VINTERLOVSPROGRAM 2019
Här kommer Hörby kommuns vinterlovsprogram. Ett program fyllt av spännande och härliga aktiviteter
för alla kommunens barn och unga. 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 behövs information som ålder, eventuella allergier, behov av ledsagare med
mera.

Aktivitetshuset
Måndag 18/2

Årskurs 4-6: Öppen verksamhet 10.00-17.00. Kom och
häng med oss och kompisar och spela pingis, biljard, playstation, pyssla eller något annat ni känner för. Kiosken är
öppen och det finns mellanmål att köpa.

Tisdag 19/2

Årskurs 4-6: Följ med och åk skidor i Vångabacken.
Samling på Aktivitetshuset 08.00. Pris: Medlemmar
100 kr, icke medlemmar 150 kr. Begränsat antal platser.
Anmälan krävs – lämna in ifylld anmälningsblankett till
personal på Aktivitetshuset i samband med betalning
senast 15/2. Mer info vid anmälan. Blankett finns på
Aktivitetshuset eller på hemsidan www.horby.se/aktivitetshuset. Vid frågor kontakta oss på 0415-37 81 78 eller
aktivitetshuset@horby.se

Torsdag 21/2

Årskurs 4-6: Öppen verksamhet 10.00-17.00.
Kom och häng med oss och kompisar och spela pingis,
biljard, playstation, pyssla eller något annat ni känner
för. Kiosken är öppen och det finns mellanmål att
köpa.
Årskurs 7-17 år: Följ med och åk skidor med oss i
Vångabacken. Samling på Aktivitetshuset 16.00.
Pris: 100 kr. Begränsat antal platser. Anmälan krävs
– lämna in ifylld anmälningsblankett till personal på
Aktivitetshuset i samband med betalning, senast 15/2.
Mer info vid anmälan. Blankett finns på Aktivitetshuset eller på hemsidan www.horby.se/aktivitetshuset.
Vid frågor kontakta oss på 0415-37 81 78 eller aktivitetshuset@horby.se

Årskurs 7-17 år: Öppen verksamhet 18.00-21.00. Kom
ner till oss och häng med kompisar, spela pingis, biljard
eller playstation!

Onsdag 20/2

Årskurs 4-6: Spela padel med oss på Mejeriets Padel.
Öppet 10.00-17.00, padelspel 11.30–13.00. Pris medlemmar 50 kr, icke medlemmar: 100 kr. Begränsat antal platser. Anmälan krävs – lämna in ifylld anmälningsblankett
till personal på Aktivitetshuset i samband med betalning,
senast 15/2. Mer info vid anmälan. Blankett finns på
Aktivitetshuset eller på hemsidan www.horby.se/aktivitetshuset. Vid frågor kontakta oss på 0415-37 81 78 eller
aktivitetshuset@horby.se
Årskurs 7-17år: Tacokväll på Aktivitetshuset.
Föranmälan krävs. Aktiviteten är kostnadsfri.
Vid frågor kontakta oss på 0415-37 81 78 eller aktivitetshuset@horby.se

Fredag 22/2

Årskurs 4-6: Minigladiatorerna 10.30-17.00. Vi tävlar
i olika grenar och hinderbana. Efter tävlingen har vi
öppet på Aktivitetshuset. Aktiviteten är kostnadsfri.
Begränsat antal platser. Anmälan krävs – lämna in
ifylld anmälningsblankett till personal på Aktivitetshuset senast 15/2. Mer info vid anmälan. Blankett finns
på Aktivitetshuset eller på hemsidan www.horby.se/
aktivitetshuset. Vid frågor kontakta oss på 0415-37 81
78 eller aktivitetshuset@horby.se
Årskurs 7- 17år: Öppen verksamhet 19.00-23.00.
Kom ner till oss och häng med kompisar, spela pingis,
biljard eller playstation!

Biblioteket
Stora pysseldagen

Torsdag 21/2. Josefin & Marianne plockar fram roliga
pysselgrejor ur förråden. Kom när du vill mellan 10.00
och 18.00 Allt material är gratis. Vid frågor kontakta Hörby bibliotek 0415-37 84 50.

Hörby museum
Utställning, pyssel och
sportrunda

Tycker du inte vädret är roligt, vill du vara inne? Kom till
museet!
Här finns den spännande utställningen Det stora lilla i
Stora salen. Det är elever från KulturSkolan och Hörby
Lärcenter som är konstnärerna. Vernissage tisdag 19/2.
I Ateljén finns material och beskrivningar till massa vinterpyssel. Allt material finns, allt gratis.
Du kan också gå en sportrunda att pussla med i hela
museet. För barn och vuxna, 0-99 år. Lovöppet tisdag
och onsdag 13.00-16.00, torsdag 14.00-18.00 och fredag
13.00-16.00. Kontaktperson Ann-Kristin Olsson 0415-37
84 49, ann-kristin.olsson@horby.se

Väx upp!

