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Nu är äntligen är 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
GÖR DIN EGEN GLASS
Ålder: 10-12 år
När: 15 juni kl 10.00-17.00

Vad blir en bättre start på sommarlovet än att komma ner till oss på Aktivitetshuset och testa på att göra 
din egna glass? Vi kommer också att bjuda på lunch, anmälan krävs. Mer information samt anmälnings-
blankett hittar ni på Aktivitetshuset eller på vår hemsida. 

FLUGFISKE
Ålder: 13-17 år 
När: 15-16 juni 
Pris: 500 kr (anmälan krävs)

Följ med Aktivitetshuset till Harasjömåla och flugfiska under två dagar. Vi kommer bland annat att testa 
fiskelyckan i flugströmmen. Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på Aktivitetshuset eller 
på vår hemsida. 

GEOCACHING
Ålder: 10-12 år
När: 16 juni kl 10.00-17.00
 
Med hjälp av GPS och ledtrådar letar vi upp skatter i Hörby. Aktiviteten är kostnadsfri, men  
föranmälan krävs. Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på Aktivitetshuset eller på  
vår hemsida.   

AKTIVITETSDAG I KARNAS
Ålder: 10-17 år
När: 17 juni kl 10.00-17.00

Samling kl 10.00 på Aktivitetshuset. Sedan går vi tillsammans mot Karnas kl.11.00. Där blir det 
grillning, frisbeegolf  och andra roliga aktiviteter. Aktiviteten är kostnadsfri, men föranmälan krävs. 
Begränsat antal platser. Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på Aktivitetshuset eller på 
vår hemsida. 
 
BAKA MED AKTIVITETSHUSET
Ålder: 10-12 år
När: 22 juni kl 10.00-17.00

Välkomna ner till Aktivitetshuset och ha en riktigt trevlig och rolig bakdag där vi också  
kommer att bjuda på lunch och fika. Anmälan krävs! Mer information samt  
anmälningsblankett hittar ni på Aktivitetshuset eller på vår hemsida. Aktiviteten är  
kostnadsfri.

TREKAMP
Ålder: 10-12 år
När: 23 juni kl 10.00-17.00

Anmäl dig och dina vänner på en trekamp med tävlingar i prickskytte, hinderbana och
knep & knåp. Vi kommer även att bjuda på lunch och fika!  
Aktiviteten är kostnadsfri. Anmälan krävs, begränsat antal platser.  
Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på Aktivitetshuset eller på vår hemsida.  

AKTIVITETSHUSET
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SÖVDE ÄVENTYRSCAMP
Ålder: 10-17 år
När: 24 juni kl 10.00-17.00 
Pris: 200 kr (anmälan krävs)

Samling nere på Aktivitetshuset kl.10.00. Dit ut tar vi också med oss lunch och fika. Vi kommer att 
vara på Aktivitetshuset igen vid kl 17.00. Anmälan krävs, begränsat antal platser. Mer information samt 
anmälningsblankett hittar ni på Aktivitetshuset eller på vår hemsida. 

ÖVERNATTNING
Ålder: 10-12 år
När: 28-29 juli kl 10.00-14.00

Samling nere på Aktivitetshuset kl.10.00 för att ha en spännande dag fylld med lekar och tävlingar. Vi 
kommer att bjuda på lunch, fika & frukost. Vi kommer att avrunda onsdagen ca kl.14.00. Aktiviteten är 
kostnadsfri! Anmälan krävs! Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på Aktivitetshuset eller 
på vår hemsida. 

MATLAGNING
Ålder: 10-12 år
När: 3 augusti kl 10.00-17.00

Välkomna ner till Aktivitetshuset kl.10.00 och laga mat med oss. Dessutom kommer det lite utmaningar 
och lekar. Anmälan krävs. Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på Aktivitetshuset eller på 
vår hemsida. Aktiviteten är kostnadsfri! 

GEOCACHING DEL 2
Ålder: 10-12 år
När: 4 augusti kl 10.00-17.00

Med hjälp av GPS och ledtrådar letar vi upp skatter i Hörby. Aktiviteten är kostnadsfri, men för- 
anmälan krävs. Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på Aktivitetshuset eller på vår  
hemsida. 

