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Missa inte alla våra TIPS och  
TÄVLINGAR på FACEBOOK!

www.facebook.com/BARNiMALMO

I din hand håller du årets sista nummer 
av Barn i Malmö & Lund. Det innehåller 
massor av aktivitetstips kring julen och 
jullovet. Antigen om ni vill ge er ut på stan 
och besöka något evenemang eller om ni 
vill stanna hemma och mysa tillsammans.
Här hittar du allt!

I 14 år har vi nu haft glädjen att sprida 
inspiration till er barnfamiljer! Vi prioriterar 
små och stora upplevelser tillsammans 
med det viktigaste vi har - barnen. 
Tack för förtroendet och med önskan om 
en God Jul & ett Gott Nytt År. 

Agneta Hammarlund, Redaktör 

BARN I MALMÖ
 
Postadress:  
Hammarlund 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

Grön cykeldistribution av MOVEBYBIKE. 
 
Med reservation för ändringar och fel i 
innehållet.

HÄMTA  
BARN I MALMÖ 
GRATIS!
Barn i Malmö kan du  
hämta gratis på turistbyråer, 
bibliotek, sportanläggningar, 
butiker, museer och vård
centraler 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 

HELGTIPS! 
Helgtips får du enkelt via 
Facebook: BARNiMALMO

Så var det december igen!

Trycksak
3041 0417

SVANENMÄRKT

Trycksak
3041 0417

SVANENMÄRKT
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Justeringar på öppettider/
speltider och priser 
förekommer. Kolla alltid 
hemsidorna eller ring 
arrangören!



VINTER I CITY
Vinter i City skapar ljus i decembermörkret och 
bjuder på stämningsfulla inslag i centrum.  
På Gustav Adolfs torg möts du av den traditionella 
julbelysningen! Här pryds träden av paket, hjärtan, 
lyktor och ljusslingor i olika färger och former. 
På fyra platser i centrum (Gustav Adolfs Torg och 
Lilla Torg) finns selfie-spots - platser och installa-
tioner som passar extra bra för att ta ett foto med 
vintriga och juliga motiv. 
Denna julen kommer julbelysningen att släckas 
den 2/1, två veckor tidigare än föregående år.

När? 27/1127/12

JULMARKNAD PÅ GUSTAV
Julmarknaden på Gustav Adolfs Torg är 
öppen torsdag till söndag. 
En traditionell julmarknad med hög mysfak-
tor och fokus på genuint hantverk, godsaker 
och fina julgåvor som du hittar i de små 
stugorna. Välkommen till ett stämningsfullt 
och glittrande Malmö!

När? 24/1118/12 (torssön)

Julmys i stan!
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Foto: Martin Lindeborg, Pierre Ekman, Jenny Leyman mfl.

 
KÖRER SJUNGER IN JULEN
Stanna upp i vintermörkret och värm dig till 
körernas stämmor mitt i city. Nio lokala körer 
bjuder på gnistrande framträdanden varje 
lördag och söndag 26/11 - 18/12.
www.malmocity.se/sv/julkorer
När? 1011/12, 1718/12

 
LUCIAFIRANDE
Fira lucia med julstämning och skönsång! Malmös Lucia 
och luciafölje består av elever från Malmö Latinskola och 
de sprider tillsammans värme och glädje på framför allt 
vård- och äldreboenden. 
Den 13:e december är det traditionsenliga firandet av 
Lucia. Då inleds dagen med konsert på Stadshusets 
trappor. Fram mot kvällen åker Lucia med följe häst och 
vagn i kortege till Stortorget. Firandet avslutas med 
Luciakonsert och tal av landshövding Anneli Hultén från 
Residentets balkong på Stortorget.
Offentliga framträdanden: 
4/12 kl. 16.30, Folkets Park
13/12 kl. 8.45, Stadshuset
13/12 kl. 18.00, Stortorget

Läs mer på malmo.se 

Julmys i stan!

 
ANNORLUNDA LUCIAFIRANDE I KÖPENHAMN
Ett annorlunda luciafirande blir det längs Köpenhamns 
kanaler som kommer lysas upp av ett luciatåg på vattnet. 
Då kommer nämligen hundratals kajaker att paddla igenom 
staden. Med ljus och juldekorationer kommer kajakerna och 
dess besättningar att lysa upp stadens vatten och kajer på 
att annorlunda sätt.
Kajaker dekoreras med ljus och glitter. Paddlarna brukar klä 
ut sig till renar, tomtar och Lucior med ljus i hår och luva. 
Vill man se och följa detta spektakulära luciatåg så gör man 
det bäst från kajkanten vid Nyhavn, Christianshavn eller i 
Højbro plads där kajakerna kommer stanna till för sång.

www.visitcopenhagen.se

När? 13/12
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Sagan om Vinterdröm är tillbaka! Folkets Park kläs i en vacker, lekfull och mysig dekor för den 
bästa vinterkänslan. Kliv in i Vinterdröm för att träffa alla sagofigurerna, förundras av den 
gnistrande parken, åk skridskor och fika och umgås med vänner och familj! 
Läs mer: malmofolketspark.se

Vinterdröm!
En sagolik upplevelse i 
Folkets Park t.o.m. 26 feb

Lilla skridskobanan på plaskdammen är till för de yngsta åkarna, 
alltså små barn och vuxna som hjälper dem. På stora isbanan är 
alla välkomna att åka, oavsett om du är nybörjare eller mer van 
åkare. Det finns skridskor att låna och det kostar inget!

I Folkets trädgård finns en sagovärld där olika sago-
figurer har flyttat in, den snälla björnfamiljen och de 
små vättarna. Isprinsessan har flyttat in i sitt vinter-
palats. Parken är fylld med vackra granar, vintriga 
paket och vacker belysning. (tom 8/1)
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VINTERSPELEN
Vinterspelen är en spelfestival på Stortor-
get under jullovet! Kom och testa allt från 
klassiska brädspel och legobygge till VR och 
olika typer av dataspel. Inga förkunskaper 
krävs och hela familjen är välkommen. Det 
är dessutom gratis! Mer info kommer mitten 
på december på Malmö Stads hemsida under 
Evenemang. 
När? 29/128/1

Vinterdröm!

KUL I MALMÖ - För alla barn och ungdomar
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. Spana in hemsidan och 
hitta din grej! Sport, spel, pyssel och en massa annat skoj!

www.kulimalmo.se

NYÅRSFYRVERKERIER I NYHAMNEN - TVÅ OLIKA TIDER!
Varje år firar Malmö Stad nyårsafton med storslagna fyrverkerier för både vuxna och barn. 
Nyårsraketerna skjuts i år upp i Nyhamnen vid två tillfällen, kl. 17.00 och på tolvslaget. 
Nyhamnens nyårsfyrverkerier når högt och kan ses bra från de flesta delar av staden, 
så länge vädret tillåter. 
Vill man ha en bra plats till fyrverkerierna kl 17 så 
rekommenderas att titta från tex Anna Lindhs plats, 
Posthusplatsen eller Hjälmarekajen som är tre 
platser där det går att se fyrverkerierna extra bra.  
Fyrverkerierna som skjuts upp kl. 00.00 kan också 
ses från till exempel Stortorget och Västra Hamnen. 
Räkna med ett mäktigt fyrverkeri! Och låt oss hoppas 
på klart väder!
Var? Nyhamnen och kan ses från olika platser



LEK & KUL INNE

forts på nästa uppslag >>

KUL I MALMÖ
Kul i Malmö är en sajt med gratisakti-
viteter 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

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 kvadrat-
meter lek, bus och äventyr – kör järnet 
i tigerrutschen, klättra uppför vulka-
nen 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!
Läs mer på vår hemsida!

