
2021
Höstlov



FISKA MED AKTIVITETSHUSET 
Åk 7-17 år

Datum: onsdag 3/11
Tid: kl 08.00 – 16.00
Var: Tollerupssjön
Kostnad: 100 kr

Denna tur går till Tollerupssjön utanför Höör där vi kommer 
att fiska flug/spinnfiske och grilla korv.
Föranmälan krävs.

SPÖKRUNDA
Åk 7-17 år

Datum: torsdag 4/11
Tid: kl 18.00 – 00.00
Var: Aktivitetshuset/Fulltofta

Denna kvällen börjar på Aktivitetshuset med fika och en läskig film sedan beger vi 
oss ut till vår spökvandring ute i Fulltoftaskogarna. Häng med om ni vågar!
Aktiviteten är kostnadsfri men föranmälan krävs.

HALLOWEENBAK PÅ AKTIVITETSHUSET
Åk 4-6

Datum: fredag 5/11
Tid: kl 10.00 – 17.00
Var: Aktivitetshuset 

Vi bakar rysligt goda bakverk med Halloween-tema. 
Aktiviteten är kostnadsfri men föranmälan krävs. 

HALLOWEENFEST FÖR LSS HÖRBY KOMMUN
Datum: måndag 1/11
Tid: kl 18.00-21.00
Var: Aktivitetshuset

På scen Mikael Hemmingsson. Vi bjuder på kaka och kaffe och håller kiosken öppen
Fri entré. Ingen föranmälan behövs. 

TÄVLINGSDAG 
Åk 4-6

Datum: tisdag 2/11 
Tid: kl 12.00 – 16.00 
Var: Lågehallarna

Denna dag tillbringar vi i Lågehallen. Vi tävlar i en hel rad olika grenar som har med 
sport att göra (fast ändå inte) för att till slut utse vinnarna i årets tävlingsdag!
Aktiviteten är kostnadsfri men föranmälan krävs. 

BILJARDUPPVISNING
Åk 7-17 år 

Datum: tisdag 2/11
Tid: kl 18.00 – 21.00
Var: Aktivitetshuset

Trick-shot artisten Tom Eksell kommer till Aktivitetshuset och kör en uppvisning bara 
för oss! Aktiviteten är kostnadsfri, ingen föranmälan krävs.

JUMPYARD
Åk 4-6

Datum: onsdag 3/11
Tid: kl 10.00 – 17.00
Var: Jumpyard i Kristanstad 
Kostnad: medlem 100 kr / icke medlem 150 kr

Häng med oss och hoppa loss på Jumpyard i Kristianstad. Vi bjuder på lunch under 
dagen. Kostnad för medlem 100 kr. Icke medlem 150 kr.
Anmälan krävs och görs genom ifylld blankett tillsammans med betalning.



SKAPA DITT EGET SPEL I ROBLOX
från 10 år 

Datum: torsdag 4/11
Tid: kl 10.00 – 15.00 (lunchmackor ingår)
Var: Hörby bibliotek

Skapa ditt eget spel i Roblox med programmeringshjälp från Hemkodat. 
Datorer finns, men vill du ha med din egen går det också bra.
Anmäl dig till Hörby bibliotek 0415-378450. Begränsat antal platser.  
Ange om du behöver specialkost. Allt är gratis!

GRETA GET - EN SANITÄR ANGELÄGENHET
För lediga skolbarn 5-10 år och deras familjer eller fritidshem

Datum: fredag 5/11
Tid: kl 10.00 – 12.00
Var: Hörby bibliotek

Möt Greta Get, Gunvor Grönkål, Doktor Broccoli och Professor Skräp i en sprudlande 
musiksaga med efterföljande återbruksworkshop.
För lediga skolbarn 5-10 år och deras familjer.
Gratisbiljetter kan hämtas på biblioteket från och med 29/10.

LÄSLOVSBOKEN
Låna och läs 1 bok under läslovet, fyll i en läslovslapp och delta i utlottningen av fina 
priser! Du väljer på vilket sätt du vill läsa: pappersbok, ljudbok, e-bok eller DAISY.
Du kan vara mellan 0 och 18 år för att vara med.



Öppettider vecka 44
Måndag 10.00 - 19.30
Tisdag 10.00 - 19.30  Tipsrunda för barn upp till 15 år
Onsdag                 10.00 - 19.30  Poolparty mellan kl 16.00-19.00
Torsdag                 10.00 - 21.30  Obs! Relaxkväll efter kl 18.00 och 18-års gräns
Fredag 10.00 - 19.00
Lördag 11.00 - 16.45
Söndag 11.00 - 16.45 

Saker att ha koll på 
• Vår hinderbana kommer ligga i vattnet måndag – fredag mellan kl. 10.00-16.00
• Under poolpartyt har vi hinderbanan i vattnet fram till 18:30, spelar musik i

simhallen samt har fiskedamm under utsatta tider.
• Barn under 10 år måste ha med sig en badande vuxen.
• Ingen vattengympa eller simskola under lovet.

HÖRBY KARATEKLUBB
från 7 år 

Datum: tisdag 2/11 & torsdag 4/11
Tid: 2/11   kl 18.00–19.00  7-11år 

kl 18.30 - 20.00 12 år och uppåt 
       4/11    kl 18.00–19.00  7-11år 

kl 18.30 - 20.00 12 år och uppåt       
Var: Älvdalsskolan
Kostnad: kostnadsfritt

Välkommen att prova på i vår vanliga verksamhet på Älvdalsskolan. 
Träning sker barfota och i gympakläder. 

Barn 7-11 år tisdagar och torsdagar 18–19.00.
Ungdom 12 och upp tisdagar och torsdagar 18.30–20

PROVA PÅ VIRTUELL MOTORSPORT MED SMK HÖRBY
från 12 år

Datum: torsdag 4/11
Tid: kl 10.00-12.00
Var: SMK Hörbys klubbhus (Norregatan 2b)
Kostnad: kostnadsfritt

Upplev känslan av att köra rallybil i SMK Hörbys nya anläggning för virtuell motor-
sport. Du sitter i en rallystol och med exakt samma ratt, växelspak, handbroms och 
pedaler som i en riktig bil. Sedan gäller det att köra så fort som möjligt på sträckorna 
utan att köra av vägen. Virtuell Motorsport är en tävlingsform med olika mästerskap 
och som exploderat under pandemin när de flesta live rally varit nedstängda. 

Ingen föranmälan behövs. 

Kontaktperson: Tommy Svensson 0705-28 55 33.



www.hörby.se


