Evenemang i januari
Jullovsöppettider på fritidsgårdarna
På hemsidan
www.kavlinge.se/fritidsgardar hittar du
fritidsgårdarnas öppettider under jullovsdagarna.
Fredsmässa i Taizéton
Söndag 1 januari 18.00–19.00
Hur vill du att 2017 ska bli? Varför
inte inleda det nya året med en stilla
Taizémässa i fredens tecken? Plats:
Gamla kyrkan, Kävlinge.
Nyårsmusik med Ingmar Nordström
Söndag 1 januari 18.00–19.00
Medverkande: Ingmar Nordström, saxofon och Viking Olsson, piano. Plats:
Västra Karaby kyrka.
Julkonsert på Trettondagen
Fredag 6 januari 18.00–19.00
Medverkande: Skånepolisens kör, dirigent Sasa Krstic. Plats: Västra Karaby
kyrka.
Trettondagskonsert
Fredag 6 januari 18.00
Medverkande: S:t Göran & Drakarna,
Petra Olsson, flöjt och Johanna Hydén,
cello, under ledning av Göran Brenden.
Plats: Barsebäcks kyrka.

Klipp ut och spara

EKOmässa med kaffe och söndag marknad
Söndag 8 januari 14.00–16.30
På marknaden säljs närproducerade
varor av allehanda slag. Vill du själv stå
och sälja något? Kontakta i så fall Carina
Fredin på telefon 0705-24 56 07 eller
e-post carina.fredin@svenskakyrkan.se
Plats: Virke kyrka.
Sagostund för barn 3–6 år
Måndagar från och med 9 januari
10.00 Kävlinge bibliotek
Fredagar från och med 13 januari
15.00 Löddeköpinge b
 ibliotek
Lyssna på sagor på biblioteken! Spöken,
syskon, prinsessor och dinosaurier – det
finns sagor om allt! Alla barn mellan tre
och sex år är välkomna. Ingen anmälan
behövs – det är bara att dyka upp. Om
grupper från förskolorna vill komma och
lyssna, boka gärna i förväg så att alla får
plats!
Stickcafé
Tisdag 10 januari 10.00
Stickcaféet slår upp dörrarna för terminen igen. Plats: Löddeköpinge församlingshem, Pålsavägen 2, Löddeköpinge.
Bokfika för 9–12 å
Onsdag 11 januari 15.00–16.00
Älskar du att läsa? Eller går du fortfarande och väntar på den perfekta boken? Kom och prata böcker tillsammans
med barnbibliotekarien. Ingen anmälan
behövs – det är bara att dyka upp.
Naturligtvis bjuder bibliotekarien inte
bara på boktips utan på fika också! Plats:
Löddeköpinge bibliotek.

Café Irena
Torsdagen 12 januari 13.30
”Juliana av Norwich”. Diakon Emma
Högberg berättar om Juliana som var
en mystiker och anakoret vid klostret
Norwich i England. Plats: Löddeköpinge
församlingshem, Pålsavägen 2, Löddeköpinge.
Tonår
Fredag 13 januari från 19.00
Kul fredagskväll för dig som är 13–19
år, varje fredag. Plats: Equmeniakyrkan,
Furulund.
Lions julgransinsamling
Söndag 15 januari 10.00–14.00
Med början klockan 10.00 börjar de
gulklädda Lionsmedlemmarna att samla
in kasserade julgranar i följande områden: Löddeköpinge, Hofterup, Ålstorp,
Ålstorp 5, Lyckorna, Lödde Sandskog,
Hög, Barsebäcksby, Barsebäckshamn
och Vikhög. Sätt ut julgranen på morgonen den 15 januari och fäst en plastpåse med 40 kr (gärna mer) vid granen,
så tar Lions Club Löddeköpinge hand
om den.
Mindfulness och medkänsla med dig
själv
Söndag 15 januari 17.00–18.30
Ola Schenström, läkare och en av Sveriges ledande experter inom området,
kommer och föreläser om mindfulness.
Anmäl ditt deltagande till anhörigstöd
inom LOS, telefon 046-73 99 28 eller
Hemvården, telefon 046-73 96 86. Plats:
Billingshälls dagcentral, Kävlinge.
Stick- och Språkcafé Raggsockan
Måndag 16 och 30 januari 14.30–16.30
Plats: Equmeniakyrkan, Furulund.
Föreningsträff med samverkan i
fokus
Tisdag 17 januari 18.00–20.00
Skånes Föreningar bjuder in ideella
föreningar till en träff med fokus på
föreningssamverkan och vad det kan ge.
Bättre samverkan var nämligen ett önskemål som kom fram under en föreningsdialog som hölls i augusti. Som ett
nästa steg påbörjar nu kommunen
en process som kommer att ledas av
Skånes föreningar. I processen kommer
kommunens föreningar med hjälp av
Skånes föreningar undersöka vilka
möjligheter en ökad föreningssamverkan
kan ge. Mötet leds av Olle Möller, ordförande i Skånes Föreningar. Anmälan
senast den 12 januari 2017 via länken
https://goo.gl/c6hHhX Max 2 personer/
förening är välkomna. Plats: Kävlinge
kommunhus, Kävlinge.
Babyrytmik (0–12 månader)
Torsdag 19 januari 10.00 Löddeköpinge bibliotek
Torsdag 19 januari 11.30 Bassängen,
Kävlinge bibliotek
Sjung, dansa och rör dig tillsammans
med ditt barn. En härlig stund under ledning av sångpedagog Sara Termén. Ta
gärna med en egen filt! Ingen anmälan
behövs – det är bara att dyka upp.
Dans på Ligustern

Sara Termén leder babyrytmik på biblioteken.

