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Tips för v 5  Öppet hus på Grenna Museum & SmåLit 

  
Den 4 februari bjuder Grenna museum in till öppet hus med många trevlig aktiviteter, 

släktforskning, stadsvandring eller titta på föremål som finns i samlingen är några av 

de aktiviteterna ni kan vara med på. Se QR-kod för program.  

 

Den 4 februari är det också dags för årets litteraturfestival. SmåLits fullspäckade 

dagsprogram erbjuder ett sjuttiotal olika programpunkter, bland annat författarsamtal, en bokmässa med 

åttiotalet utställare, scenkonst, lyrik, historia och utställningar för alla åldrar. Smålands litteraturfestival går i 

år av stapeln för sjunde året i rad! Årets tema är Motstånd. 

Man ska säga ja till livet, men motståndet finns där redan när 

vi slår upp ögonen.  

På kvällen blir det SmåLits författarscen som avslutar 

Smålands Litteraturfestival 2023 med fördjupande scensamtal 

med aktuella och välkända författare. Under kvällen 

arrangeras också bokförsäljning och boksignering. 

 

 

 Händer i veckan:       

    

 

Tis Kameliadamen, Spira kl. 19:00 

Tis SHL, HV 71 – Timrå, Husqvarna Garden kl. 19:00  

Ons  Quiz, Bishops Arms kl. 18.00 

Tors The magnificent seven, Spira kl. 18:30 

Fre The Lion King, Jönköpings Konserthus kl. 19:00 

Lör- sön Antikmässan, Huskvarna folkets park, kl. 10:00 -16:00, sön till 15:00 

Lör Smålands litteraturfestival, Biblioteket, kl. 11:00 – 16:00 

Lör  Smålands litteraturfestival – kvällsprogram, Spira, kl. 18:00 – 21:00 

Lör Öppet hus på Grenna museum, kl. 12:00 – 16:00 

Sön  Stockholm Swing all Stars, Jönköpings Teater kl. 15:00  

Sön Cityloppis, Atollen kl. 11:00 – 15:00 
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Museer & utställningar mm 

 

 Jönköpings läns museum, tis, tors 10-19, ons 10-21, lör & sön 11-15  
 Tändsticksmuseet, stängt för renovering!  

 Husqvarna museum, må-fr 10–15, lö-sö 12–16  

 Norrahammars Industri- & Bygdemuseum, lö 11-15 15/1- 23/4 

 Grenna museum tis-fre 10-16 lör-sön 12-16     

 Galleriet Grenna Museum Flygkonst – modeller och målning 13/1 – 12/2                        

 Franckska gården, Gränna, Kvinnliga fotografer i Gränna, 12/2-28/2-2023 

 Stadshistorisk utställning, Arkivhuset, samma öppettider som Stadsbiblioteket 

 Galleri Lloyd Tabing, Tändsticksområdet, to-lö 11–14    

 Konstnärshuset Svavel, Johan Hultberg, 4/2 – 19/2                                        

 Grenna museum, Kvinnor i polarhistorian 1/10 – 30/4-2023 

 Österängens konsthall, ”Medan eld sätter sig i min hals” 21/1-5/3 

 

Tips på aktiviteter   

 

 Vandring, utsiktsplatser och annat kul ute i naturen 

 Besök Alpackor på Gladhytt på Visingsö, förbokas 

 Visingsö på cykel, boka cykel hos Leklandet året runt 

 Ridturer, Stall Roempke, Visingsö & Ölandsberg (söder om Gränna)   

 Skaparverkstad på Jönköpings Läns Museum                                                             

 Agent Bauer – en annorlunda stadsvandring när det passar dig! Kartor  

finns på våra InfoPoints och på hotellen i Jönköping! 

 Escape House, Tar ni er ut i tid? Jönköping, förbokas.                                             

 Prison Island, Fängelseäventyr och Lasergame, Huskvarna, förbokas  

 Homerunners, Spela dina favoritsporter i en virtuell värld, Brunnsgatan Jönköping 

 Golfsimulator i Gränna och Skärstad samt Jönköpings Golfklubb 

 Racketcentrum, Tennis, badminton, squash, padel, curling, bowling (flera ställen) 

 Vroom Gokart inomhus & utomhus, Torsvik, Drop in, sön 12-16  
 Upptech, vetenskap & teknik, öppet lö-sö 10-16  

 Padel, flera arenor i kommun,  

 Klättervigören – klättring för alla 

 Rosenlunds Äventyrsbad                                                                                                                                     
 Skridskoåkning, Smedjehov, Husqvarna Garden, Vapenvallen & Råslätts IP 

 Bangolf inomhus, Rosenlund öppet mån – tors 

 Skidspår är öppna vid Hallbystugan. IKHP i mån av natursnö (skidspar.se) 

 Järabacken, skiduthyrning och värmestuga finns 

 Fritidsbanken Öxnehaga, utlåning av fritidsprylar, jonkoping.se/fritidsbanken   

 

 

                                      Vi nås på telefon & mail mån-fre 9.30–16.30, lunch 12.00–13.00. 

mailto:info@destinationjonkoping.se

