
Kopparberg 

       
شنبھ سھ چھارشنبھ پنجشنبھ جمعھ شنبھ یکشنبھ  دوشنبھ 

 
 

 8:30–12:00 SFI ,           
  کاپرھیتن 12:30-16:00

سال ۱۹ سن باال  

8:30–12:00 SFI ,           12:30-
  کاپرھیتن 16:00

سال ۱۹ سن باال  

8:30–12:00 SFI ,           
  کاپرھیتن 12:30-16:00

سال ۱۹ سن باال  

8:30–12:00 SFI ,           
  کاپرھیتن 12:30-16:00

سال ۱۹ سن باال  

8:30–12:00 SFI ,         
  کاپرھیتن 12:30-16:00

سال ۱۹ سن باال  
ھا فامیل سرخ صلیب محل   

10-13 
 
 

خانمھا تنھا سرخ صلیب محل  
         16-19 

مردھا تنھا سرخ صلیب محل  
               16-19 

اف ان یو   
۱۷:۰۰ – ۱۹:۳۰  

سالھ ۲۵ -۱۴ از  
 می تصمیم گان کننده اشتراک
 انجام را فعالیت کدام کھ گیرند

 .دھند
ھوس فولکت   

 

 
 

سویدی کلسیای   
 یاسمین محل کلیسای قلمرو
بزرگساالن ھمھ ۱۶-۱۹   

املینگزھم فوش  

ھوس فولکت یونس  ۱۷ – ۱۹:۳۰ 
 
 

سویدی کلسیای  
 فوش ۱۶-۱۳ سنترالن فامیلی 

 املینگزھم

سویدی کلسیای  
سال ۸-۶         اور منی  

۱۵:۳۰ - ۱۷:۱۵ 
سال ۶- ۳      نرسکلوال  

۱۴:۰۰ - ۱۵:۱۵ 
املینگزھم فوش  

   سویدی، کلیسا
 ھیملب محل قلمروکلسیای

سالھ ۹ الی(۱۲-۹ ھوس ) 
 – ۱۵:۳۰ کمپیس
) سالھ ۱۵ الی(  ۱۷:۳۰
املینگزھم فوش  

       
  

 
 
 

مھاجرت اداره  ۱۰:۰۰ – ۱۱:۴۵ 
بزرگساالن ھمھ   

 ۳ گاتن مستری کونست در دفتر
 برسالگنس مقابل  کوپربری

دارد موقعیت سپاربنک  

ھمھ برای ف ب آ زبان کافھ  
 مستری کونست کوپربری

  ۹ گاتن
۱۳:۳۰ – ۱۵:۳۰ 

ھمھ برای ف ب آ زبان کافھ   
 مستری کونست کوپربری

  ۹ گاتن
۱۳:۳۰ – ۱۵:۳۰ 

 

اف ب آ     
سوید یسیتدر حلقھ  

 انجا در را وقت باره در شما
دانست خواھید  

بیاید خوش ھمھ  
 مستری کونست کوپربری

 ۹ گاتن

اف ب آ   
سوید تدریسی حلقھ  

 انجا در را وقت باره در شما
دانست خواھید  

بیاید خوش ھمھ  
گاتن مستری کونست کوپربری  ۹ 

اف ب آ   
سوید تدریسی حلقھ  

 انجا در را وقت باره در شما
دانست خواھید  

بیاید خوش ھمھ  
 مستری کونست کوپربری

 ۹ گاتن

اف ب آ   
سوید تدریسی حلقھ  

 انجا در را وقت باره در شما
دانست خواھید  

بیاید خوش ھمھ  
 مستری کونست کوپربری

 ۹ گاتن

اف ب آ   
سوید تدریسی حلقھ  

 در را وقت باره در شما
دانست خواھید انجا  

بیاید خوش ھمھ  
 کونست کوپربری

گاتن مستری  ۹ 
کوپربری بالکلپ  کوپربری بالکلپ    کوپربری بالکلپ  کوپربری بالکپ  کوپربری بالکلپ     



 کھ کسان برای فوتبال ۱۷:۰۰ -۱۳:۰۰
کنند نمی بازی تیم در   

 
ھالن یوسنس صالون  

 
۱۷:۰۰ – ۱۸:۰۰  برای توپ با سرگرمی

متولد دختران/ پسران  ۱۱- ۱۲  
 

۱۸:۰۰- ۱۹:۰۰  برای ھندبال
متولد دختران/پسران  ۰۳- ۵ ۰ 

 
 

خانمھا برای ھاکی ۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰   
 

ھالن یوسنس صالون  

 ھالکی ۱۸:۰۰ – ۱۷:۰۰
متولد پسران  ۰۳-۰۵  

 
 ھاکی ۱۹ : ۳۰ -۱۸:۰۰

متولد دختران  ۰۸-۰۹  
 

ھالن یوسنس صالون  

۱۷:۰۰ – ۱۸:۰۰  توپ با سرگرمی
متولد دختران/ پسران برای  ۰۹- 

۱۰ 
۱۹:۰۰ -   ۱۸:۰۰  برای ھندبال

متولد دختران/پسران  ۰۳- ۵ ۰ 
 
 

 برای ھاکی ۲۰:۳۰ – ۱۹:۰۰
  خانمھا

 
ھالن یوسنس صالون   

 ھاکی ۱۸:۰۰ – ۱۶:۳۰ 
متولد دختران/  پسران  ۰۶-

۰۷  
 

 ، ھاکی ۱۹:۰۰ – ۱۸:۰۰
متولد دختران  ۰۸-۰۹ 

 
 ھاکی ۲۰:۰۰ – ۱۹:۰۰

تولد پسران  ۰۳-۰۵ 
 

ھالن یوسنس صالون    

Ställdalen 

شنبھ سھ چھارشنبھ پنجشنبھ جمعھ شنبھ یکشنبھ  دوشنبھ 
جم ، سالک جم ، سالک ۲۳ - ۵  جم ، سالک ۲۳ - ۵  جم ، سالک ۲۳ - ۵  جم ، سالک ۲۳ - ۵  جم ، سالک ۲۳ - ۵  ـ  ۵  جم ، سالک ۲۳ - ۵  ۲۳     

 
 

پا یم گوب ، سایک  ۱۹ ـ ۱۸    گوب ، سایک  ۱۹ ـ ۱۸              
پا یم              

 با أزاد فضای در وزرش
 در سرد ھوای و برف

سکیت کشور سراسر جم ، سایک  ۱۹ ـ ۱۸         
خانمھا صرف     

  

 

Bångbro 

شنبھ سھ چھارشنبھ پنجشنبھ جمعھ شنبھ یکشنبھ  دوشنبھ 
 تونس    

بیاید خوش ھمھ   
الی ۱۴:۰۰ لسان تدریس  

۱۷:۰۰ 
ھوس فولکت  

 تونس 
بیاید خوش ھمھ   

الی ۱۴:۰۰ لسان تدریس  ۱۷:۰۰ 
ھوس فولکت   

 


