
                           Ungdom/ studenter over 13år kan delta gratis på alle gruppetimer på Family fitness i Løkka, se program: familyfitness.no 
 

                              
 

 
 

MANDAG 18. februar TIRSDAG 19. februar ONSDAG 20. februar TORSDAG 21. februar FREDAG 22. februar 
HÅNDBALLSKOLE 

Gode instruktører og gode opplevelser. Fra kl. 

9 til 15 hver dag, vi serverer lunsj og frukt samt 

at alle får en utstyrspakke. Pris kr 600,- 

Søskenmoderasjon. 

Påmelding: håndballens facebookside 

MULTI UNGDOMSKAFE 

Kafeen er åpen fra 12 til 16. Matservering, 

forskjellige spill og musikk. Åpent for alle 

mellom 13 og 20.  Kafeen ligger i 2. etasje i 

Løkkebakken 12. 

BIBLIOTEKET 

FILM: «Månelyst i Flåklypa», for alle. Kl. 12.  

KALAS UNGDOMSKLUBB 

Åpen klubb fra 18 til 21.30. For alle mellom 13 

og 17 år i kjelleren på samfunnshuset i 

Sannidal (ungdomskolen). Musikk, data, tv 

spill, brettspill, biljard, airhockey, osv. 

KODEKURS 
 
Teknologi og kodekurs hos Kragerø Cowork. 
Lær å bygge din egen robot!  
Se bakside for mer info. 
 

HÅNDBALLSKOLE 

Gode instruktører og gode opplevelser. Fra kl. 

9 til 15 hver dag, vi serverer lunsj og frukt 

samt at alle får en utstyrspakke. Pris kr 600,- 

Søskenmoderasjon. 

Påmelding: håndballens facebookside 

KRAGERØ BIOGRAF 

«Rive-Rolf krasjer internett». 6 år. Kl 12.00 kr 

50,-. Bestill billett: kragerobiograf.no 

MULTI UNGDOMSKAFE 

Kafeen er åpen fra 12 til 16. Matservering, 

forskjellige spill og musikk. Åpent for alle 

mellom 13 og 20.  Kafeen ligger i 2. etasje i 

Løkkebakken 12. 

KRAGERØ DANSESTUDIO 

Gratis prøvetimer, se bakside for mer info. 

BIBLIOTEKET 

FILM: «Battle». 10 år. Kl. 12 

KODEKURS 
 
Teknologi og kodekurs hos Kragerø Cowork. 
Lær å bygge din egen robot!  
Se bakside for mer info. 
 

HÅNDBALLSKOLE 

Gode instruktører og gode opplevelser. Fra 

kl. 9 til 15 hver dag, vi serverer lunsj og 

frukt samt at alle får en utstyrspakke. Pris 

kr 600,- Søskenmoderasjon. 

Påmelding: håndballens facebookside 

AKTIVITETSDAG 
På Berg Kragerø Museum. Kl. 11 til 13. 

Pølser til alle, men ta med egen drikke. 

Husk gode uteklær, og gjerne et akebrett! 

MULTI UNGDOMSKAFE 

Kafeen er åpen fra 12 til 16. Matservering, 

forskjellige spill og musikk. Åpent for alle 

mellom 13 og 20 år. 

BIBLIOTEKET 

FILM: «De utrolige 2», fra 6 år. Kl. 12. 

KRAGERØ BIOGRAF 

«Psykobitch». 12 år. Kl. 19.00 kr 50,-. Bestill 

billett: kragerobiograf.no 

KODEKURS 
 
Teknologi og kodekurs hos Kragerø Cowork. 
Lær å bygge din egen robot!  
Se bakside for mer info. 
 

BIBLIOTEKET 

FILM: «Love, Simon». Fra 12 år. Kl. 12 

KRAGERØ DANSESTUDIO 

Gratis prøvetimer, se bakside for mer 

info. 

KRAGERØ BIOGRAF 

«Pjusken- et vintereventyr». 6 år. Kl 

12.00 kr 50,-.  Bestill billett: 

kragerobiograf.no 

MULTI UNGDOMSKAFE 

Kafeen er åpen fra 12 til 16. 

Matservering, forskjellige spill og musikk. 

Åpent for alle mellom 13 og 20.  Kafeen 

ligger i 2. etasje i Løkkebakken 12. 

KODEKURS 
 
Teknologi og kodekurs hos Kragerø 
Cowork. Lær å bygge din egen robot!  
Se bakside for mer info. 
 

BIBLIOTEKET 

FILM: «Los Bando», fra 10 år. Kl. 12. 

MULTI JUNIORKAFE 

Kafeen er åpen fra 11 til 14. Matservering, 

forskjellige spill og musikk. Åpent for alle 

mellom 10 og 12år.  Kafeen ligger i 2. etasje i 

Løkkebakken 12. 

KALAS UNGDOMSKLUBB 

Åpen klubb fra 18 til 22.30. For alle mellom 13 

og 17 år i kjelleren på samfunnshuset i Sannidal 

(ungdomskolen) Musikk, data, tv spill, 

brettspill, biljard, airhockey og aktiviteter i 

gymsalen. Det blir servert lett mat/ snacks. Det 

går gratis buss fra klubben kl. 22.30 til Helle, og 

sentrum. 

AKEDAG I STUDSDALEN 

Vi griller pølser ( gratis) og leker i snøen fra 11- 

13. Husk varme klær, akebrett/ ski og egen 

drikke. Værforbehold. Arrangør: Kulturkontoret 

og Studsdalen utvalget.  Ski og akebrett kan 

lånes på biblioteket. 

 
 
 

 

Vinterferieaktiviteter for barn og unge i Kragerø 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