SMARTARE ÄN EN FRITIDSLEDARE
Ålder: 10-12 år
När: 5 augusti kl 10.00-17.00

Ta chansen att tillsammans med andra vinna titeln ”smartare än en fritidsledare”.
Anmälan krävs. Begränsat antal platser. Mer information samt anmälningsblankett hittar ni på  
Aktivitetshuset eller på vår hemsida. Aktiviteten är kostnadsfri! 

ÖPPEN VERKSAMHET
Åk 7-17 år

Aktivitetshuset kommer ha kvällsöppet för dig som är mellan 13 och 17 år under följande dagar i sommar: 

Ålder: 9-12 år
När: 11-13 augusti

Sommarläger för barn mellan 9 och 12 år. Häng med på roliga utflykter och 
övernatta på Aktivitetshuset. Start kl 11.30 11/8 och avslutning 13/8 kl 13.30. 
Lägret arrangeras i ett samarbete mellan Familj & Individ med Aktivitetshuset.

Anmälan görs till Caroline på caroline.johnsson@horby.se. 

För mer information kontakta personal på Aktivitetshuset. 

PÅ AKTIVITETSHUSET

6/8 16.00-22.00
7/8 16.00-23.00
13/8 16.00-22.00
14/8 16.00-23.00 
15/8 16.00-22.00
16/8 16.00-22.00
17/8 16.00-23.00
22/8 16.00-22.00
23/8 16.00-22.00
24/8 16.00-23.00

11/6 16.00-22.00
12/6 16.00-23.00
18/6 16.00-22.00
25/6  16.00-22.00
26/6 16.00-23.00

1/7 16.00-22.00
2/7 16.00-22.00
3/7 16.00-23.00
8/7 16.00-22.00
9/7 16.00-22.00
10/7 16.00-23.00
30/7 16.00-22.00
31/7 16.00-23.00

JUNI JULI AUGUSTI
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IK LÅGANS SOMMARKUL 2020!
Ålder: 8-12 år

IK Lågan kommer att genomföra Sommarkul mellan 8 och 12 år. Öppettiderna vecka 25 och 26 är  
kl 10.00-16.00. Aktiviteten kommer att äga rum vid Lågehallarna. Anmälan krävs och mer information 
hittar ni på hemsidan www.iklagan.com.

FRISKIS & SVETTIS
Måndagar och onsdagar mellan kl 09.00 och 12.00 får ungdomar mellan 13 och 20 år träna endast för 
20 kr på gymmet.

I år har vi inget speciellt program men vi bjuder in till att prova på karateträning i vår vanliga 
verksamhet under hela sommarlovet. Våra öppettider hittar du på www.hkarate.se 

HÖRBY KARATEKLUBB

ABF 
BÖRJA MED JUNKJOURNAL!
Ålder: 10 år och uppåt
När: Tisdagar – 16, 23 och 30 juni mellan kl 09.30 - 12.00

Minst 4 och max 8 deltagare. Aktiviteten är kostnadsfri.
För dig som vill vara kreativ med papper, lim och sax m.m. Vi använder gamla och nya tidningar, 
böcker, papper, bilder, biljetter, kvitton och annat som kan vara minnen eller bara fina. Du får gärna ta 
med dig pappersmaterial som du själv gillar och vi har en del material du kan använda. 
Vi håller till i lokalerna på ABF i Hörby. Ingång från Nya Torg.
Anmälan krävs senast den 10 juni via mail till info.horby@abf.se

BÖRJA MÅLA TAVLOR MED AKRYLFÄRG!
Ålder: 10 år och uppåt
När: 18 och 25 juni, och 2 juli mellan kl 09.30 - 12.00
Kostnad: 50 kr i materialkostnad.

Minst 4 och max 8 deltagare. 
Vill du prova på att måla tavlor med akrylfärg så är detta något för dig. Vi startar med färglära och gör 
en färgcirkel. Sedan är det din fantasi och skaparglädje som ska jobba. Vi håller till i lokalerna på ABF i 
Hörby. Ingång från Nya Torg.
Anmälan krävs senast den 10 juni via mail till info.horby@abf.se

SOMMARTENNISSKOLA
Ålder: barn & ungdom
När: Vecka 25+26 kl 09.00-12.00
Kostnad: 800 kr. Inkluderar även fika varje dag. Avgiften faktureras.

