
Höstlovsprogram
2019



Friskis och Svettis
Alla skolungdomar tränar gratis på alla våra gruppträningspass och för att 
träna på gymmet kostar det 20 kr under Novemberlovet. 

Höstlov på Museet
Så kul att pyssla nu när det blir mörkare.
Kom till Hörby Museum, ung som gammal, och pyssla fint till Halloween.
Du gör saker med papper, garn, glas, tyg, pärlor.  
Höstlovspyssel är öppet torsdag kl 14-18, fredag, lördag och söndag kl 13-16.  
Material finns, allt gratis.  
Passa också på att se Hörby Konstförenings utställning ”Höstsalongen”. 

Undrar du något – ta kontakt med Ann-Kristin Olsson 0415-37 84 49,  
ann-kristin.olsson@horby.se 

ABF
Gör en egen junk journal/scrapbook!  För dig i årskurs 6-9
Datum: Tisdagen den 29 oktober mellan kl 10-12 
Pris: 40 kr då ingår material och frukt. 
- Anmälan till info.horby@abf.se 
Frågor: Kerstin Ingelmark, 070-7268167 

Bästa biennalen!
När: 30 okt kl 12.00–18.00 
Var: Tvärgatan 2B, 242 33 Hörby
Pris: Fri entré 
Målgrupp: 12-25 år 

Bästa biennalen är en konstbiennal över hela Skåne. Hörbys del i biennalen blir graffiti 
och graffitikonstnären Tim Nedrup kommer till Hörby och gör ett konstverk på Aktivi-
tetshusets entré (utomhus), inför publik. 
Alla är välkomna!
 
Kontaktperson:  
Viktoria Munck, viktoria.munck@horby.se  0415-378455



Biblioteket
Återskapa - Kom och skapa något nytt av gammalt spillmaterial!
Var? Hörby bibliotek Tisdag 29 okt kl 13.00-16.00
Drop in. Alldeles gratis!
Lämpligt för barn från 6 år

Kontaktuppgifter: Hörby bibliotek tfn 0415-378450

Hörby sportskytteklubb
Måndag, tisdag, onsdag samt fredag kl. 18.00 - 20.00
HÖRBY SSK 
SVETSAREGATAN 12A, 242 35  HÖRBY 
Telefon: 0760-18 28 25 FRÅGOR
 E-post: andershenriksson.hssk@yahoo.se

Välkomna upp till hallen och prova på skytte med luftgevär. 
 Barn, unga, som äldre. Tjejer som killar.  Gratis. 
Klubben har gevär till alla skyttar. Hallen passar in till alla funktionsvarianter. 
När röken har skingrats sitter du med ett nytt rekord för dagen



Aktivitetshuset 

Alien 3-kamp och Laser Zone med Aktivitetshuset
Årskurs 4-6
När: tisdagen den 29 okt kl 10.00 -17.00
Pris: Medlem 100 kr, Icke medlem 150 kr (i priset ingår lunch, transport och aktiviteter) 

Anmälan krävs och görs till personal på Aktivitetshuset genom ifylld talong tillsam-
mans med betalning, senast fredagen den 25 okt. Anmälningsblanketter finns att 
hämta hos oss på Aktivitetshuset eller på hemsidan.  
Vid frågor kontakta oss på 0415-37 81 78 eller aktivitetshuset@horby.se

Havsfiske
Årskurs 7-9
När: onsdagen den 30 okt
Pris: 150 kr (i priset ingår hyra av fiskespö, båttur och transport)

Anmälan krävs och görs till personal på Aktivitetshuset genom ifylld talong  
tillsammans med betalning, senast fredagen den 25 okt.  
Anmälningsblanketter finns att hämta hos oss på Aktivitetshuset eller på hemsidan. 
Vid frågor kontakta oss på 0415-37 81 78 eller aktivitetshuset@horby.se

Höstlov på lågedammsbadet
Öppettider vecka 44
Måndag 10.00 - 19.30 (Hinderbana i vattnet till klockan 18.00)

Tisdag 10.00 - 19.30
Onsdag                 10.00 - 19.30 (Hinderbana i vattnet till klockan 18.00)

Torsdag                 10.00 - 21.30 (Efter klockan 18.00 måste man vara minst 18 år)

Fredag 10.00 - 19.30
Lördag 11.00 - 16.45
Söndag 11.00 - 16.45 

Saker att ha koll på 
• Hinderbanan ligger i vattnet måndag-fredag klockan 10.00 - 15.30 förutom måndag 

och onsdag då hinderbanan är tillgänglig fram till kl 18.00.
• Inträde till badet kostar 50 kr för barn från 3 år upp till 17 år.
• Är man kund hos Sparbanken Skåne och betalar med ett betalkort från banken så 

har man 50 % rabatt på inträdet till badet.
• De barn som är medlemmar i Icas papricaklubb badar gratis tisdagar och lördagar 

under hela året.



Spökläger med Aktivitetshuset
Årskurs 7-9
När: torsdagen den 31 okt - fredagen den 1 nov
Pris: 150 kr  (i priset ingår transport, övernattning, mat och en rad otäcka upplevelser) 

Anmälan krävs och görs till personal på Aktivitetshuset genom ifylld talong 
tillsammans med betalning, senast fredagen den 25 okt.  
Mer info ges vid anmälan.

Anmälningsblanketter finns att hämta hos oss på Aktivitetshuset eller på hem-
sidan.

Vid frågor kontakta oss på 0415-37 81 78 eller aktivitetshuset@horby.se


