GRATIS!

HÖST/VINTER
05 | 2020

& LUND

FÖR FAMILJER MED BARN 0–13 ÅR
DIN GRATISGUIDE TILL ALLT KUL SOM HÄNDER I MALMÖ & LUND MED OMNEJD

Julpyssla till granen

Har ni små rörpärlor hemma? Det här är ett snabbt julpyssel som även
passar barn som är lite otåliga. Men även om det går fort så blir det kul
och personliga julgransprydnader.
Sätt ugnen på 200 °. Klä en plåt med bakplåtspapper och lägg pepparkaksformar på plåten. Fyll nu formarna med ett lager pärlor och ställ in i ugnen ca 5
minuter. Låt dem svalna en stund och tryck sedan försiktigt ut dem och trä i en
tråd eller ett snöre. Man kan också låta dem vara kvar i formen om man tycker
det är finare.
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HÄMTA
BARN I MALMÖ
GRATIS!

HEMMATIPS & FOLKETS PARK
NATUREN & ALLEMANSSKYLDIGHETEN
APPAR FÖR UTEVISTELSE
KREATIVT
COOL MINDS
LEK & KUL INNE
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Justeringar på öppettider/
speltider och priser
förekommer ofta just nu.
Kolla alltid hemsidorna
eller ring arrangören!

JUMP HAR ÖPPNAT IGEN & BADHUS

Barn i Malmö kan du
hämta gratis på turistbyråer,
bibliotek, sportanläggningar,
förskolor, butiker, museer
och vårdcentraler i Malmö-/
Lundområdet.
På www.barnimalmo.se
hittar du en komplett lista.

BARNIMALMO.SE

Fler aktiviteter, tävlingar
och annat kul hittar du på
vår hemsida;
www.barnimalmo.se

BARNENS SCEN
VINTERLUND
MUSÉER & UTSTÄLLNINGAR & PEPPARKAKSHUSTÄVLING

HELGTIPS!

Helgtips får du enkelt via
Facebook: BARNiMALMO

JALLA JALLA EN JUL FÖR ALLA!
BIBLIOTEKEN I MALMÖ

BARN I MALMÖ
3041 0140
TRYCKSAK

Missa inte alla våra TIPS och
TÄVLINGAR på FACEBOOK!
www.facebook.com/BARNiMALMO

Postadress:
AHA Kommunikation
Krukmakaregatan
234 37 Lomma
www.barnimalmo.se
Annonser: Agneta Hammarlund
agneta@barnimalmo.se
annons@barnimalmo.se
Redaktion: red@barnimalmo.se
Redaktör & ansvarig utgivare:
Agneta Hammarlund
Tryckeri: Holmbergs, Malmö
Grön cykeldistribution inom Malmö och
Lund av MOVEBYBIKE
Med reservation för ändringar och fel i
innehållet.

Tips på hemma- & uteaktiviteter
BIBBLIX - LÅNA OCH LÄS BÖCKER

Bibblix är en kostnadsfri app för barn
6-12 år. I Bibblix finns över 2000 böcker
på svenska att läsa direkt i sin surfplatta eller smartphone. Grundtanken är att
hjälpa barn i låg- och mellanstadieålder att
upptäcka och utveckla sin läsning, därför
finns inga ljudböcker i Bibblix.
www.bibblix.se

VÄRLDENS BIBLIOTEK DIGITALA BÖCKER PÅ DITT SPRÅK

En gratistjänst som drivs av Biblioteken i
Malmö. Här finns böcker att lyssna på och
läsa på många olika språk och nya tillkommer löpande.
varldensbibliotek.se

FILMAT HEMMAPYSSEL BARNENS VERKSTAD

Här finns massor med kul hemmapyssel
med Lisa och Karin på Barnens verkstad.
Bra steg för steg instruktioner som passar
barn som är sugna på pyssel.
Läs mer på malmo.se/barnensverkstad

KULTUR-AKUTEN I MALMÖ

4

Strömmande kultur för barn och unga.
Kreativa verkstäder, sagostund och bakom
kulisserna på bland annat Malmö Museer,
Malmö Konsthall, Malmö Konstmuseum och
Biblioteken i Malmö. Här finns massor med kul
att titta på - lägg på minnet till en regnig dag!
www.malmo.se/Kulturakuten-Malmo/Barnoch-unga

Vad har du för aktivitetstips i pandemitider?
Tipsa oss gärna: info@barnimalmo.se
VINTERDRÖM I FOLKETS PARK

Hela Folkets Park kommer att bli ett sagolikt
vinterlandskap pyntat med belysning, konst
och sagodjur. I olika vinterträdgårdar ska
man få träffa en isprinsessa, en björnfamilj
samt vättar och pysslingar. Gå på paketupptäcksfärd och finn 24 olika stora paket,
vissa kan man gå in i och uppleva olika konstverk. Besök parken mellan 1 december och
28 februari så får du uppleva Vinterdrömmen. Men lämna skridskorna hemma i år.

LUCIA OCH JULFIRANDE I MALMÖ

Vid vår pressläggning är det inte bestämt än
hur ett Coronananpassat firande ska gå till.
Dock är det klart att julmarknaden på Gustav
Adolfs torg och Södertull inte blir av i år.

INGEN ISBANA I
FOLKETS PARK

Eftersom detta "pandem
iår"
inte är något vanligt år
så
blir det tyvärr ingen isb
ana i
Folkets Park.

SKATERAMPER I FOLKETS PARK

Vid entrén längs Norra Parkgatan finns det
två skateramper, en lite större och en lite
mindre. Skateramperna är öppna dygnet
runt, året runt och till för alla som vill skatea.
Här samsas både barn och vuxna.
Skateboardramperna är ingen lekplats, utan
de som vill åka skateboard har alltid förtur.
Visa hänsyn till varandra, speciellt till de
som är mindre.
Läs mer på Folkets Parks hemsida /Att göra

CYKELSAFARIBANA I FOLKETS PARK

Här kan barnen öva på att följa en bana och
pilar på marken, att väja för andra cyklister, lära sig vägmärken och rent allmänt
trafikvett. Kom och testa olika typer av lekcyklar! Cykelsafaribanan finns i Folkets Park
vid den gamla entrén från Norra Parkgatan.
När? from 1/9 alla dagar kl 8 - ca 15.
Läs mer på Folkets Parks hemsida / Att göra
BARNiMALMO.SE
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I NATUREN
KOM & SE!

