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TB1625
Hösten 2022

Idrotter
Dans, innebandy, basket, frisbee,
volleyboll, boxning, klättring m.m. 
Läs mer på tegelbruket.org/idrott 

Musikstudios och replokal
Boka tid i utrustade studios och replokal.
Certifiering krävs, kontakta 
Jens.hellman@sensus.se För att 
boka certifiering.

Örebro Tjejjour
Verksamhet för tjejer som har 
behov av att prata med någon. 
Inga problem är för stora/små.

E-sport
Testa e-sport i vår häftiga e-sport 
lokal! Kontakta esport@tegelbruket.org

TB Voice
Sångcoaching. Kontakta Ola på 
ola.frideblad@svenskakyrkan.se för att 
boka tid.

TB Action
Fritidsaktiviteter för ungdomar med 
funktionsnedsättning. Läs mer på 
tegelbruket.org/tbaction

Höstens happenings

Håll koll på Tegelbruket i sociala medier 
och på webben för aktuell information och 
nyheter om alla våra verksamheter.

facebook.com/tegelbruket
@tegelbruketorebro

#tegelbruketorebro

... och mycket mer! Läs mer om alla möjligheter på
www.tegelbruket.org

7/10  Reopening TB1625                8/11     Mindful yoga         
11/10     Mindful yoga                             11/11     Filmnatt tjejkväll
15/10     Konstkväll - testa graffiti m.m       18/11     Kulturnatten - dans 
22/10   Schackturnering                   6/12     Mindful yoga 
28/10     LAN 48h                             9/12     TB Live
4/11       Zombieattack                      16/12     Träningsevent
  

Fler möjligheter
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16:30-18:30  Plugga på TB studiestöd - Mattecentrum
19:00-22:00       Ramper
20.00-21.00 Gymintro 
20:30-22:00 Ultimate frisbee

19:00-23:00 Klättring 
19:00-23:00 Dans – drop-in i Multihallen
20:00-22:00 TB Käk – mat för 15:- i cafét
20:00-22:30 Stora hallen – olika aktiviteter varje vecka
20:00-22:30 Basket
21:00-22:00 Gametime - kahoot, bingo eller quiz i caféet

16:30-18:30 Plugga på TB studiestöd – Get Ready
17:30-19:00 TB Fys – gruppträning
18:00-21.00 Tisdagsklubben – olika aktiviteter för tjejer
19:00-21.30 E-sport: Gathers CSGO – anmälan till 
  esport@tegelbruket.org
19:00-22:00       Ramper
20:00-22:00 Dans – drop-in i Multihallen

19:00-23:00 Dans – drop-in i Multihallen
19:00-23:00 Klättring  
19:00-23:00       Ramper
20:00-22:00 TB Käk – mat för 15:- i cafét
20:00-22:30 Stora hallen – olika aktiviteter varje vecka
20:00-22:30 Basket

16:30-18:30 Plugga på TB studiestöd – Get Ready 
17:00-22:00 Tjejgym 
18:00-19:00 Basket – endast tjejer
19:00-20:00 Basket – endast killar
19.15-20.30 Innebandy Flex

Vissa aktiviteter riktar sig enbart till ett specifikt kön och vi välkomnar där alla som 
identifierar sig som det aktuella könet eller som ickebinära. 

13:00-17:00 Tjejgym

Måndagar

Fredagar

Tisdagar Lördagar

Onsdagar
Söndagar

Drop-in-aktiviteter för dig som är 16-25 år
TB1625 HT22 16:30-18:30 Plugga på TB studiestöd – Get Ready 

17:30-19:00 TB Fys – gruppträning 
20.00-22.00 Dans – drop-in i Multihallen

Torsdagar

Våra öppettider
Tegelbruket är öppet för TB1625 efter 
16 måndag-lördag till stängning. Spe-
cifiika tider gäller för tex gym och lov. 
Håll koll på tegelbruket.org.

TB Ungdomscafé
Du som tillhör TB1625 har rabatt-
erade priser i vårt ungdomscafé!

Plugga på TB!
På Tegelbruket finns flera ytor 
anpassade för plugg som 
går bra att använda under 
våra öppettider för dig 16-
25 år . Måndag-fredag 9-21 
erbjuds mellanmål och vissa 
dagar erbjuder vi även stu-
diestöd, se programmet!

TB1625
Du som är mellan 16-25 år (född 2006 tills      
dagen du fyller 26 år) har rätt att köpa TB-kort. 
Ett TB-kort ger dig tillgång till alla aktiviteter i 
aktivitetsprogrammet, samt mycket av det du 
kan läsa om på baksidan. TB-kortet kostar 
100:-/år och för 50:-/månad kan du lägga till 
gym. Håll utkik i våra sociala medier efter 
aktiviteter märkta med TB1625! 

Simon  Jones

Fler aktiviteter finns på baksidan.....


