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Nu är äntligen sommarlovet här med långa lata dagar i solen!
I detta program hittar du aktiviteter att fylla ditt sommarlov med.  
Ett program fyllt av mängder med spännande och härliga aktiviteter för 
alla barn och unga mellan 6 och 18 år och bosatt i Hörby Kommun. 

Aktiviteterna som presenteras arrangeras av det lokala föreningslivet 
samt Hörby kommun. Flertalet av aktiviteterna kräver föranmälan och 
har ett begränsat antal platser. Vid en del av anmälningarna behöver du 
uppge information såsom ålder, eventuella allergier, behov av ledsagare 
mm. 

Nu ser vi fram emot att njuta av ett skönt sommarlov!

ÄNTLIGEN BÄST I TEST
Ålder: årskurs 7-17 år
När: 21-23 juni
Anmälan: Anmäler sig gör man genom att fylla i anmälningsblankett och lämnar in den till oss på  
                  Aktivitetshuset. Anmälningsblanketter finner man på Aktivitetshuset eller på  
                  Hörby kommuns hemsida.

Häng med på ett 3-dagar långt äventyr i och runt Hörby! Ni kommer delas in i två lag som kommer att 
ställas inför massor av kluriga, roliga, svåra och konstiga tester på vägen!
Aktiviteten är kostnadsfri men föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

CAFÉKVÄLL PÅ AKTIVITETSHUSET
Ålder: årskurs 7-17 år 
När: 24 juni kl 18.00-22.00
Anmälan: Föranmäl dig på vår Instagram Aktivitetshus1

Kom ner och häng i vår öppna verksamhet på Aktivitetshuset Under v 27-32 är  
verksamheten öppen samtliga tisdagar, torsdagar kl 17.00-22.00 samt  
fredagar kl 17.00-23.00

LAN
Ålder: årskurs 7-17 år
När: 28-29 juni kl 17.00-09.00
Anmälan: Anmäler sig gör man genom att fylla i anmälningsblankett och lämnar in den till oss på  
                  Aktivitetshuset. Anmälningsblanketter finner man på Aktivitetshuset eller på  
                  Hörby kommuns hemsida.

Kom ner och LANA med oss på Aktivitetshuset, vi startar på måndagskvällen och kör på tills tisdags-
morgonen.

KUL PÅ KARNAS
Ålder: årsk 4-6
När: 30 juni kl 10.00-17.00
Anmälan: Anmäler sig gör man genom att fylla i anmälningsblankett och lämnar in den till oss på  
                  Aktivitetshuset. Anmälningsblanketter finner man på Aktivitetshuset eller på  
                  Hörby kommuns hemsida.

Häng med oss till Karnas på en heldag med spel, utmaningar och korvgrillning.
Dagen är avgiftsfri men föranmälan krävs.
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POÄNGJAKTEN
Ålder: årskurs 4-6
När: 3 augusti kl 10.00-17.00
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Kom ner och delta i Aktivitehusets poängjakt, det blir massor av roliga tävlingar och utmaningar.
Dagen är avgiftsfri och ingen föranmälan krävs

FOTBOLLSGOLF
Ålder: årskurs 4-6
När: 4 augusti kl 10.00-17.00
Anmälan: Anmäler sig gör man genom att fylla i anmälningsblankett och lämnar in den till oss på 

Aktivitetshuset. Anmälningsblanketter finner man på Aktivitetshuset eller på 
Hörby kommuns hemsida.

Vi spelar fotbollsgolf  och grillar i Söderto. Dagen kostar 50 kr och föranmälan krävs.
Begränsat antal platser.

SPEL OCH KORV
Ålder: årskurs 4-6
När: 5 augusti kl 10.00-17.00
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Vi spelar spel och grillar korv på Aktivitetshuset. Dagen är avgiftsfri och ingen föranmälan krävs.

FOTBOLLSGOLF
Ålder: årskurs 7-17 år
När: 6 augusti kl 10.00-17.00
Anmälan: Anmäler sig gör man genom att fylla i anmälningsblankett och lämnar in den till oss på 

Aktivitetshuset. Anmälningsblanketter finner man på Aktivitetshuset eller på 
Hörby kommuns hemsida.

Vi spelar fotbollsgolf  och grillar i Söderto. Dagen kostar 50 kr och föranmälan krävs.
Begränsat antal platser.

