
AFTER GAMEAFTER GAMEAFTER GAMESM-festen

Skanna QR-koden för att se allt 
som händer på Aft er game.

OBS! Ändringar kan ske i programmet. 

Program
31 januari – 5 februari



Välkommen på AFTER GAME! AFTER GAME! 
SM-f� ten

När SM-veckan pågår fyller vi våra mötesplatser med nya matupplev- 
elser, liveframträdanden, kulturaktiviteter och musik. På Hertig Johans 
torg och Skövde Kulturhus blir det fest varje dag!

Torgfesten på Hertig Johans torg
tisdag 17:00-19:00, onsdag-lördag: 12:00-19:00

Hertig Johans torg fylls av SM-festen Aft er Game. Här hittar du foodtrucks, vinter-
marknad, aktiviteter med scouterna, storbilds-TV med direktsändning från tävlingarna 
och scenprogram.

Upplev nya matupplevelser och njut av god mat genom att besöka någon av de 
foodtrucks som finns i veckan. Välj mellan afrikanskt, svensk husmanskost, vedugns-
bakad pizza eller testa langos-vinnarrätten från streetf ood SM 2022. 

Minnesvärd AW på Kulturhuset
onsdag-lördag: 17:00-19:30

Ta med dina kollegor och kunder till en minnesvärd AW! Under SM-veckan bjuder 
Skövde kulturhus in till en AW du sällan skådat! Husets ståtliga entré förvandlas till en 
glänsande lounge med DJ, livemåleri, cirkusshower och servering samt kulturaktiviteter i 
husets alla delar. Kostnadsfria föreställningar, konserter, bio och konstvisningar.

Biljett/entrè
De flesta aktiviteter på AFTER GAME är gratis men till vissa måste du anmäla dig eller 
köpa biljett/betala avgift  på plats. Detta framgår i programmet.

Till programpunkter markerat med         köps biljett via Kultur i Skövdes
evenemangskalender. Skanna QR-koden för att komma till program 
och biljettf örsäljning.

Biljetter kan också köpas i Informationsdisken på Skövde Kulturhus. 
Telefonnummer till Skövde Kulturhus: 0500-49 80 99.

För näringsidkare: Häng på temat vinter, is och eld
Det estetiska temat för Aft er game är vinter, is och eld. Hertig Johans torg och Kultur-
hustorget kommer fyllas av eldstäder, lyktor och marschaller. Häng på ni också och 
pynta fint utanför er entré. Varf ör inte ställa ut en lykta, marshall, granris och ett par 
gamla träskidor utanför er port. 

Granris finns att hämta kostnadsfritt, beställ hos jonna.ahlander@skovde.se 

Dela dina upplevelser i sociala medier under veckan på #SMVECKAN 
och #SMVECKANSKOVDE



Tid Plats Programpunkt  

12:00-19:00  Hertig Johans torg  Hertig Johans torg fylls av SM-festen After Game.  
  Här hittar du foodtrucks, marknad, aktiviteter med scouterna,   
  storbilds-TV med direktsändning från SM-tävlingarna och  
  scenprogram. 

12:00 St Helena Kyrka Lunchmusik med tankar från dagen 

14:00 Biograf Odeon, Skövde Kulturhus Matinéfilm: Själen är större än världen – 106 min (Folkets Bio) 
  Vi följer den 37-årige diskuskastaren Ricky Bruch under hård  
  träning inför de olympiska spelen i Los Angeles. Mellan trä-  
  ningspassen tar han under en intensiv period kontakt med  
  människosmugglare för att från DDR få ut en gammal vän och  
  idrottskompis, Wolfgang Schmidt, som nu sitter i husarrest efter  
  flyktförsök till väst. Gratis men biljett krävs.

15:00 Kulturiet, Skövde Kulturhus Mötesplatsen-Idrottsturim   
  Välkommen till en mötesplats om idrottsturism med fokus på   
  hållbara evenemang, hållbar användning av mark och vatten  
  samt hållbara transporter.

17:00 Kulturiet, Skövde Kulturhus Mötesplatsen: Idrottsturism med fokus på hållbarhet   
  Ni kommer få möta intressanta föreläsare och gäster inom   
  olika områden.

