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SIMRISHAMN 
 

Biblioteket i Simrishamns kommun 
  

Öppettider 
 

Måndag-torsdag kl 10.30-19.00 
Fredag kl 10.30-17.00 
Lördag kl 11.00-14.00 

 
Lördag 16/2 kl. 10.00-15.00 
Läs för hundarna Ziggy och Foxy  
Genom att läsa högt tränar man sin läsning och att få 
läsa för en hund är ofta både roligare och mera 
kravlöst. En hund dömer inte om man läser långsamt 
eller råkar läsa fel, den tycker bara att det är mysigt att 
få vara nära och lyssna. När man klappar och umgås 
med en hund frisätts hormoner i hjärnan som får 
både oss och hundarna att må bra och känna oss 
lugna, och då blir det lättare att koncentrera sig på att 
läsa. I samarbete med läraren Andromeda Matz och 
hennes hundar vill vi ge barn chansen att få prova på att 
läsa högt för en hund! 
Ålder: 8 – 13 år 
Föranmälan till biblioteket: 0414-81 90 00 eller biblioteket@simrishamn.se  
 
Tisdag 19/2 kl.13-14.30, Simrishamns bibliotek: 
Filmtajm! 
Vilken film vi kommer att visa får ni veta när det närmar sig. Från 7 år. 
Föranmälan till biblioteket: 0414-819000 eller biblioteket@simrishamn.se 
 
 
 

Onsdag 20/2 kl. 13-16  
Robotprogrammering & Experimentverkstad 

Experimentverkstad är ett tillfälle för dig som är intresserad av 
teknik och naturvetenskap att komma och experimentera och testa 

robotar under ledning av Rikard Persson. I verkstaden kan du testa 
färgglada och roliga experiment inom ämnena fysik, kemi och biologi. 

Rikard är till vardags lärare och har denna dag med sig både 
experimentmaterial och robotar som går att programmera. 
Ingen föranmälan.  
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Torsdag 21/2 kl. 10 
”Hjärtat svämmar över” med Allan Larsson och Allan Skrobe 
I Etiopien finns ett talesätt om sång som översatt till svenska blir: ”När hjärtat 
svämmar över, kommer det ut genom munnen”. Arg, ledsen, rädd eller glad? Sjung 
om ilskan som bubblar upp ibland och som kan få en att slå till en kompis, glädjen 
över att få den julklapp som man mest av allt ville ha och det sorgefyllda hjärtat när 
kompisen flyttar från stan. När sångarna och multiinstrumentalisterna Anders Larsson 
och Allan Skrobe sjunger och pratar om känslor blir de förebilder i en värld där pojkar 
lär sig att inte gråta. En varm föreställning om känslor för alla som vågar och inte 
vågar. Ålder: 4 - 7 år Speltid: 40 minuter. Fri entré. Arrangör: Simrishamns 
kommun i samarbete med Musik i Syd. 
Föranmälan till biblioteket: 0414-819300 eller biblioteket@simrishamn.se 
 
Fredag 22/2 kl. 13-15 
Kreativt skrivande för barn 9-12 år 
Kom och prova på att skriva! Det kan bli tokigt, 
roligt, lååånga meningar, korta meningar, 
flygande ord och hoppande bokstäver. Allt är 
möjligt! Ingenting kan bli fel! 
Anhöriga vuxna är välkomna sista kvarten. 
Föranmälan till biblioteket: 0414-819000 eller 
biblioteket@simrishamn.se 
 
Lördag 23/2 kl. 10-12 
Kreativt skrivande för vuxna  
Kom och prova på att skriva kreativt. Vi skrattar, skriver, diskuterar och sätter 
ordkranen på högsta tryck. Sen låter vi texterna, meningarna och kreativiteten forsa 
ner på pappret. Kom och prova på det kreativa skrivandet där ingenting är fel! 
Kvällen innehåller korta skrivövningar av skilda slag, fika och prat. 
Föranmälan till biblioteket: 0414-819000 eller biblioteket@simrishamn.se 
 

 
Ungdomens hus – Benka dí  

 
Öppettider  
 
Måndag – torsdag 16.00-19.00 
 
Fredagar 16.00 – 22.00. 
 
Verksamheten välkomnar ungdomar från årskurs 7 upp till och med 17 år. 
Verksamheten är gratis och drogfri. 
___________________________________________________________________ 
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Österlens Museum 

 
Museet har öppet tisdag-fredag kl. 12-16, lördag kl. 10-14. 

 
Tisdag 19/2 kl. 12-15, Garnverkstad 
Garn kan vi använda till mer än att sticka och 
virka. Vi lär oss göra band i olika tekniker, vi flätar, 
påtar, slyngar och gör egna bollar i olika storlekar 
och färger. Museipedagog Veronica Jeppsson 
handleder. 
Pris: 40 kr. Familjepris: 120 kr.  Från 7 år. Ingen 
föranmälan.  
 

