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Nyhetsbrev, februari, 2021

Runt knuten #1

Härliga sportlovstider
Vackra vinterkulisser har fallit på plats
och ser ut att ligga kvar ett tag
framöver – till glädje för alla
sportlovslediga barn! Förutom
klassiska vinteraktiviteter såsom
pulka och skidåkning finns mycket
annat att hitta på. Biblioteken i Eksjö
ordnar till exempel digitala aktiviteter
så som legobyggartävling och
skrivklubb. Besök gärna visiteksjo.se
för mer inspiration!

Aktuellt

Håll avstånd – även utomhus!
Längdskidåkning vid Skidstugan, utförsåkning i Valbacken eller
vinterfiske på isen? Valmöjligheterna är många, men se till att hålla avstånd
till varandra även utomhus. En skidlängds avstånd är ett bra mått! Läs mer
om skidbackar, spår och issäkerhet...
För en riktigt behaglig utflykt – packa med varm dryck, mat att värma över
eld och något skönt att sitta på. Inspiration till matlagning utomhus finns
bland annat hos Friluftsfrämjandet...

Kika in hos sju kulturföreningar i Eksjö
Den årliga kulturfestivalen i Eksjö blev under hösten inställd, men
kulturföreningarna jobbar vidare på olika sätt och söker ständigt nya
engagerade medlemmar. I ett antal filmer kan du se och höra några av

föreningarna berätta om sina intresseområden, aktiviteter och lokaler. Se
filmerna från bland annat Kristallen i Bruzaholm, FOBO och Kråkshults
föreläsningsförening...

Tips

Sportlovsbingo med Eksjö museum
Ta chansen att tävla om ett inträde till Eksjö museum för två personer genom
att gå en bingorunda! Bingobrickor finns att hämta i kartlådan utanför
museets ingång. Svaren letas upp runt om på byggnader, gator och torg i
centrala Eksjö. Mer information om bingorundan...

Boka en privatvisning på
Metropolbiografen
Samla familjemedlemmar – eller de allra
närmaste – och boka en privat biovisning med en
hel salong för er själva. Välj bland de flesta av det
gångna årets filmer och många fler. Läs mer om
priser, bokning och vilka filmer som går att se på
metropol.se...

Grilla och lek vid Filmbyn Småland
Upplevelseskogen är utomhusområdet utanför Filmbyn Småland där
lek, film och fantasi får ta plats bland svajande tallar. På parkourbanan gäller
det att med fart och smidighet ta sig fram genom banans olika hinder – en
annorlunda och rolig träningsform! Det finns även poesitavlor, spännande
fågelhoklar, grillplatser och möjlighet till äventyr i en interaktiv app. Alla
aktiviteter är gratis. Läs mer på filmbyn.se

Tipspromenad vid
Skidstugan
Varje söndag hänger Eksjö SOK ut en
tipsfrågor i de vackra omgivningarna runt
Skidstugan. En startbricka kostar 20
kronor och du kan starta din promenad
mellan klockan 10.00 och 12.00. Adress
och mer information...

Lovprogram med tips på fler aktiviteter
Årligen inför sportlovet ger fritidsavdelningen vid Eksjö kommun, i
samarbete med föreningar och andra aktörer, ut ett lovprogram med tips på
aktiviteter. Programmet riktar sig till alla barn och ungdomar i Eksjö
kommun. Ta del av sportlovsprogrammet...

Om visiteksjo.se
Vad som händer runt knuten håller du enklast koll på genom att besöka
www.visiteksjo.se. På webbplatsen samlas evenemang, upplevelser och tips

om det mesta som har med platsen Eksjö att göra.
Till dig som anordnar evenemang! Som vanligt kan du få information
publicerad på visiteksjo.se – helt gratis – genom att använda det här
formuläret. Tänk på att meddela turism@eksjo.se om ditt, redan anmälda,
evenemang får nytt datum eller blir inställt.

Kontakt
Eksjö Tourist Center
Österlånggatan 31, Eksjö
0381361 70 | turism@eksjo.se
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