Dagsprogram onsdag 1 februari

Tid Plats Programpunkt 
 
14:00 Biograf Odeon, Skövde Kulturhus Matinéfilm: Red Army 76 min (Edge Ent.)  
  Dokumentärfilm om Röda arméns ishockeylag. Filmen skildrar   
  hockeylaget som var framtaget som ett instrument för den   
  sovjetiska propagandan, lagkaptenen Fetisovs resa från  
  nationalhjälte till politisk dissident och landets omvandling   
  från Sovjetunionen till dagens Ryssland. Gratis men biljett krävs.

17:00-19:00  Hertig Johans torg  Hertig Johans torg fylls av SM-festen After Game.  
  Här hittar du foodtrucks, marknad, aktiviteter med scouterna,   
  storbilds-TV med direktsändning från SM-tävlingarna och  
  scenprogram.    
 
17:00-20:00 Kulturlabbet After Game på KulturLabbet  
  Kreativt skapande i Paraplyet på temat: Vinter 
  Eldig spelkväll – Dungeons and Dragons i KulturLabbets café. 

18:00 Kulturlabbet, Eric ugglas Plats 1.  Invigningsparad   
  Veckan startar med en maffig invigningsparad på tisdagen,   
  kom och delta när vi kickar igång SM-veckans folkfest, After   
  Game! Samling från 17:30. 

18:15 Hertig Johans torg Invigningen    
  Sprakande invigning med invigningstal, dansuppvisningar   
  av Candanza, Helensdanskola. Skövde idolen Ruby framför   
  Skövdes SM-låt, eldshow, medaljceremoni. 

19.00 Biograf Odeon, Skövde Kulturhus Passagerare i natten   
  Årets mest stämningsfulla Parisromantik kommer från ett   
  familjedrama med retro Rohmervibbar och en Charlotte  
  Gainsbourg i toppform som nyskild tonårsmamma och  
  följeslagare till Frankrikes alla nattugglor.  
  Gratis men biljett krävs.

19:00 S:ta Helena Kyrka Musik i Helena ”Sånger till friheten”   
  S:ta Helena kyrkokör och Matteuskören.

Dagsprogram tisdag 31 januari



Tid Plats Programpunkt

Dagsprogram onsdag 1 februari

17:00-19:00 Rosa huset, Trädgårdsgatan 7 Öppen verkstad på Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad 
  Konstnärer arbetar vid pressarna, visar och berättar om  
  verkstadens verksamhet 

17:00-19:30 Skövde Kulturhus AW på Skövde Kulturhus     
  Kom in i värmen och upplev en minnesrik AW du sällan skådat.

17:00-20:00 Kulturlabbet, Eric Ugglas plats 1 After Five på KulturLabbet  
  Kreativt skapande i Paraplyet på temat: VinterBingo för dig  
  som är 13-19 år, i cafét kl 18-19, Brädspel i cafét kl 19-20

17:30 Hertig Johans torg Musikuppvärmning  
  Estetiska programmet inriktning musik på Gymnasieum Skövde 
  värmer upp scenen inför kvällens After Game.

18:00 Hertig Johans torg Hyllningen!  
  Scenprogram på Hertig johans torg med massa artister följt  
  av medaljceremoni. Vi hyllar Skövdes musikgenier med musik 
  pärlor signerat Skövde-artister och låtskrivare. Showkanalen  
  håller värmen uppe på Hertig Johans torg tillsammans med  
  gästartister denna kväll. Kvällen avsutas med medaljceremoni. 

18:00 Stadsbiblioteket, Skövde Kulturhus 20 framgångsrika idrottsprofiler från Skövde   
  SIF’s ordförande Stig Carlsson visar bilder och berättar om 20  
  framgångsrika idrottare från trakten som är framröstade av  
  föreningens medlemmar.

18:30-19:00 Konstmuseet, Skövde Kulturhus Sporten och Konsten: Föreläsning  
  Konstmuseets intendent och utställningsansvarig Tomas Asplund  
  Gustafsson föreläser om sportens roll i konsten.

19:00 Frejasalen, Skövde Kulturhus Stand up med Ola Aurell och Elin Almén  
  När SM-veckan kommer till Skövde intar Ståuppklubben Skövde  
  Kulturhusets intima scen, Freja, och bjuder in några av landets  
  roligaste komiker.  
  Biljett krävs. 

