
Vinterferien 2021 
22.- 26. februar

Gruppe 1:  
Jenter og gutter 8-11 år, født i 2013-2010
Gruppe 2:
Jenter og gutter 12-14 år født i 2009-2007

Gruppe 1 blir det mer teknisk trening tilpasset  
aldersgruppe og mye håndball lek. Gruppe 2 mer  
teknisk trening i de ulike posisjonene og fokus på våre
målvakter. Instruktører fra Fjellhammers A-lag og 
rekruttlag.

Pris kr 300, inkl. lunsj, drikke, T-skjorte og frukt.  
Maks antall: 80 deltakere. Husk å ta med egen ball  
og drikkeflaske.

Påmelding sendes til kalle@fjellhammer.no,  
med fullt navn, alder og størrelse på T-skjorte.
Påmeldingsfrist innen 16.02.2022. Betaling med Vipps 
til nr 117345. Merk med ”vinter 22” og barnets navn.
PS: Har du ikke Vipps, skriv dette i påmeldingen, så får 
du kontonummer.

SØRLIHAVNA AKTIVITETSPARK
Nordliveien 201  
(Finstadjordet vis-à-vis Sørlikroa)
Tlf: 67 93 44 30/31

Aktiviteter på Sørlihavna i vinterferien

På Sørlihavna blir det vinterferietilbud  
tirsdag 22. og onsdag 23. februar. 

Tirsdag 22: Skøyter og bålkos

Onsdag 23: Langrenn og bålkos

Tilbudet er gratis og er for alle barne- og ung-
domsskoleelever. Påmeldingsfrist er fredag 18. 
februar. 

Sørlihavna har ski og skøyter til alle. Den enkelte 
må være godt kledd og ha med ekstra votter. 
Matpakke tar hver enkelt med hjemmefra.

Oppmøtested: Sørlihavna, Nordliveien 201

Telefonnummer: 90 24 45 97

Maksantall: 20 – førstemann til mølla

Skal du være hjemme i vinterferien?

På biblioteket kan du lese bøker og tegneserier, 
og ellers låne både spill og film.  
Vi har også PCer i barne- og ungdomsavdelingen.

Våre åpningstider finner du på  
www.lorenskogbibliotek.no

Barnas lørdag:  
Lesestund  
Lørdag 19. februar kl. 13.  Biblioteket  

Biblioteket bugner av gode barnebøker og vi 
plukker ut våre favoritter vi leser høyt.  
For barn fra 3 år.  

VR briller
Mandag 21. februar kl. 12. Biblioteket 

Er du klar for å bli med inn i spillverdenen? 
Biblioteket har kjøpt inn nye kule Oculus quest2, 
så stikk innom og test de ut sammen med oss. 
Passer for barn og ungdom fra 10 år.

Mario Kart-turnering 
Fredag 25. februar kl. 12. Biblioteket

Er du Lørenskogs beste Mario Kart-spiller?  
Bli med på årets vinterturnering på biblioteket! 
Passer for barn og ungdom fra 10-16 år.  
- Førstemann til mølla, påmelding sendes til:  
thorak@lorenskog.kommune.no   

Barnas lørdag:  
Barnas verksted   
Lørdag 26. februar kl. 13–14. Biblioteket 

Liker du å tegne, male, klippe, lime?  Bli med og 
lag gøyale ting på biblioteket. For barn fra 3 år  

Perleverksted  
Onsdag 23. februar kl. 12. Biblioteket    

Vi har kjøpt inn små perler i alle regnbuens  
farger! Vi kan dessverre ikke ta imot store  
grupper/SFO. For barn fra 6 år. 

LØRENSKOG BIBLIOTEK
Lørenskog hus, Festplassen 1 
Tlf: 67 93 44 00

Sprellemannverksted 
Torsdag 24. februar kl. 12. Biblioteket 

Kom og lag sprellemenn av Mario og Luigi!  
Vi kan dessverre ikke ta imot store grupper/SFO. 
Begrenset antall plasser. For barn fra 6 år.

KJENN FOLKEBAD
Hasselveien 4, 1470 Lørenskog 
Tlf: 46 82 58 74

BORDTENNISKLUBBEN 
B-72 
Boecksgate 7, Lørenskog 
Tlf: 46 50 81 31

Rideleir
Mandag- fredag

Losby Ridesenter arrangerer dagsrideleir på 
islandshest i vinterferien mandag-fredag.  
Deltagerne leveres i stallen klokken 09.00 og 
hentes 15.00. Ha med matpakke, lommepenger 
og klær etter været.

Deltagerne får være med på fôring, stallarbeid 
og stell av hest. Vi rir to rideøkter per dag, en på 
bane og en på tur. Tid tilpasses etter alder og 
nivå. Det kan også bli vinteraktiviteter med hest 
som kanefart, stå på ski/akebrett bak hesten, 
ridning på jordet i snøen eller lignende ved gode 
snøforhold.

Vi deler opp i grupper etter nivå, og aktivitetene 
blir tilpasset dette. Vi kan derfor ta i mot alle 
nivåer.

Pris er 3500,- og det er kun anledning for å 
melde på hele uken (mandag-fredag), ikke 
enkeltdager. Påmelding er bindende.

OBS: Bindende påmelding sendes via epost til 
rideleir@losbyridesenter.no. Vi ønsker kun 
skriftlige henvendelser på mail, telefoner vil  
ikke bli besvart. Antall plasser er begrenset,  
så førstemann til mølla gjelder. Påmelding  
innen 3. februar.

