FEBRUARI 2019

Författarbesök 12 februari: Handbok för superhjältar

Fredag 1 februari

Tisdag 12 februari

Fredag 22 februari

12:00 Musik vid lunchtid, Domkyrkan

16:00 Magisk show med Adin Trollkarl, entré
50:-, Vallegården, Eggby

10:00-12:00 Handbok för superhjältar, författaren Elias Våhlund besöker Nya biblioteket
19:15 Musik på bibliotek: Kristall- klassisk
sång och violin med fokus på kvinnliga tonsättare, Nya biblioteket

Söndag 3 februari

Torsdag 14 februari

08:00-16:00 Skåda örn vid Hornborgasjön,
Trandansen
19:00 Blå salongen- allt kan hända!, biljetter:
https://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Estetiska-skolor/Skara-Skolscen/biljettbokning1/ ,
Skara skolscen

19:00 Skara IK-Tidaholms HF, Ishallen

12:00 Musik vid lunchtid, Domkyrkan
17:00-22:00 After Work med schlagertema, Jula
hotell
19:00 Skara HF - Boden IF, Idrottshallen
19:00 Goliat- En välgörenhetskonsert till förmån
för hjärnfonden, entré 120/80 kr, biljetter:
https://billetto.se/en/e/goliat-valgorenhetskonsertmed-forman-for-hjarnfonden-tickets-323639,
Rosers

Lördag 2 februari

Fredag 15 februari
12:00 Musik vid lunchtid, Domkyrkan

Lördag 16 februari

18:00-21:30 PRO-dans: Hedins, Fokus

08:45 Kvinnofrukost: Kristina Gustafsson Bonnier: Min väg till Skara, Betaniakyrkan
14:15 Barnens lördag: Sjung med Doreenkänd från bland annat Bolibompa, entré 60:-,
biljetter tel 32060, Nya biblioteket
14:45 Trav, Axevalla travbana

Onsdag 6 februari

Söndag 17 februari

Måndag 4 februari
18:20 Trav, Axevalla travbana

Tisdag 5 februari

18:30 Skara Trädgårdsförening: Eva BohlinAndreasson berättar om personer bakom rosors namn samt skötsel, årsmöte, Seniorkafét
18:30 Skara Filatelistförening: Gunnar Dahlstrand från Göteborg berättar om moderna
förfalskningar, Frejan

18:00 Orgelkonsert: Brahms, Olsson, Bach
och Mozart, med organist Gustav Jannert,
Domkyrkan

Torsdag 7 februari

Onsdag 20 februari

14:00 Trivselträff- Chatarina Haglund: Gud
finns och vill hjälpa oss, Betaniakyrkan
19:00 Skara IK-Sörhaga/Alingsås HK, Ishallen

Fredag 8 februari
12:00 Musik vid lunchtid, Domkyrkan
20:30-00:30 Fredagssvängen: Donnez, Fokus

Lördag 9 februari
14:00 Skara HF - Kungälvs HK, Idrottshallen

Tisdag 19 februari
18:00-21:30 PRO-dans: Sandins, Fokus

10:00 Föreläsning- Christina Stielli: Greppa livet!, anm: https://simplesignup.se/
event/142947-greppa-livet, Rosers
18:30 Skara Humanistiska förbund: Bibliotekets dolda skatter- Helena Backman berättar
om de äldre samlingarna, entré 60 kr, Västergötlands museum
19:15 Skara Riksteaterförening: Nils Ferlin- en
luffare är jag, biljetter tel 32060, Nya biblioteket

Måndag 25 februari
18:20 Trav, Axevalla travbana

Onsdag 27 februari
18:30 Skara Filatelistförening: Nisse Julin
fortsätter sin serie om järnvägspost i vår närhet,
årsmöte, Frejan

PÅGÅENDE UTSTÄLLNINGAR
Gamla biblioteket
Skaramissalet & andra medeltida skrifter
Västra Götaland - en medeltida trakt

Julas konsthall
Konst av Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno
Liljefors m.fl. Öppet dagligen kl 08:00-22:00

Övrigt
11-17/2 Sportlov, se separat program på
baksidan! Finns även på skara.se.
14/2 Fira alla hjärtans dag med 2-rätters, Jula
hotell

18/2- Bokcirkel på måndagar kl 17:00, anm
32076 eller maila britt.viktorsson@skara.se,
Nya biblioteket

www.skara.se

Med reservation för ändringar. För ytterligare information: www.skara.se/evenemang

På gång!

