KUL & FRI
För dig 13 - 20 år
Läsåret 2016 - 2017

BADMINTON i Torekov
Spela badminton på fredagar kl 17.00-19.00 i Torekovs gymnastiksal på
skolan. Kontaktperson Mats Karlsson, tel 0768 - 66 60 15 eller maila
mats.66@hotmail.com. Se vår hemsida www.laget.se/TorekovsIK.

BADMINTON på Xbowl i Båstad
Hyr en badmintonbana på Xbowl Sportcenter i Båstad. För information
och bokning: Thommy Andersson, tel 0431 - 36 00 00, 0705 - 24 54 77
eller maila future@xbowl.se. Se även hemsidan www.xbowl.se.
Arrangör: Xbowl Sportcenter

BALETT
Lär dig dansa klassisk balett på Dansstudio Marianne Strandberg i
Båstad. För killar och tjejer. För dig 13-14 år torsdagar kl 17.30-18.15.
För dig 14-16 år måndagar kl 17.45-18.45, för dig 16-18 år måndagar
kl 18.45-19.45 och för dig 16-18 år som dansar med tåskor måndagar
kl 19.45-20.15.
Kontakt: info@dansstudiomarianne.se eller ring 0708 - 48 24 78.
Vår hemsida är www.dansstudiomarianne.se och du hittar oss även
på Facebook/.

BORDTENNIS på Xbowl i Båstad
Hyr ett bordtennisbord på Xbowl Sportcenter i Båstad. För information
och bokning: Thommy Andersson, tel 0431 - 36 00 00, 0705 - 24 54 77
eller maila future@xbowl.se. Se även hemsidan www.xbowl.se.
Arrangör: Xbowl Sportcenter

BORDTENNIS med Ängalags Bordtennisklubb
Ängalags Bordtennisklubb är en anrik förening med utbildade tränare
för tjejer och killar från 13 år och uppåt som vill spela bordtennis. Vi
spelar i Västra Karups skolas gymnastiksal på torsdagar kl 18.00 20.00 och söndagar kl 16.00 - 18.00. Ledare är Jesper Hallgren, tel 0703
- 62 31 66 eller maila info@angalagsbtk.se.
Arrangör: Ängalags Bordtennisklubb

BOWLING
För tjejer och killar 13-20 år på Xbowl Sportcenter i Båstad onsdagar
kl 16.30-18.30 och torsdagar kl 16.30-17.30.
För information och anmälan: Thommy Andersson, tel 0431 - 36 00 00,
0705 - 24 54 77 eller maila future@xbowl.se. Se även hemsidan
www.xbowl.se. Arrangör: Xbowl Sportcenter

BOX
Östra Karups MoG har Boxpass för tjejer och killar från 15 år och uppåt
på måndagar kl 19.20 i Östra Karups gymnastiksal. Ledare är Ewa
Grankvist, tel 0708 - 77 25 21. Se facebook Östra Karups MOG.
Arrangör: Östra Karups MoG

BÅGSKYTTE
Bågskytte är konsten att skjuta med pil och båge och Bjäre Bågskyttesällskap lär ut denna konst. Tjejer och killar från 10 år och uppåt.
På vintern är vi i Förslövs gympasal i skolan och på sommarhalvåret är
vi på utebanan i Svenstad. Söndagar kl 10.00-12.00.
Vid Prova-på bågskytte måste kontakt tas för planering. Inga bågar finns
på plats
utan kontakt före.
Information och anmälan: Roland Karlsson, tel 0706 - 64 38 54
eller maila roland_karlsson@bjarenet.com.
Arrangör: Bjäre Bågskyttesällskap

DANS & STYRKA
Östra Karups MoG har dans och styrka för tjejer och killar från 13 år och
uppåt på onsdagar kl 18.30 i Östra Karups gymnastiksal.
Ledare är Terese Hedlund, tel 0725 - 33 35 98. Se facebook Östra Karups
MOG. Arrangör: Östra Karups MoG

FOTBOLL för tjejer i Bjärelaget DFF/Ängelholms FF
Damfotboll, träning och matcher för dig 13 år och uppåt. Vi tränar på
måndagar kl 18.30-20.00 i Grevieparken, onsdagar och torsdagar
kl 19.00 - 20.30 i Ängelholm.
För mer information kontakta ledaren Lennart Dock, tel 0733 - 94 49 09
eller maila bjarelaget.dff@bjarenet.com. Se också vår hemsida
www.bjarelaget.se.