19:00 Biograf Odeon, Skövde Kulturhus Mrs Harris Goes to Paris  
  Den förtrollande berättelsen om en till synes helt vanlig brittisk  
  hushållerska, vars dröm om att äga en coutureklänning från    
  Christian Dior tar henne med på ett extraordinärt äventyr till Paris. 
  Gratis, men biljett krävs. 

19:00 Stadsteatern, Skövde Kulturhus Carl Einar Häckner - ”I för långt borta land”  
  Genom förvillande magi, dråplig humor, storytelling och  
  passionen för trolleri tar Carl-Einar med oss på en resa till ”för  
  långt borta land”. Berättelsen tar avstamp i farmors vardags 
  rum och en borttrollad ramlösa-kapsyl som Carl-Einar fort- 
  farande letar efter. 
  Biljett krävs, köps med SM-mössarabatt 
 
19:00 St:a Helena Kyrka Gospelmässa -”A message of love” med Skövde Gospel.

19:00 Immanuelskyrkan Skövde Föreläsning med Tomas Sjödin  
  ”Det händer när du vilar” – om att orka hela loppet  
  Författaren, pastorn, krönikören och föreläsaren Tomas Sjödin  
  föreläser om vikten av vila och om att orka hela loppet.

19:30 Konstmuseet, Skövde kulturhus Solokonsert: Kristian Anttila  
  Skövdefödda Anttila firar 20 år som artist med en akustisk solo-  
  föreställning som bygger på låtar från hans karriär. 



Tid Plats Programpunkt  

12:00-19:00  Hertig Johans torg  Hertig Johans torg fylls av SM-festen After Game.  
  Här hittar du foodtrucks, marknad, aktiviteter med scouterna,   
  storbilds-TV med direktsändning från SM-tävlingarna och  
  scenprogram. 

14:00 Biograf Odeon, Skövde Kulturhus Matinéfilm: Optimisterna – 93 min (Folkets Bio)  
  Optimisterna är en dokumentär om ett volleybollag från Norge  
  bestående av kvinnor mellan 66 och 98 år. De har tränat varje  
  vecka i 40 år men inte spelat en enda match. Med en genom  
  snittsålder upp mot 80 år känner de sig nu mogna. Men vem   
  ska de möta? Gratis men biljett krävs.

17:00-20:00 Kulturlabbet, Eric Ugglas plats 1 After Five på KulturLabbet  
  Kreativt skapande i paraplyet temat Vinter.Kom och spela  
  pingis, fussball och bordshockey!

17:00-19:00 Konstmuseet, Skövde Kulturhus Torsdag @ Konstmuseet: 2X Textila residens  
  Två av museets residenskonstnärer kommer tillbaka till Skövde  
  för en kväll.

17:00-19:30 Skövde Kulturhus AW på Skövde Kulturhus   
  Kom in i värmen och upplev en minnesrik AW du sällan skådat.

17:30 Hertig Johans torg Musikuppvärmning  
  Estetiska programmet inriktning musik på Gymnasieum Skövde 
  värmer upp scenen inför kvällens After Game.

18:00 Hertig Johans torg Körfesten!   
  Möt tre Skövdebaserade körer som bjuder upp till körfest!

18:00 Stadsbiblioteket, Skövde Kulturhus Johanna Frändén   
  Hon är en av vår tids viktigaste och mest intressanta röster i  
  offentligheten. Vi samtalar kring hennes utgivna böcker och  
  journalistiska arbete.

18:00-20:00 Rosa huset, Långatan 6 Öppen kroki med Elsa  
  Prova på kroki, en skissartad teckning efter levande modell.  
  Inga förkunskaper/föranmälan krävs. Kostnad 100kr inkl material.

19:00 Valhall, Skövde Kulturhus Mötesplatsen – Rörelseförståelse och välmåendeförståelse  
  Föreläsningar: Dr Dean Kriellaars – En av världens främsta  
  ambassadörer för physical literacy. Mia Börjesson – Att bli världs- 
  mästare i sitt eget liv. Om hur vi bygger ett starkt självförtroende  
  och ett psykologiskt immunförsvar.

19:00 Biograf Odeon, Skövde Kulturhus Jag är Zlatan – 102 min (Nordisk Film)  
  Berättelsen om Zlatan och hans osannolika resa, från Rosen- 
  gård och ut i världen, för att bli en av världens främsta fot- 
  bollsspelare. Gratis men biljett krävs.

