Höstkul för hela familjen under vecka 44
Höjdpunkten för veckan är en familjekväll med minimässa
torsdagen den 3 november i Hova. Här nedan kan du läsa om
allt roligt som händer under veckan.
Obs: programmet uppdateras efterhand. Aktuell version finns på kommunens hemsida
www.gullspang.se. Denna version uppdaterades 2016-10-21. Ändringar: Spökvandringen 31/10 inställt.
Pröva på-tennis har lagts till 1/11. Vuxenskolans aktiviteter är nu kostnadsfria. Vuxenskolan arrangerar
”spökvandring i bankvalvet” 3/11. Barn och ungdomar erbjuds att blästra till självkostnadspris i Galleri
Hovas källare 3/11.

Måndag 31 oktober
Lek med boll (10 – 16 år) klockan 14.00 – 16.00 på Regnbågsskolan.
Arrangör: Hova IF. Kontaktperson: Jörgen Söderberg, telefon 0708-60 74 49.
Spökvandring med korvgrillning INSTÄLLT
Tjejfika (13 – 18 år) klockan 18.00 – ca 21.00. Vuxenskolans lokal i Hova
(samma byggnad som biblioteket, ingång mot Torggatan).
Arrangör: Vuxenskolan. Kontaktperson: Mia Gustavsson e-post
mia.gustavsson@sv.se
telefon 0703-52 27 09

Tisdag 1 november
NYTT! Pröva på tennis (7 – 12 år) klockan 10.00 – 11.00. Gymnastiksalen vid
Gullstensskolan i Gullspång. Arrangör: Gullspångs tennisklubb. De som deltar ska
vara ombytta och ha gymnastikskor, racketar finns att låna. Kontaktperson: Eric
Mellberg, telefon 070-819 15 13
Höstpyssel och pizzamackor på familjecentralen i Hova. Öppet klockan 10.00
– 14.00.
Arrangör: kommunen. Kontaktperson: Carina Stridh telefon 0551-362 15
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Mattcurling (från 10 år) klockan 14.00 -16.00. Hantverkshuset i Hova.
Arrangör: Vuxenskolan. Anmälan senast 30 oktober via e-post eller sms Mia
Gustavsson Mia.gustavsson@sv.se telefon. 0703-52 27 09
Filmkväll på fritidsgården Smältverket (13 – 17 år) klockan 18.00 – 21.00.
Arrangör: Vuxenskolan. Kontaktperson: Mia Gustavsson Mia.gustavsson@sv.se
telefon 0703-52 27 09
Spökloppet (lätt orienteringsbana i mörker med överraskningar) (7 – 12 år, vuxna
kan vara med)
Anmälan och start klockan 18.00 – 18.30 på skolgården på Gullstensskolan yngre.
Arrangör: OK-Amne. Anmälan görs på plats. Medtag ficklampa eller pannlampa.
Kontaktperson: Tommy Holtbring telefon 0702-81 51 28.
Föreläsning om barn, media och den optimala skärmtiden klockan 18.30 –
20.00. Föreläsning för föräldrar med Jonas Svensson. Biografen i Gullspång.
Arrangör: kommunen.

