
SPORTLOVET 2023
BERÄTTARLÄGER 
med Josefin Şîlan Karlsson

Ett miniläger med berättande och kreativt skrivande i fokus! Till-
sammans med poeten, författaren och dramatikern Josefin Şîlan 
Karlsson kommer vi att få lära oss mer om olika typer av sagor, 
berättelser och texter, öva på uppläsning och framträdande, och 
såklart skriva. Som avslutning eldar vi, fikar, grillar korv – och testar 
det vi har lärt oss genom att dela berättelser runt lägerelden.

8/3  Onsdag  10:00 - 17:30 
9/3  Torsdag  14:00 - 17:00

För vem? Du som är mellan 10 och 15 år

Plats:  Kulturskolan (låga, ljusa huset mittemot blåa huset vid 
 Kyrkogatan 8) 

Hur anmäler du dig och andra frågor 
besvaras av: saga.wingstedt@jokkmokk.se  
senast måndagen den 6/3. 

Lägret är kostnadsfritt

FRIÅKNING PÅ ISHALLEN 
Måndag - fredag kl. 10-16 och lördag - söndag kl. 10-15
Halva plan ska alltid vara utan puck och klubba om någon vill friåka.

ÖSTRA SIMHALL ALLMÄNNA BADET
Gratis bad för barn och ungdomar: måndag och torsdag kl. 17-20
Låna gärna utrustning på Fritidsbanken. 
Ring innan Andreas 070 - 66 99 673 eller Bosse 070 - 66 99 672

LOVÖPPET PÅ ÖSTRA HÖRNET:
Onsdag kl. 15-22 + uteaktiviteter 12-15
Torsdag kl. 15-22
Fredag kl. 15-22 + uteaktiviteter 12-15
Lördag kl. 15-22

SKIDANLÄGGNING I VUOLLERIM

SLALOMSKOLA och SKIDTÄVLING
Lördag 4/3 till Söndag 12/3

För mer information besök: 
www.vuollerimsk.com  

www.jokkmokk.se

Onsdag 8/3 Öppet Hus på Rimhallen kl 13-15 
Därefter bjuder Hembygdsföreningen alla 
deltagande barn på hamburgare och fika!

JOKKMOKKS FÖRSAMLING 
HAR UTEAKTIVITETER

”Sportlovsgrillning”
6/3 måndag kl.13.00.

För barn upp till 5 år

”SPORTLOVSHAMBURGARE 
I PORSILÅNGAN”

Fredagen den 10 mars kl 12-14.
Tanken är att den som vill kan titta förbi, umgås. Grillplats finns 
utomhus o möjlighet att åka pulka och annan utelek. 

Vi bjuder på hamburgare med tillbehör och fika mellan kl 12-13.

Porsi IF - Porsi by Intresseförening

JOKKMOKKS 
PISTOLKLUBB

Öppet hus

6/3  Måndag 11 - 16
7/3  Tisdag  11 - 16 
   18 - 21
8/3  Onsdag 11 - 16
9/3  Torsdag 18 - 21

EMIL I LÖNNEBERGA 
FYLLER 60 ÅR!

Det firar vi på biblioteket med en ut-
ställning om Emil, samt möjlighet att 
gå en tipsrunda, sätta knorr på gri-
sen, färglägga bilder och låna böcker 
om Emil och hans vänner.

Biblioteket i 
Jokkmokk & Vuollerim 

JOKKMOKK KLÄTTERKLUBB
Prova på klättring med topprep 
på klätterväggen i sporthallen.

Åldersgräns 12 år och äldre.
Kl 14-16 måndag den 6/3

Du måste vara på plats kl 14
Klätterutrustning kan lånas

Prova på för alla åldrar 
8/3 kl. 18-19