Onsdag 20/2 kl. 12-15, Ullverkstad 
Ull är ett magiskt material som går att använda till mångahanda ting. ”Du tror inte på 
det här, eller hur? Men visan handlar om okända djur. Många är långa och svåra att 
fånga. Många syns inte men finns ändå…” Vi gör okända djur av ull tillsammans med 
museipedagog Veronica Jeppsson.  
Pris: 40 kr. Familjepris: 120 kr. Från 5 år. Barn under 7 år i vuxens sällskap. Ingen 
föranmälan.  
 
Torsdag 21/2 kl. 12-15, Pappersverkstad 
Vi ser fram emot våren och gör blommor och 
frökort av papper. Nu ska vi få hela Simrishamn 
att blomma! Vår museipedagog Veronica 
Jeppsson är full av idéer om hur det ska gå till 
och dem delar hon med sig av.  
Pris: 40 kr. Familjepris: 120 kr. Från 7 år. Ingen 
föranmälan.  
________________________________________________________________ 
 

Österlens Skytteförening 
 

Alla är välkomna att prova på att skjuta med luftgevär. 
 
Tisdag 18.00-20.00 
Torsdag 18.00-20.00 
 
Plats: Simrislundsskolan 

___________________________________________________________________ 
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Friskis och Svettis 

 
Skolbarn/ungdomar bjuds på träning under sportlovet på bemannade tider. Anmälan 
och registrering i receptionen. Befintliga bokningsregler gäller. 
 

Regler: ungdomar fr o m 12 år ska träna med 
vuxen i gymmet eller på gruppträning   (spinning 
och cirkelgym minst 150 cm). Från 15 år, fri 
träning.  
 
 
Torsdag och söndag kl. 16.00 har vi juniorgym 
där vi har en instruktör på plats som hjälper 
juniorer i gymmet. Från 12 år. 

 
För mer information: www.simrishamn.friskissvettis.se    
________________________________________________________________ 

 
Sportlovsveckan på Korsavad 

 
Aktiv Ungdom  
Under sportlovet finns en massa spännande aktiviteter i 
Korsavadshallarna. Kom och prova på olika aktiviteter som golf, 
fotboll, basket, simning och mycket mer.  
Tisdag-Torsdag kl 10:00-14:00  
 
Fredag: Vattendisco och prisutdelning. 
 
Lördag och Söndag: Hoppborgar i A-hallen.  
 
För mer information finns på hemsidan www.fritidosterlen.se och 
Facebooksidan Facebook.com/fritidosterlen 

 
___________________________________________________________________ 
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BORRBY, HAMMENHÖG & GÄRSNÄS 
________________________________________________________ 

 
BORRBY IF 

 
    I Borrby Sporthall arrangerar Borrby IF sin årliga fotbollsturnering. 

 
Speldagar: 
15-17 februari 
22-24 februari  
Frågor: sportlovscupen@borrbyif.se 

___________________________________________________________________ 
 

Borrby Biograf 
 

Borrby Bio visar matinéfilmer: 
 
17/2 15.00: ”Röjar Ralf kraschar internet”  
24/2 15.00: ”Draktränaren 3” 
 
Biljettpris: 50 kr 
 
___________________________________________________________________ 

Gyllebo kulturbastu 
 
Vi bjuder in till vedeldad våtbastu och kanske ett svalkande dopp i Gyllebosjön. Bastu 
så nära indianerna man kan komma. 
 
Tisdag 19/2 Tjejer kl 18.00-19.30 
Torsdag  21/2 Killar kl 18.00-19.30 
 
Vill ni ha föräldrarna med, har vi öppet båda 
kvällarna 19.30-21.00. Aktiviteten är gratis. Vi 
bjuder på dryck och tilltugg. Ta med två badlakan. 
 
Anmälan 070-624 00 89 senast kl. 16.00 den dag 
du vill komma. Har du frågor ring vår ordförande,tel: 070-624 00 89. 
 
___________________________________________________________________ 
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Sportlov på Glimmingehus 
 

Öppet 18 - 24 februari kl.11-16. Aktiviteter sker kl.12-15. 
Tema Fastlagskarneval. Prova tokiga kläder – lek 
fastlagslekar – dekorerar fastlagsris – skattjakt i borgen. 
 
Pris: 70 kr för vuxna, gratis för barn upp till 18 år. Även 
butiken håller öppet. 
 