SPORTLOV 2019

Axevalla Travskola
Måndag 11 februari: Gratis prova-på-lektioner
1:a lektionen kl 14.30-15.15
2:a lektionen kl 15.30-16.15
3:e lektionen kl 16.30-17.15.
Tisdag 12 februari: Dagläger kl 09-15
Kostar 400 kr är för alla som tycker om hästar.
Onsdag 13 februari: Dagläger kl 9-15
Kostar 400 kr är för alla som tycker om hästar.
Anmäl er till Frida 072-552 54 54 eller
frida.bjorkman@axevalla.travsport.se
Slöjddetaljer
Måndag 11 februari – fredag 15 februari kl
09.30-18.00. Testa på skrappyssel och skapa
häftiga multifärgade konstverk. Välkomna till
butiken på Axvallagatan 10. Gratis för barn i
målmans sällskap.
Skara Sportfiskeklubb
Onsdag 13 februari: Sportlovsfiske. Pimpelfiske
på Bysjön. Skara Sportfiskeklubb bjuder på
grillad korv med bröd. Alla skolbarn är välkomna. Kl 09.30-12.00 Skärv kyrka. Egna Isdubbar
är obligatoriskt. Begränsat antal pimpelspön
finns att låna. Aktiviteten är kostnadsfri.
Kontaktperson Morgan Ek 073-147 56 04
Vilans fritidsområde
Sports for you
Onsdag 13 februari, torsdag 14 februari och
fredag 15 februari kl 10.00-12.30 i Vilanhallen.
Testa på olika sportaktiviteter. Ålder 8-16 (även
föräldrar är välkomna). Pingis, fotbolls-dart,
bumberballs mm. Nyhet! Air-Trackmatta – en
lång uppblåst matta som man kan slå volter
på. Gratis för alla.
Vilanbadet
Måndag 11 februari-fredag 15 februari:
Vattenleksak & märkestagning kl 10:00-18:00
Lördag 16 februari-söndag 17 februari:
Vattenleksak & märkestagning kl 10:00-16:30
Tisdag 12 februari: Prova på isflak kl 10:0012:00
Onsdag 13 februari: Vattenbasket kl 14:0016:00
Torsdag 14 februari: Prova på livräddning
kl 10:00-12:00
Fredag 15 februari: Sportlovsdisco 18:00-18:30
Du som är mellan 3-15 år kan köpa vårt
sportlovsband för 60 kr.
Ishallen
Allmänhetens åkning:
Måndag-Tisdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-14.00
Torsdag 10.00-15.00
Fredag 10.00-14.30
Kika gärna in på bokning.skara.se för att se
alla tider

Stureplan
Under hela vecka 7 erbjuder vi dig som går åk
4 till dess att du fyllt 19 år mängder av roliga
prova-på-aktiviteter. Hela veckan är det tema
superhjältar.
Tema: Superhjältar görs I samarbete med
biblioteket och Studiefrämjandet. Kom och
teckna superhjältar, titta på film om superhjältar, hitta en bra bok om superhjältar och var
med i diskussion hur kan man bli en superhjälte i vardagen.
Skridskodisco i ishallen. Kom utklädd som
superhjälte, bästa superdräkt får superpriset!
Stureplans café kommer att erbjuda superhjältsmellis för ett superbra pris.
Utflykter med sport i fokus! Kom och bada
med oss under sportlovet. Var med och delta i
bowlingturneringen. OBS! föranmälan.
E-sport! Nu är det dags att utmana dig själv
och dina kompisar inom e-sport! Kom och visa
dina skills, lär ut andra spelare olika tricks och
ha en fantastisk upplevelse tillsammans.
För mer information kolla gärna Stureplans
hemsida skara.se/stureplan, där kan du hitta
öppettider under sportlovet, samt vilken dag
aktiviteten sker och även anmäla dig till aktiviteterna. Vi ses!
Skara stifts- och landsbibliotek
Måndag 11 februari kl 14.00-16.00:
Superhjältepyssel. Plats: Sagorummet. Fri
entré. Ingen föranmälan.
Tisdag 12 februari, kl. 10.00-12.00:
Författarbesök: Elias Våhlund, författare till
den populära bokserien Handbok för superhjältar. Plats: Bibliotekstorget. Fri entré. Ingen
föranmälan. Tävlingar, bokutställningar på
temat superhjältar finns på barnavdelningen
hela veckan!
Lördag 16 februari, kl 14.15: Sjung med
Doreen! Barnens lördag med Doreen Månsson (känd från Bolibompa). Ålder 3-7 år. Plats:
Bibliotekstorget. Entré till teatern: 60 kr/person
oavsett ålder. Förköp 0511-320 57. Eventuella
kvarvarande biljetter säljes vid entrén.
Cirkusskola
Måndag 11 februari & tisdag 12 februari:
Romans cirkusskola är tillbaka! Barn och ungdomar mellan 6 och 12 år hälsas välkomna.
Deltagarna delas i två grupper om max 15
personer i varje grupp. Grupperna tränar 1,5
timma/dag i två dagar kl 9:30-11:00 eller
13:30-15:00 (samma klockslag varje dag, ange
önskemål om träningstid). Alla elever ska ha
mjuka kläder och passande skor. Tag med
vattenflaska. Den 12 februari visar barnen upp
vad de har lärt sig. Föreställning med alla deltagare kl 16:00-16:30 (anhöriga är välkomna)
OBS! Plats: 3e våningen i Gamla biblioteket,
Biblioteksgatan 3. Anmälan till kulturkontoret:
kulturkontoret@skara.se senast den 7 februari.
Anmälan är bindande. Meddela namn, ålder,
adress, telefonnummer och mejladress. Ange
önskemål om träningstid.

