
 كوبربیري

 األثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة السبت األحد
 إسفي  

8:30–12:00, 12:30-16:00 
سنة 19 فوق  

 كوبرھیتان

 إسفي
8:30–12:00, 12:30-16:00 

سنة 19 فوق  
 كوبرھیتان

 إسفي
8:30–12:00, 12:30-16:00 

سنة 19 فوق  
 كوبرھیتان

 إسفي
8:30–12:00, 12:30-16:00 

سنة 19 فوق  
 كوبرھیتان

 إسفي
8:30–12:00, 12:30-16:00 

سنة 19 فوق  
 كوبرھیتان

األحمر الصلیب   
المعتاد اللقاء مكان  

 للعائالت
10-13 

األحمر الصلیب   
المعتاد اللقاء مكان  

فقط للنساء  
16-19 

األحمر الصلیب  
المعتاد اللقاء مكان  

فقط للرجال  
16-19 

إف إن الیو  UNF 
17:00-19:00 

سنة 25 و 14 بین  
 یمكنھم ما اختیار األعضاء بامكان

 فعلھ
ھوس فولكیت  

 

السویدیة الكنیسة    
یاسمین اللقاء مكان  

األعمار لجمیع   
16-19 

ھیم فوشاملینغز  

 یونیس
17-19:30 

سنة 14 و 6 بین  
ھوس فولكیت  

السویدیة الكنیسة  
العائلة لقاء   
13-16 

ھیم فوشاملینغز  

السویدیة الكنیسة  
 سنة 8-6  الصغار
15:30-17:15 
الطبیعة مدرسة   سنة 3-6 
14:00-15:15 

ھیم فوشاملینغز  

السویدیة الكنیسة  
 ھیمالبوس
9:00-12:00 ( عمر حتى  9) 
 األصدقاء
15:30-17:30 ( عمر حتى  15) 

ھیم فوشاملینغز  
السویدیة الھجرة دائرة     

األعمار لجمیع  
10:00-11:45 

في واقع المكتب  
Kopparberg. 
Konstmästaregatan 3 

بنك مقابل  
Bergslagens Sparbank 

إف بي األ  
اللغة و القھوة لقاء  

األعمار لجمیع  
13:30-15:30 
Kopparberg, 
konstmästaregatan 9 

إف بي األ  
اللغة و القھوة لقاء  

األعمار لجمیع  
13:30-15:30 
Kopparberg, 
konstmästaregatan 9 

 

إف بي األ    
السویدیة اللغة تدریس حلقات    

بھم مرحب الجمیع  
ھناك تحدیدھا یمكن األوقات  

Kopparberg, 
Konstmästaregatan 9 

إف بي األ  
السویدیة اللغة تدریس حلقات  

بھم مرحب الجمیع  
ھناك تحدیدھا یمكن األوقات  

Kopparberg, 
 konstmästaregatan 9 

إف بي األ  
السویدیة اللغة تدریس حلقات  

بھم مرحب الجمیع  
ھناك تحدیدھا یمكن األوقات  

Kopparberg, 
konstmästaregatan 9 

إف بي أل  
السویدیة اللغة تدریس حلقات    

بھم مرحب الجمیع  
ھناك تحدیدھا یمكن األوقات  

Kopparberg, 
Konstmästaregatan 9 

إف بي أل  
السویدیة اللغة تدریس حلقات    

بھم مرحب الجمیع  
ناكھ تحدیدھا یمكن األوقات  

Kopparberg, 
Konstmästaregatan 9 

 كوباري بول كلوب 

– 13:00-17:00 

 الفریق ضمن یتدربون ال للذین القدم كرة
 النظامي

 بول كلوب كوبرباري 
– 17:00-18:00 
 المزاح بالكرة
 فتیات و فتیان ذو الموالید
11-12 
 
– 18:00-19:00 

 كوبرباري بول كلوب
– 17:00-18:00 
 ھوكي داخل الصالة
  الفتیان المولودون03-05
 
– 18:00-19:30 
 ھوكي داخل الصالة

 كوبرباري بول كلوب
– 17:00-18:00 
 المزاح بالكرة
   فتیان/فتیات
   المولودون 09-10 
 
– 18:00-19:00 

 كوبرباري بول كلوب
– 16:30-18:00  
  ,ھوكي داخل الصالة
   فتیان/فتیات
  المولودون 06-07
 
– 18:00-19:00  



 كرة الید ”یوسناس ھال”
 فتیات و فتیان
 المولودون 03-05
 
– 19:00-20:30 
 ھوكي داخل الصالة للسیدات
 ”یوسناس ھال”

  الفتیات المولودات08-09 
 
 ”یوسناس ھال”

 كرة الید
   فتیان/فتیات 
 المولودون 03-05 
 
– 19:00-20:30 
 ھوكي داخل الصالة للسیدات
 ”یوسناس ھال”

الصالةھوكي داخل  , 
    09-08الفتیات ذوات الموالید
 
– 19:00-20:00 
  ھوكي داخل الصالة
  الفتیان المولودون 03-05
 ”یوسناس ھال”

 ستالدالین

 األثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة السبت األحد
 سایك

بدنیة لیاقة و تمارین نادي  
األعمار لجمیع  

5:00-23:00 

 سایك
بدنیة لیاقة و تمارین نادي  

األعمار لجمیع  
5:00-23:00 

 سایك
بدنیة لیاقة و تمارین نادي  

األعمار لجمیع  
5:00-23:00 

 سایك
بدنیة لیاقة و تمارین نادي  

األعمار لجمیع  
5:00-23:00 

 سایك
بدنیة لیاقة و تمارین نادي  

األعمار لجمیع  
5:00-23:00 

 سایك
بدنیة لیاقة و تمارین نادي  

األعمار لجمیع  
5:00-23:00 

 سایك
بدنیة لیاقة و تمارین نادي  

األعمار لجمیع  
5:00-23:00 

 سایك   

للسیدات ریاضیة تمارین  . 
 أیروبیك

18:00-19:00 

 سایك 
.  للرجال ریاضیة تمارین

 أیروبیك
18:00-19:00 

 الطلق الھواء في ریاضیة تمارین
 تتراكم عندما السنة مدار على

البرد یسود و الثلوج  
 و بالتزلج نقوم سوف كما

الجلید على التزحلق  
 

 سایك   

بدنیة لیاقة و تمارین نادي  
18:00-19:00 

للسیدات فقط  

  

 

 بانبرو

 األثنین الثالثاء األربعاء الخمیس الجمعة السبت األحد
 یونیس  یونیس    



17:00-19:30 

األعمار لجمیع  

ھوس فولكیت  

17:00-19:30 

األعمار لجمیع  

ھوس فولكیت  

 


