Kärleksveckan 2015
Från lördag den 7 februari till söndag den
15 februari är det Kärleksveckan i Norsjö.
Under Kärleksveckan lyfter vi fram
det vi mår bra av.
Kanske är det kost, träning, musik, dans,
skotern, vännerna eller familjen som får
just dig att må bra.

Invigning av Kärleksveckan
Lördag den 7 februari klockan 11.15 startar
invigningen av Kärleksveckan på Medan.
Det blir bland annat underhållning av
gospel-kören The Voices.
Klockan 12-14 blir det aktiviteter för barnen.
Det blir bland annat fiskedamm,
ponnyridning, ansiktsmålning och
besök av clowner.
Klockan 14 blir det underhållning av
50-60-talsgruppen The Boobettes.
BP:s restaurang är öppen mellan klockan 11-15.

Det här är några av punkterna på programmet.

Lördag 7 februari:
Klockan 13.30-16 Öppet hus på Jump-in,
prova korta pass som passar de flesta.
Klockan 19 visas teater-föreställningen
Älskade Elvis på Medan i Norsjö

Söndag 8 februari:
Klockan 12-15 Kärleken till skotern vid
skidstugan i Kvarnåsen.

Det finns möjlighet att prova köra skoter.
Servering av hamburgare, semlor,
våfflor och kaffe.
Klockan 18.30 visas filmen Jupiter ascending på
Medan i Norsjö.

Måndag 9 februari:
Klockan 19-21 Singel-pingis i bordtennishallen,
Norsjö Arena.
Racket finns att låna.

Tisdag 10 februari:
Klockan 18 Berättarcafé, Kärleken till
Norsjöbygden på Norsjö bibliotek.
Erik Grahn berättar på bondska och
Ture Lundmark pratar minnen från bygden.
Klockan 19 visas matchen mellan
Skellefteå AIK och Brynäs IF på Medan i Norsjö.

Onsdag 11 februari:
Klockan 13-15 Kärleken till tåg på
Café Nyfiket i Bastuträsk.
Det blir kärlekssånger, hjärtelotteri och
kärleksbakelser.
Klockan 18-20 Backen i Solia är öppen,
försäljning av fika och kärleksbakelser.
Klockan 18.30 visas filmen
The theory of everything på Medan i Norsjö.

Torsdag 12 februari:
Klockan 19 Musikcafé med Norsjö kyrkokör i
församlingshemmet.
Klockan 19 visas matchen mellan
Luleå HFoch Skellefteå AIK på Medan i Norsjö.

Fredag 13 februari:
Klockan 17-20 är det
Relax Amore-kväll i simhallen.
Simma till lugn musik och levande ljus.
Vi bjuder på lite gott att äta.
Klockan 18.30 visas filmen Fifty shades of grey
på Medan i Norsjö.
Den 13 februari ordnas musikeventet
Inlandskult livemusic night i Norsjö.
Mer information om musikeventet kommer i
annons och på webben.

Lördag 14 februari:
Klockan 11 Skattjakt i Norsjö.
Vinn priser från lokala butiker och
företag.
Mer information: www.norsjo.se/skattjakt
Klockan 12-16 Kärleksfika på Café Ångloket.
Kom och fika med någon du tycker om eller
få nya bekantskaper.
Alla hjärtans dag-träning.
Station i Kusfors har parträning den 14 februari.
100 kronor per person.
I priset ingår parträning, skinkpaj,
måltidsdryck, kaffe och en kaka.
Anmälan senast 2 februari till Erika på
mobil: 070-695 05 45.
Klockan 10-13 Extraöppet på Knut’n.
Klockan 18:30 visas matchen mellan
Skellefteå AIK- MODO på Medan i Norsjö.
Klockan 12-16 Kärleksfika på Café Ångloket.
Kom och fika med någon du tycker om eller få
nya bekantskaper.