Västergötlands museum
Tisdag 12 februari – fredag 15 februari
Deckarjakt på museet. Alla fjärilar, flugor, humlor och bin är försvunna! Vem har tagit dem och
var är de gömda? Hjälp oss att lösa gåtan med
de försvunna insekterna.
Tisdag 12 februari kl 11.00–14.00: Händenestugan i Fornbyn är öppen för besök. Ta med dig
egen matsäck, varm chokladdryck och smörgåsar, eller korv som du kan grilla i stugans spis.
Onsdag 13 februari kl 11.00–14.00: Händenestugan i Fornbyn är öppen för besök. Ta med
dig egen matsäck, varm chokladdryck och smörgåsar, eller korv som du kan grilla i stugans spis.
Torsdag 14 februari kl 10.00–12.00 och kl
13.00–15.00: Tyg, tråd och trolldeg – skapa
hjärtan i vår verkstad! Uppmärksamma Alla
hjärtans dag tillsammans med oss och skapa
ett eget tredimensionellt hjärta i ull, tråd eller
trolldeg. Föranmälan 0511-26070. Begränsat
antal platser.
Fredag 15 februari kl 10.00–12.00 och kl
13.00–15.00: Gör ett insektshotell. Var bor alla
insekter på vintern? Vi gör ett litet hus för dem
att övervintra i och använder trä, kottar och annat bra från skogen. Ålder: från 7 år. Föranmälan 0511-260 70. Begränsat antal platser.
Skara domkyrkoförsamling
Onsdag 13 februari kl 10.00-11.30:
Sång och rytmik. Musik är vänskap, glädje och
lek! Kom och prova på att sjunga och spela
tillsammans i grupp. För dig i F- åk 2, 6- 8 år.
Plats: Kyrkans hus/Mariasalen. Anmälan senast
tisdag 12 februari till: Åsa Nyberg, asa.nyberg@
svenskakyrkan.se, 0511- 265 14
Torsdag 14 februari kl 10.00–11.30:
Tänk att Sveriges äldsta domkyrka finns hos
oss i Skara, här finns mycket spännande att
upptäcka. Följ med på upptäcksfärd! För dig i
F- åk 2, 6- 8 år Plats: Skara domkyrka. Anmälan
senast tisdag 12 februari till: Tina Hjortlinger,
församlingspedagog, 0511- 265 27 eller
tina.hjortlinger@svenskakyrkan.se.
Biograf Grand Skara
Måndag 11 februari: Röjar-Ralf kraschar internet. Pris: 115/100 kr.
Tisdag 12 februari: Legofilmen 2. Pris: 115/100
kr.
Övriga filmer och information finns på
svenskabio.se eller i Filmstaden-appen.

Naturum Hornborgasjön
Onsdag 13 februari & torsdag 14 februari:
Kl 13.00 (Bus)frön vid Hornborgasjön- vad
döljs i ett frö och hur vet de egentligen vad de
ska bli? Vi planterar och funderar över frön,
groddar, skott och drömmer om våren. Lite
utelek blir det också. Ta gärna med eget fika

Skara kommun i samarbete med förenings- och näringsliv.

www.skara.se

Med reservation för ändringar. För ytterligare information: www.skara.se/evenemang

Under sportlovet arrangeras en
mängd olika aktiviteter i Skara kommun. Aktiviteterna är gratis – om
inget annat anges.