Vuxna och barn under 1 år gratis.
Priser för övriga kan variera beroende 
på efterfrågan, lov, helgdagar etc. För 
aktuella priser besök bokningssidan. 
Tisdagar är det Sports Day: 129:-.
Rabatterat vid köp av 5- och 10-kort 
samt årskort. Entrén gäller 3 tim.
När? Vardagar 10-19, helger/lov 9-19  
www.leoslekland.se

FUNNYS ÄVENTYR
Barnens eget kulturhus - en värld full 
av sagor. Tänk dig ett sagolandskap 
där du kliver rätt in i några av våra 
mest älskade barnböcker. Titta in i 
Alfons kök. Hoppa i höet hemma hos 
Pettson och Findus. Åk tillbaka till 
vikingatiden hovvHalvdan och Meia. 
Hälsa på i Mumindalen. Och lär känna 
den vanliga men ovanliga flickan 
Funny! I våra sagolandskap finns det 
skojiga rutschbanor, knepigt pyssel 
och en massa roliga saker att göra!
Magiska kalas! Ge ditt barn en magisk 
upplevelse med sina vänner i vår värld 
av sagor. Vi hjälper dig att anordna ett 
kalas fyllt av lek, skratt och äventyr!
Entré: 0-2 år gratis. 2-18 år 150/165:-. 
Vuxna 175/195:-. Årskort finns.

När? Tisdag-söndag kl 10-17.
Butiken: Måndag-söndag kl 10-18.
Var? Mobilia, Per Albin Hanssons väg 
36D, Malmö. 040-6771441
www.funnysaventyr.se 

BUSFABRIKEN LEKLAND
Hoppa, lek, busa, stoja, spring, 
pyssla, mys och knasa dig så mycket 
du vill. Priser: Vuxna 29:-. 1-17 år 
189/239:-.
När? alla dagar kl 10-19 (avvikande 
tider under ju/nyår)
Var?  Jägersrovägen 202, Malmö
www.busfabriken.se

JUMP TRAMPOLINPARK
Trampolinpark på nästan 3000 kvm 
- för nybörjare som proffs, liten som 
stor. 74 trampoliner med olika storlek 
och svårighetsgrad. Ninja course, 
skumzone, free area, wallrun, mini 
kids, dodgeball mm. Boka gärna i 
förväg. Entré: 2 tim (1 tim helg o lov): 
1-3 år 85:-, från 4 år 99:-. Extra timme 
65:-. Nyrenoverade kalasrum.
Hyr hela Jump - läs mer på hemsidan.

När? Mån-tors kl 14-19, fre-sön 11-19 
(se hemsidan för öppettider i helgerna)
Var? Jägersrovägen 177, Malmö
www.jump.se

LEKLANDSFABRIKEN, 
LÖDDEKÖPINGE
Stor lekställning med 7 st rutschkanor 
som har 11 nedfarter totalt. Sveriges 
högsta inomhusrutschkana som 
startar på 13 meter. Många av aktivi-
teterna som är i vår stora lekställning 
hittar ni inte på andra lekland. Säker-
heten är väldigt viktig! Boka gärna ert 
barnkalas hos oss - våra kalasrum är 
helt nymålade med fantastisk dekor.
Priser: 0-1 år & vuxna Fri entré,
1-2 år 95 kr, från 3 år 130 kr.
Entrén gäller för hela dagen och för-
äldrar har alltid fri entré. Kontantfritt.

När? Tors-fre kl 11-18, Lör-sön 10-18
Avvikande tider jul/nyår.
Var? Center Syd, Löddeköpinge
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Sudoku för barnKLÄTTRA – 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 160 kr 
för 60 min. Boka alltid i förväg.

Var? Marknadsvägen 8, Lödeköpinge
Tel. 072-0011885
www.sportcentersyd.se/clipnclimb/
 

EXTREMEZONE
Extremezone är ett ca 4000 kvm 
actioncenter med parkour, klättring, 
foampit, extremtrampoliner, ninjaba-
nor 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 använ-
da vår utrustning utan vuxen.
Ha ditt Ninja eller Mega party hos oss!
VR Mixed Arena åldersgräns 12 år.

Entré: Mån-tors 2 tim 99:-, fre 145:-. 
Helg/lov 3-99 år 1 tim: 145:- (extra 
timme 59:-).  Boka i förväg!

När? Mån-sön kl 11-19, vissa aktivite-
ter har egna öppettider

Var? Köpcentrat Entré, Malmö
www.extremezone.se

RUSH TRAMPOLINPARK
Trampolinpark. Stor freejumping-area, 
en High Performance & Wallrun-
ning-del, en platsbyggd parkourarena 
(stans enda) och en utmanande Ob-
stacle Course (X-park). Café. Ordnar 
kalas, kurser och camps. Entré 0,5-2 
tim/80-249:-. Klippkort finns.

När? Mån-tors kl 14-20, fre 14-22. 
Helg kl 10-18.
Var? Topplocksg.12, Toftanäs Malmö
www.rushtrampolinpark.se

VATTENHALLEN 
SCIENCE CENTER I LUND
I våra aktivitetsfyllda lokaler får 
besökarna ta del av experiment, 
utställningar och shower grunda-
de i aktuell teknikutveckling och 
vetenskaplig forskning. För att visa 
våra unga besökare att de kan utbilda 
sig inom naturvetenskap och teknik 
bygger verksamheten på personaltäta 
aktiviteter. Boka biljett på hemsidan.
Besök även vårt spännande Planetari-
um som har helgvisningar.

När? Lör-sön & under skollov kl 12-17
Var? Vattenhallen, John Ericssons väg 1, 
Lund
www.vattenhallen.lu.se

CERAMIC AND ME
Nyöppnad keramikstudio i Malmö. 
Ceramic and Me jobbar med vit färdig 
keramik som kunden köper och sedan 
färglägger. Keramiken glaseras och 
bränns på plats och är färdig för 
upphämtning efter tre dagar. Över 50 
olika keramikföremål att välja mellan, 
allt från skålar, muggar till olika figurer. 
Mer information på hemsidan.
Vi ordnar barnkalas, möhippor, team-
buildning etc med plats för upp till 50 
personer. Presentkort kan köpas.

Var? Stora Nygatan 24, Malmö
Tel. 0760 - 26 21 68
info@ceramicandme.com
www.ceramicandme.com
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Sudoku för barn
3 4

2 3

3 4

2 1 3

4 1

3 2

1 4

2 3

5 1

4 3 5 6

5 2

5 4 3

3 6 1 2

1 4

Tack till Elin som har gjort dessa Sudoku 
åt oss! Facit finns på sidan 27.



SNÖSYSTERN
Julian tycker att julen är det bästa 
som finns och snart är den här! 
Dessutom fyller han år på julafton. 
Men i år är ingenting som det brukar 
vara. Julian och hans familj bär på en 
stor sorg efter storasyster Juni som 
inte lever längre. Mamma och pappa 
verkar helt ha glömt bort att det snart 
är jul, och Julian tänker att det nog 
aldrig kommer att bli som vanligt igen. 
Från 8 år. Längd 60 min.

När? 3/12 - 28/1 2023
Var? Verkstan, Malmö Opera

SAGAN OM VANTEN - 
FRI SCENKONST
Finns det hjärterum så finns det stjär-
terum och i en vante kan alla samsas 
och få plats. Sagan om Vanten är en 
folksaga från Ukraina som handlar 
om den borttappade vanten som blir 
till ett ombonat hem för alla som går 
förbi. Den handlar också om gästfrihet 
och anpassning till allas våra olikheter. 
Dockteaterföreställning. För 3 - 7 år. 
Längd 35 min.