FOTBOLL i Bjäre United
Grevie GIK, Torekovs IK och Västra Karups IF, tre föreningar med
gemensam ungdomsfotboll på Bjäre.
Vi erbjuder större träningsgrupper med bättre utvecklingsmöjligheter,
lag med spelare i samma ålder, fler kompisar på hela Bjäre och bättre
sammanhållning på skolorna.
För mer information kontakta Grevie GIK - Clara Persson, tel 0730 50 67 43 eller maila clara_persson@live.se, Torekovs IK - Mats Karlsson,
tel 0768 - 66 60 15 eller maila mats.66@hotmail.com och Västra Karups
IF - Bengt Nilsson, tel 0708 - 18 78 95 eller maila vkif@bjarenet.com.

FOTBOLL i Båstad
Båstad GIF har fotbollsverksamhet för följande årskurser:
För flickor födda 2001-2004 har Båstad GIF fotbollsträning på Örebäcksvallen i Båstad onsdagar kl 18.30-20.00 samt i Förslöv på Bjärevallen
måndagar kl 18.00-19.30. Ledare är Carina Dock, tel 0703 - 94 54 06
eller maila kansli@bgif.org.
För pojkar födda 2001-2002 har Båstad GIF fotbollsträning på Örebäcksvallen i Båstad, måndagar och onsdagar kl 17.00-18.30. Ledare är MatsOla Borglund, tel 0725 - 29 25 20 eller maila kansli@bgif.org.

FOTBOLL i Förslöv
Förslövs IF bedriver fotbollsverksamhet för tjejer och killar 13 år och
uppåt. Kontaktperson är Conny Andersson, tel 0730 - 78 82 25 eller
maila conny@fif.se. Gå även in på hemsidan www.fif.se och läs mer.

FOTBOLL i Grevie
Grevie GIK är en idrottsförening med framför allt fotboll som främsta
sysselsättning. Grevie GIK är det goda alternativet för Grevies barn och
ungdomar när det gäller fritidsverksamhet. Hos oss får alla gemenskap
och trygghet i en grupp som samlas kring idrott och lagbygge. Alla tjejer
och killar som är fotbollsintresserade är välkomna att delta i vår klubb
som jobbar hårt med jämställdhet och respektfullt uppträdande.
För anmälan och information ta kontakt med Clara Persson, tel 0730 50 67 43 eller maila clara_persson@live.se.
Arrangör: Grevie GIK

FOTBOLL i Torekov
Torekovs IK anordnar fotbollsträning för tjejer och killar från 5 år och
uppåt. Kontaktperson Mats Karlsson, tel 0768 - 66 60 15 eller maila
mats.66@hotmail.com. Se vår hemsida www.laget.se/TorekovsIK.

FOTBOLL i Västra Karup
Västra Karups IF har fotbollsträning för tjejer och killar från 13 år och
uppåt på idrottsplatsen i Västra Karup. För information och anmälan
kontakta eller maila vkif@bjarenet.com. Se också vår hemsida
www.vkif.se.

