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Välkommen att delta i vårt program 
6/3 Tacokväll Kl:18.30-21.30 
Kostnad: Upp till 19 år 25:-, övriga 40:- 
 
13/3 Loppis med barnkläder & leksaker 
Kl:18.30-20.30. Vill du sälja kontakta Anna, se baksidan 
Kostnadsfritt 
 
15/3 Fågelskådning med Fritid västers 
fågelexpert Anders Bergqvist. Vi vandrar genom parken 
och vidare ner mot dammarna som bjuder på ett  
rikt fågelliv. Vi träffas kl:13.00 utanför Folkparkens fritidsgård.  
Ta gärna med en fika då vi kommer vara ute ett par timmar. 
Har du en kikare så ta med den. 
För er som är intresserade så tänder vi grillen i parken efter 
skådningen, ta med något som du vill grilla.  
Fritidsgården är sen öppen fram till Kl: 21.00. 
Anmälan till Anna, se baksidan, senast den 12/3.  
Kostnadsfritt   
 
20/3 Biljardturnering - Vi bjuder på fika 
Kl:18.30-21.30 Kostnadsfritt 
 
27/3 Kom och ta en kvällsfika – Våfflor m. grädde & sylt 
Kl:18.30-21.30 Kostnad: Upp till 19 år 10:-, övriga 20:- 
 
3/4 Vi gjuter betong – här har du möjlighet att göra fina 
krukor, 3 i rad spel mm. Använd din fantasi. 
Ta med det materialet som du behöver förutom betong som  
du kan köpa av oss. Kl:18.30-21.30 
Kostnaden är beroende på mängden betong du använder 
 
 
 
 
 
 
  Foto: Bibbis pil & betong 
 
10/4 Musikevenemang 
"Jimmys rock´n roll cafe" i samarbete med ABF. 
Unga från väster uppträder. Kl:18.30-21.30 
Kostandsfritt  
 
. 
 

17/4 Påsktema med fika. Kl:18.30-21.30 
Kostnad: Upp till 19 år 10:-, övriga 20:- 
 
24/4 Cafékväll -  Vi får besök av våra blivande 6:or 
Kl.18.30-21.30 Kostnad: Upp till 19 år 10:-, övriga 20:- 
 
26/4 Västerdagen – Denna dag är parken 
full av liv och rörelse. Mer information kommer 
när det närmar sig, se våra anslag.  
Fritt inträde, en del saker kostar pengar 
 
30/4 Valborg i parken – Folkparkens framtid arrangerar en  
brasa i parken i samarbete med Fritid väster. För mer info och  
tider se anslag på väster samt www.folkparkenilund.se 
 
8/5 Quiz- frågesport för alla åldrar kl:18.30-21.30 Kostnadsfritt 
 
10/5 Vandring genom Folkparken och väster med tema 
träd, hus & byggnader. Arkitekten Malena Larsvall delar med 
sig av sina kunskaper. Vi utgår från Folkparkens entré ut med 
Trollebergsvägen (vid busshållplatsen) Kl: 13.00. 
 
15/5 Grillning med brännboll – ta med vad du vill grilla. 
Efter att vi ätit kör vi igång en brännbollsmatch.  
Grillen tänds vid kl:18 Kostnadsfritt   
 
22/5 Cafékväll- Äldre skånska – Karl-Erik Lundbladh från 
Dialekt- och ortnamnsarkivet. 
Fritt inträde, endast fikan som kostar 
 
5/6 Stängt pga fortbildning 
 
12/6 Grillning – ta med vad du vill grilla 
Grillen tänds kl:18. Kostnadsfritt 
 
Vecka 28 Sommarcafé - Under denna vecka har Fritid väster  
sitt Sommarcafé. Då har du möjlighet att komma och ta en fika,  
läsa tidningen och spela spel. Ta fikan ute och njut 
av den härliga parken. Vid dåligt väder finns det  
möjlighet att sitta inne. För öppettider se våra anslag som 
kommer upp i juni på olika ställen på väster, bla 
biblioteket, Coop Nära och Petersgården. 
 
Med reservation för ändringar!! 
 
 


