
Fritid & Kultur

LOMTJÄRNSPARKEN
11.00-15.00 – Röda Korset och Forskarföreningen är på plats 
med information om verksamheterna. 

11.00-13.00 – Älvsby Ryttarförening arrangerar ponnyridning.
Försäljning av fika samt foodtruck.

Utställning ”Pippi på fåglar”
Pågår t.o.m. 28/8. I utställningen ”Pippi på fåglar”, som vänder 
sig till barn i åldrarna 5-9 år, lyfter vi på ett lekfullt vis fram dessa 
fantastiska djur och låter barnen 
bekanta sig med våra vanligaste 
fågelarter. Utställningen 
är tänkt som en tips-
promenad med tio fågel-
holkar med roligt och läro-
rikt innehåll gestaltad av 
utställningsscenograferna 
Leif Högström och Ville 
Högström.

LOMTJÄRNSSCENEN
11.30 – Älvsby Linedance har en show på scenen.

12.00-12.45 – Soo Shim demonstrerar taekwondo-träning.

13.00 – Magishow med David Persson, 
magiker. Den trefaldige svenska mäs-
taren i magi uppträder. David skapar 
magiska ögonblick, fyllda av häpnad 
och förlösande skratt tillsammans 
med sin publik. Missa inte denna 
fascinerande show för hela familjen.

14.00 – Uppmärksamma Älvsbyns SM-
medaljörer de senaste 5 åren samt deras 
tränare och uppmärksamma stipendiater.

15.00 – Föreställning ”Mamma ljuger”. Komikern Jan Bylund 
och psykologen Mattias Lundberg är tillbaka efter sin publik-
succé ”Den lyckliga pessimisten”. Med utgångspunkt i dessa 
vardagslögner ger de dig en underhållande upplevelse som får 
dig att minnas din egen barndom och
kanske även inse att du själv sprider 
vidare dessa myter till dina barn. 
 Kom och skratta och lär dig san-
ningen om varför det inte hjälper 
med Coca-cola mot magsjuka, att 
det inte finns någonting som heter 
växtvärk. Att gratis inte alltid är gott 
och att ditt rum aldrig har sett ut som 
en svinstia. Vad din mamma än säger!

KYRKAN – KYRKMALMEN
11.00 – Öppna kyrkstugor. De kyrkstugor 
som är öppna för visning har en flagg-
vimpel vid dörren.

15.00-17.00 – Upplev kyrkans dolda 
rum.

18.00 – Musik i sommarkväll. Kajsa 
Hansson och Thea Eriksson sjunger 
och spelar.

Sensommarfest
Lördag 27 augusti

ÄLVSBY FOLKHÖGSKOLA
Kl. 10.00-13.00 – Mattcurling, Älvsby Parasport turnering.

Vernissage av en konstutställning med Maj-Lis Johansson i 
Galler K. Ett samarrangemang av Älvsbyns konstförening och 
Älvsby folkhögskola.

Fikaförsäljning.

ÄLVÅKRA IP
Kl. 11.00-12.00 – Älvsby konståk-
ningsklubb visar upp sin verksam-
het i ishallen.

Kl. 12.00-13.00 – ÄIF hockey visar 
upp sin verksamhet i ishallen och har 
prova på-utrustning tillgänglig.

10.00-12.30 samt 15.30-17.00 – Friidrotten visar upp sina grenar.

13.00-15.00 – Älvsby IF Fotboll damer spelar match och det 
finns möjlighet att prova på att skjuta skott.

På området finns även hoppborg och sockervaddsförsäljning.

OMRÅDET KRING ÄLVÅKRASKOLAN 
OCH FORUM FOLKETS HUS
Bilutställning som arrangeras av föreningen Norrbottens Pärla MK.

12.00-13.00 – Insläpp och uppställning av fordon på Älvåkrasko-
lan för bilutställningen ”Norrbottens Pärla”.

13.30-16.30 – Utställningen ”Norrbottens Pärla” pågår. Publiken 
röstar med hjälp av röstsedlar på sin favorit. De fem fordon 
med flest röster tas fram till bedömning i kategorierna lack, mo-
torrum, inredning och helhet där man kan få ytterligare poäng 
till rösterna. Flest poäng vinner.

15.00-15.15 – Godisregn någonstans på området.

17.00 – Prisutdelning Norrbottens Pärla samt bästa europé”, 
bästa muskelbil, bästa amerikanare och bästa MC/moped.

17.30 – Cruising från området med utställningsfordon.


