
JuniHjorkatalogen

Foto: Daniel Werjefelt/Westsweden.com

Alla Hjos 
fritidsaktiviteter 

för barn, ungdomar 
och familjer  

samlade på en plats



BARN, UNGDOMAR OCH FAMILJER I HJO!
Denna aktivitetskatalog är till för att familjer, barn och ungdomar som bor i Hjo lättare ska 
kunna hitta aktiviteter att göra på fritiden. Aktiviteterna är indelade i kategorierna Film och 
teater, Hembygd, Hjälpa till, Hos kyrkorna, I naturen, Lära och läsa, Musik, Rörelse, Skapa och 
Träffas. För varje aktivitet finns kontaktuppgifter för den som vill vill veta mer och ibland 
hänvisas till en hemsida för mer information. Förhoppningen är att fler barn och ungdomar 
ska upptäcka aktiviteter de tycker om, kanske något de vill göra mer av eller varför inte 
prova något helt nytt! 
 
Vi är många aktörer som tillsammans erbjuder ett brett utbud av fritidsaktiviteter. 
Hjo kommun har samlat in och sammanställt informationen och men bakom aktiviteterna 
står följande: 

Varmt välkommen att ta del av Hjos fantastiska aktivitetsutbud!

Betaniaförsamlingen Norra Fågelås
Blikstorps AIK
Equmeniakyrkan Hjo
Familjecentralen Arken
Fridene, Fröjered, Korsberga hembygdsförening
Friluftsfrämjandet Hjo
Fritidsgården Stationen
Fågelås hembygdsförening
Grevbäcks hembygdsförening
Guldkroken FK
Gymmix
IFK Hjo
Hjo Badmintonklubb
Hjo Biodlarförening
Hjo Biografförening
Hjo Bowlingklubb
Hjo Dansklubb
Hjo Filmstudio
Hjo Hästsportklubb
Hjo Kultur- och teaterförening
Hjo Segelsällskap
Hjo Sportfiskeklubb
Hjo Stadsbibliotek

Hjo Tennisklubb
Hjo Thunder Basket
Hjo-Tibro Släktforskarförening
Hjo Trädgårdsförening
Hjo Velocipedklubb
Hjobygdens OK
HK Guldkroken
Hökensås Golfklubb
Korsberga IF
Korsbergaortens bygdegårdsförening
Kulturskolan
Lena Stämmor
Naturskyddsföreningen Hjobygden
Norra Fågelås IF
Puls
Pingstkyrkan Hjo
Röda korset
STC
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
Svenska kyrkan Hjo
Sällskapet boule i Hjo
Sällskapet S/S Trafiks vänner



INNEHÅLL

Film och teater 

Hembygd 

Hjälpa till 

Hos kyrkorna

I naturen 

Lära och läsa

Musik

Rörelse 

Skapa 

Träffas

Sida
1

2

3

4

6

7

8

10

17

18



FILM OCH TEATER

Biofilm - De senaste premiärerna
Filmvisning av aktuella filmer, för alla åldrar. Program 
finns på www.park-bio.se. Man kan även hjälpa till 
som volontär på filmvisningarna.
Aktör: Hjo Biografförening
När: Ofast på onsdagar och söndagar (men även 
andra dagar förekommer). På skolloven visas extra 
många filmer.
Var: Park Bio Hjo
Kostnad: Ca 100 kr/biljett, vid medlemskap 50 kr.
Kontakt: admin@hjobio.com

Biofilm - Kvalitetsfilm 
Visningar av kvalitetsfilm på Park den första tors-
dagen i varje månad under september-maj. Ålders-
gräns 15 år. Vi annonserar vår verksamhet på www.
hjofilmstudio.se, på Facebook, via fysiska filmaffi-
scher och ibland i lokalpress. Vi ser gärna att fler vill 
engagera sig i föreningsarbetet.
Aktör: Hjo Filmstudio
Var: Park Bio Hjo
Kostnad: Med medlemskort för 240 kr på hös-
ten respektive 300 kr på våren, ser man alla filmer 
gratis. Kortet löser man terminsvis (vår och höst), i 
samband med filmvisning.
Kontakt: Pär Gunnarsson, 070-4240191, 
ordf@hjofilmstudio.se

Foto och film 
Under 2022 kommer Kulturskolan att starta upp 
undervisning i film och foto. Från årskurs 5 och 
uppåt.
Aktör: Kulturskolan
Var: Kulturskolan, Skolgatan 10
Kontakt: Besök vår hemsida så kan du läsa mer: 
www.hjokulturskola.se

Kultur och teater 
Teater, opera och balett på Park Bio. Vi bjuder in 
teatersällskap och genomför föreläsningar och 
andra kulturevenemang.
Aktör: Hjo Kultur- och teaterförening
Var: Park Bio Hjo
Kostnad: Olika. Som medlem av Riksteatern gäller 
deras rabatter på merparten av våra evenemang.
Kontakt: hjokulturochteater@gmail.com. Mer 
information på www.riksteatern.se.

Musikalgrupp
På Kulturskolan kan du vara med i en musikalgrupp 
som jobbar med både sång och teater. För dig i 
årskurs 4 och uppåt. 
Aktör: Kulturskolan
Var: Kulturskolan, Skolgatan 10
Kontakt: Besök vår hemsida så kan du läsa mer: 
www.hjokulturskola.se

Torsdagsmys
Digital kulturaktivitet. En avkopplande och trevlig 
stund med olika framträdanden av kända profiler.
Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan
Var: Digitalt 
Kostnad: Ingen
Kontakt: www.sv.se
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HEMBYGD

Fridene, Fröjered, Korsberga 
hembygdsförening
Byggnadsvård, studiecirklar, evenemang som utom-
husgudstjänst, grillkväll och tipspromenader.
Aktör: Fridene, Fröjered, Korsberga 
hembygdsförening
Var: Fridene, Fröjered och Korsberga
Kostnad: Medlemskap 100 kr/år
Kontakt: Lennart Axelsson, 070-5908873, 
ffk.hbf@outlook.com

Grevbäcks hembygdsförening
Som medlem får man vara med och arrangera Slöjd-
mässan, vara med på städdagar i vår trädgård höst 
och vår, hjälpa till med underhåll av kvarn, soldat-
torp, drängstuga och såg.
Aktör: Grevbäcks hembygdsförening
Var: Hembygdsgården i Grevbäck 
Kostnad: Medlemskap 50 kr/person/år och 
100 kr/familj/år
Kontakt: Laila Palm, 070-6194743, 
info@gravback.com

Korsbergaortens bygdegårdsförening
Arrangerar läger för barn på loven, teaterföreställ-
ningar, Vår- och Höstblomster i samarbete med Hjo 
Blomster. Konstutställningar, Grannsamverkansmö-
ten. Sommarcafé på söndagar i juli. Tipspromenader 
under april-maj, september-oktober samt obeman-
nade påsk- och julpromenader. Trädgårdsarbete och 
underhåll av lokalerna.
Aktör: Korsbergaortens 
bygdegårdsförening
Var: Korsberga bygdegård
Kostnad: Varierar
Kontakt: Bo Frid, 073-3707210, 
bosse.frid@gmail.com