NATURUM SKRYLLE

Lunds största natur- och friluftsområde erbjuder vandringar i skog och
mark, fiskevatten och motionsspår.
Fina stigar för upptäktsfärder i naturen, Vilsestig, Mullestig, naturlekplats,
promenader eller löpning, grillplatser
som kan förbokas, naturum, kul linbana och mycket mer.

och aktiviteter utgår från Torups
friluftsgård där du även hittar kaféet.
Friluftsgårdens öppettider:
Må–to 9–21, fred 9–18, lö–sö 9–17
Var? Torup, Bara
www.malmo.se/torup

JÄRAVALLENS STRÖVOMRÅDE

Långgrunt strandområde och strandSPORT & RÖRELSE
ängar med många fågelarter. Det
finns flera stigar för promenader och
löpning, mountainbikeslinga 6,6 km.
En av stigarna är tillgänglighetsanpassad. Skåneleden passerar. Stor del av
området är naturreservat. Flera iordningställda rastplatser med bänkar,
bord och i vissa fall grillplats.
Vid den västra parkeringen finns en
hinderbana för stora och små barn.

SPORTIGT NÖJE

Många barnaktiviteter:

OBS! Inställt för närvarande.
Följ med på guidningar, föredrag,
workshops och trevliga stunder i
naturen! Kanske lär ni er något nytt
eller hittar inspiration till egna utflykter.
Aktiviteterna leds av naturvägledare
från naturum om det inte står något
annat. Vi är oftast utomhus, kläder
efter väder! Mer information på
www.evenemang.lund.se.

PÅ BIBLIOTEKEN

Var? Järavallen, NV om Löddeköpinge
www.skanskalandskap.se

NATURUM FALSTERBO

Utgångspunkt för att upptäcka den
fascinerande naturmiljön på Falsterbonäset. Utställningar, utkiksplats och
kunnig personal som informerar och
anordnar olika aktiviteter. Här anordnas många barnaktiviteter. Fri entré.

SPORT & RÖRELSE
BAD

Var? Naturum Skrylle, Södra Sandby
Åk med Buss 159 till Skrylleskogen!
www.lund.se/naturum

BULLTOFTA
REKREATIONSOMRÅDE

Bulltofta rekreationsområde erbjuder
en omväxlande natur med skog,
vatten, ängar och kullar. Discgolfbana
18 hål. Fina anlagda spår och är du
sugen på fika finns det ett café på
motionscentret. Vintertid om det är
snö - skidspår och pulkabacke.

Var? Falsterbo Strandbad
www.vellinge.se/falsterbo-strandbad/
naturum/

TEATER, DANS
FULLTOFTA NATURCENTRUM &
STRÖVOMRÅDE
& MUSIK
Mitt i strövområdet ligger Fulltofta
Naturcentrum, med utställning, kafé,
BESÖK KÖPENHAMN
besökscenter och olika aktiviteter.

www.malmo.se/bulltofta

BOKSKOGEN I TORUP

Stigarna är många och här kan du
vandra både kort och långt. Färdiga
barnpromenader, naturcentrum, en
ravin. Underbar natur. Hyr en egen
stuga i en vecka, natt eller helg.
Flera olika storlekar. Även vindskydd.

MUSEER &
Var? Fulltofta Naturcentrum, Hörby
UTSTÄLLNINGAR
www.skanskalandskap.se/fulltofta

Här finns många roliga aktiviteter och
temastigar att utforska för stora och
små; Skogslekplatsen med grillplatser,
Hitta vilsestigen, Sagostigen, Naturstigen och Mattestigen. Alla temastigar

MUSIK

JULMAR

SNOGEHOLM NATUROMRÅDE

I Snogeholm möter du ett skiftande
landskap med sandiga hedar, öppna
fälader, blöta alkärr, skir lövskog
och mörk granskog. Här finns stigar
för korta promenader eller långa
vandringar. Skåneleden går genom
området och det finns fyra stugor att
hyra. Nyrenoverat Besökscentrum
(tors-sön) med café "Villa Vandra" i
strövområdet. Gofika på helger!

HÖSTMARKNA

ej betäm

www.skanskalandskap.se

KLÄTTRA I KLIPPOR I
KLÅVERÖDS NATUROMRÅDE

FÖR FÖRÄLDR

Uppe på Söderåsen breder Klåveröds
kuperade landskap ut sig med spektakulära klippor, skrevor och dalar,
en svåråtkomlig grotta och en unik
mosse. Skåneleden passerar genom
området. Flera iordningställda rastplatser och vindskydd i området.
Var? Klåveröds naturområde.
(Nära Söderåsens Nationalpark)
www.skanskalandskap.se

PÅ STRANDEN

SÖDERÅSENS NATIONALPARK
& NATURUM

Få inspiration och vägledning ut i
nationalparken genom att titta in i
naturum Söderåsen - besökscentrat
vid huvudentrén i Skäralid. Här får
du veta mer om områdets speciella
natur och får tips på vandringar och
sevärdheter. Flera grillplatser.
Var? Skäralid, ca 6 mil från Malmö
www.sverigesnationalparker.se

FESTIVALER &

FRILUFTSFRÄMJANDET

Kul i skogen för alla åldrar.
Skogsströvarna 7–9 år, Skogsmulle 5–6 år, Skogsknytte 2–4 år och
Skogsknopp 1–2 år. Häng med oss
ut! Vi erbjuder härliga naturupplevelser genom en mängd små och stora
friluftsäventyr! Tel. 040-27 11 21.
www.friluftframjandet.se

Vinterhelger med
naturum Skrylle
Program på lund.se/naturum
28 - 29 november
5 - 6 och 12 - 13 december

Åk med buss 159 till hållplats Skryllegården
Reseplanerarepå skanetrafiken.se
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LEK & K