19:00 Freja, Skövde Kulturhus Stand up  
  Ludde Samuelsson, Hampus Algotsson och Niklas Andersson  
  intar Ståuppklubben Skövde Kulturhusets intima scen Freja.  
  Biljett krävs.

19:00 S:ta Helena Kyrka ”Musik i Helena. ”En skrift i snön” 
  Musik av Benny Andersson, S:ta Helena Vokalensemble, Daniel  
  Jarl piano och Sten-Inge Johansson flöjt.

19:00 Stadsteatern, Skövde Kulturhus Operakväll med musikalpärlor   
  Upplev operasångare och musikalartister från GöteborgsOperan  
  i ett variationsrikt program som blandar storslagna klassiker med  
  personliga favoriter.

20:30 Sällskapet Dady´s joke  
  Livemusik på Restaurang Sällskapet.  
  Fri entré för middagsgäster, samt före kl 20:00.

Dagsprogram torsdag 2 februari



Tid Plats Programpunkt  

09:30-11:30 S:ta Helena Kyrka Mötesplats för barn och deras vuxna.  
  Vi sjunger, leker och fikar tillsammans.

09:30-12.00 Stadsteatern, Skövde Kulturhus Mötesplatsen – Idrottspolitisk träff  
  Välkommen till en idrottspolitisk träff om samhällsutmaningar  
  och idrottsrörelsens behov av stöd för att nå sina mål. 

10:00 Biograf Odeon, Skövde Kulturhus Barnbio – Ture & Jerry  
  Biovisning för småfolket! Gratis men biljett krävs.

12:00-19:00  Hertig Johans torg  Hertig Johans torg fylls av SM-festen After Game.  
  Här hittar du foodtrucks, marknad, aktiviteter med scouterna,   
  storbilds-TV med direktsändning från SM-tävlingarna och  
  scenprogram. 

14:00 Biograf Odeon, Skövde Kulturhus Matinéfilm: Superswede – 88 min (Nonstop Ent.)  
  En film om den svenska formel 1-föraren Ronnie Peterson vars  
  liv slutade med en våldsam krasch på Monzabanan utanför  
  Milano 1978. Gratis men biljett krävs.

16:00-18:00 Stadsteatern, Skövde Kulturhus Mötesplatsen: Prestationsanalys  
  Välkommen till en idrottspolitisk träff om samhällsutmaningar  
  och idrottsrörelsens behov av stöd för att nå sina mål.

17:00 Hertig Johans torg Musikuppvärmning  
  Estetiska programmet inriktning musik på Gymnasieum Skövde 
  värmer upp scenen inför kvällens After Game.  

17:00-19:30 Skövde Kulturhus AW på Skövde Kulturhus     
  Kom in i värmen och upplev en minnesrik AW du sällan skådat.

18:00-19.00 Hertig Johans torg Fredagsfest med Hanna Ferm samt medaljceremoni   
  Hanna Ferm intar scenen och skapar en riktig fredagsfest!

18:00-22:00 Kulturlabbet, Eric Ugglas Plats 1 After Five på KulturLabbet  
  Premiär för ”Uncle Jam” – jamsessions på KulturLabbets stora  
  scen. Kreativt skapande i Paraplyet på temat: Vinter, Ta med  
  din gitarr, dina trumpinnar eller låna instrument på plats och  
  jamma loss ihop med nya bekantskaper!

18:00 Biograf Odeon, Skövde Kulturhus Föreläsning: Dr PK Mahanandia  
  Hör Dr PK Mahandia berätta om sitt liv. Varför han tog sig  
  till Sverige från Indien på en cykel, livet som konstnär och   
  kärleken till Charlotte.

18:00 Stadsbiblioteket Intervju med Magnus Frisk  
  Skövdes idrottshistoriska sällskap intervjuar handbolls- 
  legenden Magnus Frisk. 

18:30 Konstmuseet, Skövde Kulturhus Konstvisning @konstmuseet  
  Välkomna till guidad visning med intendent Stefie Goudaki.

19:00 S:ta Helena Kyrka Musik i Helena. ”Kärleken till livet”.   
  Kören Carmina bjuder på sång.