Fågelås hembygdsförening
Anordnar valborgsmässofirande, midsommarfirande 
på Almnäs och höstaktion i november. Därutöver 
två arbetsdagar per år för att sköta om föreningens 
byggnader och mark. Medlemmarna hjälps åt med 
gräsklippning.
Aktör: Fågelås hembygdsförening
Var: Fågelås, Almövägen 12
Kostnad: Medlemskap
Kontakt: Ingemar Johansson, 0503-161 43
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HJÄLPA TILL

Svenska kyrkan
Välkommen att vara en del av det ideella arbete 
som pågår i Hjo pastorats olika verksamheter. Hör 
av dig till diakon Ann-Louise Holst för mer informa-
tion. Kanske finns det något som skulle passa just 
dig! 
Aktör: Svenska kyrkan
Kostnad: Ingen
Kontakt: Ann-Louise Holst, 0503-323 73,  
ann-louise.holst@svenskakyrkan.se

Sällskapet S/S Trafiks vänner
Hjälpa till med skötsel och drift av båten 
t ex caféteria, eldning och turer.
Aktör: Sällskapet S/S Trafiks vänner
Var: Hjo hamn
Kostnad: Medlemskap 200 kr/år
Kontakt: Rolf Birgerson, 0503-132 62, 
070-2215595, r.birgerson@hotmail.com

Alla behövs
Verksamheten i en ideell förening grundar sig i att 
medlemmarna hjälper till utan att få någon ekono-
misk ersättning. Istället får man uppleva gemenskap, 
tillhörighet, möjlighet att påverka och att lära sig 
saker (för att bara nämna en bråkdel). Det går att 
höra av sig till vilken förening eller organisation som 
helst i den här katalogen och anmäla sitt intresse 
för att hjälpa till. Kanske som ledare, tränare, funk-
tionär på arrangemang, materialförvaltare, baka eller 
sälja fika, styrelseledamot eller skriva på hemsidan. 
Det finns en plats och en roll för alla. 
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HOS KYRKORNA

Betaniaförsamlingen Norra Fågelås
Gudstjänst varannan söndag kl.10.30, bön tisdagar 
kl.19, Ekumeniska dagledigsamlingar en gång i mån-
aden.
Aktör: Betaniaförsamlingen Norra Fågelås
Var: Betaniaförsamlingen Norra Fågelås, Linderyd 
Betania 1 
Kostnad: Ingen
Kontakt: Se hemsida för aktuell info: 
www.betaniafagelas.se

Gemensam bön
Gemensam bön varje tisdag. Vissa tisdagar kan böne-
vandringar förekomma.
Aktör: Pingstkyrkan Hjo
När: Tisdagar kl.19
Var: Pingstkyrkan
Kostnad: Ingen
Kontakt: www.hjopingst.se

Gudstjänst
Equmeniakyrkan/Missionskyrkan har gudstjänst på 
söndagar i samband med att det serveras kyrkkaffe.
Aktör: Equmeniakyrkan Hjo
Var: Equmeniakyrkan Hjo (tidigare Hjo Missions-
kyrka)
När: Söndagar kl.10
Kostnad: Ingen
Kontakt: www.equmeniakyrkan.se/hjo

Gudstjänst
Gudstjänst med sång, musik, undervisning och bön 
med fikagemenskap efteråt. 
Aktör: Pingstkyrkan Hjo
När: Varje söndag kl.10.30
Var: Pingstkyrkan
Kostnad: Ingen
Kontakt: www.hjopingst.se

MiniHJOrerna
En verksamhet som riktar sig till barn i åk F-2. 
Gruppen upptäcker kyrkan genom kreativa aktivite-
ter och upplevelser.
Aktör: Svenska kyrkan Hjo
När: Tisdagar kl.17.15 – 18.15
Var: Hjo församlingshem
Kontakt: Anmälan till Anna Jepsen, 070-3127642, 
anna.a.jepsen@svenskakyrkan.se

Mässa i Hjo kyrka
Vi firar mässa tillsammans och efteråt bjuds det på 
kyrkkaffe.  
Aktör: Svenska kyrkan
När: Söndagar kl.11
Var: Hjo kyrka 
Kostnad: Ingen
Kontakt: Pastorsexpeditionen, 0503-323 80,  
kontorstid.

Söndagsskoj i Korsberga
Sång, dans, pyssel och gudstjänst för barn 6 år eller 
äldre.
Aktör: Svenska kyrkan
När: Ca två söndagar i månaden, kl.15-16
Var: Korsberga församlingshem
Kontakt: Hanna Laurén,  
hanna.lauren@svenskakyrkan.se
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HOS KYRKORNA

Söndax hos Betania
För alla barn. Vi träffas på de söndagar då vi har 
Gudstjänst, första delen av gudstjänsten är vi tillsam-
mans i kyrksalen, sedan bjuds barnen till Söndax för 
undervisning, lek och skoj!
Aktör: Betaniaförsamlingen Norra Fågelås
När: Söndagar kl.10.30
Var: Betaniaförsamlingen Norra Fågelås, Linderyd 
Betania 1 
Kostnad: Ingen
Kontakt: Hanna Sköld, 072-3069189 eller hemsida: 
www.betaniafagelas.se

Söndax hos Pingstkyrkan
I samband med gudstjänsten på söndagar är det sön-
dagsskola från 3 år och uppåt. Vi berättar från Bibeln, 
pysslar och sjunger.
Aktör: Pingstkyrkan Hjo
När: Söndagar
Var: Pingstkyrkan Hjo
Kontakt: Siv Ahlin, 0503-319 48

Övriga gudstjänster och konserter i Hjo 
pastorat
Varmt välkommen till alla våra olika kyrkor i pasto-
ratet! 
Aktör: Svenska kyrkan
Kontakt: Pastorsexpeditionen, 0503-323 80, 
kontorstid. För mer info se predikoturer i Hjo 
tidning och kalendern på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/hjo. 
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I NATUREN

Biodling
Träffar/öppet hus en gång i veckan maj-juli. Samlas, 
umgås, fikar, har möten och sköter om våra bisam-
hällen. Förekommer biodlarkurser, nybörjarkurser 
och föreläsningskvällar.
Aktör: Hjo Biodlarförening
Var: Banvaktsstugan nr 1
Kostnad: Medlemskap 500 kr/år. Träffarna vid Ban-
vaktsstugan är kostnadsfria och öppna för alla.
Kontakt: Ebbe Lennartsson, 070-6191527, 
ringabergetshonung@gmail.com