När? 8/12
Var? Barnens Scen, Folkets Park

JULSTÄMNING FÖR HELA 
FAMILJEN MED MSO
Julstämning med MalmöSymfoniOr-
kester på ett julpyntat Malmö Live! 
Både omtyckta klassiker och över-
raskningar – här finns något för alla 
åldrar! Dessutom skrider ett luciatåg 
in i Konsertsalen och fyller luften med 
underskön sång. Letar du efter ett 
säkert sätt att komma i julstämning? 
Ca 2 tim inkl paus. För hela familjen.
Biljettpris: 100-225:-

När? 8-9/12
Var? Malmö Live Konserthus, Dag 
Hammarskjölds torg 4, Malmö 
Tel 040 34 35 00 
www.malmolive.se/program/

NALLES JULSTÄMNING
Hela orkestern är beredd att hjälpa till 
så att stämningen blir på topp. Nalle 
ser så mycket fram emot julen och vill 
att i år ska bli den bästa. Han tänker 
låna lite från olika sätt som det finns 
att fira jul på och skapa den mest 
maxade julen någonsin! Framför allt 
vill Nalle fylla sin jul med musik - men 
vad är det egentligen som gör att 
musiken låter så julig? Ca 45 minuter. 
Rek ålder 4-7 år.

När? 10-11/12 
Var? Malmö Live Konserthus, Dag 
Hammarskjölds torg 4, Malmö 
Tel 040 34 35 00 
www.malmolive.se/program/

forts på nästa uppslag >>
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MALMOOPERA.SE

Spelas 
till 28 jan

31 dec – 8 janNötknäpparen

rek fr 8 år

rek fr 7 år



GOSEGRISEN
Möt Ankafara och hennes Gosegris 
i en barnsligt rolig föreställning med 
mycket lek och bus. Leken är det 
viktigaste redskap vi kan ge till våra 
barn. Med ett sinne öppet för möjlig-
heter och med ett flexibelt tänkande 
kan livet bli något riktigt stort och 
roligt för våra barn. Fån 3 år. 30 min.

När? 11/12 kl 14:00
Var? Barnens Scen, Folkets Park

JUL & KUL MED BABBLARNA
En färgglad, interaktiv, svängig och 
rolig föreställning med barnens stora 
favoriter Babblarna, Vovvo och Klonk. 
Vi blandar språklek och svängig 
musik – och framför musikalen med 
tal, tecken, sång och dans. Det är jul i 
Babblarnas snövita värld! Äntligen är 
det dags att klä julgranen med julpynt 
och ljus. Längd 45 min.

När? lör 17/12 kl 11, 14 & 16
Var? Nöjesteatern, Malmö

NÖTKNÄPPAREN
Tjajkovskijs klassiska balettäventyr 
Nötknäpparen är för många ett måste 
under jul- och nyårshelgerna. Vi ser 
fram emot när Tivolibaletten med 
deras sagolika version kommer till 
oss. Scenografin och kostymerna är 
skapade av H.M. Drottning Margrethe 
II av Danmark och Malmö Operas 
stora orkester spelar under ledning 
av den världsberömde dirigenten 
Matthew Scott Roger. 
Handling: På julafton har Claras 
familj bjudit in ett antal prominenta 
gäster, bland andra sagoberättaren 
H C Andersen, Det Kongelige Teaters 
balettmästare August Bournonville 
och Tivolis chef Bernhard Olsen.
Efter att Clara somnat vid granen 
med en nötknäppardocka i famnen, 
kommer kvällens alla intryck tillbaka i 
drömmen. Nötknäpparen blir levande 
och tillsammans färdas de till Tivoli 
där Clara visas runt av commedia 
dell’arte-figurerna Harlekin, Colum-
bina och Pierrot, som många känner 
igen från Tivoli och Pantomimteatern.
Clara får uppleva sällsamma äventyr. 
Levande leksaker, med nötknäpparen 
i spetsen, strider mot den onda Rått-
kungen och hans råttor och vinner 
med Claras hjälp. Hon får också träffa 
Karamellfen, dansande snöflingor, 
blommor och andra varelser innan 
hon återvänder till verkligheten. 
Det blir en föreställning med härlig 
vinterstämning för hela familjen. 
Från 7 år. Längd 2 tim inkl paus.

När? 31/12 - 8/1 2023
Var? Malmö Opera

FRÅN ALADDIN TILL ELSA
Från Aladdin till Elsa är en spektakulär 
och fartfylld föreställning där hela fa-
miljen tas med på en lika magisk som 
musikalisk resa genom den tecknade 
och animerade filmens värld! Låt er, 
via denna otroliga musikskatt, färdas 
genom välkända fantasivärldar och 
upplev tecknade superhits som ni ald-
rig hört eller sett dem förut. Biljettpris: 
395-495:-

När? Lör 7/1 kl 14 & 17
Var? Malmö Live Konserthus, Dag 
Hammarskjölds torg 4, Malmö 
Tel 040 34 35 00 
www.malmolive.se/program/

UGGLAN GUGGLANS MODIGA
VISOR
Ugglan Gugglan älskar att lyssna på 
frågor, har hon inget svar så sjunger 
hon en sång. Och hon pratar gärna 
om vad det innebär att vara modig för 
det tycker hon är spännande.
Vi får träffa Gugglans vänner Räven 
och hönan Sven som är livskamrater, 
en sprallig kanin, en lat tupp och en 
spindel som har svindel.
En föreställning med mycket rörelse, 
som leker med normer och inspirerar 
oss att se världen på nya sätt.

När? Sön 29/1 kl 14
Var? Palladium, Söderg. 15, Malmö
Biljetter: kulturcentralen.nu
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NATURUM SKRYLLE
Lunds största natur- och friluftsom-
råde erbjuder vandringar i skog och 
mark, fiskevatten och motionsspår. 
Fina stigar för upptäktsfärder i natu-
ren, Vilsestig, Mullestig, naturlekplats, 
promenader eller löpning, grillplatser 
som kan förbokas, naturum, kul linba-
na och mycket mer.

Många barnaktiviteter: 
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 oftast av natur-
vägledare från naturum. Vi är oftast 
utomhus, kläder efter väder! 

10/12 Trollstavar
Gör en egen trollstav. Fixa en magisk 
stav av färskt trä vid en mysig eld. 
Drop in kl. 13-15.

11/12 Sagor vid elden
Lyssna på sagor och sägner om 
väsen och folktro och dela gärna med 
dig av dina egna berättelser medan 
vi myser vid en öppen eld. Kl. 11-12 
och 13-14.

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.

www.malmo.se/bulltofta

BOKSKOGEN I TORUP
Här finns många roliga aktiviteter och 
temastigar att utforska för stora och 
små; Skogslekplatsen med grillplatser, 
Hitta vilsestigen, Sagostigen, Natursti-
gen och Mattestigen. Alla temastigar 
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 strand-
ängar med många fågelarter. Det 
finns flera stigar för promenader och 
löpning, mountainbikeslinga 6,6 km. 
En av stigarna är tillgänglighetsanpas-
sad. Skåneleden passerar. Stor del av 
området är naturreservat. Flera iord-
ningställda rastplatser med bänkar, 
bord och i vissa fall grillplats. 
Vid den västra parkeringen finns en 
hinderbana för stora och små barn. 

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

FULLTOFTA  NATURCENTRUM & 
STRÖVOMRÅDE 
Mitt i strövområdet ligger Fulltofta 
Naturcentrum, med utställning, kafé, 
besökscenter och olika aktiviteter. 
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.