19:00 Valhall, Skövde Kulturhus Punkfest med Millencollin, Neverstore, Bilsterhead, Snutjävel 
  Sveriges största punkband Millencolin kommer till Valhall för sin  
  hittills enda bokade spelning i Sverige 2023. Biljett krävs.

19:30 Konstmuseet, Skövde Kulturhus Stråkkvartett – Från klassiskt spel till folklig ton  
  Larm & Sirén: Stråkkvartett från Skaraborg.

20:00-22:00 Kyrktorget, S:ta Helena Kyrka Pannkakscykel på kyrktorget  
  Svenska Kyrkan bjuder på pannkakor och gemenskap. 

20:30 Restaurang Sällskapet M:W  
  Livemusik på Restaurang sällskapet.  
  Fri entré för middagsgäster, samt före kl 20:00.

Dagsprogram fredag 3 februari



Dagsprogram lördag 4 februari – Familjefest i city

Tid Plats Programpunkt  

10:00-18:00 Arena Skövde Prova-på idrotter

11:00-17:00 Commerce Familjedag och värmeria  
  Det serveras varm choklad med grädde och marshmallows till  
  kl. 15:00. Du kan få en fin ansiktsmålning och dansa till vår DJ! 

12:00-14:00 Hertig Johans torg Scenprogram för barnen  
  Minidisco med maskoten Hertig Johan, Balthazars familje- 
  quiz, godisregn, uppträdande av musikskolans barnkör Confetti  
  och Estetiska programmet inriktningmusik på Gymnasium  
  Skövde. Intill scenen finns massa skojiga aktiviteter som t.ex  
  scouterna, prova-på skidor och häst med sulky. 

12:00-19:00  Hertig Johans torg  Hertig Johans torg fylls av SM-festen After Game.  
  Här hittar du foodtrucks, marknad, storbilds-TV med direktsänd- 
  ning från SM-tävlingarna och scenprogram. 

13.00-14:00 Konstmuseet, Skövde Kulturhus Workshop i grafik för barn  
  Kom till Konstmuseet i Skövde och lär dig skapa grafik! 
  Jan Hilmersson från Skaraborgs konstgrafiska verkstad kommer  
  att lära oss skapa egen grafik. Barnaktiviteterna är på plan 1.

15:00 Biograf Odeon, Skövde Kulturhus Helene & Mathieu, 120 min  
  En lungsjuk kvinna reser till det norska fjordlandskapet för att  
  hela, men ställs inför livsavgörande beslut. Gratis, biljett krävs.

15:40 Billingebacken  Afterski – Livemusik & mat 
  Skön Afterski med livemusik & gott häng! Restaurang med   
  Knistads egna råvaror.

17:00 Hertig Johans torg Musikuppvärmning  
  Estetiska programmet inriktning musik på Gymnasieum Skövde 
  värmer upp scenen inför kvällens After Game.

17:00-19:30 Skövde Kulturhus AW på Skövde Kulturhus     
  Kom in i värmen och upplev en minnesrik AW du sällan skådat.

18:00-19.00 Hertig Johans torg Höj stämningen med Medina samt medaljceremoni  
  Efter utdelning av medaljer tar Medina över festligheterna.

18:00-20:00 Kulturlabbet, Eric Ugglas Plats 1 After Five på KulturLabbet  
  Filmkväll med popcorn och Kreativt skapande i Paraplyet 

18:00 Stadsbiblioteket, Skövde Kulturhus Samtal med Sofia Loft   
  Skövdes trefaldig världsmästare i styrkelyft som knep titeln  
  Mästarnas mästare i SVT i maj 2022.

18:30 Konstmuseet, Skövde Kulturhus Konstvisning @ Konstmuseet  
  Konstmuseets chef Thomas Oldrell håller en guidad visning

19:00 Freja, Skövde Kulturhus Stand up med Robin Berglund och Magnus Betnér  
  Ståuppklubben intar Kulturhusets scen Freja. Biljett krävs.

19:00 Biograf Odeon, Skövde Kulturhus The survivor – 129 min (Noble Ent)  
  Harry Haft blev som koncentrationslägerfånge tvingad att  
  boxas mot medfångar, i matcher på liv och död, medan de  
  nazistiska officerarna slog vad om utgången. Gratis, biljett krävs.

19:30 Stadsteatern, Skövde Kulturhus Konsert med Skaraborg Big Band  
  Storbandskväll som gästas av Ruby Lindén och Linus Johansson.