FRIIDROTT
Båstad GIF anordnar friidrott och här får ungdomar prova på
friidrottens smörgåsbord av olika grenar. I juniorgruppen fortsätter vi
att utveckla tekniken i de olika grenarna och prova på att tävla i vår
geografiska närhet. Juniorgruppen är för tjejer och killar 10 år och äldre.
Gruppen tränar tisdagar kl 18.00-19.30 och torsdagar kl 17.00-19.00 på
Örebäcksvallen i Båstad sommarhalvåret/Idrottshallen i Båstad
vinterhalvåret.
Ledare är Bo Sveninge, tel 0708 - 26 53 70 eller maila
bosveninge@hotmail.com. Du kan också gå in på vår hemsida
www.bgif.org. Arrangör: Båstad GIF

FRISKIS & SVETTIS
Från det år du fyller 13 år är du välkommen att träna all vår träning. Fär
att träna i gymmet behöver du gå en ungdomsinstruktion, men efter det
får du gärna träna själv även i gymmet. Det finns över 100 gruppträningspass per vecka att välja mellan. Vi finns på Entré i Båstad och på Batterifabriken i Ängelholm.
Kontaktperson Rebecka Nilsson, tel 0734 - 06 34 78 eller maila
rebecka@agh.friskissvettis.se. Se även hemsidan
www.agh.friskissvettis.se.

FUNKTIONELL TRÄNING
Östra Karups MoG anordnar funktionell träning för tjejer och killar från
15 år och uppåt på torsdagar kl 19.00 i Östra Karups gymnastiksal.
Ledare är Eva Grankvist, tel 0708 - 77 25 21. Se facebook Östra Karups
MOG. Arrangör: Östra Karups MoG

GOLF på Båstad Golfklubb
Båstad Golfklubb erbjuder en verksamhet för alla juniorer som innefattar
träning, tävling och läger. Våra värdegrunder är Glädje, Kamratskap,
Uppmuntran, Trygghet och Utveckling. Båstad Golfklubb är en plats där
man träffar kompisar och har kul och utvecklas tillsammans.
Vi bedriver träningsverksamhet utomhus från början av april till slutet av
september där indelning i grupper sker efter ålder, kunnande samt
önskemål om träningskompis. I vår strävan att golf ska bli en året runt
aktivitet har vi även träning under lågsäsong som innefattar fysisk
aktivitet på Strandängsskolan samt inomhusgolf hos vår samarbetspartner BIGA.
Golf på Båstad Golfklubb ska vara kul och glädjefyllt, med spel och
tävlande under kamratliga former.
Låter detta intressant? Läs gärna mer på vår hemsida www.bgk.se eller
kontakta vår tränare Håkan Svensson, tel 0708 - 58 41 59, alt
Juniorkommitténs ordförande Fredrik Nicander, tel 0768 - 83 99 82.

GOLF på Åkagårdens Golfklubb
På

Åkagårdens Golfklubb har vi en mycket bra och väl fungerande
juniorverksamhet. Vi har många juniorer i åldrarna 6 - 21 år som är med
i vår juniorträning 2-3 gånger i veckan. Vill du prova på att spela golf kan
du antingen boka en kurs eller lektion med en av våra tränare, eller så
kan man få prova på att vara med på juniorträningen.
Juniorträningen består av sex grupper. Varje grupp tränar minst två
gånger i veckan vid olika tillfällen. I vilken grupp man hamnar i beror lite
på ålder och hur mycket golf man spelat tidigare. Alla är välkomna!
För mer information om juniorträningen, ring Tina Axelsson, tel 0723 11 06 21 eller skicka ett mail till juniorkom.akgk@gmail.com. Vår
tränare John Ståhl har lite olika kurser att välja på om man är nybörjare
inom golfen och bara vill prova på. Det går även bra att boka privata
lektioner med antingen Frasse eller John. Kontakta receptionen på 0431
- 41 77 30 så hjälper vi dig!
Arrangör: Åkagårdens Golfklubb

GYM- och PASSTRÄNING
För tjejer och killar från 13 år och uppåt på Hälsostudion i Båstad,
Hallandsvägen 21. För anmälan och information: Caroline Vingren,
tel 0703 - 28 93 35, 0431 - 36 98 01 eller maila caroline@hstudion.se. Se
även vår hemsida www.hstudion.com

INNEBANDY
Förslövs IF bedriver innebandyverksamhet för tjejer och killar 13 år och
uppåt. Kontaktperson är Daniel Harvig, tel 0702 - 70 53 31
eller maila daniel@fif.se. Gå även in på hemsidan www.fif.se och läs mer.