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

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!

www.skanskalandskap.se

KLÄTTRA I KLIPPOR I 
KLÅVERÖDS NATUROMRÅDE
Uppe på Söderåsen breder Klåveröds 
kuperade landskap ut sig med spek-
takulära klippor, skrevor och dalar, 
en svåråtkomlig grotta och en unik 
mosse. Skåneleden passerar genom 
området. Flera iordningställda rast-
platser och vindskydd i området.

Var? Klåveröds naturområde. 
(Nära Söderåsens Nationalpark) 
www.skanskalandskap.se

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

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

www.friluftsframjandet.se

Vinter med  
naturum Skrylle

Se programmet på skrylle.se
     
Åk med buss 159 till hållplats Skryllegården  
Reseplanerarepå skanetrafiken.se
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FRITIDSBANKEN I MALMÖ & LUND
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med olika sport-
prylar, leksaker och spel. Utlåningstiden är 14 dagar.
Alla, barn som vuxna, får låna och allt är gratis!

Lagersaldo över vad som finns för utlåning på hemsidan!

Fritidsbanken Malmö ligger i det urbana sport- och 
kulturcentret Kampen på Kopparbergsgatan 8. 
Här finns såväl klättercenter som parkour, roller derby 
och en cirkusskola. 

Kolla vad som finns hemma: 
www.fritidsbanken.se/fritidsbank/lagersaldo/

MALMÖ Sofielund, Kopparbergsgatan 8
När? tis-tors kl 12-18, fre 12-17, lör 12-14.
Håll utkik på deras sociala medier för öppettidsändring-
ar med kort notis! 

LUND, Bankgatan 4, Lund  
När?  tis-fre kl 12-18, lör 10-15

HAR NI GREJOR NI INTE BEHÖVER LÄNGRE?
Fritidsbanken tar också tacksamt emot all utrustning som 
ni inte behöver längre och lånar ut den gratis till andra 
personer. 

I Malmö lämnar du på Kopparbergsgatan 8 eller i insam-
lingskärl på Baltiska Träningshallen, Eric Perssons väg 
(vard. 8-22, helger 8-20). 

I Lund insamling på Bankgatan 4, hos ComUng på Bytareg. 
9 (nära Centralen), även på återvinningscentralerna på 
Gunnesbo o Gastelyckan. Du kan också lämna på alla 
kommunens fritidsgårdar (Klostergården, Linero, Norra 
Fäladen, Dalby, Genarp, Södra Sandby och Veberöd)

Låna prylar på Fritidsbanken
Att återanvända är smart!

BARNiMALMO.SE 17



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

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 tillkom-
mer löpande. Dessa finns idag:
Albanska
Arabiska
Assyriska / Syrianska
Bosniska / Kroatiska / Serbiska
Kurdiska
Persiska / Dari
Polska
Somaliska
Thailändska
Tigrinska
Turkiska 
Ukrainska  NYT T! 
varldensbibliotek.se

BIBBLIX - LÅNA OCH LÄS BÖCKER
Bibblix är en kostnadsfri app för barn 6-12 
år. I Bibblix finns över 2000 böcker på sven-
ska 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

Tips för lugna hemmadagar!
Ny uppdaterad version!!

BARNiMALMO.SE18



Tips för lugna hemmadagar!

BARNiMALMO.SE 19

En fyrkantig kartong kan återvändas till mycket tänkte Emma och 
gjorde sitt eget roliga kulspel! Använd en lagom stor kartong som ni 
har därhemma. 
Med lite färg, avklippta sugrör och en kula så vips har man ett kulspel. 
Vill man göra det ännu mer utmanande att spela kan man göra hål i 
banan, precis så som de kulspel man köper har. 

Gör ditt eget kulspel.



Foto: Linnea Svensson och Sanna Dolckwall
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MODERNA MUSEET
Ett av Europas ledande museer för 
modern och samtida konst, med en 
samling från 1900-talet och framåt. 
Moderna Museet Malmö visar samti-
dens 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.
Vissa aktiviteter har föranmälan - 
läs mer på hemsidan!

Museet har fri entré.
Öppet tis-sön 11-17 (tors 11-19), 
stängt måndagar.  
Ola Billgrens plats 2–4, Malmö 
www.modernamuseet.se/malmo 

FAMILJEVERKSTAD
I vår populära Familjeverkstad skapar 
barn och vuxna tillsammans. Med 
utgångspunkt i någon av de aktuella 
utställningarna experimenterar vi med 
olika material. Varje tillfälle har ett 
unikt tema och vi bjuder på spännan-
de uppdrag! Från 4 år. 
Drop in kl 11.15-15.

27-29/12 Jullovsverkstad, drop in
29/1 Familjeverkstad, drop in
21-26/2 Sportlovsverkstad, drop in
 

FAMILJEVISNING
Lär er mer om konsten tillsammans. 
Familjevisningen är ett tillfälle för hela 
familjen, gammal som ung, att ta del 
av våra aktuella utställningar och 
fundera kring konsten i museet. 
Ca 45 min. Rek från 4 år. 

18/12 kl 13
22/1 kl 13 av Betingad rörelse
19/2 kl 13 av Skymningsland

BARNVAGNSVISNING
Även små bebisar kan titta på konst! 
Barnvagnsvisningarna på Moderna 
Museet Malmö sker i lugnt tempo 
där bebisarna bestämmer takten. 
Fritt fram för krypande, jollrande och 

skrikande bebisar samtidigt som du 
som vuxen får en introduktion till 
konsten i museet. Under visningen 
tittar vi närmare på någon av de 
aktuella utställningarna tillsammans 
med en kunnig och engagerad guide. 
För bebisar 0–15 mån och deras 
vuxna. Anmälan: assistent.malmo@
modernamuseet.se

20/1 kl 11.15 & 13.15 av Betingad 
rörelse

BEBISMÅLERI
En chans för de allra minsta att 
bekanta sig med konstnärliga uttryck 
och måla med hela kroppen. Räkna 
med mycket skratt och kladd! Vi 
skapar tillsammans och målar med 
ekologiska ätbara färger av bovete, 
gurkmeja, rödbeta, lingon och 
vetegräs. Bebisarna får upptäcka och 
utforska färgerna med såväl syn som 
känsel och smak. För bebisar 0–15 
månader. 
Anmälan: assistent.malmo@moderna-
museet.se. Kostnad 120 kr.

16/12 Bebismåleri kl 11.15 och 14
27/1 Bebismåleri kl 11.15 och 14
17/2 Bebismåleri kl 11.15 och 14

KONSTKOLLO
14/1 Konstkollo med konstnären Ida 
Persson. Från 12 år, Anmälan: 
s.lindblad@modernamuseet.se

MALMÖ KONSTHALL
Under helger och skollov kan du 
besöka vår populära verkstad där du 
möter våra duktiga pedagoger, som 
ofta själva är verksamma konstnärer. 
Vi arbetar med material, tekniker 
och tematiker från den pågående 
utställningen, därför kan du alltid upp-
leva något nytt. Även vardagar är du 
välkommen in för en stunds skapande 
på egen hand. Det är alltid gratis, och 
du får ta med det du skapat hem. För 
alla åldrar och utan kostnad. 