 
 

 
 

 
Gunnarshögs gård utanför Hammenhög 

 
Sportlovsvisningar 18 - 21 februari kl. 11: 
 
Under sportlovet arrangeras flera aktiviteter för barn. Under fyra tillfällen, måndag- 
torsdag, har vi barnvisningar där vi lär oss mer om rapsplantan och hur den blir olja. I 
slutet av visning finns möjlighet att pressa sin egen rapsolja. Efter visningarna 
serverar vi pizzalunch med tillbehör så som tomatsås, riven ost, skinka, svamp, 
äpple, varm must, kaffe och te.  
 
Alla dagar är uteaktiviteter – varma kläder medtages. 
 
50 kr för barn (lunch och pressning av egen olja) och 75 kr 
för vuxna (lunch) 
Förboka gärna på info@gunnarshog.se 
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Kivik, Sankt Olof & Vitaby 
________________________________________________________ 

 
Buhres 

 
Vi tycker att sportlovet ska firas! 
Därför har kockarna bestämt att sätta samman en helt speciell 
sportlovsmeny som serveras från fredagen den 16 februari 
fram till den 24 februari i restaurangen. 
Inte nog med det! I butiken kan ni fiska upp hemligheter ur vår 
FISKDAMM och i restaurangen har vi laddat upp på 
PYSSELBORDET. 
Vi ses väl!? Varmt välkomna! 
 

 
Kiviks AIF 

 
Kom och spela pingis och badminton i  
sporthallen, Kivik.  
Måndag, 18/2 och onsdag, 20/2 kl. 13.00-15.00. 
 

___________________________________________________________________ 
 

Kiviks Café och Bageri 
 

Bakning för barn tisdag 19/2.  
Mer info kommer närmare sportlovet. 
Ring och anmäl dig på tel. 0414-700 15. 
 

Se ” Kiviks Café & Bageri” på Facebook. 

___________________________________________________________________ 
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Kiviks Hotell, Konferens & Spa 
 

 
LovSpa – En härlig stund med barnen!  
20/2 9.00-12.00 eller 12.30-15.30 
(från 6 år, behandlingar från 8 år) 
 
Barn 6-13 år 120 kr.  
Vuxna från 14 år 320 kr. 
Behandlingar 295 kr (endast för barnen 
från 8 år).  
 
Välj minimassage eller mini ansiktskur. 
___________________________________________________________________ 
 

Kiviks Museum/Kiviksgraven 
 
Succén fortsätter: Lek loss på Sportlovet. 
Barnens Museum flyttar ut till Kiviksgraven som är öppen kl. 11-14 för alla 
pysselsugna barn och ungdomar 5-12 år. Vi gör vårt eget historiska pyssel och 
provar de leksaker vi själva tillverkat och grillar korv. Lär dig mer om museet, graven 
och föremålen genom olika tävlingar och aktiviteter. Entré 50 kr för barn inkl. 
material, pyssel, korv och dricka! Vuxna har endast tillträde i minst ett barns sällskap! 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Kiviks Bio 
 

Kiviks Bio visar följande sportlovsfilmer. 
 
17/2 15.00: ”Röjar Ralf kraschar internet” (från 7 år)  
20/2 14.00: ”Mia och det vita lejonet” (från 11 år) 
20/2 17.00: ”Spider thieves” (från 11 år) 
 
 
 

________________________________________________________________ 
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Naturum Stenshuvud 
 
Naturum har öppet 18/2-24/2 alla dagar kl 10-16. Gratis inträde. 
 
I naturum kommer det finnas en massa sportlovspyssel,  
tipsrundor m.m. Fritt inträde. 
 
På torsdagen den 21/2 kan man snickra ett bihotell eller en 
fågelholk. 
Snickeriverkstaden är öppen mellan 10-15 
Tag en kölapp och räkna med viss väntetid. 
Begränsat antal holkar. 
Pris: 20 kr/holk 
Grillen är tänd utanför naturum!  
 
För fritids, ring och boka en tid för er grupp! 
Tel: 0414-708 82 
E-post: naturum.stenshuvud@lansstyrelsen.se 

 
___________________________________________________________________ 

 
ALBO RIDKLUBB 

 
Torsdagen den 21/2 mellan kl.13-15 
Plats: Parkeringen Haväng 
                       
Pris: 60:-/person 
 
För detta får du: 
Bulle med dryck, korv med bröd, ridtur, gå tipsrunda och (hoppas vi med liten 
reservation) åka häst och vagn. 
 
Förskolor & fritidshem har rabatterat pris 
Välkomna! 
 
Frågor kring dagens aktiviteter kan mejlas till: alboridklubb@gmail.com  
Eventuell inställd aktivitet hittar du på vår hemsida; 
http://www4.idrottonline.se/AlboRidklubb-Ridsport/ 
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Kiviks musteri/Naturskola
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