Fiske
Bli medlem i Hjo Sportfiskeklubb och få tillgång till 
föreningens vatten.
Aktör: Hjo Sportfiskeklubb
När: Året runt
Var: Gärdsbodammen, Stora hultadammen, Öster-
boampern och del av Tidan
Kostnad: Medlemskap 200 kr/år upp tom 20 år
Kontakt: Johan Fägerhag, 070-8962914,
johan88lindros@hotmail.com

Friluftsfrämjandet
Välkommen att vara med i någon av våra grupper 
Knytte, Mulle och Strövarna som träffas regelbundet 
och äventyrar utomhus! Det går också att följa med 
på guidade vandringar med olika teman och på olika 
platser.
Aktör: Friluftsfrämjandet Hjo
När: Olika tillfällen, håll utkik på vår hemsida eller 
på Evenemangskalendern på www.visithjo.se.
Var: Högalidens fritidsområde
Kostnad: Medlemskap 100 kr/år för att delta i 
grupperna. Övriga aktiviteter är kostnadsfria.
Kontakt: Birgitta Strand, 070-9390479, 
hjobirr7@gmail.com

Naturskyddsföreningen Hjobygden
Slåtterdagar, skogsvandring med föredrag samt 
kurser.
Aktör: Naturskyddsföreningen Hjobygden
Var: Långeruder, Maden, Hammarnskolan mm.
Kostnad: Ingen kostnad för att delta på aktivite-
terna. Medlemskap 295 kr per år (395 kr per år för 
familj). 
Kontakt: Per Madestam, 073-0932646, 
per.madestam@naturnarahastkraft.se

Prästgårdsträdgården  
Välkommen till våra olika trädgårdsgrupper med 
bl a odling, enstaka kurstillfällen eller att bara få en 
lugn stund i den vackra miljön.  
Aktör: Svenska kyrkan 
Var: Prästgårdsträdgården i Norra Fågelås
Kostnad: Ingen 
Kontakt: För mer information kontakta Anneli 
Ödvall, 079-3277202, anneli.odvall@gmail.com

Scouter
Scouterna är för dig som går på lågstadiet, mellan-
stadiet och högstadiet. 
Aktör: Equmeniakyrkan Hjo
När: Vi träffas på tisdagar kl 18.00-19.30 på fritids-
gården i Missveden.
Kostnad: Medlemsavgift 10 kr och terminsavgift 
120 kr.
Kontakt: För mer information om scouterna kon-
takta gärna Eva Lindberg, 073-0619228 
(Spårarscout, för dig i lågstadiet) och Lotta 
Nordqvist, 070-2947316 (Scout, för dig i mellansta-
diet och högstadiet).

Trädgård
Studiebesök, trädgårdsvisning, föreläsningar, skörde-
fest, kransbindning, fröbytardag. Samåkning sker vid 
längre resor.
Aktör: Hjo Trädgårdsförening
Kostnad: Medlemskap 150 kr/år 
Kontakt: Sonja Johansson, 070-6676880, 
sj.hjo55@gmail.com, Anette Östling, 070-2555008, 
iamanetteostling@gmail.com
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LÄRA OCH LÄSA

Biblioteket
Under loven ordnar Hjo Stadsbibliotek flera olika 
aktiviteter: pyssel, läsning, bokcirklar, tipspromena-
der, FIFA-turneringar, work shops (i t ex spelutveck-
ling) och mycket mer. Håll utkik efter Hjo kommuns 
lovprogram eller på Hjo Stadsbiblioteks 
Facebooksida.
Aktör: Hjo Stadsbibliotek
När: Sportlov, påsklov, sommarlov, läslov och jullov
Var: Kulturkvarteret, biblioteket
Kostnad: Ingen
Kontakt: Fredrika Johansson, 0503-35015,
fredrika.johansson@hjo.se

Kvarterskvällar
Vi bjuder på olika teman varje tillfälle. Olika perso-
ner/aktörer visar upp eller berättar om en hobby, 
ett intresse, förening, företag, musik mm. Det bjuds 
även på fika.
Aktör: Hjo Stadsbibliotek
När: Torsdagar kl.18.30-20
Var: Kulturkvarteret
Kostnad: Ingen
Kontakt: Fredrika Johansson, 0503-35015,
fredrika.johansson@hjo.se

Sagostund
Sagostund på biblioteket för barn 2-6 år. Föran-
mäl gärna och ange barnets ålder så kan bokvalen 
anpassas!
Aktör: Hjo Stadsbibliotek
När: Torsdagar kl.15
Var: Kulturkvarteret, biblioteket
Kostnad: Ingen
Kontakt: Fredrika Johansson, 0503-35015,
fredrika.johansson@hjo.se

Släktforskning
Några gånger om året finns jourhavande släktfors-
kare på Hjo Stadsbibliotek dit man kan komma och 
prova på släktforskning. För medlemmar förekom-
mer studiecirklar.
Aktör: Hjo-Tibro Släktforskarförening
Var: Kulturkvarteret
Kostnad: Medlemskap 100 kr/år
Kontakt: Roland Froh, 073-4404680, 
roland@froh.se, www.htsf.se
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MUSIK

Babyrytmik
Att sjunga och röra sig till musik tillsammans är 
utvecklande för både stora och små. Babyrytmik är 
för barn 3-10 månader. 
Aktör: Svenska kyrkan Hjo 
När: Onsdagar kl.10
Var: Hjo församlingshem
Kontakt: Anmälan till Hanna Laurén, 070-3174246,
hanna.lauren@svenskakyrkan.se

Barnkör med Equmeniakyrkan
Kom med och sjung! Alla barn mellan 4 och 10 år är 
välkomna till barnkören i Equmeniakyrkan Hjo. 
Aktör: Equmeniakyrkan Hjo 
När: Måndagar kl.17.15-18
Var: Equmeniakyrkan Hjo (tidigare Hjo Missions-
kyrka). 
Kontakt: Sofia Rimshult, 073-6803150

Hjo Soul Children
Sång, dans och rytmik för barn i årskurs 4 och upp-
åt. 
Aktör: Svenska kyrkan Hjo
När: Tisdagar kl.15.15-16
Var: Hjo församlingshem
Kontakt: Anmälan till Hanna Laurén, 070-3174246,
hanna.lauren@svenskakyrkan.se 

Körsång 
Sjung i kör på Kulturskolan! Vi sjunger två och 
trestämmigt och medverkar vid Lucia och andra 
evenemang. Från årskurs 7 och uppåt.
Aktör: Kulturskolan
När: Måndagar kl.15.30
Var: Kulturskolan, Skolgatan 10
Kontakt: Besök vår hemsida så kan du läsa mer: 
www.hjokulturskola.se

Lena Stämmor
Damkör för alla som är 16 år eller äldre, viss sång-
vana krävs. 
Aktör: Lena Stämmor
När: Onsdagar kl.19
Var: Kulturkvarteret
Kostnad: 850 kr/termin
Kontakt: Lena Fastmark, lena.fastmark@gmail.com