19:00 S:ta Helena Kyrka Musik i Helena – ”A Breath Of The Wild”  
  Musik ur dator- och tv-spelens värld. 

20:30 Restaurang Sällskapet Three Fifty Seven   
  Det lokala bluesrockbandet rockar loss på Restaurang Sällskapet.  
  Fri entré för middagsgäster, samt före kl 20:00. 

21:00-24:00 Husaren Pub Livemusik på Husaren  
  Henke från kända SCOTTS kör alla sina hits. Fri entré före kl 21:00.



Tid Plats Programpunkt  

11:00 S:ta Helena Kyrka Helenamässa 

13.00 Kulturhuset, Konstmuseet En timme konst  
  Guidad konstvisning på Konstmuseet.    
  Samling på plan 1. 

19:00 Biograf Odeon, Skövde Kulturhus Mrs.Harris Goes to Paris  
  Den förtrollande berättelsen om en till synes helt vanlig brittisk  
  hushållerska, vars dröm om att äga en coutureklänning från  
  Christian Dior tar henne med på ett extraordinärt äventyr till  
  Paris. Gratis men biljett krävs.

Dagsprogram söndag 5 februari



Övrigt som händer under SM-veckan

Biograf Odeon, Skövde Kulturhus  
måndag-fredag  14:00 Sportdokumentärer, visas varje vardag under SM-veckan. 

Öppna Galleriet, Skövde Kulturhus  
måndag-söndag 08:00-19:00 Konstutställning – Kraft och Rörelse  
  Kraft är den process som påverkar kroppars rörelse. I utställ-  
  ningen undersöker Estet programmet på Gymnasium Skövde  
  kroppens energier. 

Kulturhustorget  
måndag-söndag  Fotografiutställning – Kraft och rörelse  
  Att fånga rörelsen i en stillbild är något av en fotografisk  
  utmaning. Elever på Estetprogrammet- media och Samhälls- 
  programmet - media på Gymnasium Skövde tar sig an denna  
  utmaning i utställningen. 

Arena Skövde och Billingehov  
måndag-söndag  Typografiutställning - Sportcitat  
  Sport är ofta förknippat med fina hejaramsor, sånger och  
  citat. Estet programmet - media på Gymnasium Skövde har  
  jobbat med att belysa ett urval av dessa. 

Skövde Stadsmuseum, Kulturfabriken  
måndag-fredag  12:00-18:00 Äntligen! Skid-SM i Skövde 1982  
lördag 12:00-16:00 Efter flera misslyckade försök på 70-talet fick Skövde ytterligare  
  en chans att anordna skid-SM 1982. Det blev succé, rikligt med  
  snö och gnistrande vinterväder! 

Rosa huset, Kulturarbetarcentrum  
tisdag-fredag  15:00-19:00 Vacker prisbelönt fooutställning  
lördag 11:00-17:00 Vackra naturfoton på landskap, djur och natur i närmiljön  
  kring Skövde av sex prisbelönta fotografer som förenas i   
  gruppen Focus Natura. 

Kulturhuset  
onsdag-lördag 17:00-19:30 Kulturhuset bjuder in till en After Work du sällan skådat! 
  Skövde kulturhus entré förvandlas till en mötesplats med DJ,  
  livemåleri, cirkusshower och servering. Husets lokaler bjuder in  
  till upplevelser, författarsamtal, föreläsningar, konst, teater, film  
  och musik. 

Sankta Helena kyrka  
måndag-lördag 08:00-19:00 Öppen Kyrka – Stillhet i Centrum   

 15:00-18:00 Barnpyssel, kom in i värmen och pyssla.

Sankt Lukas kyrka  
måndag-söndag 08:00-16:00 Öppen Kyrka

  Fotoutställning "Vinter"  
  En samlingsutställning under tema ”Vinter” med bilder av  
  Skövdefotografen Tobias Andersson.

  Barnpyssel, kom in i värmen och pyssla. 

Kyrkans hus  
torsdag-fredag  10:00-16:00 Elins Café – ett café för alla  
lördag 11:00-14:00  



AFTER GAMEAFTER GAMEAFTER GAMESM-festen
Dela dina upplevelser i sociala medier 
under veckan på #SMVECKAN och 
#SMVECKANSKOVDE