FILM

ALLEMANSRÄTTEN & ALLEMANSSKYLDIGHETEN
Många vill njuta av uteliv och den svenska Allemansrätten är en unik
möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men vi måste tänka på
våra skyldigheter som hänsyn och varsamhet - mot natur och djurliv,
markägare och andra människor. Grundregeln är enkel: inte störa och
inte förstöra.
Några viktiga "Allemansskyldigheter" att tänka på:
Bryt aldrig kvistar och grenar från levande träd.
Du får endast plocka gammal ved eller grenar till t ex en eld. Du får
plocka blommor, svamp och bär, med undantag från fridlysta växter.
(avvikande regler för naturreservat)
Elda säkert och smart.
Du får endast elda under säkra förhållanden. I många strövområden
finns iordningställda eldplatser, använd gärna dem. Annars är grus
eller sand bra underlag att elda på - aldrig torv, mossa eller berghäll.
Kontrollera så det inte råder eldningsförbud och ha alltid med vatten att
släcka med. (avvikande regler för naturreservat)
Ta med dig skräpet hem.
På många platser finns soptunnor, annars tar du med dig ditt skräp
hem. Tänk på att t ex PET-flaskor, fimpar, snus och plastpåsar tar mycket
lång tid att försvinna i naturen då små mikroplastpartiklar och nikotin
sprids i miljön.
Koppla hunden året om.
Av hänsyn till andra besökare samt känsligt fågel- och djurliv rekommenderas att hundar hålls i koppel under hela året i strövområden. Håll
alltid hunden kopplad när du går genom betesmark. Läs mer om vad
lagen säger om att hålla hunden under extra uppsikt 1/3-20/8. I många
naturreservat måste du koppla hunden året om.
Cykla hänsynsfullt - anpassa efter naturen.
Undvik helst att cykla på mjuka vandringsleder, eftersom cykeldäcken
riskerar att ge djupa spår på stigarna, särskilt när det är blött ute. På
vandringsleder har alltid vandrare företräde, så sänk din hastighet.
Cykla istället på särskilda mtb-leder eller terrängcykelområden som du
hittar i flera strövområden.
Kör inte med moppe, motorcykel eller elcykel i naturen.
All terrängkörning i naturen är förbjuden, eftersom det ger skador på
mark och växter. Undantag finns för skogsbruks- och jordbruksmaskiner.
OBS! I naturreservat gäller inte Allemansrätten - där gäller andra
regler. Oftast finns det skyltar med information om vad som gäller för
varje område. Annars är det din skyldighet att ta reda på vad som gäller!
Läs mer om Allemansrätten med dess skyldigheter på Naturvårdsverkets hemsida.

Källa Skånska Landskap och Naturvårdsverket

ÅRETS
JULKLAPP!

Appar som lockar barn till utevistelse
Vill barnen helst sitta inne och vara uppkopplade? Locka ut dem med dessa kul appar med spel,
quiz, labb och info om djur och natur. Ibland kan man behöva ta till knep som ett rafflande

spel eller en klurig utmaning för att få med dem ut i skogen. Mobilen kan bli steget ut.
Genom roliga och lärorika appar kan barnen
lockas till utomhusaktiviteter, lek, varva ned
VILTAPPEN
eller lära sig om djur.
Tassar med fem tår, klövar eller spår av

fågel - i appen finns spår och även spillning från våra vanligaste svenska vilda
djur och fåglar. I Snogeholm, Vedema,
Breanäs och Djurholmen har du god chans
att se djur- och fågelliv. En app från Svenska Jägareförbundet.

X-NOTE - TIPSRUNDA

I appen kan du skapa digitala skattjakter
genom att gömma något i en träddunge
eller vid en brygga genom att sätta ett
kryss och sedan sända kartan till skattletaren. Exempel på skatter kan vara en ett
roligt meddelande på en lapp, en fin sten
eller en fikapåse. De flesta av Skånska
Landskaps strövområden (19 st i Skåne) är
sökbara i appen.

NATURBOKEN & SKOGSMULLE

I appen Naturboken för mindre barn kan
du lära känna Skogsmulles vänner myran,
fisken och älgen som hjälper dig att se naturen nära där du bor. Appen är framtagen
av Friluftsfrämjandet.

SKRÄPLABBET

En app som ska få barn att plocka skräp i
havet, i naturen, i staden - och förstå vad
nedskräpning får för effekt för miljön.
Spel, filmer och info finns laddade i appen
som tagits fram av Håll Sverige Rent.

TELIA PEP!
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Appen lockar barn till mer vardagsmotion
genom små rörelseutmaningar som i sin
tur ger belöningar. Appen är framtagen av
Generation Pep och Telia.
Källa Skånska Landskap

KVITTER

En fågelapp med fågelläten från 238 fåglar
i Sverige och Västeuropa. Varje fågel har
40 sek fågelsång, bildspel och quiz.

LÄRKVITTER

Ännu en app där du kan lära dig om våra
vanligaste fåglar, utseende, läten och
beteenden. En app som tagits fram av
Jordbruksverket i samarbete med bland
annat LRF och SOF.

HITTAUT ELLER GEOCACHING

Leta efter digitala checkpoints i naturen
- ungefär som orientering - som är kul
för både barn och vuxna. Hittaut finns i Vedema och Bockeboda strövområde. Appen
har tagits fram av Svenska Orienteringsförbundet. Ett annat alternativ är geocaching där du jagar efter cacher, gärna via
en app. Börja med att starta ett konto på
geocaching.com

FISKNYCKELN

Med hjälp av denna app kan du lära känna
vanliga fiskar i svenska vatten. 240 arter
finns i appen som blir en fiskguide, fast i
mobilen. Appen har tagits fram av Sportfiskarna, Nationalnyckeln och Svenska
artprojektet.

KREATIVT
BLÅ RÖD GUL KREATIV PLATS FÖR BARN
BLÅ RÖD GUL är ett kreativt utrymme
där barn kan skapa och hitta kärleken
till konsten. Här kan du delta i konstkurser där barn kan använda, utveckla
och fördjupa sin egen kreativitet. Det
perfekta sättet att introducera barn till
konstvärlden och inspirera deras kreativitet, precis som riktiga konstnärer!
Välkomna både barn och föräldrar!