IRLÄNDSK DANS
På Dansstudio Marianne Strandberg i Båstad lär vi ut irländsk dans, mer
känt under namnet Riverdance. Vi lär oss mjuksko-, hårdsko- och
setdanser. 12-14 år onsdagar kl 17.15-18.00. 15-16 år torsdagar
kl 16.45-17.30.
Kontakt: info@dansstudiomarianne.se eller ring 0708 - 48 24 78.
Vår hemsida är www.dansstudiomarianne.se och du hittar oss även på
Facebook/.

JU JUTSU
Båstad Budoklubb har för dig kill och tjej mellan 9 - 14 år Mon träning
på tisdagar och torsdagar kl 18.00 - 19.00. Ledare är Måns Östergren,
tel 0734 - 09 59 74. För dig som är äldre tränar vi på måndagar
kl 19.00-20.30 och på torsdagar kl 19.00-20.15. Ledare då är Lars
Haavimb, tel 0730 - 85 85 59. Båstad Budoklubb finns på andra
våningen, Hallands-vägen 19 i Båstad. Du hittar också föreningen på
Facebook/Båstad Budo.

KITESKOLA
Kitesurfingutbildning. En prova på kurs på 4 timmar eller en grundkurs
på 7 timmar. För tjejer och killar 13 - 20 år. Är du under 16 år och vill
lära dig kitesurfing måste en vuxen vara med på lektionerna. Hamnen
i Båstad april - oktober. Anmälan och information: Mårten Björnsson,
tel 0706 - 28 98 00 eller maila marten@kiteskolanbastad.se.
Arrangör: Båstad Kiteskola, www.kiteskolanbastad.se

KONFIRMANDER
Att vara konfirmand är en spännande och kul tid som handlar om Dig
och livets stora frågor. Träffarna innehåller allt från prat, film, musik,
andakt, lägerverksamhet mm. För dig tjej och kille som är född 2002.
Vi träffas i Förslövs församlingshem på onsdagar direkt efter skolan.
Kontaktperson Mimmi Erlandsson, tel 0725 - 27 41 07 eller maila
mimmi.erlandsson@svenskakyrkan.se.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Förslöv Grevie församling

KULTURCENTRALEN I FÖRSLÖV
Kulturcentralen är ett hus, en arrangör och en inspiratör till kultur och
möten mellan människor utifrån dans, musik, teater, ljud och ljus.
Vi erbjuder en professionell scen, work-shops, arrangemang och olika
prova-på aktiviteter. Vi har kontinuerliga arrangemang, se vår hemsida
www.bygdegardeniforslov.se för aktuella arrangemang.
Vi finns i Förslövs bygdegård och kontaktperson är Anna Lingmark,
tel 0702 - 80 56 02 eller maila anna@bygdegardeniforslov.se.

KULTURSKOLAN
Vi erbjuder enskild och gruppundervisning i olika instrument och
drama/teater för kommunens tjejer och killar i åldern 13 -19 år. Måndag
- fredag i kulturskolans lokaler i Förslöv och ute på de olika skolorna i
kommunen. Information maila kulturskolan@bastad.se.

