Grästorps kommun

Höstlov 2017
Aktiviteter
Vecka 43/44

28/10 - 5/11

Höstlovsprogrammet finns även på www.grastorp.se
Evenemangskalendern har aktiviteter under hela året.

LÖRDAG 28 OKTOBER
Vi arrangerar en Klubbhoppning
Lördagen den 28 oktober
Klasser från 10 cm o uppåt
Pris: 70 kr
Alla får rosett.
För att tävla behöver man vara medlem i Ridklubben.
Frågor: Stina Baldinger 0703-30 70 78

MÅNDAG 3O OKTOBER

Vill du vara i stallet på höstlovet?!
Heldagar i stallet för alla
Vi pysslar med och lär oss om hästar, rider
såklart, bakar, pysslar, gosar med kaniner och
marsvin m.m.

Måndag 30 oktober
Fredag 3 november
Kl. 9.00-16.00
Pris: 300 kr
Fm-fika, lunch o mellis ingår.

Anmälan och frågor till Stina Baldinger som kommer att vara med hela
tiden 0703-30 70 78.

VÄLKOMMEN TILL EN KULIG DAG!!!

Höstlov på Älgens Berg
Kungajaktmuseet Älgens Berg, Bergagården, Hunneberg
vecka 44, öppettider kl. 11.00–16.00,
måndag-fredag.
Det är dags för höstlovsaktiviteter
på Hunneberg!
Kungajaktmuseet Älgens Berg bjuder in till en spännande värld som
berättar om bergens vilda djur, och vackra natur.
Under höstlovsveckan har du möjlighet att pyssla med inspiration från
höstens färger och material. Vi har ett uggletema men bara din fantasi
sätter gränser. Lös den kluriga utmaningen i museets utställning och lär
dig mer om bergens olika djur.
Utanför museet brinner elden i Bergagårdens grillhus mellan kl 11-15, så
glöm inte grillkorven! Passa på att gå en höstpromenad runt Bergagården,
njut av de vackra färgerna på träden, den friska höstluften och vem vet
kanske träffar du på älgen?
Under höstlovsveckan är det fri entré för barn och halv entré för vuxna i
barns sällskap på Älgens Berg.
Välkommen!
Kungajaktmuseet Älgens Berg
Hunneberg 121, 468 31 Vargön
0521-27 00 40
museet@algensberg.com
www.algensberg.com

Grästorps Tennisklubb
Hyr hallen för halva priset under lovet. 50 kr/tim.
Utrustning finns att låna.
Ove Andersson 070-238 11 83.

HÖSTLOV = LÄSLOV = BOKBINGO
Tänker du läsa mystiska, spännande eller böcker om
hästar eller andra djur på läslovet?
Har du läst om drakar och trollkarlar eller läser du
bara roliga böcker?
Då kan du spela bokbingo och få chansen att vinna en
biocheck, glass eller fika på Kulturcafét. Kom till
biblioteket under höstlovet och fyll i en bingobricka eller två.
Bingobrickorna finns att hämta på biblioteket.
Lämna in din bricka senast 30 november
Ålder: 6-15 år
Plats: Biblioteket
Tid och datum: vecka 44 under ordinarie öppettider.
Kontaktperson: Yvonne Tosthage,
Tel. 0514-58032
Eventuell kostnad: Gratis
Öppet:
Mån -Fre. 9.00-19.00
Lör. 9.00-14.00

Lunnevibadet
Öppettider:
Mån – fre. 10.00–20.00
Lördag den 4 november och söndag 5 november STÄNGT.
Onsdag den 1 november – fredag den 3 november är hinderbanan öppen.
Krav att kunna simma.
Barn upp till 16 år: GRATIS
Kontakt: Receptionen 0514-580 23

TISDAG 31 OKTOBER
Skattjakt för 6 -10 åringar
vi letar smaskiga guldpengar på kulturhuset mellan kl 14.00-16.00

Grästorps Tennisklubb
Hyr hallen för halva priset under lovet. 45 kr/tim. Racket och
bollar för nybörjare finns att låna.
Ove Andersson 070-238 11 83.

Biblioteket – Läslovstips för 8-9 år
Yvonne och Karin tipsar om bra och roliga böcker för dig i åldern 8-9 år.
När: 31 oktober
Tid: kl.10.00
Plats: Kulturhuset, Bellmansalen.
Ingen kostnad.
Kontaktperson: Karin Lyberg, Grästorps bibliotek
Tel. 0514-58034

HÖSTLOV = LÄSLOV = BOKBINGO
Tänker du läsa mystiska, spännande eller böcker om
hästar eller andra djur på läslovet?
Har du läst om drakar och trollkarlar eller läser du bara
roliga böcker?
Då kan du spela bokbingo och få chansen att vinna en
biocheck, glass eller fika på Kulturcafét. Kom till biblioteket under
höstlovet och fyll i en bingobricka eller två.
Bingobrickorna finns att hämta på biblioteket.
Lämna in din bricka senast 30 november
Ålder: 6-15 år
Plats: Biblioteket
Tid och datum: vecka 44 under ordinarie öppettider
Kontaktperson: Yvonne Tosthage,
Tel. 0514-58032
Eventuell kostnad: Gratis
Öppet:
Mån -Fre: 9.00-19.00
Lör: 9.00-14.00

ONSDAG 1 NOVEMBER
Spökvandring bakom kulisserna på spökhuset
för 9-12 åringar
En guidad upplyst vandring där man får se häftiga effekter och hur
miljöerna är uppbyggda. Samling på Kulturhuset kl. 17.00 för promenad
Föranmälan görs till biblioteket, tel. 0514 – 580 30

Grästorps Tennisklubb
Hyr hallen för halva priset under lovet. 50 kr/tim.
Utrustning finns att låna.
Ove Andersson 070-238 11 83.