Onsdag 2 november
Information från KulturUngdom som backar upp, synliggör och utvecklar
initiativ kring eget skapande i projekt och arrangemang av och med unga i
åldrarna 13 – 30 år klockan 13.00 – 13.30 Rockfickan i Hova (vid
järnvägsstationen).
Teater. Kom och prova på enkla teaterövningar och lekar! (13 – 18 år) klockan
13.30 – 14.30 på Rockfickan i Hova (vid järnvägsstationen). Arrangör:
Studiefrämjandet. Kontaktperson: Stefan Skärlund, telefon 0705- 46 0122
Pyssel och lekar med hållbarhetstänk, samt spökvandring (2- 10 år) klockan
13.00 – 17.00 Vuxenskolans lokal i Hova (samma byggnad som biblioteket ingång
från Torggatan). Arrangör: Vuxenskolan. Kontaktperson: Mia Gustavsson e-post
mia.gustavsson@sv.se telefon 0703-52 27 09
Cirkus Mimulus med workshop klockan 15.00 – 16.30 i Gullstenskolans
gymnastiksal i Gullspång.
Kostnad: 20 kronor per vuxen. Barn upp till tio år gratis i vuxet sällskap.
Arrangör: kommunen. Kontaktperson: Carina Stridh 055136215.
Öppet hus på församlingshemmet i Hova klockan 14.00 – 15.30.
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Pröva på bordtennis (7 – 13 år) klockan 18.00 – 19.00 Regnbågsskolan, lilla
gymnastiksalen. Ingen anmälan behövs. Alla som spelar ska vara ombytta och ha
gymnastikskor.
Arrangör: Hova bordtennisklubb. Kontaktperson: Kent Karlsson telefon 0707-35
59 73
Siktsträcka. Hur syns du i mörkret? Vi gör mycket för att synas men inte
nödvändigast där det betyder som mest: i trafiken. Så varmt välkomna att besöka
vår siktsträcka för att se skillnaden med och utan reflex genom bilförarens
perspektiv! Klockan. 18.00 – ca 19.15. Samling på parkeringen vid
Regnbågsskolan 18.00.
Arrangör: folkhälsorådet och NTF. Kontaktuppgifter NTF kontor e-post
skaraborg@ntf.se telefon 0501-686 50

Torsdag 3 november
Uppsättning av dockteater med uppträdande (från 7 år).
På höstlovet finns det möjlighet för att vara med och sätta upp en dockteater på
Hova bibliotek klockan 10.00 – 12.00. Uppspel på familjekvällen samma dag
klockan 17.30 i nämndrummet bredvid biblioteket. Kontaktperson: Anna
Lundqvist telefon 0551-361 76. Arrangör: kommunen
Höstpyssel och pizzamackor på familjecentralen i Gullspång klockan 10.00 –
14.00. Arrangör: kommunen. Kontaktperson: Carina Stridh 0551-362 15.
Lek med boll (10 – 16 år) klockan 14.00 – 16.00 i Regnbågsskolan.
Arrangör: Hova IF. Kontaktperson: Jörgen Söderberg telefon 0708-60 74 49.
NYTT! Galleri Hova har öppet 17.00 – 20.00. Barn och ungdomar erbjuds att
blästra till självkostnadspris i galleriets källare.
LAN på fritidsgården Smältverket i Gullspång klockan 18.00 - 12.00 nästa dag
för högstadieungdomar.
Arrangör: kommunen. Kontaktperson Lars Löfgren telefon 0551-360 39.
Kvällsmat på familjecentralen 16.00 -17.30 Hur ska ni hinna äta kvällsmat? Det
fixar ni på Familjecentralen i Hova i Rockfickan huset. För 30 kronor per portion
serveras spagetti med köttfärssås. Vi behöver veta hur många som vill komma och
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äta hos oss, därför ber vi er SMS:a till 0506-362 16 ange namn och hur många
som vill äta. Detta gör ni senast den 1 november.