KÖREN BEL CANTO
Kören är en blandad kör med killar och tjejer från gymnasieåldern och
uppåt. Vi sjunger i olika sammanhang både i och utanför kyrkan.
Torsdagar kl 19.00-21.00 i Östra Karups församlingshem. Anmälan och
information: Körledare Marianne Nihlén , tel 0706 - 24 28 36 eller maila
marianne.nihlen@svenskakyrkan.se. Arrangör: Båstad och Östra Karups
församling, Svenska kyrkan

LUFTGEVÄR och LUFTPISTOLSKYTTE
Ramsjö Skytteförening är Bjäres egen skytteförening. I vår skyttehall
bedriver vi både luftgevär- och luftpistolskytte. Vi skjuter på mål som är
på 10 m avstånd. Utrustning finns att låna i hallen, inga förkunskaper
krävs. För tjejer och killar 7 år och uppåt. Luftgevär och luftpistol
onsdagar kl 18.00-20.00. Vår skyttehall finns i Strandängsskolans
källare i Båstad (bredvid Idrottshallen). Ledare är Tobias Johansson,
tel 0707 - 47 85 07 eller maila gevar@ramsjoskf.se.
Se vår hemsida www1.idrottonline.se/RamsjoSkF-Skyttesport.

MUSTERIET - Ungdomens mötesplats mitt i
Båstad
Musteriet är en trygg och positiv mötesplats för ungdomar från årskurs
7 och uppåt, en mötesplats där man kan träffa sina kompisar, fika, spela
en runda pingis, spela X-box, Wii U, PS4, basket, volleyboll, biljard eller
helt enkelt bara vara. Våra öppettider är: Måndag-tisdag kl 12.00-18.00,
onsdag-torsdag kl 12.00-21.00 och fredag kl 11.00-23.00. Musteriet är
stängt delar av sommaren. F
ör att veta mer om vad som händer på Musteriet gå in på vår
facebooksida www.facebook.com/Musteriet. Maila Musteriet på
musteriet@bastad.se, tel 0431 - 776 70.

PADEL med Båstad Padelklubb
Båstad Padelklubb bedriver träning i Båstads hamn, Padelbanan för
tjejer och killar 13 - 20 år som vill lära sig Padel. För information se
hemsidan www.bastadpadelklubb.se.
Arrangör: Båstad Padelklubb

PADEL på Xbowl i Båstad
För tjejer och killar 13-20 år på Xbowl Sportcenter i Båstad måndagar
kl 16.30-17.30, tisdagar kl 16.00-17.00, onsdagar kl 18.00-19.00 eller
torsdagar kl 16.30-17.30.
För information och anmälan: Thommy Andersson, tel 0431 - 36 00 00,
0705 - 24 54 77 eller maila future@xbowl.se. Se även hemsidan
www.xbowl.se. Arrangör: Xbowl Sportcenter

PARKOUR
Förslövs IF bedriver parkourverksamhet för tjejer och killar 10 år och
uppåt på fredagskvällar i Förslövs idrottshall. Kontaktperson är Daniel
Harvig, tel 0702 - 70 53 31 eller maila daniel@fif.se. Gå även in på
hemsidan www.ffi.se och läs mer.

RIDNING
Båstad Ridklubb har ridskola för tjejer och killar 13 år och uppåt.
Vi har kurser från höstlovet till påsklovet och vi finns på Norra vägen
145 i Båstad. Ledare är Miranda Lind. För anmälan och information
maila mirandaelisabet@hotmail.com. Gå även in på hemsidan
www.lindebolarna.se/ridning/bastad-rk/.

SAMBA
Alla som älskar medryckande dans och svängande rytmer ska testa
samba. Kom och plocka fram energin och dansglädjen i dig. Träningarna syftar till att förmedla god hållning, utstrålning, musikmedvetenhet och korrekta grundsteg. Stort fokus läggs också på konditionsträning. Vi dansar i Förslövs Bygdegård på torsdagskvällar.
För anmälan och frågor maila caroline.molander@gmail.com.
Arrangör: Sambaföreningen Delirio Do, hemsidan till föreningen är
www.deliriodosamba.se.

