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Halloweenpyssel
Årsk 4-6 

Datum: 30/10
Tid: kl 10.00 – 17.00
Var: Aktivitetshuset  
Kostnad: kostnadsfritt

Kom ner till oss på Aktivitetshuset och karva din egna halloweenpumpa. 
DROP-IN!

BIBLIOTEKET
Rysliga Berättelser
för skolbarn

Datum: 28/10
Tid: se SNOKAbibliotek och social medier
Var: Hörby Bibliotek
Kostnad: kostnadsfritt

Vid flera tillfällen under dagen läser vi rysliga berättelser. Mer information kommer, så 
håll utkik på SNOKAbibliotek, Facebook, Instagram med mera.
Föranmälan krävs! Boka plats på 0415-378450.

Robotbygge
8 - 15 år

Datum: 2/11
Tid: kl 10.00 – 12.00
Var: Hörby Bibliotek
Kostnad: kostnadsfritt

Vem tycker inte att robotar är häftiga?
Bygg, styr och programmera vår mBot som kan köra i en labyrint, hinderbana eller 
spela robotfotboll. Proffsiga handledare från Hemkodat. Material finns att låna.

Föranmälan krävs! Boka plats på 0415-378450 från och med 26 oktober. 

AKTIVITETSHUSET 
 
HALLOWEENKAMPEN
Årsk 4-6

Datum: 27/10
Tid: kl 09.00 – 17.00
Var: Aktivitetshuset / Extreme Zone, Malmö 
Kostnad: 150 kr för medlemmar / 200 kr för icke medlemmar

Var med och tävla i vår 3-kamp med halloweentema som avslutas på Extreme Zone!
Begränsat antal platser! Föranmälan krävs.

FIFA-TURNERING
Årsk 4-6

Datum: 28/10
Tid: kl 10.00 – 16.30
Var: Aktivitetshuset 
Kostnad: kostnadsfritt

Nu ska vi avgöra vem som blir årets FIFA-spelare 2020! 
Föranmälan krävs. Mer information fås vid anmälan! 

Fiska med Aktivitetshuset
Årsk 7-17 år

Datum: 28/10
Tid: kl 09.00 – 16.30
Var: Tollerupssjön
Kostnad: 100 kr

Följ med oss och fiska i Tollerupsjön. Föranmälan krävs. Mer information fås vid 
anmälan! 

Spökvandring
Årsk 7-17 år

Datum: 29/10
Tid: kl 16.00 – 00.00
Var: Aktivitetshuset
Kostnad: kostnadsfritt

Häng med på vår läskiga spökvandring! Vågar du anmäla dig?
Mer information fås vid anmälan! Föranmälan krävs.



Spelprogrammering
10 - 15 år 

Datum: 2/11
Tid: kl 13.30 – 16.00
Var: Hörby Bibliotek 
Kostnad: kostnadsfritt

Många gillar att spela datorspel, så varför inte skapa sitt eget? Vi kodar egna  
datorspel från grunden i programmet Scratch. Proffsiga handledare från Hemkodat. 
Tag med egen dator om du har, annars kan du låna.

Föranmälan krävs! Boka plats på 0415-378450 från och med 26 oktober. 

ÖVRIGA ARRANGÖRER AV AKTIVITETER
Hörby Karateklubb
från 7 år 

Datum: 27/10 & 29/10
Tid: 27/10 kl 18.00–19.00  7-11år 
                    kl 18.30 - 20.00 12 år och uppåt 
        29/10 kl 18.00–19.00  7-11år 
                    kl 18.30 - 20.00 12 år och uppåt       
Var: Älvdalsskolan
Kostnad: kostnadsfritt

Vi välkomnar att komma och prova på i vår vanliga verksamhet på Älvdalsskolan, 
barfota och gympakläder. 

Barn 7-11år tisdagar och torsdagar 18–19.00.
Ungdom 12 och upp tisdagar och torsdagar 18.30–20.00

Prova på Linedance med Ringlake Linedancers
från 7 år 

Datum: 1/11
Tid: kl 16.30 – 17.30
Var: Aktivitetshuset, Ågatan 2A 
Kostnad: kostnadsfritt

Vill du prova på linedance? Då ska du passa på när Ringlake Linedancers kommer till 
Aktivitetshuset. Begränsat antal platser! Max antal 15 deltagare.

För frågor och bokning av plats kontakta Marianne Meijer, 0735-271218.



Östra Sallerupsdagen 
från 7 år

Datum: 29/10
Tid: kl 12.00-16.00
Var: vid Kulturhuset i Östra Sallerup 
Kostnad: kostnadsfritt 

Hos oss i byn Östra Sallerup kan du göra många olika saker:
• Pröva att gå på styltor. 
• Skriva med bläck och fjäderpenna. 
• Leta bokstäver efter markeringar på en karta i en park från sextonhundratalet. 

Lyckas du kombinera bokstäverna rätt får du välja en liten present. 
• Känna på en mobiltelefon som väger mer än ett kilo. 
• Testa en Walkie Talkie. 
• Grilla korv över öppen eld och med grillpinne. Tag med din egen korv. 

Aktiviteten passar alla årskurserna från ett till nio. Vi tar emot er torsdagen 29 
oktober 12.00 -16.00. Du kan åka med Skånetrafikens buss 471 från Hörby eller i bil. 
Vuxna som följer med är också välkomna. Resan tar tolv minuter med buss. Stig av 
bussen vid kyrkan i Östra Sallerup. Gå över vägen och ner för kyrkbacken där vi finns 
vid det röda Kulturhuset. 
 
Välkomna önskar Föreningen Jöns Henrikssons Minne Eva Grip info@karlxistenar.se. 
0733–861966 och Hörby Radioförening Kjell Larsson info@horbyradioforening.se
 

Friskis och Svettis 
Alla skolungdomar får träna utan kostnad på gruppträningspass.  
20 kr för gymmet. Erbjudandet gäller mellan 24-31 oktober. 
Gästbokning sker via 0413-400530

Hörby Brottarklubb 
 
Finns träningar för barn mellan kl 18.00-20.00 tisdagar & torsdagar.
Att ta med sig: skor, vattenflaska och inomhuskläder. Vi finns i Lågehallarna.

Hörby Sportskytteklubb
 
Måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kommer vi att ha öppet för er.
Vi på klubben lånar ut det som ni behöver använda för att kunna skjuta.
Vid frågor ring Anders H. på 0760-18 28 25 eller skriv till e-post  
Andershenriksson.hssk&yahoo.se

Höstlov på Lågedammsbadet
Öppettider 26 okt - 3 nov
Måndag  10.00 - 19.30
Tisdag  10.00 - 19.00
Onsdag                 10.00 - 19.30
Torsdag                 10.00 - 20.00
Fredag  10.00 - 19.00
Lördag  11.00 - 16.45
Söndag  11.00 - 16.45 

Saker att ha koll på 
• Inträdet kostar 50 kr för barn mellan 3-17år.
• Barn under 10 år måste ha med sig en vuxen.
• På tisdagar och lördagar får alla barn som är medlemmar i Ica kvantums paprika
   klubb bada gratis, mot uppvisande av kort.
• Vår uppblåsbara hinderbana kommer ligga i vattnet måndag – fredag 10.00 -16.00 
   bara under vecka 44.