När? Tis, tors-sön kl 11-17. 
Ons kl 11-19. Mån stängt.
Stängt helgdagar kring jul/nyår.
Var? S:t Johannesgatan 7
www.konsthall.malmo.se

MALMÖ MUSEER

Välkommen till Malmöhus Slott, Tekni-
kens & Sjöfartens Hus, Kommendant-
huset m.m. Entréavgift museiområdet 
på Malmöhusvägen (gemensam 
biljett) med Slottsholmen och Tek-
nikens och Sjöfartens hus. Olika 
kreativa aktiviteter för barn på helger 
och skollov. Malmö Museer erbjuder 
många olika utställningar, program 
och aktiviteter som riktar sig till barn 
och unga. Akvariet. Båtlekrummet. 
Vattenvetarklubben. Idéplaneten. Ubåt 
och mycket annat. 
Barnaktiviteter erbjuds.
Entré: Barn/ungdom t.o.m. 19 år fri 
entré, vuxen 40 kr, student 20 kr.

Öppet tis-sön 11-17 (tors 11-19), 
stängt måndagar. 
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 80 SEK, Barn & ungdom (5-15 
år) 40 SEK, Barn 0-4 år fritt.

När? Varierande öppettider 
Var? Kvarngatan 25, Eslöv
www.eslovsleksaksmuseum.se

Familjeverkstad på Moderna

Barnvagnsvisning på Moderna

Bebismåleri på Moderna

Experimentarium på Malmö Museer
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Malmö Museer

Kul för barn 
på Malmö Museer
Två byggnader fyllda med 
utställningar och aktiviteter för 
barn och familj. En riktig ubåt, 
en inomhuslekplats, ett stort 
akvarium, experimentarium 
och mycket mer.

Fri entré för barn 0–19 år.

 
 

FRI ENTRÉ       WWW.MODERNAMUSEET.SE/MALMO

VINTERKUL PÅ MODERNA MUSEET!

Jullovsverkstad
BabymåleriBarnvagnsvisningFamiljeverkstadFamiljevisning

MALMÖ
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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.

Fri entré för besökare 0-18 år samt 
Kulturens medlemmar. Vuxen 90 kr, 
pensionär 70 kr, student 45 kr. 

Ordinarie öppettider tom 30/4:
Tis, ons, fre kl 12-16
Tors kl 12-20
Lör-sön kl 10-16
Mån stängt

JULLOVET:
Under jullovet ändrade öppettider:
Fre-ons kl 10-16
Tors kl 10-20

LEKUTSTÄLLNING PIPPI
Inspirerad av Astrid Lindgrens böcker 
om Pippi Långstrump! Pippi är, som 
du säkert redan vet, världens starkaste 
tjej. Hon är dessutom modig, påhittig 
och har ett stort hjärta. I Villa Villekulla 
bor hon tillsammans med hästen Lilla 
Gubben och apan Herr Nilsson. Pippis 
mamma är i himlen och pappan är 
söderhavskung långt borta. 
Lekutställningens centrum är Villa 
Villekulla, där barnen kan leka i Pippis 
kök och sovrum. Till exempel kan man 
baka pepparkakor, läsa böcker och 
klä ut sig. Den som vill tar rutschkanan 
ut i trädgården, där man kan gunga 
och hälsa på Pippis häst Lilla Gubben.  
Man kan också besöka godisaffären 
som ligger på gatan utanför Villa 
Villekulla, i leken kan man bli kund 
eller expedit. Längre bort skymtar ett 
sjörövarskepp, och man kan klättra 
upp i utkikstornet och försöka se vilka 
det är som kommer.
Utställningen riktar sig främst till barn 
mellan 3 och 8 år. Utställningen kom-
mer att visas fram till februari 2023.

LUCIAKONSERTER
Välkommen på stämningsfull 
luciakonsert i Bosebo kyrka. Kören 
Bella Voce - Lunds Studentsånger-
skor sjunger vackra och välbekanta 
julsånger. Lucia och tärnorna dirigeras 
av Sara Sandmark. Det blir totalt sju 
konserter. Förköp biljetter!

När? 11-13/12

JULVISNINGAR
Följ med på en julvisning i något av 
våra kulturhistoriska hus, där du får 
höra om hur julen firades förr just i 
det huset. Ingår i entréavgiften och 
behöver inte förbokas.

När? december

FAMILJEVERKSTÄDER MED 
JULPYSSEL
Välkommen till familjeverkstäder med 
julpyssel. Lämpligt för barn från 5 år, 
tillsammans med vuxen. Drop-in. 
3/12 gör vi gammeldags smällka-
rameller, 10/12 Pop-up-julkort med 
bokmärken och 17/12 målar vi på 
värmeljusstakar av glas. I vår pedago-
giska verkstad intill lekutställningen.

När? 3/12, 10/12 17/12 kl 13.00-14.30

Julen 
på Kulturen i Lund

Välkommen att julmysa på museet! 
Följ julspåret och se hur julen 
firades förr, julpyssla på familje-
verkstad, gå tipsunda på jultema 
och hör pigan i Blekingegården 
berätta om julen 1815. Söndag 
15 januari säger vi hej då till julen 
med danslekar kring granen. 

www.kulturen.com/jul
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Följ julspåret på Kulturen.

Luciakonserter i Bosebo kyrka, Kulturen.

Askepjäsken med Trollmor Åse 8/1.

JULEN I BLEKINGEGÅRDEN
Det är förberett för jul i Blekingegår-
den, Kulturens bondgård från Jäms-
hög i Blekinge. Brasan är tänd och 
året är 1815. Välkommen in i värmen! 
Här möter du en piga som berättar 
om hur julen firades här förr, vad man 
åt, drack och hur man förberedde 
för denna högtid. Drop-in, ingår i 
entréavgiften.

När? december

FÖLJ JULSPÅRET
Följ Kulturens Julspår och se hur julen 
firades förr i några av våra kulturhisto-
riska hus. I entrén får du en karta som 
leder dig runt. Som ett komplement till 
besöket kan du titta på videovisningar 
från julspårshusen.

När? tom 15/1

JUL-TIPSRUNDA FÖR BARN
Gå gärna vår jul-tipsrunda ute i 
friluftsmuseet tillsammans under de-
cember. Gå hela rundan med en gång, 
eller ta en fråga då och då mellan 
besök i friluftsmuseets hus!

När? december

STJÄRNAN LYSTE KLART
Upplev den stämningsfulla berättelsen 
om Jesu födelse, Julevangeliet, i form 
av marionetteater. Föreställningen 
visas i Bosebo kyrka med Kulturens 
egna dockor och framförs av Bernt 
Eriksson och Renate Wätte med flera. 
Från 5 år och uppåt. Förköp biljetter!

När? 18/12

ASKEPJÄSKEN - TROLLMOR ÅSE
Den unge prinsen Askepjäsken och 
hans bröder skickas ut i världen för 
att hitta varsin prinsessa att gifta sig 
med. Det går bra för bröderna, men 
Askepjäsken har bara lyckats hitta 
en liten råtta… En finurlig och vacker 
saga om att våga följa sitt hjärtas 
röst mot alla odds. En blandning av 
berättande, teater, musik, sång, dans 
och allt som behövs för att gestalta 
denna fina klassiker.
Passar barn i åldern 4-9 år. Entré till 
museet ingår i biljettpriset. Vuxen 150 
kr. 0–18 år 75 kr. Förköp era biljetter!

När? 8/1 kl 14

DANSLEKAR KRING GRANEN
Vi säger hej då till julen med danslekar 
kring granen, till levande musik med 
riksspelmansduon Dråm. 
Förköp era biljetter!

När? 15/1 kl 13.30–14.00, 14.15–14.45 
och 15.00–15.30. 

Se www.kulturen.com för detaljerat 
program.
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Hej mitt 
VINTERLUND!
I Lund kan man njuta av massor 
med ljus och fantastiska utsmyc-
kningar, precis som det brukar 
vara till jul. På Stortorget finns 
isbanan och det finns skridskor 
att att låna. Längs Vintergatan 
som går från Livets museum i norr 
ner till Stadshallen i söder händer 
det massor av spännande saker 
för hela familjen ända fram till jul. 
Vad sägs om att träffa tomtemor 
och tomtefar eller kanske gå på 
en julvandring eller, ja ... Det finns 
mycket att välja bland!