MUSIKKAMPEN
Ålder: årskurs 4-6
När: 10 augusti kl 10.00-17.00
Anmälan: Anmäler sig gör man genom att fylla i anmälningsblankett och lämnar in den till oss på 

Aktivitetshuset. Anmälningsblanketter finner man på Aktivitetshuset eller på 
Hörby kommuns hemsida.

Vi tävlar på Aktivitetshuset i musikens tecken. Dagen är avgiftsfri men föranmälan krävs.
Begränsat antal platser.

VATTENKRIG 
Ålder: årskurs 4-6
När: 11 augusti kl 10.00-17.00
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Kom ner till Aktivitetshuset och deltag i årets blötastes sammandrabbning.
Aktiviteten är avgiftsfri och ingen föranmälan krävs.

GLASSPIMP VM
Ålder: årskurs 4-6
När: 12 augusti kl 10.00-17.00
Anmälan: Anmäler sig gör man genom att fylla i anmälningsblankett och lämnar in den till oss på 

Aktivitetshuset. Anmälningsblanketter finner man på Aktivitetshuset eller på 
Hörby kommuns hemsida.

Vi tävlar i vem som kan göra den häftigaste glassbägaren. Dagen är avgiftsfri men föranmälan krävs.
Begränsat antal platser.

FIFA-TURNERING
Ålder: årskurs 7-17 år
När: 13 augusti kl 10.00-17.00
Anmälan: Anmäler sig gör man genom att fylla i anmälningsblankett och lämnar in den till oss på 

Aktivitetshuset. Anmälningsblanketter finner man på Aktivitetshuset eller på 
Hörby kommuns hemsida.

Vi kröner sommarens FIFA-mästare på Aktivitetshuset. Dagen är avgiftsfri men föranmälan krävs.
Begränsat antal platser.
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DISCGOLF I KARNAS

Ålder: barn & ungdom
När: 21-24 juni kl 10.00-12.00
Anmälan: Skicka in namn och telefonnummer på mail till mlinderberg@hotmail.com senast den 18/6. 

Märk med ’’Discgolfskola’’. Har ni frågor går det även bra att skicka in dem hit.

Ni kommer att lära er grunderna i discgolf, de vanligaste kastteknikerna och sen hur ni utför dessa 
praktiskt. Har ni inga egna discar kan ni låna av oss. Ha rejäla skor och gärna långbyxor. 
Glöm inte vätska! Aktiviteten är avgiftsfri men föranmälan krävs.

Från vecka 28 till vecka 32 kommer det finnas möjlighet att leka på vår uppblåsbara hinderbana.
Under dessa veckor ligger hinderbanan i vattnet måndag, onsdag och torsdag kl 10.00 – 15.00.

På grund av Covid-19 har  vi varit tvungna att begränsa antalet platser för inomhusbadet.
För att ta del av mer information gå in på Lågedammsbadets hemsida via www.horby.se

Öppettider vecka 22 – 27
Måndag – fredag kl 12.00 – 19.00
Lördag – söndag kl 10.00 – 16.45

Öppettider vecka 28 – 34
Måndag – fredag kl 10.00 – 19.00
Lördag – söndag kl 10.00 – 16.45

LÅGEDAMMSBADET

Ålder: årskurs 7-17 år 
Anmälan: Föranmäl dig på vår Instagram Aktivitetshus1

Kom ner och häng i vår öppna verksamhet på Aktivitetshuset. Verksamheten har öppet följande kvällar 
under sommaren: 

3/8  18.00-22.00
5/8  18.00-22.00
6/8 18.00-23.00
10/8 18.00-22.00
12/8 18.00-22.00
13/8 18.00-23.00

24/6  18.00-22.00 6/7  18.00-22.00
8/7  18.00-22.00
9/7  18.00-23.00
13/7  18.00-22.00
15/7  18.00-22.00
16/7  18.00-23.00
20/7  18.00-22.00
22/7  18.00-22.00
23/7  18.00-23.00
27/7  18.00-22.00
29/7  18.00-22.00
30/7  18.00-23.00

JUNI JULI AUGUSTI

Cafékvällar på Aktivitetshuset
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IK LÅGAN
BEACHHANDBOLL
Ålder: årskurs F-6
När: 5-6 juli samt 16-17 augusti kl 13.00-1 6.00
Anmälan: Anmäl er på https://forms.gle/gSQwdwrZfBUSCYmu5

IK Lågan arrangerar prova på dagar med beachhandboll vid Lågehallarna. Vi kommer lära oss nya 
saker, ha roligt och umgås. Ingen förkunskap krävs. Vi bjuder på enklare mellanmål. 

