Under sportlovet anordnas aktiviteter
över hela byn på klassiskt Loosveckansätt,
med Loos Bygderåd som samordnare
och olika aktörer bakom aktiviteterna.
Programmet kan ändras p.g.a. väder eller ändradeförutsättningar så håll utkik efter affischer,
på www.facebook.com/loosbygderad och på www.loos.se för senaste information.
Hela veckan
Los Kvarnsjöns bastu är öppen för hyra dagligen. Kostnad 100 kr/gång (3 timmar)
Bokning och betalning på ICA Nickeln i Los.Ved tar man med hemifrån eller köper på ICA.
Lördag v9 4/3
Skoterträff, Furubergets slalombacke från kl 11.00.
Teknikbana, skoterhandlare, knallar, lotteri. Korv, hamburgare och kolbullar serveras.
Afterskoter i Loos
Loos Hembygdsgård, kl 19.00-24.00.Trubaduren underhåller. Entré 50 kr.
Söndag v9 5/3
Skoter Rally med tipsfrågor och fina priser. Start: ICA Nickeln kl.11.00. Startavgift 20 kr.
Körning sker utan tidtagning, vinster, servering vid målgången.
Bio: Robinson Crusoe kl 18.00 Los Bibliotek.
Försäljning av godis och fika.
Måndag v10 6/3
Pokéwalk, kl 10-13. Vi samlas vid gymnastiksalen på skolan och går sedan en sväng
upp mot Poké-gymmet vid gruvan. På tillbakavägen bjuder vi på korv med bröd och festis.
Slalombacken öppen kl 11-15.
Maskeraddisco: kl. 17-19.
Popcorn, Danslekar med priser, Priser till bästa utklädnad, Godisregn, etc.
Plats: Gymnastiksalen på skolan. För alla mellan 4-9 år.
Tisdag 7/3
Furubergets slalombacke öppen 18-20,30
Onsdag 8/3
Sportlovskul i Furubergets slalombacke 10-13
Vi bjuder på korv med bröd och dryck. Om det inte finns snö i backen samlas vi i prästgården
för andra aktiviteter. Kontakt. Helena Ennerstam, 072-705 75 92
Lottaboden kör pizza på plats och avhämtning kl.12-18.
Ring 070-271 52 53 om du vill boka i förväg.
Los kyrka kl.19.00
Linda liljor om svärdet
Musik i vinterkväll med Thomas Eriksson och Joonas Lepna, Skattungbyn.
Fri entré. Kontakt: 0651-76 18 50, 0651-76 18 58.
Torsdag 9/3
Loos Biblioteket, kl 10-13 Prova på släktforskning?
Vinterkväll vid Nickelvallen kl. 18-20.30
Skidåkning eller promenad i marschallbelyst bana som alla klarar.
Vi hjälper till med vallning och ger råd om utrustning.Varm korv, kaffe/saft och bulle serveras.
En trivsam kväll med valfri vinteraktivitet som passar både barn o
ch vuxna.
Medalj till alla som åker skidor. Lotteri.
Fredag 10/3
Furubergets slalombacke öppen 11-15.
Lördag 11/3
Angeltävling Kyrkbytjärn kl 8-12 Anmälningsavgift 250 kr/lag.
Anmälan sker till Ylva Berglund 070-65 66 493.
Söndag 12/3
Furubergets slalombacke öppen 11-15.
Skidåkning i Hamra nationalpark kl 10-14. Skidspår 3, 10 och 15 km på Svartåmyran.
Start och mål vid Huvudentrén. Drop in (ingen organiserad grupptur).
Diplom till alla som genomför en sträcka. Ingen kostnad.
Försäljning av fika finns vid huvudentrén.

VÄLKOMNA!

