Kulturverkets aktiviteter på Persbo, Svalegatan 6 i Svalöv
Måndagar
Svenska tal och skrift kl.09.00 – 11.00, kom och förbättra din Svenska, alla åldrar.
Tisdagar
Smyckestillverkning kl.18:30 - 20.30, vi gör alla möjliga olika sorters smycken, från vikingatiden till
nutidens design och tekniker. Från 15 år.
Onsdagar
Tjejdans med instruktör kl.18:00 - 20.00, fullt ös med popdans i stora salen där uppe. Vi bjuder på
snacks när det är paus. 8-15 år.
Torsdagar
Svenska tal och skrift kl.09:00 - 11:00, kom och förbättra din Svenska. Alla åldrar.
Textil, ull och sömnad kl.18.30-20.30, vi syr enkla ting, som väskor, kjolar osv, vi våttovar och nåltovar
ull. Anpassning efter tidigare kunskaper är möjlig. Från 13 år.
Fredagar
Öppet café kl.14.00-17.00, vi fikar och har frivillig syjunta, ta med vad du jobbar på just nu, fika och
snacka med andra. Vi har levande musik med en lokal förmåga.
Vi fixar i vårt grönsaksland och har något på gång i köket, bakning, saftar och syltar t.ex. Kom gärna
med förslag om det är något speciellt du vill lära dej! Barnen leker, cyklar, åker inlines osv. Alla åldrar.
Fredagar och Lördagar kommer vi att ha fotboll på Heleneborgshallen från slutet av augusti. Från 15
år. Mer information kommer om detta.
Söndagar
Virkning kl.14.00-16.00, lär dej virka, eller jobba på den nivå du är. Från 12 år.
Läger
Fre-Sön 17-19 juli åker vi och campar vid Finjasjön. Vi fixar grillar, grillkol och tillbehör, men var och en
får ta med sej vad dom vill äta och även den camping utrustning de tänker använda. Vi samåker upp.
Detta är för dom över 18, under 18 är också välkomna, då i föräldrars sällskap. Vi beräknar åka från
Persbo 15.00, åter Söndag samma tid.
Lördag den 8 augusti, kl.16.00-20.00 har vi grillkväll med loppis och levande musik. Korv och
hamburgare till självkostnadspris.
Lördag den 26 september, kl.14.00-18.00 har vi skördefest. Vi pressar äppelmust som kan köpas,
och även sylt och hembakat, hemmaodlad frukt och grönsaker. Levande musik och tävlingar med
priser, bl.a gissa vem fågelskrämman föreställer.
Fler aktiviteter tillkommer, det blir filmkvällar, disco och annat med, så håll ett öga på våra
Facebookgrupp KULTURVERKET I SVALÖV.
Anmälan till aktiviteter: på email kulturverketsvalov@google.com, med namn, adress,
telefonnummer och aktuell aktivitet. Varje aktivitet har ett begränsat antal platser. Vi vill att ni tar ut ett
medlemskap i Kulturverket, det är 50kr per år och betalas vid första närvaron.