Aktiviteten är avgiftsfri men föranmälan krävs.

HÖRBY FF
SOMMARFOTBOLL MED HÖRBY FF
Ålder: 6-12 år (indelning i grupp sker efter ålder och antal som anmäler sig)
När: 9/8 - 12/8  kl 10.00-14.00
Anmälan: Anmäl er senast 23/7 till 

https://sportadmin.se/book/?F=8017c8fa-ebb9-49b1-ab7c-1dbfe04ffc2f

Välkomna till sommarfotboll med Hörby FF
Aktiviteten är avgiftsfri men föranmälan krävs, Vi bjuder på fika och frukt varje dag. 
I anmälan meddelas ev. specialkost.

ASKERÖDS BYAFÖRENING
SKAPANDE AKTIVITETER I ASKERÖD
Ålder: 6-15 år
När: 16-18 juli  kl 10.00-14.00
Anmälan: Anmälan mailas med namn, e-post, telefonnummer och ålder samt eventuella önskemål vad

gäller mat till askerodsbygdens.byforening@gmail.com.

Under tre dagar genomför vi skapande aktiviteter som är roliga för deltagande barn och ungdomar och 
som dessutom ger besökare och boende i bygden något att ta del av som åskådare. Några exempel på 
aktiviteter är att bygga en scen, spela teater, sjunga eller att dekorera byn med sommarkonst. 
Det kommer finnas något för alla intressen och åldrar!

Första dagen samlas vi vid idrottsplatsen i Askeröd. Aktiviteterna sker sedan på olika platser i byn. Mat 
och fika kommer finnas tillgängligt varje dag.

Aktiviteten är avgiftsfri men föranmälan krävs, då det finns ett begränsat antal platser tillämpas princi-
pen ”först till kvarn”.

CYKELORIENTERING PÅ NATTEN I ÖNNEKÖP
Ålder: 9-15 år
När: 18 juni kl 21.00. Start och mål på Björkvallen, Önneköps Idrottsplats

Anmälan: Anmälan per telefon, sms eller mail anmälan senast 16/6, till Jeanette Persson, 0705-245240 
eller janet6pers@hotmail.com. Ange barnets namn och ålder samt namn och 
kontaktuppgifter till målsman.  

På cykel, med hjälp av en karta, tar man sig runt i och omkring Önneköp, för att hitta kontroller 
och/eller utföra uppgifter. Slingan är ca 10 km och är lämplig för barn som är mellan 9-15 år och som 
inte är mörkrädda. Barnet behöver ha egen cykel med cykellyse och hjälm. Vid målgång serveras det 
lättare måltid och dryck. (vänligen ange ev. allergier vid anmälan).

ÖIF

SOMMARKUL I ÖNNEKÖP
Ålder: årskurs F-6
När: 11 augusti kl 09.00-16.00
Anmälan: Anmälan görs till mail onnekopsif@gmail.com senast 11/ 7- 2021

Anmälan ska innehålla barnets namn, storlek på T-shirt, eventuella allergier samt 
telefon nummer till målsman. I anmälan anger ni även ett godkännande/icke god-
kännande av fotografering till ÖIF´s hemsida.

Det kommer att anordnas en aktivitetsdag på Björkvallen i slutet av sommarlovet för er som går i års-
kurs F- 6. Det kommer att finnas plats för 20 barn.

Olika typer av aktiviteter, lek och bollspel kommer att varvas med teori och praktik om näringsrik kost 
och hälsa på ett lättsamt sätt. Information om första hjälpen och annat matnyttigt kommer också att 
vävas in under dagen.

Dagen startas med frukost kl 09.00. Under dagen serveras lunch och mellanmål mellan aktiviteterna. 
Avslutning kl. 16.00.

Aktiviteten är avgiftsfri men föranmälan krävs.