Programmet hittar du här:
www.vinterlund.se



LEK & KUL INNE

JULMARKNADER

VINTERKUL

PÅ BIBLIOTEKEN

KREATIVT

KOM & SE!

BAD

I NATUREN

DJUR

TEATER, DANS 
& MUSIK

ej betämd färg

ej betämd färg

SPORT & RÖRELSE

VINTERKUL

MUSIK

VIKINGAR & RIDDARE

KOM & SE!

SPORT & RÖRELSE

SPORTIGT NÖJE

BESÖK KÖPENHAMN 

CIRKUS & TROLLERI

KREATIVT!

HÖSTMARKNADER & MÄSSOR

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN

FESTIVALER & MARKNADER

FILM

VIKINGAR & RIDDARE

ANNAT KUL

MUSEER & 
UTSTÄLLNINGAR

SKRIDSKOBANOR FOLKETS PARK
I den vackert upplysta parken 
kommer det att finnas två isbanor där 
besökare kan fara fram över isarna. 
Den stora på Parktorget och en 
mindre på plaskdammen. Lilla 
skridskobanan på plaskdammen är till 
för de yngsta åkarna, alltså små barn 
och vuxna som hjälper dem. På stora 
isbanan är alla välkomna att åka, oav-
sett om du är nybörjare eller mer van 
åkare. Här kan du öva på piruetter, att 
svänga eller glida fram i lugn takt till 
musiken som spelas. Ni kan ta med 
era egna skridskor eller låna skridskor 
från utlåningsboden. 
Vid dåligt väder kan vi behöva 
stänga. Håll utkik på Folkets Parks 
Facebooksida, där informeras om 
ifall isbanorna tvingas hålla stängt 
någon dag.
Både åkning och lån av skridskor 
(1 tim) är kostnadsfritt!

När? Öppna dygnet runt (ej 31/12)
Var? Folkets Park Malmö

KIRSEBERGS ISHALL
Under vinterhalvåret kan du åka skrid-
skor inomhus i Kirsebergs ishall under 
vissa tider som är öppna för allmänhet-
en. Tänk på att det inte finns skridskor 
att låna här - kolla på Fritidsbanken!
Stängt 25/12, 1/1 och 4/1.

När? Söndagar kl 8-10 tom 2/4
Var? Österhagsgatan 3

LIMHAMNS ISHALL
Här kan du också åka skridskor inom-
hus, men tänk på att du måste ha med 
egna eller lånade skridskor. Kolla med 
Fritidsbanken om du vill låna!
Stängt 18/1, 25/1

När? Måndagar kl 12-14.15 tom 19/12
Onsdagar kl 12-14.15 (4/1-29/3)
Var? Limhamnsgårdens allé 4

SKRIDSKOÅKNING PÅ 
KOCKUM FRITID
Ishallen är öppen okt-april för allmän 
åkning under följande tider: 
Ons kl 17.10-21.00 – allmän hockey-
kväll, puck och klubba är tillåtet.
Lör/sön kl 11.10-14.30 – allmän 
skridskoåkning, rek. för små barn. 
Inga ytterskor, puckar eller klubbor 
på isen.  Lugn, härlig åkning moturs 
som gäller.
På jullovet har vi extra öppet!
UTHYRNING AV UTRUSTNING:
Sportshopen hyr ut skridskor 50:-/par 
(strl 25-48), hjälm 20:-/st och slipar 
dina egna skridskor för 80:-/par. All 
utrustning som hyrs får endast befin-
na sig inne på Kockum Fritid.

Entré: Vuxen: 55:-, barn: 40:- (4-17 år).
Var? Kockum Fritids ishall, Västra 
Varvsgatan 8, Malmö
www.kockumfritid.se

SKRIDSKOSKOLA, 
KOCKUM FRITID
Skridskoskola för barn 4 år och äldre 
med Slottsstadens Konståknings 
Klubb. Kom och lär dig åka skridskor 
i lekfull miljö. Grupper för olika åldrar 
och färdigheter. Vi håller till på 
Kockum Fritid följande tider:
Torsdagar 18.10-19.00
Söndagar  10.10-11.00
För dig som lämnat skridskoskolan, 
vill åka lite oftare och fortsätta lära 
dig grunderna i konståkning finns 
det fortsättningskurser. För mer info: 
skridskoskola@slottsstadenskk.com.

Var? Kockum Fritids ishall, Västra 
Varvsgatan 8, Malmö
Tel. 076-288 55 05
www.slottsstadenskk.com

BARNSKRIDSKOSKOLA 
MED FRILUFTSFRÄMJANDET
Lär dig åka skridskor framåt, bak-
åt, svänga och bromsa. För barn 
4-10 år. Från mitten av oktober till 
början av mars (ca 15 g/säsong). 
Vi har tre gruppindelningar vid 
varje tillfälle:
Nybörjare, Kan åka lite och Kan 
åka.
Avgift: 925 kr för hela säsong-
en + 110 kr i medlemskap i 
Friluftsfrämjandet. Anmälan: 
040-271121 eller mail: malmo@
friluftsframjandet.se

När? sön kl 10.15-11.15 i Kir-
seberg
och tis kl 17.15 eller 18.10 i 
Limhamn
Tel. 040-27 11 21
www.friluftsframjandet.se/malmo

SKRIDSKOSKOLA MED 
SK SKRINNAREN
I SK Skrinnarens skridskoskola 
lär sig barnen grundläggande 
skridskoåkning. Träningen är 
varierande med lekar, koordina-
tionsbanor, tävlingsmoment mm. 
Kom och prova! Du kan prova på 
vår träning 1-2 tillfällen innan du 
betalar terminsavgift.

När? Söndagar kl 14.15-15.15
Var? Malmö Isträningsarena Hyllie
www.skrinnaren.com

SKRIDSKOÅKNING UTE 
I NATUREN
Om och när det fryser till... På 
Malmös dammar kan du åka 
skridskor när isen är över 12 cm 
tjock. Det skyltas under vinterhal-
våret med "varning för svag is". 
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När skridskoåkning tillåts täcks 
skyltarna för, och ger en indikation på 
att isen är tillräckligt tjock: Bulltofta 
rekreationsområde, Pildammarna, 
Öresundsdammarna, Husie mosse, 
Kristinebergsparken och dammen 
vid golfbanan i Käglinge. Tänk på att 
isarnas kvalitet snabbt kan ändras, så 
var försiktig! 

PULKA OCH SKIDOR PÅ 
BULLTOFTA
När det är vinterväder i Malmö kan 
du åka pulka och skidor på Bulltofta 
rekreationsområde!
PULKABACKE - I områdets västra 
del finns en pulkabacke i närheten av 
Bangolfbanan.
SKIDBACKE - Vid Flansbjer i rekrea-
tionsområdets östra del finns en 150 
m lång skidbacke med toppen 30 
meter över havet.
SKIDSPÅR - När vädret tillåter anläg-
ger Malmö stad preparerade skidspår. 
Upplysningar Bulltofta motionscenter, 
040-34 26 11. 
SKIDUTHYRNING. Priser: 0-8 år: Gra-
tis, 9-17 år: 50 kr, Vuxen: 120 kr. 
I priset ingår skidor, stavar och pjäxor. 
Uthyrningen avser åkning i Bulltofta-
parken i max 2 tim. Utrustningen hyrs 
ut under Bulltofta motionscenters 
öppettider men ska vara tillbaka en 
timme innan anläggningen stänger.
Om det är dåligt med snö så har de 
även uthyrning av rullskidor. Stavar 
och pjäxor ingår när du hyr rullskidor. 
Ta med skydd och hjälm själv.