Är du nyfiken på att prova teater?
Häng med Flo-Sals ungdomsteater på ett gratis ”prova-på”-pass.
Vi kommer att göra olika roliga teaterövningar, och man behöver inga
förkunskaper.
Tid: 1 november
kl. 13.00–14.30
Plats: Bellmansalen, Kulturhuset i Grästorp
Ålder: Från 10 år och uppåt.
Kontaktperson: Sofia Jessen, 0706-47 45 79 eller
flosalsbygdegardsforening@gmail.com

Ungdomsverksamheten 0514
Ungdomsverksamheten 0514 åker till Liseberg 1november, anmälan krävs.
Mer info kommer hos 0514 och på facebook, ”0514
Ungdomsverksamheten” och instagram.

HÖSTLOV = LÄSLOV = BOKBINGO
Tänker du läsa mystiska, spännande eller böcker om hästar eller
andra djur på läslovet?
Har du läst om drakar och
trollkarlar eller läser du bara
roliga böcker?
Då kan du spela bokbingo och få
chansen att vinna en biocheck,
glass eller fika på Kulturcafét. Kom
till biblioteket under höstlovet och
fyll i en bingobricka eller två.
Bingobrickorna finns att hämta på biblioteket.
Lämna in din bricka senast 30 november
Ålder: 6-15 år
Plats: Biblioteket
Tid och datum: vecka 44 under ordinarie öppettider.
Kontaktperson: Yvonne Tosthage,
Tel. 0514-580 32
Eventuell kostnad: Gratis
Öppet:
Mån -Fre: 9.00-19.00
Lör: 9.00-14.00

TORSDAG 2 NOVEMBER
HÖSTLOV = LÄSLOV = BOKBINGO
Tänker du läsa mystiska, spännande eller
böcker om hästar eller andra djur på läslovet?
Har du läst om drakar och trollkarlar eller
läser du bara roliga böcker?
Då kan du spela bokbingo och få chansen att
vinna en biocheck, glass eller fika på
Kulturcafét. Kom till biblioteket under
höstlovet och fyll i en bingobricka eller två.
Bingobrickorna finns att hämta på biblioteket.
Lämna in din bricka senast 30 november
Ålder: 6-15 år
Plats: Biblioteket
Tid och datum: vecka 44 under ordinarie öppettider.
Kontaktperson: Yvonne Tosthage,
Tel. 0514-580 32
Eventuell kostnad: Gratis
Öppet:
Mån -Fre: 9.00-19.00
Lör: 9.00-14.00

Bokstavsjakt
Bokstavsjakt på ”byn”. Start kulturhuset
klockan 9.30 – 11.30.
Arr: Korpen

FREDAG 3 NOVEMBER
Baka ”Spindelmuffins” för 10-13 åringar
Vi bakar läskigt men mumsigt på kulturcafét mellan kl. 13.00–
15.00 och fikar tillsammans efteråt.
Föranmälan görs till biblioteket, tel. 0514 – 580 30

HÖSTLOV = LÄSLOV = BOKBINGO
Tänker du läsa mystiska, spännande eller
böcker om hästar eller andra djur på läslovet?
Har du läst om drakar och trollkarlar eller
läser du bara roliga böcker?
Då kan du spela bokbingo och få chansen att
vinna en biocheck, glass eller fika på
Kulturcafét. Kom till biblioteket under
höstlovet och fyll i en bingobricka eller två.
Bingobrickorna finns att hämta på biblioteket.
Lämna in din bricka senast 30 november
Ålder: 6-15 år
Plats: Biblioteket
Tid och datum: vecka 44 under ordinarie öppettider.
Kontaktperson: Yvonne Tosthage,
Tel. 0514-580 32
Eventuell kostnad: Gratis
Öppet:
Mån -Fre. 9.00-19.00
Lör. 9.00-14.00

Vill du vara i stallet på höstlovet?!
Heldagar i stallet för alla

Vi pysslar med och lär oss om hästar, rider
såklart, bakar, pysslar, gosar med kaniner
och marsvin mm.
Fredag 3 november
kl. 9.00-16.00
Pris 300 kr
Fm-fika, lunch o mellis ingår.
Anmälan och frågor till Stina Baldinger som kommer att vara med hela
tiden 0703-30 70 78

VÄLKOMMEN TILL EN KULIG DAG!!!
Futsalturnering, bollhallen
Här kommer aktiviteten från NordSyds ungdomsgrupp
När: 3 november
Tid: 10.00 – 16.00
Var: Bollhallen
För: 14 – 25 år
Anmälan senast 31 oktober
Kazem Afshar, mobil. 070- 036 14 93
Lisa Lundmark, mobil. 073- 81 29 077
Mer information se evenemangskalendern på hemsidan

Grästorps Tennisklubb
Hyr hallen för halva priset under lovet. 50 kr/tim.
Utrustning finns att låna.
Ove Andersson 070-238 11 83.

LÖRDAG 4 NOVEMBER
Grästorps Ridklubb

spökvandring
på ridklubben
lördag 4 november
kl. 18.30-20.30
pris 20 kr
fika finns att köpa

ungdomssektionen

Föreningskansliet 0514-392 26
Med reservation för eventuella ändringar!

