
HÖSTLOVSPROGRAM
Måndag 31 oktober

Biblioteket:
Hämta en hjärngympa-påse 
Ålder 9-12 år - chans att vinna ett pris i  
dragningen av läsbingot på fredagen! 
Plats och tid: Gullspångs bibliotek kl. 10-15 
(lunch 12-13). Hova bibliotek kl. 10-15 (lunch 
12-13). Går bra att hämta till syskon, barn 
och barnbarn.

Skytteföreningen 
Plats och tid: Gullspångs arena kl.17:30-
19:30. För att delta anmäler man sig mellan 
kl 17.15-19.30.
En ”prova på gång” är gratis.
Mer information om medlemskap och priser  
kan ni fråga på plats eller kontakta 
sofia.helge@gullspang.se

Kärlekis firar Alfons Åberg 50 år! 
Plats och tid: Amnedhärads församlingshem  
kl. 09.30-12.00. Ålder 0-6 år.

Höstlovspyssel och fika 
Plats och tid: Amnedhärads församlingshem 
kl 14:00-16:00. Ålder 7-12 år.

Skattjakt i Skymningstimmen 
Plats och tid: Amnehärads församlingshem  
kl.16:30-18:30.Ta med ficklampa och kläder  
efter väder! Varma mackor och inomhusmys  
när skatten är funnen. Ålder 7-12 år.

Tidag 1november
”Prova på-dag” på musikskolan för åk 4-9 
Testa ett instrument gratis! Plats och tid:  
Musiksalen Gullstensskolan kl. 10:00-14:00.
 
Biblioteket: 
Sagostund och halloweenpyssel  
Ålder 3-5 år.  
Halloweenpyssel  
Ålder 6-8 år (ta gärna med en egen toarulle). 
Hämta en hjärngympa-påse  
Åldern 9-12 år - chans att vinna ett pris i  
dragningen av läsbingot på fredagen! 
Plats och tid för samtliga åldersgrupperna:  
Gullspångs bibliotek kl. 14:00-17:00.

Pingisturnering årskurs 5-6
Plats och tid: Fridtidsgården Gullspång  
kl.13:00-16:00. Ingen anmälan krävs.

Ungdomsträning - bordtennis
Plats och tid: Idrottshallen, Gullspång kl 17:30-
18:30. Prova gratis 2 gånger. Ingen anmälan 
krävs. Kontakt: Per.almgren@gmail.com,  
070- 435 87 10.

Musikquiz för årkurs 7-9 
Plats och tid: Fritidsgården i Gullspång  
kl.18:00. Vässa pennan och gnugga  
geniknölarna för chansen att vinna fina priser!  
Ingen anmälan krävs.

Onsdag 2 november
Babyträff  
Plats och tid: Familjecentralen i Hova  
kl. 09:30:12:00. Besök av personal från  
biblioteket kl. 10:00 med information om  
läsning för barn.  
 
”Prova på-dag” på musikskolan för åk 4-9 
Testa ett instrument gratis!  
Plats och tid: Musikrummet intill syslöjden,  
bottenvåning Regnbågsskolan kl.10:00-14:00. 
 
Biblioteket:
Sagostund och halloweenpyssel  
Ålder 3-5 år.  
Halloweenpyssel 
Ålder 6-8 år (ta gärna med en egen toarulle). 
Hämta en hjärngympa-påse  
Åldern 9-12 år - chans att vinna ett pris i  
dragningen av läsbingot på fredagen! 
Plats och tid för samtliga åldersgrupperna:  
Hova bibliotek kl .14:00-17:00. 

Boda borg med halloweentema för årskurs 7-9
Samling på parkeringen vid fritidsgården kl. 
12.00. Tacobuffé kl.18.30. Bussen åker hem  
kl. 19.30. Kostnad: 150kr/person. I priset  
ingår inträde, tacobuffé och bussresa. Anmäl 
er senast måndag 24/10 till Lars eller Mikaela 
(fritidsledarna). Maila mikaela.aksu@gullspang.
se om du har frågor.

Vänd för fler aktiviteter!



Torsdag 3 november
Film årskurs 5-6
Plats och tid: Fritidsgården, Gullspång  
kl. 13.30-15.30. Anmälan sker till Mikaela  
eller Larsa (fritidsledarna) senast 28/10. Vid 
frågor kontakta mikaela.aksu@gullspang.se

Film årskurs 7-9
Plats och tid: Fritidsgården, Gullspång  
kl. 18:00- 21:00. Anmälan sker till Mikaela  
eller Larsa (fritidsledarna) senast 28/10. Vid 
frågor kontakta mikaela.akus@gullspang.se

Ungdomsträning - bordtennis
Plats och tid: Idrottshallen, Gullspång kl 
17:30-18:30. De två första gånger är gratis 
att prova på. Ingen anmälan krävs. Kontakta  
Per.almgren@gmail.com vid frågor  
eller 070- 435 87 10.

Fredag 4 november
Fifaturnering årskurs 5-6
Plats och tid: Fritidsgården, Gullspång  
kl. 10:00-14:00.
Ingen anmälan krävs.

Lördag 5 november
HG20 Innebandy
Barnträning 6-12 år.
Plats och tid: Gullspångs Arena kl. 10:00-
12:00. Beroende på hur många som  
kommer delas planen upp i två delar.
Ena delen 6-9 år (grön nivå).
Andra delen 9-12 (blå nivå).
Klubbor och glasögon finns att låna.
Två första gångerna är gratis att prova på.
Har ni några frågor kontakta:  
nicklaskvick@gmail.com eller  
smsa 073-063 69 49.

HG20 Innebandy
Motionsträning 13+
Plats och tid: Gullspångs Arena kl. 13:00-
15:00 Två första gångerna är gratis att 
prova på.Har ni några frågor kontakta:  
nicklaskvick@gmail.com eller  
smsa 073-063 69 49.

TREVLIGT LÄSLOV!

Bibliotekets öppettider vecka 44: 

Gullspång 
Måndag 10:00-15:00 (lunch 12-13) 

Tisdag 14:00-18:00 
Onsdag 13:00-17:00 

Torsdag stängt 
Fredag 10:00-15:00 8(lunch 12-13) 

Telefon: 0551-36007
 

Hova 
Måndag 10:00-15:00 (lunch 12-13) 

Tisdag stängt 
Onsdag 14:00-18:00 

Torsdag stängt 
Fredag 10:00-15:00 (lunch 12-13) 

Telefon:0506-36275 
 
 