Småstjärnorna
Småstjärnorna vänder sig till barn 5-6 år. Vi sjunger 
mycket och gärna och använder hela kroppen när vi 
sjunger. Rörelsesånger är härligt! Vi lär oss nya sång-
er på ett lekfullt sätt, men också att fungera i grupp, 
göra saker tillsammans och att följa en ledare.
Aktör: Svenska kyrkan Hjo 
När: Onsdagar, grupp 1 kl.17-17.30 och grupp 2 
kl.17.45-18.15
Var: Hjo församlingshem
Kontakt: Stina Andersson, 072-2328418,
stina.a.andersson@svenskakyrkan.se 
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MUSIK

Soul kids
Soul kids är för dig som går i årskurs 1-3. Vi lär 
oss nya sånger och att hitta rösten och tonbilda. Vi 
sjunger i kyrkan vid familjegudstjänster och ibland 
gör vi egna små uppsjungningar både i kyrkan och i 
församlingshemmet.
Aktör: Svenska kyrkan Hjo 
När: Tisdagar kl.16.30-17.10
Var: Hjo församlingshem
Kontakt: Hanna Laurén, 070-3174246,
hanna.lauren@svenskakyrkan.se

Spela instrument 
Lär dig att spela ett instrument på Kulturskolan! 
Att spela ett instrument är något du kan göra och 
ha nöje av hela livet. Det är aldrig för sent att börja. 
En del av undervisningen sker individuellt, annan i 
grupp.
Aktör: Kulturskolan
Var: Kulturskolan, Skolgatan 10
Kontakt: Besök vår hemsida så kan du läsa mer: 
www.hjokulturskola.se

Sångfåglarna
Sång och annat skoj för dig som går i åk F-6. Vi 
utforskar vår röst, lär oss nya sånger och sjunger i 
kyrkan. Ibland blir det lek och pyssel också!
Aktör: Svenska kyrkan Hjo 
När: Två söndagar i månaden kl.15-16
Var: Norra Fågelås församlingshem
Kontakt: Stina Andersson, 072-2328418,
stina.a.andersson@svenskakyrkan.se 
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RÖRELSE

Badminton
Spela badminton med oss! Vi har en grupp för barn 
5-9 år, juniorgruppen för 10-18 år och motionärer 
för 18 år och äldre. På söndagar har vi en familjetid i 
hallen dit alla kan komma och spela samtidigt. 
Aktör: Hjo Badmintonklubb
När: Augusti-april
Var: Guldkrokshallen, B-hallen
Kostnad: Medlemskap 350 kr/år för juniorer 
(under 18 år) och 700 kr/år för seniorer.
Kontakt: Anders Arnoldsson, 
andersarnoldsson@yahoo.se

Basket
Hjo Thunder Basket välkomnar alla ungdomar från 
10 år att träna samt spela basket, för att det är kul! 
Vi anpassar spel och träning efter vilka som är på 
plats. Tjejer och killar kan spela tillsammans. Vi trä-
nar i två timmar och den första timmen ligger fokus 
på yngre spelare och/eller nybörjare, den andra tim-
men brukar de äldre ungdomarna spela. Allt beror 
på vilka som kommer. Föreningen har stort behov 
av medhjälpare till styrelse och träning, tillsammans 
kan vi ge basketen en framtid i Hjo. 
Vi älskar basket, välkomna!
Aktör: Hjo Thunder Basket
När: Oktober-mars
Var: Guldkrokshallen, B-hallen
Kostnad: Under våren kommer föreningen att ta 
beslut om eventuell medlemsavgift om några vux-
na vill hjälpa till, annars kommer det att vara gratis 
under våren.
Kontakt: Ulf Pettersson, 073-3521952, 
pettsson.hjo@gmail.com

Bingo- och tipspromenad 
Gå bingo- och tipspromenad på Högaliden.
Aktör: Hjobygdens OK
När: Söndagar kl.10-12, under vår och höst.
Var: Start vid Hjobygdens OK:s klubbstuga vid 
Högalidens friluftsområde.
Kostnad: Tipspromenad 10 kr och bingopromenad 
20 kr
Kontakt: Majvor Axelsson, 070-3952433

Bordtennis med Blikstorps AIK
Spela bordtennis med oss!
Aktör: Blikstorps AIK
När: Måndagar och onsdagar, september-april
Var: Blikstorp, Folkets Hus
Kostnad: Medlemskap 200 kr/år
Kontakt: Tommy Thorsén, 073-4428435

Bordtennis med Norra Fågelås IF
Spela bordtennis med Norra Fågelås IF!
Aktör: Norra Fågelås IF
När: Måndagar kl.18-20
Var: Gate samlingsal
Kostnad: Medlemskap 250 kr/år
Kontakt: Rolf Eriksson, 070-3372431, 
rolf.050316153@gmail.com

Boule med Blikstorps AIK
Spela boule med oss en gång per vecka!
Aktör: Blikstorps AIK
Var: Blikstorp, boulebanan
Kostnad: Medlemskap 200 kr/år
Kontakt: Kenny Johansson, 073-7602364
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Boule med Sällskapet boule i Hjo
Vi har träning för medlemmar och omsorgstagare 
ca 3 gånger i veckan. Vi ordnar även trivselträffar för 
enskilda, företag och andra föreningar när intresse 
finns. Mindre tävlingar och klubbtävlingar anordnas 
ca 10 gånger per år. Kom gärna till boulebanorna för 
att gratis prova på boule. 1 april-30 september är vi  
på Almedal, 1 oktober-30 mars på Nolängsgatan 7.
Aktör: Sällskapet boule i Hjo
När: Tisdagar och torsdagar kl.16-18 och söndagar 
kl.15
Var: Almedal utomhus och Nolängsgatan 7 (mitt 
emot Hjo Bryggeri) inomhus.
Kostnad: Medlemsavgift inkl. spelavgift 500 kr/år.
Icke medlemmar 40 kr/gång.
Hyra av boulehall för enskilda eller grupper 500 kr/
gång.
Lån av kök 200 kr/gång.
Kontakt: Bengt-Göran Karlsson, 070-3720313, 
bgklk50@gmail.com eller Sven Stoltz, 070-3261192, 
svenstoltz@hotmail.se

Bowling
Välkommen att spela bowling med Hjo bowling-
klubb! Föreningen arrangerar träning, tävling och 
seriespel för klubbens medlemmar. För att vara med 
och träna och tävla med något av våra lag krävs 
medlemskap. Men vem som helst är naturligtvis 
välkommen till bowlinghallen för spel och trevlig 
samvaro. Vid intresse, ta gärna kontakt med Kerstin 
(se kontaktuppgifter nedan).
Aktör: Hjo Bowlingklubb
När: Måndagar och tisdagar kl.11-13. 
Var: Hjo Bowlingcenter, Falköpingsvägen 41
Kostnad: Medlemskap: familjekort 600 kr, senior 
400 kr, pensionärer 200 kr, ungdom 150 kr, stude-
rande 150 kr och personer med funktionsnedsätt-
ning 100 kr.  Välkommen att prova på gratis innan du 
bestämmer dig för att bli medlem.
Kontakt: Kerstin Andersson, 070-6081858,
kerstin.am.andersson@gmail.com