Gratis prøvetime

Gratis prøvetime. Videre 690 kr/mnd
Maksantall besøkende, 20
Aldersgruppe, 5+.

Bua vil være oppe på ordinære åpningstider i 
vinterferieuka: mandag fra kl. 12 -17 onsdag  
og torsdag fra kl. 14 -18.

Dowtown kommer til å ha utvidet åpningstid  
og noen aktiviteter.

Vi vil være åpent som følgene: 
Fredag 18.feb – Åpent: kl. 16-24,  
Karaoke kveld fra kl. 19:00  
Lørdag 19.feb. – Åpent: Kl. 16-24
Mandag 21.feb. – Åpent: Kl. 11-22
Tirsdag 22.feb.  – Åpent: Kl. 11- 16
Onsdag 23.feb. – Åpent: Kl. 11-22,  
Matverksted: våre kokker ordner råvarer  
og du kan preppe din egen mat.
Torsdag 24.feb. – Åpent: Kl.11-16,  
Vaffeltorsdag, vaffel til alle som kommer innom
Fredag 25. feb. – Åpent: Kl.16-24
Lørdag 26.feb. – Åpent: Kl. 16-24

Mer info om aktivitetene vil være på våre sosiale 
medier. Søk opp Downtown på snap, instagram, 
facebook og tiktok.

LOSBY RIDESENTER
Bakkerudveien 1, 1475 Finstadjordet 
Tlf: 95 20 76 06

TAEKWONDO MUDO
Triaden, Gamleveien 88 
Tlf: 67 90 05 70

BUA
Hasselveien 4, 1470 Lørenskog
Tlf: 47 46 59 55

DOWTOWN
Festplassen 1, 1. etasje Lørenskog hus
Tlf: 94 02 78 21

VOLT
Festplassen 1, 6. etasje Lørenskog hus
Tlf: 94 02 78 21

Vinterferien 2022 
21.- 25. februar

FJELLHAMAR IL´S  
OG RAGN-SELLS 
HÅNDBALLSKOLE 
Lørenskoghallen 

21.-24. februar kl. 09.00-15:00 
Hallen er åpen fra kl. 08:30

Lag kule armbånd 
Tirsdag 22. februar kl. 12. Biblioteket 

Vi finner frem garn i masse farger, og sammen 
lager vi kule armbånd! Vi kan dessverre ikke ta 
imot store grupper/SFO. For barn fra 6 år.
 

Åpen hall i vinterferien 

Bordtennisklubben B-72 holder til midt i 
Lørenskog sentrum, bak Metrosenteret. 
Under vinterferien vil vi ha åpen hall og  
organiserte treninger. Man vil finne treningstider 
og alt annet man lurer på ved å gå inn på  
hjemmesiden www.b72.no eller se klubbens 
Facebookside. 

Forutsatt at det ikke er noen  
begrensninger fra myndighetene vil det ikke 
være noe maksantall på besøkende.
Det vil være åpent for alle, tilbudet er gratis.
Ettersom det er åpen hall så er det ingen 
påmelding, her er det bare å komme og spille.

For spørsmål kan man kontakte Sindre Åteigen 
på telefon 46 50 81 31 eller per mail: 
sindre@b72.no

mandag – fredag kl. 11.00 – 16.00 
kun åpent for barn og unge i skolealder.

Tirsdag – fredag  kl.16.00 – 21.00 (kl.19.15 fredag) 
Åpent for alle.

Lørdag – søndag   kl. 11.00 – 16.00
Det vil være påmelding og betaling på  
Kjennfolkebad.no (bookingside). Her vil det  
være inndelt i tidspuljer.

Etter bekreftet betaling vil man få tilsendt en  
QR kode, sms eller på mail. Denne benyttes som 
inngangsbillett til badet. 

På kjennfolkebad.no ligger det veiledningstjeneste 
for gjennomføring.

Åpningstider vil bli publisert på Facebooksiden til 
Kjenn Folkebad.

Bowling og pizza på Lucky Bowl

Når: mandag 21. februar fra kl. 17-19
Påmeldingsfrist: fredag 18. februar
Pris: Gratis
Maks antall: 20 stykk

Oppmøte på Aktivitetshuset Volt kl. 16:30.
Aldersgruppe: 13-19 år
Påmelding via @volt_lorenskog på Instagram 
eller hos Belén Asri på e-post. Påmelding er OK 
når bekreftelse mottas. 

Volt kafé

Vi har billig mat i kafeen, brettspill, Nintendo 
Switch og filmkvelder.  

Åpen tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 14:30-
20:00. Vi har gratis middag i kafeen 23.februar  
I 6. etasje på Lørenskog hus.  
Aldersgruppe: 13-25 år.

Art Squad

Lavterskel kunstgruppe for ungdom som liker 
å bruke hendene. Hva vi gjør varierer fra gang 
til gang, men er ikke så vanskelig at du trenger 
forkunnskaper eller erfaring. Vi tegner, maler, 
strikker, skaper og koser oss. Fast ukentlig tilbud 
hele året. Tirsdag 22. februar fra kl. 17-19.  
I 6. etasje på Lørenskog hus.  
Aldersgruppe: 13-19 år

Kontaktperson for hele bøtteballetten:  
Belén Asri 
belasr@lorenskog.kommune.no
48 22 84 16