Årets Sommartennissskola arrangeras i Hörby, för barn och ungdomar under veckorna 25-26. 
Träningen är måndag – torsdag 09.00-12.00. För barn och ungdomar i Höör som inte kan ta sig till 
Hörby själva erbjuder vi transport med vår minibuss. För bussen tillkommer en extra kostnad på 100 kr 
för transport alla dagar.

Vi kör från Jeppavallens parkering i Höör kl. 08.40. Är åter där ca kl. 12.15.
Om du vill använda dig av bussen meddelar du det i anmälan, begränsat antal platser!

Anmälan gör du till fredrik.tuvesson@hhkt.se senast den 7 juni
Frågor? Prata med din tränare eller kontakta Fredrik Tuvesson 0735-99 68 80, fredrik.tuvesson@hhkt.se

HÖÖR-HÖRBY TENNISKLUBB

Vecka 23-24
Måndag-fredag 12.00-19.00
Lördag-söndag 11.00-17.00

Vecka 25-27
Måndag- fredag 12.00-19.00
Lördag –söndag 10.00-17.00

Vecka 28-34
Måndag-fredag 10.00-19.00
Lördag-söndag 10.00-17.00

LÅGEDAMMSBADET
Badet håller öppet i sommar under begränsade tider. För mer information se vår 
hemsida www.horby.se
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SKATTJAKT I ÖSTRA SALLERUP

Det gäller att hitta trätulpaner och skriva upp bokstäver som är målade på dem. Tillsammans bildar 
de ett ord. Tulpanerna är placerade i parken från 1600-talet. När som helst kan du ladda ner karta och 
instruktioner på www.karlxistenar.se. De hundra barn som först löser uppgiften rätt får en gratis glass i 
Önneköps bageri.  Buss 471 från Hörby till Önneköp stannar vid kyrkan i Östra Sallerup. Aktiviteten är 
kostnadsfri.

ROLIG LÖRDAG I ÖSTRA SALLERUP
Ålder: 7-17 år
När: 13 juni kl 12.00-16.00 
Pris: 60 kr

Arboristen Kristina Lexmüller visar hur du som är mellan 7 och 17 år kan klättra med rep högt upp i 
1600-talsparkens träd. Där uppifrån kan du se ett budskap från prästen Jöns Henriksson som växte upp 
vid den danske kungens slott. Coronaspecial: Tag med egen cykelhjälm!
Prova också  att gå på styltor 
– att bära vatten med ok 
– att tvätta tvätt med ett klappeträ
– vår skattjakt.

Att klättra kostar 60 kr per barn. Gratis för de som har en medföljande vuxen medlem i Föreningen 
Jöns Henrikssons Minne, se www.karlxistenar.se. Vi är flera från föreningen som hjälper till denna dag.  
Både barn och vuxna håller avstånd och undviker att slicka på repen.

JÖNS HENRIKSSONS MINNE

SOMMARBOKEN
Ålder: 3-18 år

Även i år kan du vara med i bibliotekets Sommarboken. Läs på vilket sätt du vill; pappersbok, ljudbok, 
e-bok eller Daisy-bok eller att någon läser högt för dig. Du läser sex böcker. Sedan skriver du upp i 
Sommarbokshäftet vilka böcker du läst och ritar eller berättar om vilken bok du tyckte var bäst. Häftet 
lämnar du på biblioteket senast 31 augusti. Då får du en bok i present . Avslutningsfest för alla Sommar-
boksbarn blir det lördag 5 september (mer information kommer) . Sommarboken finns även för vuxna.

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.

Biblioteket har öppet följande tider:
Måndag-onsdag 12.00-19.00
Torsdag 10.00-19.00
Fredag 12.00-17.00
Lördag 10.00-14.00 (maj-augusti lördagsstängt)

Under tiden 22/6-23/8 har vi ändrade öppettider:
Måndag-onsdag 13.00-18.00
Torsdag-fredag 10.00-15.00

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