Cykling 
Hjo Velocipedklubb har träningsgrupper för både 
landsvägscykling och MTB (Mountainbike) ifrån 5 år 
till 70+. Som medlem får du även tillgång till trä-
ningslokalen med ett antal träningscyklar, roddma-
skin och andra träningsredskap.
Aktör: Hjo Velocipedklubb
När: Året runt
Var: Högalidens fritidsområde samt klubblokal på 
Wallinsvägen 4.
Kostnad: Medlemskap Ungdom upp till 18 år 200 
kr. Över 18 år: ”arbetande medlem” 300 kr, ”ej 
arbetande medlem” 1000 kr, familjemedlemskap 
”arbetande” 500 kr, ”ej arbetande”: 1200 kr. 
Arbetande medlem ska delta vid minst tre arbets-
tillfällen. Läs mer på hemsidan.
Kontakt: 073-9803138, hjovk101@gmail.com. 
Hemsida: idrottonline.se/HjoVelocipedklubb-Cykel/

Dans med Kulturskolan
Kulturskolan har undervisning i flera olika dansstilar. 
Exempelvis Balett, Contemporary och Street. 
Aktör: Kulturskolan
Var: Kulturskolan/Estrid Ericsonskolan
Kontakt: Besök vår hemsida så kan du läsa mer: 
www.hjokulturskola.se
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Fotboll med IFK Hjo
Vi erbjuder spel för alla åldrar från 4 år och uppåt: 
Boll & Skoj 4-5 år, Fotbollsskolan 6-7 år, seriespelan-
de lag från 8 år-senior. Se hemsidan för mer infor-
mation om respektive lag. Lagen namnges med
födelseåret. 
Aktör: IFK Hjo Fotboll 
När: Boll & Skoj och Fotbollsskolan maj-september 
(uppehåll under sommaren). Seriespelande lag har 
aktiv säsong april-oktober, en del lag tränar även 
inomhus vintertid. 
Var: Guldkroksvallen
Kostnad: Medlemskap i IFK Hjo samt aktivitetsav-
gift helår, se hemsidan för aktuell avgift.
Kontakt: ifkhjo@ifkhjo.se alternativt kontakta 
ledare, kontaktuppgifter finns på hemsidan: 
www.ifkhjo.se

Fotboll med Guldkrokens FK
Spela fotboll med oss!
Aktör: Guldkroken Fotbollsklubb
När: Oktober-mars
Var: Guldkroksområdet
Kostnad: Medlemskap
Kontakt: Patrik Andersson, 070-9197966, 
patrikandersson75@hotmail.com

Fotboll med Norra Fågelås IF
Spela fotboll med Norra Fågelås IF!
Aktör: Norra Fågelås IF
När: Året runt
Var: Landbyvallen utomhus, Guldkrokshallen 
inomhus
Kostnad: Medlemskap 250 kr/år
Kontakt: Rolf Eriksson, 070-3372431, 
rolf.050316153@gmail.com
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Dans med Hjo Dansklubb
Varmt välkommen till Hjo Dansklubb! Vi älskar dans! 
Hos oss får du lära dig att dansa Bugg, Boogie Woo-
gie och många andra roliga danser. Vi arrangerar 
danskurser och dansevent för både stora och små. 
Vi har allt i klubben, från nybörjare i dansens värld 
till socialdansare och erfarna och välmeriterade täv-
lingsdansare. Vi ordnar även danskurser för enskilda 
grupper. Vi ser med glädje fram emot att ha dig som 
medlem.
Aktör: Hjo Dansklubb
Var: Estrid Ericsonskolan och andra inomhuslokaler
Kontakt: Johanna Andersson, 070-3579537, 
johanna@friskvardsspecialisten.se
Du hittar alla roliga och inspirerande aktiviteter på 
vår hemsida och på vår Facebooksida. 

Familjevandring i trästaden med Cattus
Cattus är familjevandringen där liten och stor 
tillsammans får upptäcka Hjo och stadens historia. 
Vandringen är digital och interaktiv. Er guide och 
medföljare under vandringen är Cattus, katten som 
vet en hel del! Han kommer att dela med sig av all 
sin kunskap och sina kloka ord, och han kommer 
säkerligen att ge er svar på frågor som ni kanske går 
och funderar på. ”Vad var egentligen en kuranstalt”, 
”vad är det för munkar man pratar om”, ”hur kom 
Hjo till” och ”vad gjorde man egentligen i en tullstu-
ga”? Ja, detta är kanske sådana saker som du 
undrar över och som Cattus 
säkert kan förklara och berätta 
mer om. Dessutom får ni hjälpa 
Cattus att hitta sin borttappade  
baddräkt, träffa kuranstaltens  
läkare, Dr Baggstedt och lösa  
en rebus. Om man löser  
rebusen är man välkommen till Kulturkvarterets 
reception för att hämta en överraskning. Vandringen 
finns i Tre Trästäders App, som finns i Google Store 
eller AppStore. Sträckan är cirka 1,5 kilometer lång 
och går i Hjos innerstad. Beräknad tidsåtgång för 
vandringen är cirka 1,5 timmar.

Foto: IFK Hjo
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Fotboll och umgänge med Korsberga IF
Vi är en idrottsförening som håller till mitt i Kors-
berga. Vi utövar främst fotboll både för ungdom och 
senior, herr och dam men har även Bamsegympa i 
Korsberga gymnastiksal. Se hemsida korsbergaif.se 
för mer information. Föreningen har även en grupp 
som kallar sig för Damklubben (för både män och 
kvinnor i alla åldrar). Gruppen arrangerar julmark-
nad och bakluckeloppis. Träffas en gång per månad 
och pratar, fikar, gör underhållsarbete av lokaler mm. 
Även bemanning av kiosk vid matcher/cuper.
Aktör: Korsberga IF
Var: Kullaborgsvägen 1
Kostnad: Medlemskap ungdom 200 kr/år, senior 
459 kr/år.
Kontakt: Jesper Carlén, 
jesper.carlen@hotmail.com. 
Damklubben: Mait Karlsson, 070-8379489, 
mait.karlsson97@hotmail.se

Friidrott
Vi erbjuder friidrottsträning för barn från 5 år och 
uppåt som tränar tillsammans en gång i veckan. 
Aktör: IFK Hjo Friidrott
När och var: Vintertid tränar vi i Guldkrokshallen 
(just nu på tisdagar kl.16.30-17.30) och under utom-
hussäsongen är vi på Guldkroksvallen. 
Kostnad: Medlemskap i IFK Hjo samt aktivitetsav-
gift helår, se hemsidan för aktuell avgift.
Kontakt: ifkhjo@ifkhjo.se. 
Hemsida: www.ifkhjo.se

