Serietecknar
workshop

Musikquiz
Cirkus
Mimulus

Pannkaksbuffé
Knatteridning

V. 44
HÖSTLOVSPROGRAM 2017

STREET DANCE
Och mycket
mycket mer!

Höstlov i Gullspångs kommun
Magiska evenemang, roliga aktiviteter och kreativa
workshops. Höstlovet i Gullspångs kommun har mycket
att bjuda på och allt utom bion och discot är kostnadsfritt!
I det här häftet ger vi tips på saker som både barn och
ungdomar kan göra under de lediga höstlovsdagarna.
Vi önskar dig ett härligt höstlov!

HÖSTLOVET 2017
Föreningsliv
och organisationer har
i samarbete med kulturoch fritidsgruppen
sammanställt
ett höstlovsprogram
med stöd från
Folkhälsorådet.
www.gullspang.se

Kom som du är eller klä ut dig till människa – valet är ditt!
Fredag 27 oktober
F-klass - åk 3 kl 18-19.45
Åk 4 - 6 kl 20-22

OBS! Inträde: 10 kr
Säljs: GODIS, SNACKS & LÄSK
TÄVLINGAR & SPÖKVANDRING!
Arrangörer: Åk 6

HÖSTLOV

PÅ BIOGRAFEN

Bio: Den stora nötkuppen 2
Den coola ekorren Charlie råkar
spränga parkens vinterförråd med mat och blir förvisad
jjjj
till stadens tuffa gator. I sin kamp för överlevnad råkar
han hitta en nötbutik fylld med djurens favoritgodis.
Charlie börjar forma en snillrik plan för att lägga rabarber
på hela nötskatten och rädda både sitt eget skinn
och vännerna i parken. Från 7 år.
Lördag 28 oktober & söndag 29 oktober
Tid: kl 16
Plats: Biografen i Gullspång
OBS! Inträde: 50 kr (barn) 80 kr (vuxen)
HÖSTLOV I KYRKORNA
Onsdag 1 november
Höstlovspyssel
Tid: kl 10–12
Plats: Församlingshemmet, Hova
Information: Kul pyssel, pingis och självklart fika. Alla åldrar välkomna!
Arrangör: Svenska kyrkan
Kontakt: Karin Leidner Arvidsson telefon: 072 511 34 75
Allahelgonavandring
Tid: 16:30–19
Plats: Amnehärad församlingshem, Gullspång
Information: Ålder 7–12 år. Vandringen avslutas med något gott att äta.
Anmäl: senast 30 oktober till 0551 285 42
Arrangör: Svenska kyrkan
Kontakt: Desirée Karlsson telefon: 0551 285 42
Fredag 3 november
Allaktivitetskväll med pannkaksbuffé för hela familjen
Tid: 18–20
Plats: Mokyrkan, Hova
Information: Alla är välkomna!
Arrangör: Mokyrkan
Kontakt: Birgitta Lidman telefon: 0506 331 14

HÖSTLOV PÅ BIBLIOTEKEN
Serietecknar-workshop med spöktema
Vill du lära dig att teckna serier? Gillar du att rita och vill få finurliga tecknartips? Passa på att kom
till serietecknar-workshopen med illustratör och författare Jessica Lindholm. Alla barn och
ungdomar är välkomna!
Måndag 30 oktober
kl 13–15
Biblioteket, Hova
Musikquiz, fika och bra böcker
Vet du med en gång vilken låt som kommer från vilken film? Eller känner du någon som gör det? Då
är du eller den personen välkommen på musikquiz på höstlovet på båda biblioteken i kommunen.
Tisdag 31 oktober
kl 10.30–11.30
Biblioteket, Gullspång