Dreja, skapa egna ljus, bygg med
byggsatser, spela virtual reality, titta i
mikroskop med mera!
Entré: 3-17 år 75:-, från 18 år 50:-,
medlem 50:-. Materialkostnad tillkommer för vissa aktiviteter.

ANNAT KUL

Kurser: Lär dig programmera, bygga
gadgets och dreja! Hos oss har vi
mängder med olika kurser under skollov och kvällar. Läs mer på hemsidan!
JULLOV PÅ COOL MINDS
Programmering nivå 1. Skapa i lera.
Anmäl på hemsidan.
När? vecka 1 2021

VINTERKUL

JULLOVSAKTIVITETER V.51:
Läs mer på blårödgul.se

ÖPPEN VERKSTAD:
Kreativ workshop för barn och ungdomar att inspireras och uppmuntras till
sin egen skapelse (barn under 6 år i
sällskap av en vuxen). Förboka.
Söndagar kl 12-15. Pris: 200:-

DJUR

Minikurser/workshops i drejning,
programmering, robot o slimefest.
Anmäl på hemsidan.
När? olika datum under jullovet

KURSER:
Upptäck, upplev och skapa! Här testar
vi konstnärliga metoder och utforskar
material, färger och former som kopplar till koncept eller konstnär.
Vi delar in barnen i sex olika grupper
baserat på ålder. Under året blir det
olika kurser med olika ämnen, varje
kurs varar i fem veckor och består av
en kreativ timme/v.

VIKINGAR
VIKINGAR & RIDDARE

Öppet: Vardagar kl 12-18, helger
och lov kl 10-19. OBS! just nu måste
drop-in förbokas.
Var? Norra Parkgatan 2, Folkets Park,
Malmö, info@coolminds.se
www.coolminds.se

KERAMIKMÅLNING

Made by Me - Keramikmålning och
Café. Välj ett keramiskt föremål att
måla. Färger, glasering, bränning och
material ingår i priset. När du har målat klart tar vi hand om alstret och den
är färdig att hämtas en vecka senare.
En aktivitet som passar alla åldrar.
Pris från 139:-. Tel 0735-183685.

CIRKUS

När? JUST NU endast förbokning
Var? Regementsgatan 66, Malmö
www.mbme.se

KREAT

Alla anmälningar görs på hemsidan!
Var? Sandbackegatan 7, Malmö
Tel: 0723333780, www.blårödgul.se

COOL MINDS

I NATUREN

Cool Minds är ett science center för
nyfikna barn och ungdomar. Här kan
man delta i vetenskapskurser, fira
sin födelsedag mm. Välkommen på
drop in varje dag (just nu förbokning).

HÖSTM

KOM & SE!

SPORT
& RÖRELSE
Lär dig
dreja
under jullovet!
SPORTIGT NÖJE

Eller gå en kurs i visuell programmering?
Under lovet har vi dessutom öppet extra
länge för drop in, vilket är extra kul!

FÖR FÖ

PÅ BIBLIOTEKEN
www.coolminds.se

SPORT & RÖRELSE

BARNiMALMO.SE
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PÅ STR

Cool Minds

Barnens eget science center!
I Malmö Folkets Park finns Cool Minds som har ett
stort utbud av aktiviteter för barn, man vänder sig
främst till åldrarna 5-15 år. Här kan vetgiriga barn
utforska och prova på en massa olika aktiviteter.
Vi besöker Cool Minds en måndag eftermiddag i
november.
– Vi har öppet från 12 på vardagar men de flesta
besökarna kommer på helger och lov, berättar
Ronja som visar runt.
Spelsalen
Aktiviteterna är uppdelade i flera olika rum med
tydliga teman.
I den populära spelsalen kliver du in i spelens
värld och kan prova på den interaktiva crosstrainern där man måste trampa för att kunna spela
spelet på skärmen framför. Mest poppis är det nog
att testa VR, vilket man kan göra i en avskild del.
Det finns också en myshörna med TV-spel, brädspel etc.
Skaparverkstaden
Nästa rum är skaparverkstaden med flera olika
bord med byggsatser, Cribble Craft, elektronikexperiment men också ett stort pysselbord för den
som vill rita, måla eller göra oregamifigurer.
Det finns två drejskivor där man kan dreja och
skulptera fram sin egen skapelse och ta med hem
direkt. Keramikmålning - färdiga muggar, tallrikar,
kannor etc att måla (som sedan personalen glaserar och bränner, du hämtar senare). Färgglada ljus
kan man göra i en annan del av rummet.
Biologisalen
I biologisalen kan man lära sig mer om kroppen
och bygga ihop en docka i mänsklig storlek med
alla dess organ, kolla sina fingeravtryck, titta på
insekter i mikroskop mm. Det finns verkligen hur

mycket som helst att göra i de olika rummen,
svårast är nog att välja var man vill börja!
Drop-in, kurs eller workshop
Om man inte vill komma hit på drop-in och experimentera eller pyssla på egen hand kan man gå
en kurs. Kurser som erbjuds regelbundet är tex
Programmering (tre olika nivåer), drejning och
filmskapande. Utöver det anordnas workshops
och kortare minikurser i tex drejning, robot och
slimefest.
På jullovet (vecka 1) är det planerat kurser i
drejning och programmering samt workshop med
robotar och slime. Anmäl på hemsidan!
Desinfekterar regelbundet
Och till sist då: - Vad gör ni för att minska
smittspridning nu i pandemitider?
– På Cool Minds är vi noga med att desinfektera
ytor och handtag regelbundet. Det finns handsprit
att låna i kassan för alla våra besökare. Vi håller
oss till restriktionen på max 50 personer i lokalen.
Vi har generellt sett det ganska lugnt på drop-in
och har aldrig behövt ha ett kösystem, men tar
givetvis till det om det skulle bli för många på
plats.