Golf 
Golfkul för barn 5-10 år, där vi leker golf. Fokus 
ligger på att ha roligt och att väcka ett intresse för 
golf. Yngre juniorer för 10-14 år som tränar på ons-
dagar kl.17-18. Äldre juniorer för 14-21 år som tränar 
på onsdagar kl.18-19. Till både yngre och äldre 
juniorer är alla nivåer välkomna och vi jobbar med 
övningar som passar allt från nybörjare till proffs. 
För medlemsavgiften spelar du som junior golf så 
ofta och så mycket du vill hos oss. 
Aktör: Hökensås golfklubb
Var: Almnäs Trollebo 2
Kostnad: Medlemskap 0-10 år gratis, 11-17 år 125 
kr/månad eller 1500 kr/år, 18-21 år 212 kr/månad 
eller 2550 kr/år. För juniorer 11-21 år tillkommer 
träningsavgift 500 kr.
Kontakt: Anmälan görs till pro@hokensasgk.se. 
Övriga kontaktuppgifter: 0503-160 59, 
info@hokensasgk.se

Gymmix
Gymmix erbjuder Bamse- och Barngympa för barn 
2-10 år och Styrkegympa, Tabata, Dans och Vatten-
gympa från 15 år och uppåt. Endast anmälan till 
Bamse-, Barn- och Vattengympan.
Aktör: Gymmix
Var: Hjo
Kostnad: Terminsavgift 500 kr. 250 kr för barn, 
1000 kr för Vattengympa.
Kontakt: Jenny Johansson, 
gymmixhjo@outlook.com
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Gympa med Studiefrämjandet
Ledarledd gympagrupp. Lättare gympa till musik, 
efterföljs av fika och högläsning.
Aktör: Studiefrämjandet
Var: Korsberga församlingshem
Kostnad: Ingen
Kontakt: Matilda Gullberg, 0500-38 15 56, 
matilda.gullberg@studieframjandet.se

Handboll
HK Guldkroken erbjuder handbollsskola för 6-7 år 
(ingen kostnad eller föranmälan) och för äldre barn 
och ungdomar spelar man i lag som är indelade 
efter ålder och flickor/pojkar: 8-9 år, 10 år, 11 år, 12 
år, 13 år, 14 år, 15-16 år samt seniorlag för herrar.  
Aktör: HK Guldkroken
När: Oktober-mars
Var: Guldkrokshallen
Kostnad: Handbollsskola ingen kostnad, 8-9 år 300 
kr/år, 10-16 år 700 kr/år och senior 1100 kr/år.
Kontakt: hkguldkroken@outlook.com, hemsida: 
idrottonline.se/HKGuldkroken-Handboll

Hälsoslingor
Det finns två lättillgängliga Hälsoslingor på 3 km 
respektive 2,5 km där man även kan välja att delta i 
en digital frågesport.
Aktör: Hjo kommun
När: Alltid tillgängligt, frågorna byts ut varje vecka.
Var: Man kan ”hoppa på” var som helst längs med 
slingorna. Norra slingan: T ex vid Rödingen, Stads-
parken, Karlsborgsvägen, utanför Hjo can help eller 
utanför Pingstkyrkan. Södra slingan: T ex vid Södra 
strandpromenaden, Guldkrokens idrottsområde 
eller Borrbäcksvägen. Se karta på www.hjo.se.
Kostnad: Ingen
Kontakt: Christina von Tell, 0503-354 59, 
christina.vontell@hjo.se

Hästsport
En förening med ca 60 glada medlemmar i alla 
åldrar. Vi har en anläggning, Munkebo Ridhus, strax 
utanför Korsberga. Ingen ridskola bedrivs utan det 
är bara ett ridhus och utebanor där alla är privat- 
ryttare. Arrangerar olika tävlingar/träningar där det 
alltid behövs funktionärer, t ex som parkeringsvakt, 
stå i caféet, släppa in och ut ryttare från banan 
mm. Vill du vara med i styrelsen eller stötta den nya 
ungdomssektionen? Rid- eller hästkunskap är inget 
krav. Underhåll av anläggningen. Fixa, laga eller kan-
ske bara småpyssla med diverse, allt är välkommet! 
Aktör: Hjo Hästsportklubb
Var: Munkebo Ridhus, Korsberga
Kostnad: Medlemskap 325 kr/år
Kontakt: Linda Westerlund, 073-9662402, 
linda.westerlund79@gmail.com
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Innebandy
Välkommen att spela innebandy med IFK Hjo! 
Föreningen har tre lag som spelar seriematcher: 
8-9-åringar i ett lag, 10-11-åringar i ett lag och ett 
lag med 12-13-åringar. Innebandyskola finns för barn 
6-7 år och ett flicklag (blandade åldrar) som tränar 
samma tid som innebandyskolan. Utöver detta har vi 
en familjetid/AW på fredagskvällar dit man kan kom-
ma tillsammans med sitt/sina barn och spontanspela 
innebandy kl.17-18.30. Observera att medföljande 
vuxen är ett krav på familjetiden. Se hemsida www.
ifkhjo.se för mer information om exempelvis trä-
ningstider, medlemsavgift och aktivitetsavgift.
Aktör: IFK Hjo Innebandy
När: Oktober-mars
Var: Guldkrokshallen, B-hallen
Kostnad: Medlemskap i IFK Hjo samt aktivitetsav-
gift helår, se hemsidan för aktuell avgift.
Kontakt: IFK.Hjo.Innebandy@outlook.com

Kul Mix
Under lekfulla former upptäcker vi glädjen i rytmik, 
sång, och dans.  För dig i förskoleklass.
Aktör: Kulturskolan
Var: Kulturskolan, Skolgatan 10
Kontakt: Besök vår hemsida så kan du läsa mer: 
www.hjokulturskola.se

Motionsgymnastik med Blikstorps AIK
Gymnastik och varierad träning tisdag, fredag och 
söndag, för alla åldrar.
Aktör: Blikstorps AIK
När: Tisdagar, torsdagar och söndagar kl.17
Var: Blikstorp, Klubbhuset eller fotbollsplanen
Kostnad: Medlemskap 200 kr/år
Kontakt: Carina Jonsson, 073-8420499

Motionsgymnastik med Norra Fågelås
Välkommen på ledarledd motionsgymnastik!
Aktör: Norra Fågelås IF
När: Torsdagar kl.19-20
Var: Guldkroksskolan inomhus och Norra Fågelås 
IF:s fotbollsplan utomhus. 
Kostnad: Medlemskap 250 kr/år
Kontakt: Christina Caseva, 0503-317 58, 070-
6674104