Onsdag 1 november
kl 10.30–11.30
Biblioteket, Hova

Läs en bok under lovet och var med i bokutlottningen!
Berätta om en bok som du har läst ut denna höstlovsvecka. Lämna in tipset veckan efter
höstlovet på ditt bibliotek, så är du med i en bokutlottning!
HÖSTLOV PÅ FAMILJECENTRUM
Magisk trollerishow, höstpyssel och pizzamackor
Trollkarlen Adin besöker Öppna förskolan kl 11 med en fartfylld magisk show fylld med glädje,
humor och spänning. Vi erbjuder goda pizzamackor och så pysslar vi med höstkonst. Barn i alla
åldrar är välkomna i sällskap med vuxen!
Tisdag 31 oktober
kl 9.30–14
Familjecentrum i Hova

Torsdag 2 november
kl 9.30–14
Familjecentrum i Gullspång

Har du drömt om att bli cirkusartist?
Cirkus Mimulus är tillbaka efter förra årets succé!
Mimulus erbjuder först en cirkusshow och därefter 1 timmes workshop där du får testa
enkla trix som jonglering, rockringar och diabolo.
Onsdag 1 november
14:00 – 15:30
Regnbågsskolans gymnastiksal, Hova

Korvgrillning på Addevallen
Höstmys – är att sitta ute i naturen vid en eld och grilla korv. Barn i alla åldrar är välkomna i
sällskap med vuxen!
Fredag 3 november
kl 11
Addevallen, Hova

HÖSTLOVS-PROVA-PÅ-AKTIVITETER
Måndag 30 oktober
Teaterskola – prova-på!
Tid: kl 17–18
Plats: Regnbågsskolans matsal, Hova
Information: Alla barn och ungdomar är välkomna!
Arrangör: Studiefrämjandet
Kontakt: Stefan Skärlund telefon: 070 546 01 22
Bordtennis prova-på!
Tid: kl 18–19
Plats: Regnbågsskolans lilla gymnastiksal, Hova
Information: Från 7 år och uppåt. Alla som spelar ska vara ombytta och ha gymnastikskor.
Arrangör: Hova bordtennisklubb
Kontakt: Kent Karlsson telefon: 070 735 59 73
Tisdag 31 oktober
Tennis prova-på!
Tid: kl 16–17
Plats: Gymnastiksalen vid Gullstensskolan i
Gullspång
Information: 7–12 år. Alla ska vara ombytta
och ha gymnastikskor, racketar finns att låna.
Arrangör: Gullspångs tennisklubb
Kontakt: Eric Mellberg telefon: 070 819 15 13

Street Dance Workshop måndag, tisdag, onsdag
30 okt – 1 nov
Tid: kl 10–11.15 Ålder 9-12 år
oktober
Tid: kl 11.15–12.30 Ålder 13-16 år
Plats: Gullstensskolans gymnastiksal
Information: Öppen lektion dag tre om föräldrar vill sitta
med och titta för att se vad de jobbat på. Vi bjuder på fika på
onsdagen vid dansens slut samt delar ut diplom.
Kontakt: Lisa Magnusson lisa.magnusson@gullspang.se

Spökloppet
Tid: kl 18
Plats: Vindskyddet vid elljusspåret, Gullspång
Information: 7–12 år (vuxna kan vara med). Ta med ficklampa eller pannlampa. Spöket bjuder på läskig fika!
Anmälan och start: vindskyddet vid elljusspåret mellan 18–18.30
Arrangör: OK-Amne
Kontakt: Tommy Holtbring telefon: 070 281 51 28
Torsdag 2 november
Knatteridning Prova-på!
Tid: kl 10–12
Plats: Gullhovs ridklubb, Gårdsjö
Information: Från 3 år. Kom i tid till kl. 10:00
Anmäl: Senast onsdag den 1 november på sms till Helena Kiss
Arrangör: Gullhovs ridklubb
Kontakt: Helena Kiss telefon: 070 653 31 04

Vill du testa Halloween sminkning och lyssna på musik?
Kom till Fritidsgården Smältverket!
Fredag 3 november
Tid: 16–20
Information: Ålder 10 – 14 år