Pris: Drop-in 75:- (3-18 år), medlemmar 50:Öppet: Vardagar kl 12-18, helger 10-19,
jullovet 10-19
Materialkostnad: tillkommer för keramik,
drejning och ljus.
Här är det populärt att ha sitt kalas! För mer
info se hemsidan www.coolminds.se

LEK & KUL INNE
KUL I MALMÖ

Kul i Malmö är en sajt med gratisaktiviteter för barn och unga! Aktiviteterna
arrangeras av Malmös föreningsliv
och av Malmö stad. Det finns massa
kul att göra året runt och malmöbor
prioriteras som deltagare. Massor
med lovaktiviteter!
När? Se hemsidan för mer info
Var? Olika platser i Malmö
www.kulimalmo.se

LEOS LEKLAND
STADIONGATAN &
STORA BERNSTORP
NYHET! boka upp er lektid i förväg
för att därmed undvika att för många
gäster kommer samtidigt. Det går
även bra att komma som drop-in om
inte alla pass är fulla.
Leos Lekland är Nordens största och
mest besökta leklandskedja. På Leos
Lekland hittar du alltid nya äventyr.
Kör ett pass med tusentals kvadratmeter lek, bus och äventyr – kör järnet
i tigerrutschen, klättra uppför vulkanen och testa våra andra attraktioner!
Vi har dessutom en minivärld för de
allra minsta gästerna.
På Leos Lekland finns det en stor
restaurang med plats för upp till
hundratals gäster, fräsch meny och
kalasrum som är något alldeles extra.
Hos oss är det alltid gratis för vuxna
och vi har öppet årets alla dagar!

PEP-DAGEN - 99:- PÅ TISDAGAR*
För dig som är medlem i Leo’s Family
Upp och hoppa! Alla tisdagar har vi
sänkt pris*. Vi gör det för att vi brinner
för att barn ska röra på sig mer. Och
det gör också organisationen Generation Pep, som vi samarbetar med.
* Erbjudandet gäller alla tisdagar utom
när det är lov eller helgdag för medlemmar i Leo’s Family och kan inte
kombineras med andra erbjudanden.
Lokala avvikelser kan förekomma.
Läs mer på vår hemsida!
Vuxna och barn under 1 år gratis
Barn 1 år 89 kr (Årskort: 1590 kr)
Barn 2-17 år 159/179 kr (5-kort: 760 kr,
10-kort: 1430 kr) Årskort: 2490 kr.
Entrén gäller hela dagen.
När? Vardagar 10-19, helger/lov 9-19
www.leoslekland.se/
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BUSFABRIKEN LEKLAND

Hoppa, leka, busa, stoja, springa,
pyssla, mysa och knasa sig så mycket
du vill. Priser: Vuxna gratis.
1-17 år vard. 139:-/helger o lov 159:-.
När? alla dagar kl 10-19
Var? Jägersrovägen 202, Malmö
www.busfabriken.se

JUMP TRAMPOLINPARK

Öppnat i ny regi. Trampolinpark på
nästan 3000 kvm - för nybörjare som
proffs, liten som stor. Trampoliner
med olika storlek och svårighetsgrad.
Boka gärna i förväg.
Entré: 2 tim: 1-3 år 85:-, från 7 år
129:-. Sänkt pris just nu - 99:-/63:vardagar 2 tim - se hemsidan!
Nyrenoverade kalasrum.
Hyr hela Jump - läs mer på hemsidan.
När? Mån-tors kl 14-20, fre 10-20,
lör-sön 10-19
Var? Jägersrovägen 177, Malmö
www.jump.se

KLÄTTRA – CLIP ’N CLIMB!

Clip‘n Climb erbjuder en form av
inomhusklättring som sätter ditt mod
och din smidighet på prov. Kom och
upplev färgglada klätterväggar och
hisnande utmaningar. Vi arrangerar
barnkalas, events, kickoff, möhippor
mm. Lämpligt från sex år. Pris 150 kr
för 60 min. Boka alltid i förväg.
Var? Marknadsvägen 8, Lödeköpinge
Tel. 046-260 10 60
www.clipnclimb-löddeköpinge.se

LEKLANDSFABRIKEN,
LÖDDEKÖPINGE

Stor lekställning med 7 st rutschkanor
som har 11 nedfarter totalt. Sveriges
högsta inomhusrutschkana som
startar på 13 meter. Många av aktiviteterna som är i vår stora lekställning
hittar ni inte på andra lekland. Säkerheten är väldigt viktig! Boka gärna ert
barnkalas hos oss - våra kalasrum är
helt nymålade med fantastisk dekor.
Priser: 0-1 år Fri entré,
1-2 år 85 kr, 2 år och över 130 kr
Entrén gäller för hela dagen och föräldrar har alltid fri entré. Kontantfritt.
När? Mån-tors 11-17, fre 11-18, helg
10-17.
Var? Center Syd, Löddeköpinge

MORMORS SKATTKAMMARÖ

Här finns klätterställningar, bollhav,
trampoliner, tunnlar, bollkanoner,
rutschkanor och mycket mer. I vårt
lagom stora lekland kan barnen leka
i timmar sedan kan hela sällskapet
njuta av en av Mormors goda bakverk
eller utsökta maträtter. Olika kalaspaket. Entré: Barn 1 år: 100 kr, Barn
2-15 år: 120 kr, Vuxen & barn under 1
år: Gratis.
När? fre-sön 10-18
Var? Fältspatsvägen 1a, Lund

EXTREMEZONE

Vi tar emot max 50 deltagare varje
timme och uppmanar er med symtom
att stanna hemma. Extremezone är ett
ca 4000 kvm actioncenter med parkour, klättring, foampit, extremtrampoliner, ninjabanor och VR Arena på
Entré i Malmö. Extremezone är byggt
för att attrahera barn, ungdomar och
vuxna!
Du skall vara minst 7 år för att använda vår utrustning utan vuxen.
Ha ditt Ninja eller Mega party hos oss!
VR Mixed Arena åldersgräns 12 år.
Entré: Vard. 3 tim: förbokning 145:-,
drop-in 160:-. Helger/Lov: 1 tim:
145/160:-.
Boka online för lägre pris (från 99:-!
När? Mån-fre kl 10-20, helg kl 10-19
Var? Köpcentrat Entré, Malmö
www.extremezone.se