Move Hjo!
Move Hjo! erbjuder gratis träning för alla. Olika för-
eningar och andra träningsaktörer turas om att leda 
passen och innehållet är därmed väldigt varierat.
Aktör: Hjo kommun och Västra Götalandsregionen 
i samarbete med olika träningsaktörer i Hjo.
När: Tisdagar under mars-oktober kl.18-19
Var: Utomhusscenen i Stadsparken 
Kostnad: Ingen
Kontakt: Christina von Tell, 0503-354 59, 
christina.vontell@hjo.se och Hanna Nordlöf, 
0503-354 57, hanna.nordlof@hjo.se

Orientering
Välkommen att prova på orientering! För barn och 
ungdomar upp till 18 år, även vuxna och föräldrar är 
välkomna. Kontakta oss gärna innan och föranmäl 
dig. Slutet av mars till oktober har vi orienterings-
träning, oftast på Högaliden. November till mitten 
av mars tränar vi styrketräning inomhus. Uppehåll 
under juli till mitten av augusti och under jul-
helgerna. Se även hemsidan: www.hbok.se  
Aktör: Hjobygdens OK
När: Torsdagar kl.18-19
Var: Utomhus vid Högalidens fritidsområde och 
inomhus i Hammarnskolans gymnastiksal. 
Kostnad: Medlemskap ungdom (tom 16 år) 
150 kr/år, familj 600 kr/år.
Kontakt: Ann-Kristin Jansson, 073-0634403, 
ann-kristin.jansson@telia.com

15

Foto: Mats Lind/Westsweden.com



RÖRELSE

Orientering - Naturpasset
Ge dig ut och leta kontroller när det passar dig. Fo-
toorientering i Hjo stad eller vanlig orientering vid 
Högalidens friluftsområde. 
Aktör: Hjobygdens OK
När: Maj-september
Var: Kartan köps hos Emils cykel och sport. 
Kostnad: 60 kr
Kontakt: Owe Törnroth, 070-6926777,  
owe.tornroth@outlook.com

Orientering - Veckans bana
Veckans bana är för den som har viss orienterings-
vana. Välj kort eller lång bana. Kartor finns att låna i 
brevlådan på anslagstavlan vid Högalidens fritidsom-
råde. Kartan lämnas tillbaka i brevlådan efteråt.
Aktör: Hjobygdens OK
När: Mars-november
Var: Högalidens fritidsområde
Kostnad: Ingen
Kontakt: Carl-Christian Schmiterlöv, 070-3444429, 
cc.schmiterlow@gmail.com

Padel med Hjo Padelklubb
Vi erbjuder träning och spel för alla barn och ung-
domar 5-18 år som vill spela padel. Träning bedrivs i 
grupper om fyra om inget annat önskas.
Aktör: Hjo Padelklubb
När: Två terminer om året. Hösttermin som star-
tar efter sommarlovet och håller på till jullovet.
Vårterminen startar efter jullovet och håller på till 
sommarlovet. Träningstider och antalet träningar 
bestäms fritt i respektive grupp.
Var: Hjo Padel, Gjutarvägen 6
Kostnad: Medlemsavgift 300 kr/år + banhyra där 
Hjo Padelklubb betalar 40-50% av ordinarie pris.
Kontakt: Niclas Adolfsson, 073-0606381, 
info@hjopadel.se

Puls
Gym och gruppträningspass.
Aktör: Puls i Hjo
När: Varje dag erbjuds olika pass.
Var: Hamngatan 18
Kostnad: Mellan 249-349 kr per månad
Kontakt: Malin Ahlner, 0503-180 00, hjo@puls.se

Segling
Föreningen har i nuläget ingen verksamhet för ung-
domar men planer finns på att starta en juniorseg-
larskola. Ledare sökes. Välkommen att höra av dig 
vid intresse och/eller frågor!
Aktör: Hjo Segelsällskap
Var: Hamnen i Hjo 
Kostnad: Medlemskap 250 kr/år
Kontakt: Rolf Birgerson, 0503-132 62, 
070-2215595, r.birgerson@hotmail.com

STC
Gym och gruppträningspass
Aktör: STC Hjo
Var: Kvarngatan 9
Kostnad: Ungdom 10-17 år 5637 kr/år
Kontakt: Ulrica Johansson, 072-7341925
ulrica.johansson@stc.se

Tennis
Tennisträning för 6 år och uppåt. Vuxenkurser på 
olika nivåer. Antalet platser är begränsade i varje 
grupp.
Aktör: Hjo Tennisklubb
När: Måndag, onsdag och torsdag. Året runt med 
uppehåll på sommarlov och jullov. 
Var: Guldkrokshallen i Tennishallen inomhus och 
Parkbanorna i Stadsparken utomhus.
Kostnad: Medlemsavgifter och träningsavgifter
Kontakt: Martina Susi, 
martinaj.tennis@hotmail.com eller Jan Englund, 
jan.r.englund@gmail.com eller 
hjotennisklubb@gmail.com
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Musik- och ljudproduktion
Under 2022 kommer Kulturskolan att starta upp 
undervisning i musik-och ljudproduktion. Från års-
kurs 7 och uppåt.
Aktör: Kulturskolan
Var: Kulturskolan, Skolgatan 10
Kontakt: Besök vår hemsida så kan du läsa mer: 
www.hjokulturskola.se

Sticka, sy och virka
Sticka, virka, sy mm till hjälporganisationen Slättmis-
sionens hjälpande hand. 
Aktör: Pingstkyrkan Hjo
När: Varannan onsdag höst och vår, kl.14-16 
Var: Pingstkyrkan
Kostnad: Fika 20 kr som går till nytt material. 
Kontakt: Margareta Rånge, 076-0276050, 
www.hjopingst.se

Skaparlåda
När som helst när Kulturkvarteret är öppet går det 
att låna en Skaparlåda att pyssla med inne på bib-
lioteket eller på Kulturtorget. Välj mellan: kompis-
bandslåda, maxipärllåda, modellera, kort/scrapbook-
ing, leklera, pyssel med flirtkulor och piprensare, 
pärla halsband, sticklåda, ulltovningslåda, pyssellåda 
för de minsta, pärlplattelåda eller rit- och målarlåda.
Lådorna passar både barn och vuxna och du lånar 
enkelt i receptionen med ditt lånekort.
Aktör: Hjo kommun
När: Under Kulturkvarterets öppettider 
Var: Kulturkvarteret, Bangatan 1B
Kostnad: Ingen 
Kontakt: Hanna Nordlöf, 0503-354 57,  
hanna.nordlof@hjo.se
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TRÄFFAS

Familjecentralen Arken 
Välkommen till Öppna förskolan som är en mötes-
plats där du som förälder kan träffa andra föräldrar 
och barnen kan leka. Du ansvarar för ditt barn och 
deltar själv i verksamheten. Aktiviteterna kan vara 
sångstund, bakning, skapande i ateljén, sagostund 
eller utelek på bakgården. Köp fika här till självkost-
nadspris eller ta med eget. 
Aktör: Familjecentralen Arken, Hjo kommun
När: Måndagar kl.13-16 - öppet för alla 0-6 år, 
tisdagar kl.10-13 - Babycafé 0-1 år och
torsdagar kl.10-16 - öppet för alla 0-6 år.
Var: Karlsborgsvägen 4
Kostnad: Ingen
Kontakt: 0503-350 87, se vår Facebooksida för 
uppdaterad information: 
www.facebook.com/familjecentralenarken 