Fredag 20 januari 18.00–21.30
Dans till Bengt Nilssons orkester. Entré
120 kr inkl. smörgås, lättöl, kaffe och
kaka i pausen. Vinster utlottas på entrébiljetterna. Alla medlemmar i PRO och
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SPF är välkomna. Även nya medlemmar
är välkomna. Plats: Ligusterns dagcentral, Furulund.
Knattebio med pannkaka
Lördag 21 januari 11.00–12.00
Filmvisning för barn från 3 år. Efter
visningen bjuds alla barn på pannkaka
i bibliotekscaféet! Kontakta biblioteket
för information om vilken film som visas
och för att boka plats. Anmälan görs till
Kävlinge bibliotek senast 16/1. Bibliotekscaféet har öppet 11.00–14.00 med
försäljning av hembakt och mackor. Endast kontant betalning. Plats: Bassängen,
Kävlinge bibliotek, ingång från gaveln.
Prova på att vara scout
Onsdag 25 januari 18.30–19.45
Du som är 7–15 år är välkommen att
prova på att vara scout varje onsdag.
Plats: Equmeniakyrkan, Furulund.
MiKCafé med SOFFAN Talkshow
Torsdag 26 januari 19.00–21.00
En kväll med musik framförd av lokala
musiker och gästartister. I SOFFAN
Talkshow intervjuar och samtalar Olof
Samuelsson med inbjudna lokala
personligheter. Oväntade inslag och
allsång kan förekomma. Program och
medverkande band/musiker publiceras
på Musikföreningen i Kävlinges hemsida
och Facebook-sida inom kort. Fika till
självkostnadspris. Plats: Lilla kulturhuset
Mejerigränden, Mejerigränden 3,
Kävlinge.
Årets Företagare
Fredag 27 januari 18.30–22.00
Traditionsenliga fest där Årets Företagare 2016 utses. Priset inkluderar
fördrink, trerättersmeny med dryck,
underhållning och dans för 595 kr ex
moms per kuvert. Detta faktureras i efterhand. Anmälan är bindande, se kalendern på www.kavlinge.se/evenemang för
anmälningslänk. Plats: Barsebäck Resort.

Kinky Boots på Malmö Opera. Foto: Lotta Heinegård.

Mer information
www.kavlinge.se/
evenemang

Var med i Sportlovsprogrammet!

Bussresa till Kinky Boots
Söndag 29 januari 16.00–18.45
Kävlinge Riksteaterförening anordnar
bussresa till Kinky Boots, Malmö Opera,
stora scenen. Buss kommer att ansluta
i Kävlinge samt Löddeköpinge. Biljetter
finns att köpa hos Hellbergs bokhandel
eller genom telefon 0703-62 18 66.
Plats: Malmö Opera, Malmö.
Bokkafé (13+ år)
Måndag 30 januari 15.30
Går du på högstadiet och gillar att läsa
och prata om böcker? Gillar du att fika?
Gillar du att göra allt samtidigt? Då ska
just du komma på bokkafé! Kom till
skolbiblioteket och träffa ungdomsbi liotekarien Jens från biblioteket i Löddeköpinge som tipsar om böcker och
bjuder på fika tillsammans med skolbi liotekarien. Drop-in. Plats: Tolvåkersskolan, Löddeköpinge.

Inför varje sportlov publiceras ett
program med samlade lovaktiviteter
för barn och ungdomar i kommunen.
Föreningar, företag och kommunala
verksamheter bjuds in till att medverka
med sina speciellt utformade lovaktiviteter. För att delta registrerar man
aktiviteter via www.kavlinge.se/evenemangstips senast 16 januari 2017. Det
sammanställda programmet publiceras
på www.kavlinge.se någon vecka före
lovet.
Skidresa på sportlovet
Lördag–fredag 18–24 februari
Skidåkning, snowboardåkning,
snöbollskrig, sällskapsspel, umgås med
gamla och nya vänner, parkåkning,
kvälls- och morgonåkning, bada, gymma, bowla med mera. Ja, möjligheterna
är många för dig som vill ta del av en
resa till fjällen med Fritidsgårdarna i
kommunen. Under fem dagar i Stöten
kan du ta del av bra skid- och snowboardåkning. Priset för detta är 3 700
kr inkl. resa, boende, mat och skipass+
(liftkort). Det som tillkommer är hyra av
utrustning. Du som går i 7:an och upp
till 1:a året på gymnasiet är välkommen
att anmäla ditt intresse på någon av
kommunens fritidsgårdar, i samband
med att du anmäler dig betalar du 500
kr.