RUSH TRAMPOLINPARK

Ny trampolinpark i Bounce gamla
lokal. Stor freejumping-area, en High
Performance & Wallrunning-del, en
platsbyggd parkourarena (stans enda)
och en utmanande Obstacle Course
(X-park). Café. Ordnar kalas, kurser
och camps.
Entré 0,5-2 tim/80-249:-. Klippkort
finns.
När? Mån-fre kl 14-20. Helg kl 10-18.
Var? Topplocksg.12, Toftanäs Malmö
www.rushtrampolinpark.se

ENTRÉ 2 TIM
VARDAGAR

99:1-3 ÅR 63:-

1 timme på helg, lov och studiedagar

www.jump.se

JUMP har öppnat igen!
Det har varit ett tufft år för bl.a. Malmös trampolinparker, både Jump och Bounce gick
i konkurs tidigare i år. Men nu har båda öppnat igen i ny regi. Vi tog en pratstund med
Marie Möller som är ny delägare på Jump.
- Min kompanjon Patrik och jag köpte Jumps konkursbo när det gick i konkurs i somras.
Vi investerade i att bygga om och att göra parken säker för besökare också har vi också
renoverat kalasrummen och även ändrat kalaskoncepten. För oss är kalasen viktiga
eftersom det är årets viktigaste dag för barnet som fyller år, barnet skall känna att han/
hon är speciell, säger Marie.
- I kalasrummen har vi coola väggar, ledbelysning, leklar som limbo och dansstopp samt
de häftigaste godistårtorna. Man kan också köpa till candy-slush som är en megastor
slush toppad med godis.
- I vår startar vi upp flera kurser i trampolinhopp för olika åldrar. Håll utkik på hemsidan.
- Visste ni att vi har speciella kort man kan köpa som gäller både på Jump och på
Extremezone, hur coolt är inte det att få träna och leka obegränsat på två ställen!
- Patrik och jag är så glada över att ha möjlighet att göra det så roligt för så många barn
och ungdomar!
- Vi hyr nu även ut hela Jump i dessa tider. Dvs. man kan
hyra hela Jump för en grupp, familj eller kompisgäng.

Tack för pratstunden och lycka till Marie & Patrik!

Öppettider:
Mån-tor: kl 14-20
Fre: kl 10-20
Lör/Sön: kl 10-19
SPECIALPRIS ÅRET UT!
2 tim mån-fre: 99:- (Lov, helger
och studiedagar 1 tim)
Barn 0-1 år: Gratis
Barn 1-3 år: 85:- (55:- extra tim)
Familjepaket (minst en vuxen)
1 tim: 495:10 – kort: 995:-, 5 – kort: 575:-

Patrik & Marie - nya ägare till Jump

SPORT & RÖRELSE
BAD
HYLLIEBADET

Undervisningsbassänger, varmvattenpool för de minsta, relaxavdelning.
Vattenlek med hinderbana, vattenrutschkanor och mycket mer.

BADHUSET I TRELLEBORG

Äventyrsbad med vattenrutschbanor,

m.m. Barnpool. Undervisningsbassänger.
TEATER, virvelkanal
DANS
Var? Östra Vallgatan 6, Trelleborg
Var? Hyllievångsvägen
20,
Malmö
www.trelleborg.se
&
MUSIK
Tel. 040-34 26 50
www.malmo.se/hylliebadet
RUNDOSUND
BESÖK KÖPENHAMN
Hälsoaktiviteter för blivande och

KOCKUM FRITID

25 meters bassäng med sex banor,
undervisnings/ lekbassäng och
plaskbassäng. 28–29° C i vattnet.
Familjebad varje söndag kl. 11–15
och fullt med badleksaker!

nyblivna föräldrar med barn.
På Hälsocentret finns en härlig varmvattenbassäng och en träningshall.
Här erbjuds profylaxkurser, vattengymnastik för gravida, baby – och
minisim, olika former av träning för
nyblivna föräldrar, barnvagnsgympa,
första hjälpen kurs och mycket mer.

MUSEER &
Var? V. Varvsgatan 8,
Malmö
UTSTÄLLNINGAR
Tel 040-30 40 80
www.kockumfritid.se

MUSIK

VANNINGEN, VELLINGE

Minivattenland, rutschkana, vågbassäng, träningsbassäng, bubbelpool
och bastu. Barn under 12 år får
endast bada i vuxens sällskap.

När? För kurser och tider se hemsida
Var? Jan Waldenströms gata 7, Malmö
Tel. 040-91 05 02
www.rundosund.com

Nar? Västerbrogatan, Vellinge
Tel. 040-42 52 86
www.vellinge.se

OXIEVÅNGSBADET

Bad, plask och motionssim. Barn
under 9 år i vuxet sällskap. Babysim
och simundervisning.
Var? Fajansvägen, Oxie
Tel. 040-34 26 06
www.malmo.se/oxievangsbadet

BURLÖVSBADET

50-metersbassäng (27° C) och
25-meters grund bassäng (29° C).
Lekbassäng för barn upp till 6 år.
Var? Badhusv. 5, Arlöv
Tel. 040 – 625 61 84
www.burlov.se

PILÄNGSBADET LOMMA

Äventyrs- (ca 33° C) och undervisningsbassäng. Simskola.
Var? Ringvägen 11, Lomma
www.lomma.se

HÖGEVALLSBADET I LUND

Äventyrsbad med 213 meter långa
vattenrutschbanor, djungelbad för de
minsta. Vågbassäng.
Var? Högevallsgatan 1, Lund
Tel. 046-35 52 17
www.hogevall.se

BARNiMALMO.SE
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Vinter på Barnens Scen!
I Malmö Folkets Park ligger ett gult, runt hus. Förr var det dansbana men nu används
huset för barnkultur. Dock är verksamheten tvingad att ta en paus nu pga restriktionerna
som råder. Välkommen tillbaks så snart vi har möjlighet att öppna igen - håll utkik!

www.barnensscen.nu eller tel: 040-709 91

M UMSIGT JULGO D I S!
Mintchokladkrisp med polka
200g Marabou mintkrokant
2 dl Rice Krispies
Polkagriskäppar
Flingsalt
Dela chokladkakan i bitar, lägg i en skål och smält
i ett vattenbad.
Tillsätt Rice Krispies i skålen och rör runt försiktigt. Klicka i formar i valfri storlek, förslagsvis
folieformar i knäckstorlek. Strö en liten nypa
flingsalt ovanpå. Krossa polkakäpparna i en påse
och strö sedan på som dekoration. Låt stå i kylen
en stund. Såå gott!
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Hej mitt VINTERLUND!