Fredag 22/2 10.30. En lekfull musikteater med inslag
av trolleri. Med Klara Sjöblom och Hugo Gerdmar
från Musik i Syd. För barn 3-8 år. Gratisbiljetter finns
på biblioteket från 11/2. Vid frågor eller biljettbokning
ring Hörby bibliotek
0415-37 84 50.

Karnas Discklubb
Prova discgolf

Karnas Discklubb inbjuder alla att komma och prova
på discgolf (frisbeegolf). Aktiviteten kommer att vara
på discgolfbanan i Karnas backe, samling vid grillplatserna 19/2 13:00-15.00. Vi har discar ni kan låna om ni
inte har egna och vi anpassar verksamheten efter deltagarnas ålder. Vid frågor kontakta Mikael Linderberg på
telefon 0709828756

ABF
Gör armband

Tillverka armband i kumihimo och paracord hos ABF
i Hörby, Tingsgatan 24, ingång via Nya Torg. Måndag
18/2 10.00-13.00. För dig 13-16 år.
Materialkostnad 20 kr. För mer information och anmälan kontakta, info.horby@abf.se eller 0707-268167.
Aktiviteten genomförs om det är minst 3 anmälda.
Max 8 deltagare. Anmälan senast 13 februari.

Gör en egen junk journal

Gör en junk journal hos ABF i Hörby, Tingsgatan 24,
ingång via Nya Torg. Onsdag 20/2 10.00-13.00.
För dig 13-16 år. Materialkostnad 20 kr. För mer information och anmälan kontakta, info.horby@abf.se eller 0707268167 Aktiviteten genomförs om det är minst 3 anmälda.
Max 8 deltagare. Anmälan senast 13 februari.

Måla en tavla

Måla en tavla hos ABF i Hörby, Tingsgatan 24, ingång
via Nya Torg. Tisdag 19/2 10.00-13.00. För dig 13-16
år. Materialkostnad 20 kr. För mer information och
anmälan kontakta, info.horby@abf.se eller 0707268167. Aktiviteten genomförs om det är minst 3
anmälda. Max 8 deltagare.Anmälan senast 13 februari.

Lågedammsbadet
•Leksaken är i vattnet måndag – fredag 10.00-16.00.
•Bastustugan är öppen måndag – fredag 10.00-17.00,
lördag – söndag 11.00 – 16.30 (ingår i inträdet).
•Passa på att hyra en plats i solrummet för 30 kr
per person. Vi startar det oavsett hur många man är
(gäller måndag – fredag 10.00-18.00).
•Alla barn som är medlemmar i Papricaklubben
badar gratis tisdagar och lördagar hela år 2019.

Öppettider under vecka 8:
Måndag 10.00-19.30
Tisdag 10.00-19.30. Medlemmar i Papricaklubben badar
gratis
Onsdag 10.00-19.30
Torsdag 10.00-21.30. OBS efter klockan 18.00 18 år och
över.
Fredag 10.00-19.30
Lördag 11.00-17.00. Medlemmar i Papricaklubben badar
gratis.
Söndag 11.00-17.00

Prova karate

Hörby Karateklubb

Vi kör våra träningar som vanligt och välkomnar alla
att komma och prova på karate i vår lokal på Älvdalsskolan. Knattar 7-11 år tisdag och torsdag 1800-19.00.
12 år och uppåt tisdag och torsdag 18.30-20.00, lör
10.00-11.30. Jympakläder och barfota. Aktiviteten är
kostnadsfri.

Västerstads ridskola
Öppet hus

Onsdag 20/2 12.00-15.00. Program för dagen:
•Ponnyridning.
•Lär känna våra lektionshästar.
•Information om Västerstads ridskola och
Västerstads ryttarförening .
•Se våra unghästar i löshoppning cirka 14.00.
•Vi bjuder på fika.
•Aktiviteten är kostnadsfri.

En dag i stallet

Måndag 18/2 09.00-15.00.
Du rider två pass, ett i dressyr och ett i
hoppning och har två pass teori. Vi avslutar
med hopptävling. Du tar med dig lunch och
vi bjuder på fika. Du önskar tre hästar vid
betalning. Pris 700 kr för hela dagen.

Hörby sportskytteklubb
Sportlovsskytte måndag, onsdag, fredag 18:00-20:00.
Från ca 5 år och uppåt. Vi lånar ut allt som man använder när man skjuter. Här finns också möjlighet för
personer med funktionsvariationer att skjuta hos oss.
Vi har en enhet för synskadade. Vi finns på Svetsaregatan 12A, i samma byggnad som yrkesgymnasiet. Vid
frågor kontakta Anders Henriksson på 0760 - 18 28 25
eller andershenriksson.hssk@yahoo.se.
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