
InClub Øyslebø
Inclub Øyslebø har åpent fredag

18. desember. 
Kl. 16-18 for elever i 5.-7. klasse

Kl. 18-21.30 for ungdom 13-18 år

Buen Kino
Buen kino og Folkehelseinitiativet gir

rabatt på kinobilletter til barn, ungdom
og barnefamilier i juleferien. Det blir

utdeling av popcorn og brus
til noen av filmene. 

Se Buens nettsider for mer informasjon
og bestilling:

https://buenkino.no/

Løkkefotball i Idrettsparken i
Mandal

Mandalskameratene (MK) stiller med
trenere og inviterer til løkkefotball flere
dager i jula. Det er gratis og åpent for

alle. Du trenger ikke å spille i MK og du
trenger ikke å melde deg på.

Ta med niste, ball og drikke og møt op
på Miljøbanen klokka 11-14 disse

dagene:
Lørdag 26. desember.
Mandag 28. desember.
Tirsdag 29. desember.
Onsdag 30. desember.
Torsdag 31. desember.

Lørdag 2. januar

ChurchillCafé
Ungdomscaféen på Kirkesenteret i gågata i
Mandal har åpent lørdag19. desember og

lørdag 2. januar kl. 20.00-00.00

Romjuls ChurchChill
Kirkesenteret holder åpent for ungdom fra

9.klasse og oppover. Her kan man komme om
man vil ha et sted å henge, spille spill,

bordtennis eller fussball. Det vil bli servert
gratis pizza, brus og popcorn.

Det vil også bli satt på filmer i kinosalen.
Det er åpent kl. 18-22 disse dagene:

Lørdag 26. desember
Søndag 27. desember
Mandag 28. desember
Tirsdag 29. desember
Onsdag 30. desember

Åpen hall på Øyslebø
Marnardal idrettslag inviterer til åpen trening i

Marnarhallen. Ta med vannflaske og kom!
Onsdag 23. desember kl. 16 - Styrketrening

Onsdag 23. desember kl. 19 - Volleyball
Onsdag 30. desember kl. 19 - Volleyball

Aktiviteter for barn og ungdom i jula!
Utlån av tur- og fritidsutstyr fra
Lindesnesbibliotekene Øyslebø

Du kan helt låne hockeyutstyr, fiskeutstyr og
turutstyr helt gratis på biblioteket på Øyslebø.

Åpningstider:
Tirsdag 22. desember kl. 10-19
Onsdag 23. desember kl. 10-17

Utstyr kan hentes og leveres tirsdager på
Bjelland etter avtale. 

Bestilling kan gjøres på telefon 38 26 55 50

Utlån av utstyr - BUA Mandal
Mangler du ski, skøyter, hodelykt,

sparkesykkel, rulleskitruger, pulk eller noe
annet? Fortvil ikke. BUA Mandal låner ut sport-

og fritidsutstyr helt gratis! 
Det er Mandal frivilligsentral som driver

tilbudet. Se www.bua.io 
for oversikt over utstyr. Utstyret kan lånes til

over nyttår.
Åpningstider:

Tirsdager og torsdager kl.15-18
Siste åpningsdag før juleferien

er tirsdag 22. desember.

Isbanen på Speilen
Isbanen på Speilen er klar til bruk og åpen

mellom jul og nyttår.Hvis du ikke har skøyter
eller hjelm, kan du låne det gratis på BUA
Mandal. Hockeyutstyr kan lånes gratis på

biblioteket i Øyslebø.

God jul!