LUND

Vinterlund är tilbaks! Nu är det vintermys i Lunds centrum med riktig
julstämning. Det blir förstås inte som vanligt, inte mycket är det just
nu. I skrivande stund är det inte klart vad som kan genomföras men
titta in på vinterlund.se för aktuellt program! Detta är i alla fall spikat:

Isbana på Stortorget 27 nov – 28 feb

I år har Lund äntligen fått en utomhusisbana, centralt belägen på
Stortorget inbjuder den till åkning närhelst du önskar. Fritidsbanken
står för fri utlåning av skridskor mån-fre 16.00-20.00 & lör-sön 10.0020.00.

Vinterlandet med Polkagrisjakt 28 nov – 20 dec

I Vinterlandet på Stortorget får du kika in i Tomtemor och Tomtefars
hus, lämna din önskelista och provsitta tomtens släde. Från Vinterlandet utgår Polkagrisjakten – ta med dig en karta och bege dig ut på
tur i stan och räkna in alla polkagrisstängerna som finns upphängda.
När du kommer tillbaka väntar en överraskning och har du räknat rätt
deltar du i utlottningen av presentkort från Citysamverkan.

Legotittskåp 27 nov – 28 feb

Ta del av två magiska Legovärldar i Rådhusets fönster! Lundabon
Emil Lidé gästar årets Vinterlund med spektakulära byggen som vi
hoppas ska förgylla tillvaron för lundabor i alla åldrar. Emil bygger ofta
för utställningar och tävlingar, och är senast aktuell som medtävlande
i Lego Masters Sverige. Som Lego-byggare använder han gärna
organiska former när han bygger, och natur och landskap är hans
favoritmotiv.

www.vinterlund.se

foto Martin Olson

27 november 2020–
14 februari 2021

VINTERLUND.SE

MUSEER &
UTSTÄLLNINGAR
MUSIK

MODERNA MUSEET

Ett av Europas ledande museer för
modern och samtida konst, med en
samling från 1900-talet och framåt.
Moderna Museet Malmö visar samtidens mest betydande konstnärer och
moderna klassiker varvat med urval ur
Moderna Museets samling. Kopplat
till utställningarna ges ett spännande
pedagogiskt program för stora som
små, samt en rik programverksamhet.
Tillfälligt stängt!
Annars öppet tis-sön 11-17 (tors 1119), stängt måndagar.
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö
www.modernamuseet.se/malmo

MALMÖ KONSTHALL

internationell och nationell konst från
modernismens klassiker till aktuella
experiment. Välkommen till vår
nyrenoverade kreativa verkstad med
utökade öppettider. För alla åldrar
och alltid fri entré. Max 30 personer i
rummet samtidigt.
Öppet vid vår pressläggning men alla
visningar inställda.
Öppet alla dagar 11-17 (ons 11-21)
Var? Malmö Konsthall, S:t Johannesgatan 7, Malmö
www.konsthall.malmo.se

MALMÖ KONSTMUSEUM

På Slottsholmen finns en av Sveriges
största konstsamlingar på runt 40 000
verk från 1500-talet fram till idag.
Konstsamlingen består främst av
konst, konsthantverk och konstindustriföremål från Norden från 1500-talet
fram till idag. Men även internationell konst. Ibland lovaktiviteter och
workshops för barn - se hemsidan.
Vuxna: 40 kr. Barn 0-19 år: gratis.
Entréavgiften gäller för både Malmö
Konstmuseum och Malmö Museer.
Öppet vid vår pressläggning men
starkt begränsat antal besökare.
Öppet alla dagar kl. 10-17.
Var? Malmö Konstmuseum, Malmöhusvägen 6, Malmö. Tel: 040-34 10 00
www.malmo.se/museer

MALMÖ MUSEER

Välkommen till Malmöhus Slott, Teknikens & Sjöfartens Hus, Kommendanthuset m.m. Entréavgift museiområdet
på Malmöhusvägen (gemensam biljett) med Slottsholmen och Teknikens
och Sjöfartens hus. Olika kreativa aktiviteter för barn på helger och skollov.
Akvariet. Båtlekrummet. Vattenvetarklubben. Idéplaneten. Ubåt och
mycket annat. Entré: Barn/ungdom

t.o.m. 19 år fri entré, vuxen 40 kr.
Öppet vid vår pressläggning men
starkt begränsat antal besökare.
När? Öppet alla dagar kl. 10–17.
Malmöhusvägen. Tel. 040-34 44 00.
www.malmo.se/museer

ESLÖVS LEKSAKSMUSEUM

Roar såväl gammal som ung. Vuxna
kan gå på upptäcktsfärd och hitta de
leksaker man själva minns från sin
barndom.
Vuxna 60 SEK, Barn & ungdom (5-15
år) 30 SEK, Barn 0-4 år fritt.
När? Varierande öppettider
Var? Kvarngatan 25, Eslöv
Tel. 0413-149 90 eller 0738-29 48 40
www.eslovsleksaksmuseum.se

TOY WORLD HELSINGBORG

Blandning av miniland och monterutställningar. 500 kvm med tusentals
leksaker från 1960-talet till idag,
tåg- och bilbanor, musik, ljud, ljus och
rörliga effekter. 85 kr. för vuxen. 65 kr.
för barn (2-12 år).
När? se hemsidan för öppettider
Var? Hävertgatan 21, Helsingborg.
Tel 042-453 97 00
www.toyworldsweden.com

Elsa Beskows Sagovärld
en lekutställning

Lekutställningen
är förlängd!
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Kulturen i Lund | www.kulturen.com

KULTUREN I LUND
Kulturen, Tegnérsplatsen, Lund
Tel. 046-35 04 01
www.kulturen.com
Kulturen är två kvarter i centrala Lund
fyllda av kulturhistoriska hus och
trädgårdsmiljöer som du kan besöka.
Stig in i husen och upplev livet i
staden och på landet, från medeltiden
och fram till 1930-talet. Välj bland ett
tjugotal utställningar. Barnaktiviteter.

