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Aktivitetshuset
Bowling

Årskurs 4-6
När: Måndag 6/4
Pris: 50 kr
Plats: Hörby Bowlinghall
Samling på Aktivitetshuset 10.00. Efter bowlingen blir det aktiviteter och mat nere på
Aktivitetshuset. Heldag mellan kl. 10.00–17.00.
Anmälan krävs, begränsat antal platser.

Äggaspelen

Årskurs 4-6.
När: Torsdagen 20/2
Pris: gratis
Plats: Aktivitetshuset
Samling på Aktivitetshuset kl.10.00 för att tävla i massa tokiga grenar och utse årets
ägg. Mat ingår även. Vi avlutar dagen kl.17.00.
Anmälan krävs, begränsat antal platser.

Poängjakt

Årskurs 4-17 år
När: Tisdag 7/4
Pris: gratis
Plats: Aktivitetshuset
Samling på Aktivitetshuset 10.00. Detta blir en heldag med roliga aktiviteter och
utmaningar, bjuds även på lunch. Dagen kommer avslutas kl.17.00. Anmälan krävs,
begränsat antal platser.

Aktivitetshuset ”Fångarna på” Karnas
Årskurs 4-6
När: Onsdag 8/4 kl 10.00-17.00
Pris: gratis
Plats: Karnas Backe

Samling nere på Aktivitetshuset kl.10.00. Dagen avrundas kl.17.00 nere på AH. Anmäl
dig och en vän till vårens tuffaste upplevelse. Häng med Aktivitetshuset på detta fångarna på fortet-inspirerade äventyr i Karnas.

Öppenverksamhet på Aktivitetshuset under påsklovet
Under påsklovet har Aktivitetshuset öppet för dig som går i årskurs 4-6.
På tisdag och torsdag är du som är mellan 13-17 år, välkommen på kvällstid.

Tisdag 7/4
10.00-17.00 lovaktivitet
18.00-21.00 öppen kvällsverksamhet
Onsdag 8/4
10.00-17.00 lovaktivitet
18.00-21.00 gruppverksamhet
Torsdag 9/4
10.00-17.00 lovaktivitet
18.00-21.00 öppen kvällsverksamhet

Östraby Bygdeförening
Jonglera med Poi

För ungdomar 7-18 år
När: Torsdag 9/4 kl 09.00 - 11.30
Var: Idrottshallen, Östraby
Anmäl dig senast den 5:e april på e-mail: gretafustos@gmail.com eller
telefon: 0729125024.
Antal deltagare: Max 20
Ta gärna med: ett par strumpbyxor (klipps itu) eller två 40-50 cm långa strumpor.
Vi bjuder på fika. Anmäl eventuella allergier.
Arrangör är Östraby Bygdeförening.

Hörby Karateklubb
från 7 år och uppåt
När: 7/4 & 9/4 (tisdag & torsdag)
7-12 år kl 18-19
13 år och upp kl 18.30-20
Plats: Älvdalskolan
Vi bjuder in på påsklovet att prova på Karate på Ävdalsskolan, Hörby.
Gympakläder och barfota.

Bio Metropol

Vi kommer att köra film alla dagar under påsklovet, fredag 3/4 till måndag Annandag
påsk 13/4, utom långfredagen 10/4. Det blir 1-2 matinéfilmer per dag och
1-2 kvällsfilmer per dag.
Se på hemsidan för mer info www.metropolbio.se

Fulltofta Naturcenter
Njut av våren i Fulltofta strövområde där massor av äventyr väntar. Fika ute och inne
på Fulltofta Naturcentrum.
- Kryp in i Sagostubben
- Vandra och klättra och upptäck naturen
- Ta en takeaway-fika på Fulltofta Naturcentrum – eller fika inomhus
- Lek i hinderbanan
- Upptäck Ravinslingan eller Fiskestigen vid Bjeverödsdammen på rullvänlig spång.
- Kika efter fåglar vid Ringsjön.
- Besök spännande storkhägnet.

Friskis & Svettis
Alla skolungdomar får träna gratis på gruppträningspass samt endast betala 20 kr för
träning i gymmet. Erbjudandet gäller 6/4-13/4-2020.
Är du under 13 år måste träning ske i vuxet sällskap.

Hörby Sportskytteklubb
För barn från 5 år
När: Måndag, tisdag och onsdag samt fredag kl 18.00 – 20.00
Var: Svetsaregatan 12A. (HYG)
Pris: Gratis
5, 6 och 7 april har vi öppet i hallen mellan kl. 18:00 - 20:00.
Vi välkomnar personer med funktionvarianter. Rullstol och synskadade.
Gratis. Klubben står för allt.

Karnas Disc Klubb
Öppen för alla åldrar
När: 9/4 kl 13:00
Var: Karnas Backe discgolfbana
Kom och prova på Discgolf. Öppen för alla åldrar.
Vi anpassar aktiviteten för din ålder eller om du har kastat tidigare och vill ta nästa
steg. Torsdagen den 9/4 kl 13:00 och vi samlas nere vid grillplatserna på Karnas
backe. Har ni inga golfdiscar kan ni låna av oss.
Har ni frågor kan ni ställa dem till karnasdk@hotmail.se eller
mlinderberg@hotmail.com.

Det kan ske ändringar i programmet på grund av direktiv gällande Covid-19.
För att hålla dig uppdaterad med den senaste informationen kring
påsklovsprogrammet i den digitala evenemangskalender på Hörby kommuns hemsida.

GLAD PÅSK !