Var? Bulltofta rekreationsområde, 
Malmö

PULKABACKAR MALMÖ/LUND
Häftiga, branta pulkabackar för den 
äventyrlige finns i Kroksbäcksparken 
i Malmö och St Hans backar i Lund. 
Men även de minsta kan följa med för 
det finns små backar där också.
Tjoho!!!

LUNDS ISHALL
På Klostergården i Lund vid arenan 
finns ishallen. Här finns både en stor 
och en liten rink. Vi har öppet under 
säsong höst till vår. Ishallen är för 
ishockey, konståkning och allmänhet. 
Du kan också ha barnkalas här. 
STORA RINKEN:
Lör: 16–19, Sön: 11–14
LILLA RINKEN:
Lör: kl 17–19 (klubba tillåten)
Sön: kl 11–13 (ej klubba)
Under skollov öppet vardagar kl 11-15, 
lör/sön som övriga helger (se ovan).
Entréavgifter: Vuxna: 51 kr. Barn och 
ungdom (5–17 år): 31 kr.
Familjeårskort: 715 kronor
Vuxen årskort: 410 kronor
Barn årskort: 205 kronor
Betalning med kort eller Swish. 
Det finns uthyrningsskridskor i 
storlekar 26–47 i hockeyskridskor 
och 32–42 i konståkningsskridskor, 
så långt lagret räcker. 50/70 kr/par (ej 
förbokning).
Lilla rinken kan hyras för barn-
kalas, klassfester etc - maila: 
ishallen@lund.se 

Var? Stattenavägen 25, Lund

SKRIDSKOBANAN PÅ 
STORTORGET I LUND
Isbanan på Stortorget är en omtyckt 
mötesplats under vintern. Här erbjuder 
vi utlåning av skridskor och hjälmar. 
Fritidsbanken lånar ut gratis mån-fre 
kl 16-20 och lör-sön kl 10-20 (tider 
kan ändras beroende på väder). Musik 
strömmar ur högtalarna när vi har med-
arbetare på plats.
Det är ett litet utrymme, därför är inga 
hockey- eller bandyklubbor tillåtna.

Var? Stortorget Lund

LUND

BARNiMALMO.SE 25



24/1118/12 Tors  Fre  Lör  Sön
Malmö Julmarknad på Gustav Adolfs Torg
En traditionell julmarknad med hög mysfaktor 
och fokus på genuint hantverk, godsaker och fina 
julgåvor. 

19/1131/12 
Jul på Tivoli i Köpenhamn
Traditionsenlig julmagi för hela familjen. Njut av 
äkta danskt hygge och få ditt lystmäte av vacker 
julbelysning, åkattraktioner och underhållning för 
stora och små. Den ultimata julupplevelsen.

25/1118/12 FreSön, 1922/12 MånTors
Jul på Bakken i Köpenhamn 
(Dyrehavevej i Klampenborg)
Mysig julstämning och fri entré. Utöver öppna 
åkattraktioner blir det mysiga julstånd som erbjud-
er massor av julgodis, specialiteter, designvaror 
och juldekorationer. Många mysiga matställen och 
caféer.

3/12  Lör kl 1119
Kyndelsmarknad i Lykttändargränd, Holmgången
Omaka marknadsgillet har samlat styrkorna. 
Magiministeriet är tubbat och smort. Sedan 1853 
har trollkunniga i Malmö hållit den magiska vin-
termarknaden Kyndelsmarknad i Lykttändargränd 
mitt inne i Malmö, dold för stadens icke-magiska 
befolkning. Okonventionell julmarknad.

911/12  Fre kl 1520, Lör & Sön kl 1017  
Jul på Övedskloster Slott, Sjöbo   
Traditionell julmarknad med över 120 utställare, ak-
tiviteter, luciatåg och underhållning. I år utökar denna 
populära julmarknad med större matområde och fler 
utställarlokaler.

10/12  Lör kl 914 
Bondens Egen Julmarknad, Drottningtorget, Malmö
Bondens Egen Julmarknad är en populär tillställ-
ning i Malmö. Varorna som säljs kommer från 
lokala producenter och det finns mycket ekologiskt 
att välja på. 

10/12 Lör kl 1117
Julmarknad på Malmö Saluhall
Handlarna har förberett exklusiva julerbjudanden 
för sina besökare. Malmö Latinskola gästar och 
bjuder på adventsmusik.

1011/12  LörSön kl 1217 
Mitt Möllan julmarknad, Claesgatan 8, Malmö
Julmarknad med försäljning av lokalproducerade 
julklappar. Här finns också smakprov från olika 
butiker samt en foodcourt.

1011/12 & 1718/12  Lör & Sön kl 1016  
Julmarknad i Jakriborg, Hjärup
Kom och upplev medeltida miljö med flera hantver-
kare. Försäljning av handstöpta ljus, tovade tomtar, 
halm, juldelikatesser m.m. 

11/12  Sön kl 1316.30
Julmarknad på Bäckatorget i Skanör
Utställare på Bäckatorget och Rådhuset skapar 
julstämning på näset. Här lovas mat och dryck, 
sång och musik och till och med tomten har lovat 
att titta förbi.

1718/12  Lör & Sön kl 1217
Jul på Rotundan i Lomma, Strandvägen 120
Klassisk julmarknad med massor av spännande och 
mysigt hantverk. Det utlovas glögg, pepparkakor, 
lussekatter, sång och musik, lotteri, tomtebesök 
och annat spännande för hela familjen. Om vädret 
tillåter även en isbana.

Många julmarknader har kul aktiviteter för barnen.

Julmarknader i december!
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Många julmarknader har kul aktiviteter för barnen.

Julmarknader i december!
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Bästa  julgodiset !
Mintchokladkrisp med polka
200 g 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 försik-
tigt. Klicka i formar i valfri 
storlek, förslagsvis folie-
formar 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 enkelt och gott!

3 1 2 4

4 2 3 1

1 3 4 2

2 4 1 3

2 4 3 1

3 1 2 4

1 3 4 2

4 2 1 3

2 6 5 4 3 1

1 4 3 2 5 6

3 5 1 6 2 4

5 2 4 1 6 3

4 3 6 5 1 2

6 1 2 3 4 5

Facit till Sudoku:



HYLLIEBADET
Undervisningsbassänger, varmvat-
tenpool för de minsta, relaxavdelning. 
Vattenlek med hinderbana, vatten-
rutschkanor och mycket mer.

Var? Hyllievångsvägen 20, Malmö
Tel. 040-34 26 50 
www.malmo.se/hylliebadet

KOCKUM FRITID
25 meters bassäng med sex banor, 
undervisnings/ lekbassäng och plask-
bassäng. 29°C i vattnet året runt. 
Familjebad varje söndag kl. 11–15 
och fullt med badleksaker! 

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

VANNINGEN, VELLINGE
Minivattenland, rutschkana, vågbas-
säng, träningsbassäng, bubbelpool 
och bastu. Barn under 12 år får 
endast bada i vuxens sällskap. 

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 undervis-
ningsbassäng. 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

BADHUSET I TRELLEBORG
Äventyrsbad med vattenrutschbanor, 
virvelkanal m.m. Barnpool.  Undervis-
ningsbassänger. 