SCALA BIO
Båstad har sin egen lilla biograf, Scala Bio, som är modern och bekväm
men med en härlig gammaldags biokänsla. Här visas film nästan alla
dagar i veckan året runt för både barn, ungdom och vuxna. Scala Bio
finns bakom församlingsgården i Båstad, vid Båstad torg. För att se
aktuellt program gå in på hemsidan www.scalabio.se.

SCOUTING
Bjäre Scoutkår gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar
som får oss att växa som individer. I scouterna samlas unga som vill
utvecklas och ha roligt i den lilla gruppen, där alla är viktiga och har en
plats. För tjejer och killar årskurs 6-8. Vi träffas i scoutlokalen på
Grimmes väg 23 mellan Grevie och Grevie Kyrkby på torsdagar kl 18.3020.00 och ibland på vissa helger. Ledare är Hans Levin, tel 0735 - 26 27
29 eller maila hans_levin@yahoo.se.
Vi har också verksamhet för er i årskurs 9 och uppåt på söndagar kl
16.00 - 19.00. Ledare är Jonatan Zachau, tel 0727 - 09 42 22 eller maila
jonatan.zachau@live.se.
Se även vår hemsida www.bjare.scout.se.

SEGLING
Lär dig segla med oss på Båstad Båt & Segelsällskap. För dig från 13 år
och uppåt killar och tjejer. Anmälan och frågor: Johan Mårtens-son, tel
0728 - 87 74 15 eller maila mrtensson@icloud.com.
Arrangör: Båstad Båt & Segelsällskap

SHOWDANS
Lär dig showdans på Dansstudio Marianne Strandberg i Båstad. Vi
dansar till olika musikstilar såsom musikal, soul, funk mm. För killar och
tjejer. 13-14 år dansar torsdagar kl 18.30-19.30.14-16 år dansar
onsdagar kl 18.00-19.00. 16-18 år dansar onsdagar kl 19.00-20.00
Kontakt: info@dansstudiomarianne.se eller ring 0708 - 48 24 78. Vår
hemsida är www.dansstudiomarianne.se och du hittar oss även på
Facebook/.

SQUASH
Hyr en squashbana på Xbowl Sportcenter i Båstad. För information och
bokning: Thommy Andersson, tel 0431 - 36 00 00, 0705 - 24 54 77 eller
maila future@xbowl.se. Se även hemsidan www.xbowl.se. Arrangör:
Xbowl Sportcenter

SUP
SUP Stand Up Paddle. Båstad Kiteskola lär ut grunderna hur man bäst
bemästrar en SUP. För tjejer och killar 13 år och uppåt. Hamnen i Båstad
april - oktober. Anmälan och information: Mårten Björnsson,
tel 0706 - 28 98 00 eller maila marten@kiteskolanbastad.se.
Arrangör: Båstad Kiteskola, www.kiteskolanbastad.se

TAEKWONDO
Taekwondo är en koreansk kampsport med gamla anor och det är
numera också en OS-gren. I vår klubb erbjuder vi allsidig träning för hela
kroppen i bra lokaler. Gemensamt tränar vi balans, styrka, själv-försvar,
sparkar, uthållighet och traditionella mönster. Alla är välkomna att prova
på oavsett förkunskaper och målsättning.
För tjejer och killar 13-20 år måndagar kl 18.30-20.00 och onsdagar
kl 19.00-20.30 i vår lokal på Lyckantorget ovanför ICA. Ledare är Henrik
Wallin, tel 0702 - 04 23 64. Se vår hemsida www.bastadtaekwondo.se.
Du kan även maila tangshou_tkd@hotmail.com.
Arrangör: Båstad Taekwondo Tang-Shou

TENNIS i Båstad
Båstad Tennissällskap har tennisträning för spelare från 13 år och
uppåt. Grundläggande kurser för nybörjare samt fortsättningskurser för
mer erfarna spelare. Spelas med olika bollar och storlek på banan
beroende på spelarnas spelnivå. Vi tränar Måndag - Fredag eftermiddag
och kväll.
Vi är på Båstad Sportcenter (Drivan) och kontaktperson är Edwin
Sjögren, tel 0760 - 07 92 00 eller maila edwin.sjogren@bastadts.se.
Du kan också anmäla direkt via vår hemsida www.bastadts.se.
Arrangör: Båstad Tennissällskap