PEPPARKAKSHUSTÄVLING

LEKUTSTÄLLNING

Elsa Beskows sagovärld - böckerna
utspelar sig i en svensk småstad på
1840-talet. Barnen kan gå in och hälsa
på hos Tant Gredelin där man kan klä
ut sig, hos Tant Brun där man kan laga
mat och i Tant Gröns trädgård där man
kan plantera grönsaker. Man kan även
vara elev i Farbror Blås skola. Mellan
interiörerna finns både dörröppningar
och små kryphål, så man kan ta sig in
och ut på flera olika sätt. Barnen kan
leka, klättra, åka rutschkana och gå
på upptäcktsfärd!
Fri entré för besökare 0-18 år samt
Kulturens medlemmar. Vuxen 90 kr,
pensionär 70 kr, student 45 kr.

DJUNGELUTSTÄLLNING PÅ
MÖLLEGÅRDEN I ÅKARP

Kom och häng i vår djungelutställning
Djungelvrål & Ormkramar - en lekutställning för alla åldrar. Klä ut dig till
tiger och kryp runt i en djungelkoja.
Klappa en mjuk elefant och kela med
ett gosigt lejon. Undersök smådjur i
safaritältet. Spela djungelteater och
chilla med en kompis i djungelhänget.
Var? Möllegården kultur, Åkarp
När? tom 9 maj 2021
www.burlov.se/kulturfritid/kulturiburlov

Kom in i
djungeln!

Lekutställning
Möllev.4 ÅKARP 040-625 63 70
Mer info: www.burlov.se/event

I år utlyser Kulturen i Lund en pepparkakshustävling!
Att göra pepparkakshus är en kär jultradition i många
familjer. I år tänkte vi utmana till extra kreativa
pepparkakshus genom en tävling!
De tävlande husen kommer att bli en del av miniatyrbyn
Sockerviken, och visas i en liten utställning som öppnar
den 18 december och har öppet till 10 januari. Alla som
lämnar in ett bidrag får en fribiljett till Kulturen i Lund,
så att man har möjlighet att se sitt bidrag i utställningen.
Bidragen tas emot på Kulturen den 12-13/12 kl 12–14.
De tre bästa bidragen belönas med presentkort till Kulturens museibutik på 750 kr, 500 kr, respektive 250 kr.
Tävlingsregler:
Vi önskar oss hus som är uppfinningsrika och som
bidrar till att skapa en glad och välkomnande pepparkaksby. Kanske bibliotek, chokladbutik, apotek eller
ett boningshus som har något alldeles extra. Vi tar emot
bidrag placerade på plattor som är max 15 x 15 cm.
Husen ska vara max 12 x 12 cm, höjden ska vara 10-30
cm. Allt material i husen ska vara ätligt.
Läs mer: www.kulturen.com/pepparkakshustavling/
BARNiMALMO.SE
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Jalla jalla en jul för alla!

Julkänslor sägs innebär mysiga, varma och glada känslor. För de som har det tufft
ekonomiskt, är julen ofta snarare en börda fylld av stress. 'Jalla Jalla en Jul för Alla' är en
öppen julfest som arrangeras med målet att alla ska kunna fira en jul i gemenskap. Alla är
välkomna, och det bjuds på julmat, tomten kommer med julklappar och det blir aktiviteter
för både barn och vuxna samt en massa kärlek.
Det brukar komma cirka 1000 personer för att fira julen här. Det hela finansieras med hjälp
av donationer från allmänheten, företag och stiftelser i form av mat, julklappar och pengar.
100% av alla donationer går direkt till julfesten.
I år anpassas julfesten förstås efter rådande restriktioner. Det innebär tyvärr att antal
besökare och volontärer behöver begränsas samt att det blir två separata arrangemang.
På Moriskan i Folkets Park serveras julmat kl 12-20. Barnhörnan med aktiviteter blir i Cool
Minds lokaler 100 meter bort kl 10-18.
Med reservationer för eventuellt ytterligare ändrade restriktioner från myndigheter etc.

Vill du bidra? Toppen!

För åtton
de året!

Julfesten drivs ideellt och alla bidrag är av stort värde.
Vill du eller ditt företag sponsra - litet som stort? Det behövs pengar, mat och julklappar.
Det behövs också volontärer som hjälper till med julklappsinslagning, olika förberedelser
samt är med under själva julafton.

Läs mer hur du kan hjälpa till på www.coolminds.se/jalla-jalla-en-jul-for-alla/

Läs, pyssla
och se film
– med biblioteken hemifrån

Bibblix

E-böcker för barn 6–12 år
bibblix.se

Barnens
verkstad

Filmat hemmapyssel
malmo.se/barnensverkstad

Världens
bibliotek
E-böcker och ljudböcker
på olika språk
varldensbibliotek.se

Cineasterna
Film för alla åldrar
cineasterna.se

Biblioteken
hemifrån
malmo.se/mittbibliotek

Biblioteken i Malmö

ÖPPET
ALLA DAGAR!
Vi begränsar antalet gäster per pass för er trygghet.
Med färre besökare på plats kan ni tryggt busa loss!

Biljetter kan endast köpas via web/app, inte
via kassan. Köp drop-in biljett i mån av plats
på leklandet eller förköp via hemsidan.

Välkommen!

Rekommendationerna från myndigheterna står i fokus på alla våra lekland.
Läs mer om våra åtgärder för pandemin på leoslekland.se/lekochrorelsemedomtanke

