsdahl 
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    Fredag 26/2 

 
10.00  Film på biblioteket                                                               Dals-Eds bibliotek  

                  Filmvisning på ungdomsavdelningen. Start kl 10.  
                  Max 5 deltagare 
                 Anmäl till jenny.andersson@utb.dalsed.se                      

  
 
15.00 Friday night gaming på biblioteket                                      Dals-Eds bibliotek 
 Max 6 deltagare 
 Anmäl till jenny.andersson@utb.dalsed.se 
 
18.30-24.00 Ungdomens Hus öppet som vanligt  men lite längre              Ungdomens Hus 
                          För åk 6-9  Max 15 inkl personal     20MTW 
 Åk 6 går hem kl 21.30 
 Biljardturnering fredag eller lördag 
 Välkomna  
 Robert, Christina och Tony 
 
 
    

  Lördag 27/2 
 
12.00-14.00 Tipspromenad och korvgrillning på Bölevallen           Rölanda Byalag  

                   Byalaget ordnar tipspromenad och så 
                  grillar vi korv och har kul tillsammans  
                  Kontaktperson: Gudrun Englund 0705-22 18 26 
                  Välkommen till Bölevallen  
 

12.00   Skridskoåkning och grillning på Stora Le             Nössemarks IF      
  Korv & bröd till försäljning. 
  Vid töväder blir det istället lek och grill på stora 
  lekplatsen vid Hembygdsgården. Se NIFs Facebooksida  
  för mer info & eventuella ändringar.                                          

 
 
18.30-24.00 Ungdomens Hus öppet som vanligt  men lite längre              Ungdomens Hus 
                          För åk 6-9   Max 15 inkl personal     20MTW 
 Åk 6 går hem kl 21.30 
 Biljardturnering fredag eller lördag 
 Välkomna  
 Robert, Christina och Tony 
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               Biblioteket  0534- tel 190 65                                   
                    Öppettider:        Mån, tis, ons & fre 10.00-15.00  
 

                     Bowlinghallen    
                      P.g.a. rådande pandemi är bowlinghallen för närvarande stängd 
     
                Motionsgården Tavlan        Eds SK  

Nu finns flera spår öppna för skidåkning. För info om vilka spår 

som är öppna hittar ni aktuell info på 

 https://www.skidspar.se/vastra-gota…/dals-ed/dals-ed-tavlan… 

Våra spårare lägger ner mycket jobb för att hålla spåren i så bra skick som 
möjligt. Observera att man inte får promenera, springa , åka pulka eller rasta 
hundar i eller bredvid skidspåret. Detta gäller både på gärdet och i övriga spår. 

Omklädningsrum, toaletter  och bastu är stängda t.v. för att inte bidra till att 
sprida coronaviruset 

 

         Uppstart av Ungdomsforum  
                Tycker du att det finns för lite att göra i Dals-Eds kommun? 

Finns det något du vill förändra eller förbättra i vår     kommun? 
                  Några särskilda frågor du vill vara med och driva? 
                  Då kan ungdomsforum vara något för dig! 
                När? Uppstart torsdag 25 februari kl 15:00- 16:30 
                För vem? alla i åk 6- åk 9    
                Var? Digitalt på Google Meet 
                Alla som vill vara med mailar en anmälan till 
                 linda.blomgren@dalsed.se 
                senast 22 februari. Då får ni en länk till mötet. 
 Välkomna! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Ha ett bra sportlov! 

https://www.skidspar.se/vastra-gotaland/dals-ed/dals-ed-tavlan?fbclid=IwAR1Rbh0Yt-VppBNJUGs6dF0msGzsmsc7omipQE0-9AXsH3yeThDUYMsw9bU#rapporter
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