FH = Ungdomshäng
Vi umgås under enklare former. Ibland anordnas 
aktiviteter av varierad sort. Hänget riktar sig till 
ungdomar från 14 år och uppåt.
Aktör: Svenska kyrkan Hjo
När: Ca tre fredagar/termin kl.19-23
Var: Hjo församlingshem
Kontakt: Ronny Nygren, 070-3135867, ronny.
nygren@svenskakyrkan.se eller Anna Jepsen, 070-
3127642, anna.a.jepsen@svenskakyrkan.se

Fralla för alla
Frukostservering för alla åldrar. 
Aktör: Svenska kyrkan
När: Onsdagar kl.9-10.30
Var: Hjo församlingshem
Kostnad: 40 kr (självkostnadspris) 
Kontakt: Åsa Palm, 0503-323 84 och
Eva Hultman, 0503-323 94

Fredagshäng
För dig som går i årskurs 6 och uppåt. Aktivitet, 
andakt, gemenskap, mat, prat, kiosk och lovsång står 
på schemat de fredagar vi träffas i Pingstkyrkans 
källare.
Aktör: Pingstkyrkan Hjo
När: Fredagar kl.18.30-21
Var: Pingstkyrkan Hjo
Kostnad: Ingen
Kontakt: Johan Åsebrant, 070-9519833

Fritidsgården Stationen
På Fritidsgården Stationen händer det roliga saker 
nästan varje dag. På Stationen finns det datorer 
att låna, pingisbord, biljardbord, spel mm. Ett par 
dagar varje vecka träffas vi någon annanstans, t ex 
i idrottshallen och bygger hinderbana eller spelar 
Dodgeball. Fritidsgårdens verksamhet riktar sig till 
dig som går i årskurs 4 och till den dag du fyller 18 
år. 
Aktör: Fritidsgården Stationen
När: Varje dag 
Var: Bangatan 4
Kostnad: Ingen
Kontakt: 0503-351 92, fritidsgarden@hjo.se
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TRÄFFAS

Fritidsgår´n
För ungdomar i årskurs 6 och uppåt.
Vi har en liten aktivitet, umgås runt både pingis- och 
fikabord och avslutar kvällen med en andakt.
Aktör: Betaniaförsamlingen Norra Fågelås
När: Fredagar kl.19-22
Var: Betaniaförsamlingen Norra Fågelås, Linderyd 
Betania 1 
Kostnad: Fika och kiosk till självkostnadspris
Kontakt: Hanna Sköld, 072-3069189 eller hemsida: 
www.betaniafagelas.se

Fritidsgården Missveden
Fritidsgården i Missveden är en frilufts- och läger-
gård som tillhör Equmeniakyrkan Hjo och Equmenia 
Hjo (kyrkans barn- och ungdomsorganisation). Vi vill 
genom gården ge människor i alla åldrar möjlighet 
att vara i Guds skapelse - att leka, skapa och lära, 
och uppleva glädjen i att vara tillsammans. Vi vill ock-
så att gården ska fungera som reträttplats med rum 
för stillhet och bön.
Aktör: Equmeniakyrkan Hjo
När: Varje dag 
Var: Fritidsgården ligger i byn Missveden, cirka 4 
km väster om Hjo, på väg mot Korsberga.
Kostnad: Ingen
Kontakt: Anders Jesperson, 070-2792094

JoD
En barngrupp för tjejer och killar från åk 2 upp till 
12 år. Vi har olika aktiviteter som spännande tävling-
ar, pyssel, lekar, utflykter och bibelberättelser.
Aktör: Pingstkyrkan Hjo
När: Onsdagar kl.17.30-19
Var: Olika
Kostnad: Ingen
Kontakt: Anna-Lena Martinsson, 070-8851828
Mötesplats Kupan
Träffas och umgås.
Aktör: Röda korset
Var: Stadsparken 
Kostnad: Ingen
Kontakt: Jarl Graf, 070-7233112

Mötesplatsen 
Vi äter kvällsmat tillsammans, umgås, leker en lek, 
samlas till andakt och avslutar med fika. En samling 
öppen för alla, som vi hoppas ska passa alla åldrar!
Aktör: Betaniaförsamlingen Norra Fågelås
När: En lördag i månaden, från kl.18
Var: Betaniaförsamlingen Norra Fågelås, Linderyd 
Betania 1 
Kostnad: Mat till självkostnadspris
Kontakt: Hanna Sköld, 072-3069189 eller hemsida: 
www.betaniafagelas.se

Stor & liten
Öppen förskola hos kyrkan med sångstund, pyssel 
och fika.
Aktör: Svenska kyrkan Hjo
När: Onsdagar och fredagar kl.9-11
Var: Hjo församlingshem
För vem: Barn med vuxen
Kontakt: Anna Jepsen, 
anna.a.jepsen@svenskakyrkan.se
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TRÄFFAS

Tonår
Den här verksamheten är för närvarande vilande. 
Tonår är för dig som går i årskurs 7 och uppåt. Tonår 
innefattar lek, spel, prat, häng, fika, andakt och mycket 
mer. 
Aktör: Equmeniakyrkan Hjo
När: Just nu är verksamheten vilande. När den är 
igång träffas vi på fredagar kl.19-22
Var: Equmeniakyrkan Hjo (tidigare Hjo Missionskyr-
ka)
Kontakt: Petra Jarlemark, 073-8454492 eller 
Anders Jesperson, 070-2792094

Torsdagsträffen
För barn från i årskurs 1-6. Vi har olika aktiviteter 
varje gång, allt från lekar, spel, bak och pyssel till 
utflykter och hajk. Vi avslutar varje torsdagsträff med 
en andakt.
Aktör: Betaniaförsamlingen Norra Fågelås
När: Torsdagar kl.18-19.30
Var: Betaniaförsamlingen Norra Fågelås, Linderyd 
Betania 1 
Kostnad: Ingen
Kontakt: Hanna Sköld, 072-3069189 eller hemsida: 
www.betaniafagelas.se

Öppen förskola hos Betania
För barn upp till 6 år med förälder eller annan vux-
en. Vi fikar, leker tar en promenad ibland och har en 
liten sångsamling.
Aktör: Betaniaförsamlingen Norra Fågelås
När: Varannan onsdag kl.10-12
Var: Betaniaförsamlingen Norra Fågelås, Linderyd 
Betania 1 
Kostnad: Ingen
Kontakt: Hanna Sköld, 072-3069189 eller hemsida: 
www.betaniafagelas.se
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