Vid frågor eller om det finns föräldrar eller äldre syskon >16 år, som vill vara med som ledare så hör av 
er till Jessica Lundquist 076 1616 429 eller Cecilia Arvidsson 070 86 11 179.
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LEVANDE ÖNNEKÖP
ÖNNEKÖPS TEATERSHOW
Ålder: 6-15 år
När: 13 juli – 16 juli (6 - 9 år) kl 10.00-12.00

 20 juli- 23 juli (10 - 15 år) kl 10.00-12.00
Anmälan:  Anmäl ditt barn till teater@levandeonnekop.se

Vid anmälan ska information om allergier, specialkost, barnets ålder samt kontakt-
uppgifter till vårdnadshavare anges. All info ges via mail.

En intensivkurs med skådespelare och scentekniker. Tillsammans testar vi på teater, musik och scen-
konst. 

Lilla gruppen är för barn 6 - 9 år, 13 juli – 16 juli med mindre föreställning på lördagen den 17 juli
Stora gruppen är för barn 10 - 15 år, 20 juli- 23 juli med mindre föreställning på lördagen den 24 juli.

Kursen pågår kl 10.00- 12.00 på vardagarna och föreställningen är kl 14.00 på lördagarna.
Därefter är huset öppet för teatershowsens deltagare med föräldrar fram till kl 14.00 om man vill. 
Föräldrar måste vara på plats i Önneköps kulturhus under hela intensivkursen. Fika kommer finnas 
att köpa för vuxna, barn kommer att få ett mellanmål. Kulturhuset har wifi, ett vardagsrum och en del 
litteratur. 

Kom och var med på Önneköps TeaterShow!

KULTURSKOLAN HÖRBY
SOMMARDANS WORKSHOP
När: 29 juni och 1 juli
Anmälan:  Du anmäler dig genom att maila ditt namn, kontaktuppgifter, ålder samt vilka dagar du

vill delta på till victoriacha@gmail.com 

Snart är sommarlovet här men dansen på Kulturskolan fortsätter!
Är du sugen på att prova på nya, häftiga dansstilar? Missa då inte SOMMAR- WORKSHOPS I 
DANS på Kulturskolan i Hörby. Aktiviteten är avgiftsfri men föranmälan krävs.

Tisdagen den 29/6 och torsdagen den 1/7 önskar vi er varmt välkomna till att prova på 
dansworkshops i 4 olika stilar: Reggaeton, Latin Jazz, Afrobeat och Salsa. 

Vi är fortfarande måna om reglerna kring restriktioner och har därför ett max antal platser 
tillgängliga. Självklart vill vi att så många som möjligt ska få chansen att delta så skynda er med 
anmälan till eventet! 

Du anmäler dig genom att maila ditt namn, kontaktuppgifter, ålder samt vilka dagar du vill delta 
på till victoriacha@gmail.com 

SOMMARBOKEN
Ålder: 0-18 år
När: hela sommarlovet
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Låna och läs 6 böcker i sommar så får du en bok. Du kan läsa vanliga pappersböcker, lyssna på ljud-
böcker eller läsa högt tillsammans med hela familjen. Passar för barn och unga 0-18 år. Läs mer på  
www.snokabibliotek.se eller kom in till Hörby bibliotek.

PYSSEL
Ålder: 0-18 år
När: hela sommarlovet
Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Gillar du att skapa? Vill du göra en egen anteckningsbok eller pyssla med ull och garn?
Kom till Hörby bibliotek i sommar och hämta en pysselpåse, som innehåller både material och 
tydliga instruktioner. Pysslet passar barn från ca 8 år. Påsarna är gratis och kan hämtas hela sommaren 
(eller tills de tar slut).

Hörby bibliotek, Vallgatan 7, 242 31 Hörby
Telefon: 0415-37 84 50. Mejl: biblioteket@horby.se. På webben finns vi på www.snokabibliotek.se. 
Du hittar oss också på facebook och på Instagram.

HÖRBY BIBLIOTEK
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Det kan ske ändringar i programmet på grund av direktiv gällande Covid-19. 
För att hålla dig uppdaterad se den senaste informationen kring evenemang i den 

digitala evenemangskalendern på Hörby kommuns hemsida.

INSTAGRAM

FÖLJ UPPLEV HÖRBY PÅ SOCIALA MEDIER

FACEBOOK