UNGDOMSGRUPP
Förslöv Grevie församling har en ungdomsgrupp för dig som går i
årskurs 7 och uppåt. Vi pratar om aktuella frågor som rör ungdomars
vardag, chillar och har kul! Också en möjlighet att undersöka vad
kyrkan är. Vi träffas i Grevie församlingshem.
Kontaktperson Karin Wallin Petrisson, tel 0768 - 31 71 10 eller maila
karin.wallin.petrisson@svenskakyrkan.se.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Förslöv Grevie församling

UNGDOMENS HUS i Förslöv
En drogfri och trygg mötesplats från årskurs 7. Hos oss kan man
umgås, spela spel, baka, titta på film, lyssna på musik osv. Endast
fantasin sätter gränser för vad som är möjligt. Vi har öppet tisdag fredag i Ungdomens Hus lokaler i Förslöv (samma byggnad som
Kulturskolan). För info se vår facebooksida
ww.facebook.com/UngdomensHusForslov.

UNGDOMSKÖR YOUNG SINGERS
Förslöv Grevie församling har en ungdomskör för dig som går i årskurs
8 och uppåt. Tyngdpunkten ligger på gospel och annan rytmisk kyrklig
musik. Vi träffas i Förslövs församlingshem onsdagar kl 18.00-19.00.
Kontaktperson Jan-Olof Rydström, tel 0709 - 24 33 60 eller maila janolof.rydstrom@svenskakyrkan.se.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Förslöv Grevie församling

VATTENPOLO
Vill du börja spela vattenpolo. Ta då kontakt med Ängelholms Vattenpoolare, Berne Andersson, tel 0737 - 00 22 62 eller maila
bernea@hotmail.com. För tjejer och killar från 13 år och uppåt på
torsdagar kl 20.00 - 21.30 och söndagar kl 18.15 - 20.00 i Simmarnas
Hus, Willys gamla lokaler på Åkerslundsgatan i Ängelholm.
Se vår hemsida http://idrottonline.se/ForeningenAngelholmsVPSimidrott/
Arrangör: Ängelholms Vattenpoolare

VOLLEYBOLL
Östra Karups MoG anordnar volleyboll för tjejer och killar från 15 år
och uppåt på tisdagar kl 19.30 i Östra Karups gymnastiksal. Ledare är
Håkan Ohlsson, tel 0705 - 11 74 55. Se facebook Östra Karups MOG.
Arrangör: Östra Karups MoG

VÄSTRA BJÄRE KYRKOKÖR
Vi övar onsdagar kl 19.00-21.00 i Västra Karups församlingshem.
Traditionell vuxenkör från 18 år och uppåt. Vi sjunger 3-stämmig och
4-stämmig repertoar. Anmälan och information: Kyrkomusiker Ingrid
Häggström, tel 0707 - 32 84 32.
Arrangör: Svenska Kyrkan, Västra Bjäre pastorat

VÄVNING
Östra Karups Vävstuga erbjuder vävning av traslöpare, väskor, schalar,
band mm under handledning av medlemmar i vävstugan. För tjejer och
killar från 9 år och uppåt. Vi träffas på sportlovet i februari och vill du
fortsätta att väva finns ungdomsmedlemsskap. Ledare är Eivor
Karlsson, tel 0730 - 40 92 21 eller maila grasryd@telia.com.
Arrangör: Östra Karups Vävstuga

Sammanställning av uppgifterna
har gjorts av

Mia Lundström
på Teknik & service

Hör gärna av dig om vi har missat något,
tel Mia 0431 - 770 26 eller maila
mia.lundstrom@bastad.se.
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