Familjekväll med minimässa i Hova klockan 17.00–20.00
Programpunkter:
Minimässa i sessionssalen, kommunhuset Hova (allsång i samma lokal mellan
18.00- 18.45) Ett flertal aktörer finns på plats för att berätta om sin verksamhet.
Medverkande: Naturskyddsföreningen, Högsåsens kultur- & naturförening,
Studiefrämjandet i norra Skaraborg, Otterbäckens BK, Vuxenskolan, Galleri
Hova, Hova IF, Riksteaterföreningen, Gullspångs trädgårdsförening, Gullspångs
tennisklubb, Familjecentrum och NTF.
Visning av originalillustrationer av Jessica Lindholm i sessionssalen,
kommunhuset Hova. Jessica som är väletablerad som barnboksillustratör och
författare visar originalillustrationer och säljer böcker till mässpris: 10 % rabatt på
alla titlar.
Passa på att träffa politiker från Gullspångs kommun samt Östra hälso-och
sjukvårdsnämnden.
Dockteaterföreställning i nämndrummet
klockan 17.30 Under dagen har barn från
sju år och uppåt och som tycker om att
fantisera och spela teater fått vara med
och skapat en dockteaterföreställning.
Allsång för Barn tillsammans med
Anna Wilhelmsson klockan 18.00 i
sessionssalen, kommunhuset, Hova.
En fartfylld föreställning där barn får
chans att sjunga och dansa till sina
favoritlåtar!
Under 45 minuter bjuds det på sånger
från Astrid Lindgren, Disney och
Melodifestivalen, barnen får vara
delaktiga genom både sång, dans och att
svara på frågor och berätta om de olika
karaktärerna. Det blir även en
danstävling - barn mot vuxna. Som
avslutning får de som vill chans att komma upp på scenen och vara med och
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sjunga, dansa och spela instrument - något som brukar vara väldigt uppskattat!

NYTT! Under familjekvällen och minimässan så erbjuder Vuxenskolan
spökvandring i bankvalvet i sina lokaler i samma byggnad (mitt emot konditoriet).
Alla åldrar välkomna, "läskigheten" går att anpassa.
NYTT! Barn och ungdomar erbjuds att blästra till självkostnadspris i Galleri
Hovas källare.
Kontaktperson för familjekvällen och minimässan: Joakim Wassén telefon 0506 –
361 95 e-post joakim.wassen@gullspang.se

Fredag 4 november
Skogspromenad och familjecentralens korvgrillning (0 – cirka 10 år).
Samling vid familjecentralen Hova klockan 10.00. Skogspromenad med föräldrar
och barn i samband med familjecentralens korvgrillning för att leta fina blad,
kottar, stenar och andra höstskatter.
Arrangör: kommunen och Vuxenskolan. Kontaktperson på familjecentralen:
Carina Stridh telefon 0551-362 15, kontaktperson för Vuxenskolan Mia
Gustavsson e-post mia.gustavsson@sv.se telefon 0703-52 27 09
Pröva på gravyr och hammarsmide på Galleri Hova (för ungdomar) klockan
12.00 – 16.00
Pröva på rollspelet Drakar och demoner (från 12 år och uppåt). Gullspångs
bibliotek klockan 14:00. Är du nyfiken på rollspel? Rollspelandet bygger på
fantasi, historieberättande, matematik och tärningsslag. Drakar och demoner
(versionen från 2000) förevisas och provspelas. Fika finns. Det går också att titta
på spelböckerna på familjemässan i Hova den 3 november.
Arrangör: kommunen kontaktperson: Anna Lundqvist telefon 0551-361 76
Allaktivitetskväll med pannkaksbuffé för hela familjen i Mokyrkan klockan
18.00 - 20.00.

Söndag 6 november
Prova på knatteridning på Gullhovs ridklubb i Måkerud (från 3 års ålder och
uppåt, men alla är välkomna), gratis fika, Gårdsjö klockan 10.00. Ingen kostnad.
Kontaktperson: Helena Kiss telefon: 070- 65 33 104
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Och en till rolig aktivitet lite längre fram: lördag 12 november
Nalle Puh fyller 90 år i år. Välkommen på födelsedagskalas på biblioteket i
Gullspång! Puh dyker själv upp på kalaset men innan dess har vi lyssnat på
historier om hans upptåg och förberett en överraskning till honom
Gullspångs bibliotek, klockan 10:30. Kontaktperson: Anna Lundqvist 0551-36176
OBS informationen i programmet uppdateras efterhand – ändringar och fler
aktiviteter kan tillkomma!
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