
GRATIS  - håll igång 
Araby Park Arena

         

www.vaxjo.se/arabyparkarena



  

Aktiviteter med fokus på idrott och motion 

Tidperioden februari - maj 2012

Måndagar
Innebandy, tjejer och killar i åldern 10-16 år 16.00-17.00
Zumba, tjejer och kvinnor   18.00-19.00

Onsdagar
Innefotboll, tjejer och killar i åldern 11-16 år 18.00-19.00
Sista onsdagen i månaden - aktiviteter  
som riktar sig till tjejer och kvinnor
För mer information se www.panncentralen.se 19.00-20.00

Torsdagar
Innefotboll, tjejer och killar i åldern 12-15 år 16.00-17.00
Bordtennis för barn och ungdomar upp till 18 år 18.00-19.00
Bordtennis för vuxna    19.00-20.00

Fredagar
Sportcafé, fotboll för ungdomar i åldern 15-25 år, 
jämna veckor     20.00-23.00

Fredagsmys, aktiviteter för barn och ungdomar i 
sällskap med föräldrar. Spela playstation, basket 
eller badminton m m. Ojämna veckor  18.00-20.00

Lördagar
Basket, tjejer och killar från 7 år och uppåt 12.00-13.00
Fotboll, tjejer och killar i åldern 10-14 år  13.30-15.00
Fotboll, män över 40 år    18.30-19.30

Söndagar
Friidrott, tjejer och killar i åldern 7-12 år  10.00-12.00
Badminton, barn och ungdomar upp till 18 år 16.00-17.00
Badminton, vuxna    17.00-18.00
Obs! Ingen badminton den 12/2 och 26/2 

Jympa med Friskis & Svettis 
Familjejympan är en lekfull jympa där du kan träna och leka 
tillsammans med ditt barn. Föräldrar med barn 2-6 år. 
Basjympan är en allsidig träning av lättare karaktär med flera 
enkla övningar.

Familjejympa - föräldrar och barn 10/3, 17/3 12.00-13.00 
Basjympa för tjejer och kvinnor 18/3, 29/4 12.00-13.00
Basjympa för män och kvinnor, 8/3, 22/3, 12/4 20.00-21.00



Aktiviteter med fokus på dans, musik, teater m m 

Tidperioden februari - maj 2012

ATT TÄNKA PÅ!
Vissa aktiviteter har endast ett begränsat antal platser.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Sagostunder - föräldrar och barn

Vi träffas mellan kl 10.00-11.00. 
Vid träffarna ges en kort information om 
bibliotekets verksamhet. Sagostunderna 
kommer att vara på två språk där ett av 
dem alltid är svenska.

14/3 svenska och somaliska
10/4 svenska och arabiska
  8/5 svenska och somaliska

Pysseldagar
Gillar du att pyssla eller vill du lära dig något nytt?  Vid tre 
tillfällen erbjuds pysselaktiviteter. Olika pyssel varje gång.
31/3, 28/4, 26/5    13.00-16.00

Måndagar
Spela Samba    19.00-21.00

Tisdagar
Dansa streetdance   18.00-19.00

Onsdagar
Teater för barn, 6-9 år   16.00-17.00

Teater för barn och ungdomar,
10-14 år    17.00-18.00

Fysisk teaterträning från 15 år  18.00-19.00

Spela Samba    19.00-21.00

Söndagar
Somalisk folkdans, endast 
för kvinnor    15.00-16.00

Streetdance    16.00-18.00
  



 ?

HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ AB

I samverkan
Aktiviteterna erbjuds till boende hos Växjöhem och Hyresbostäder i Växjö AB.

Verksamheten i Araby Park Arena är ledarledd och genomförs tillsammans med:

HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ AB

Albanska föreningen Liria 
Araby Tigers

 Batucada Klan Furacâu
 Dänningelanda BTK
 FC Växjö

Friskis & Svettis
Hemslöjden i Kronobergs län

IFK Växjö
 Panncentralen

 Rebels in motion
Somaliska Kvinnoföreningen

Somaliska Ungdomsföreningen
 UNIC

Växjö Badmintonklubb
Växjö Konsthall

Växjö Stadsbibliotek
 Växjö Vipers

Här hittar du alltid aktuellt program för Araby Park Arena

www.vaxjo.se/arabyparkarena