Var? Östra Vallgatan 6, Trelleborg
www.trelleborg.se

RUNDOSUND
Hälsoaktiviteter för blivande och 
nyblivna föräldrar med barn.
På Hälsocentret finns en härlig varm-
vattenbassäng och en träningshall. 
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Här erbjuds profylaxkurser, vatten-
gymnastik för gravida, baby – och 
minisim, olika former av träning för 
nyblivna föräldrar, barnvagnsgympa, 
första hjälpen kurs och mycket mer.

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

KARLSLUNDSBADET 
LANDSKRONA
Karlslundsbadet är ett spännande 
familjebad för den äventyrlige badaren 
i alla åldrar. Badet har två vatten-
rutschkanor, klättervägg, undervat-
tensbubblor, grottor, bastu, café och 
mycket mer.

Var? Idrottsvägen 9, Landskrona



DET FINNS 
ALLTID NÅGOT 
KUL ATT FIRA!

TEMALEKPLATSER 

Visste du att ett tjugotal av Malmös lekplatser 
är temalekplatser med unika, specialbyggda 
attraktioner som följer ett visst tema?
Vilka har ni besökt?  ☑ 

a Afrikaparken, Bunkeflostrand
a Bondgårdslekplatsen, Videdal
a Cirkuslekplatsen, Nydala
a Djungellekplatsen, Bunkeflostrand
a Djurlekplatsen, Beijers park
a Fiskelekplatsen, Möllevågen
a Fågellekplatsen, Tygelsjö
a Hav- och strandlekplatsen, Hammars park
a Hyllie vattenpark, Hyllie
a Mary Anderssons lekplats, Sorgenfri
a Musiklekplatsen, Augustenborg
a Nangijalalekplatsen, Oxie
a Rymdlekplatsen, Lindeborg
a Rörelselekplatsen, Enskifteshagen
a Sagolekplatsen, Stadsbiblioteket
a Skogslekplatsen, Rönneholmsparken (under ombyggnad)

a Sollekplatsen, Varvsparken Västra Hamnen
a Spindellekplatsen, Pildammsparken
a Spirallekplatsen, Magistratsparken
a Teaterlekplatsen, Pildammsparken
a Trädgårdslekplatsen, Gyllins Trädgård
a Vattenlekplatsen, Rosengård
a Äventyrslekplatsen, Kroksbäcksparken
a Öresundslekplatsen, Ribersborg

Googla på "temalekplatser malmö" för mer info och adresser.



HUSIEBIBLIOTEKET
9 dec kl 10-10.30 
SAGOSTUND PÅ SVENSKA 3-5 ÅR 
Sagostund på svenska för barn mel-
lan 3-5 år och deras vuxna.  

12 dec kl 14-16 
HÄNG PÅ HUSIEBIBBLAN 
Vi pysslar, spelar brädspel, tv-spel, 
pärlar och mycket mera. 
För alla mellan 8-16 år.  

LINDÄNGENBIBLIOTEKET
6 dec kl 14-15.30 
TISDAGSHÄNG 
Pyssel, spel och häng för barn varje 
tisdag. 

7 dec kl 15-16 
LÄSONSDAG 
Var med på olika läsaktiviteter som 
boktips, högläsning och tävlingar. 
För barn mellan 8-12 år. 

8 dec kl 13.30-15.30 
BYGG ETT KNYTE 
Gör ett knyte med vår spindelpress. 
Aktivitet för barn och unga. 

9 dec kl 14-16 
TV-SPELSFREDAG 
Spela playstation, Xbox och andra 
spännande spel. För barn 7-15 år. 

10 dec kl 10.30-13 
BARNENS VERKSTAD 
Kom och klipp, rita, bygg, klistra, 
skapa och låt fantasin flöda! 
Alla är välkomna, gärna barn och 
deras vuxna. 

13 dec kl 14-15.30 
TISDAGSHÄNG 
Pyssel, spel och häng för barn varje 
tisdag. 

14 dec kl 15-16 
LÄSONSDAG 
Var med på olika läsaktiviteter som 
boktips, högläsning och tävlingar. 
För barn mellan 8-12 år. 

21 dec kl 15-16 
LÄSONSDAG 
Var med på olika läsaktiviteter som 
boktips, högläsning och tävlingar. 
För barn mellan 8-12 år. 

STADSBIBLIOTEKET
6 dec kl 15-17 
SPELHÄNG PÅ BALAGAN  
Kom och spela brädspel, PS5 och 
testa VR! Vi tipsar också om böcker. 
För dig mellan 9-13 år.  

7 dec kl 15.30-17 
BARNENS VERKSTAD 6-8 ÅR 
Välkommen att skapa och pyssla i 
magiska verkstaden på Kanini. 
För barn 3–8 år. 

9 dec kl 10-10.30 
BABYBOOGIE 0-2 ÅR 
Babysångstund för barn 0-2 år på 
Kanini. Anmälan krävs. 

10 dec kl 11-11.30 
SAGOFEN ISADORA - 
JAG GÅR UPP 
Föreställnning för barn 1-2,5 år. 
Anmälan krävs. 

14 dec kl 15.30-17 
BARNENS VERKSTAD 6-8 ÅR 
Välkommen att skapa och pyssla i 
magiska verkstaden på Kanini. 
För barn 3–8 år. 

15 dec kl 9.30-10 
BABYBOKPRAT 0-1 ÅR 
En mysig stund där vi läser sagor, 
ramsar och sjunger tillsammans på 
Kanini.  0-1 år. Anmälan krävs. 

20 dec kl 15-17 
SPELHÄNG PÅ BALAGAN 
Kom och spela brädspel, PS5 och 
testa VR! Vi tipsar också om böcker. 
För dig mellan 9-13 år.  

ANMÄLAN TILL BIBLIO-
TEKENS ARRANGEMANG:
När det står ”Anmälan krävs” 
behöver du anmäla dig till 
arrangemanget. Det gör du via 
malmo.se/biblioteken. Du kan 
också kontakta ditt bibliotek, 
så hjälper de dig.
Håll även utkik i bibliote-
kens sociala medier för fler 
arrangemang. De flesta 
biblioteken finns där – sök på 
bibliotekets namn.

LEK & KUL INNE

JULMARKNADER

VINTERKUL

PÅ BIBLIOTEKEN

KREATIVT

KOM & SE!

BAD

I NATUREN

DJUR

TEATER, DANS 
& MUSIK

ej betämd färg

ej betämd färg

SPORT & RÖRELSE

VINTERKUL

MUSIK

VIKINGAR & RIDDARE

KOM & SE!

SPORT & RÖRELSE

SPORTIGT NÖJE

BESÖK KÖPENHAMN 

CIRKUS & TROLLERI

KREATIVT!

HÖSTMARKNADER & MÄSSOR

FÖR FÖRÄLDRAR

PÅ STRANDEN

FESTIVALER & MARKNADER

FILM

VIKINGAR & RIDDARE

ANNAT KUL

MUSEER & 
UTSTÄLLNINGAR

Decemberpå biblioteken i Malmö
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Läs, lyssna 
och pyssla på 
bibblan i vinter!

Teater!

Bokklubb! Tv-spel!

Mycket mer!

malmo.se/biblioteken

Pyssel-  
verkstad!

Biblioteken i Malmö



Bernstorp   •   Stadiongatan
ÖPPET ALLA DAGAR

KÖP DIN BILJET T IDAG PÅ LEOSLEKLAND.SE

För oss på Leo's lekland har det här med barn och 
rörelse alltid legat oss extra varmt om  hjärtat.

Varje dag ser vi hur glada barnen blir av att springa, 
leka, klättra och busa hos oss, även när snön dinglar ner.

Välkommna in till Leo's hela vintern!

JULLOV 
PÅ LEO'S!
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