Höstlovsprogram
För barn och ungdomar i Värnamo kommun

Lördag 28/10
HIGH CHAPARRAL
SPÖKTÅGET
Det ryktas om att märkliga saker händer kring vägen till Old Mexico.
En smitta som får de döda att resa sig. Genomresande påstår att det
självaste slutet som är här. Borgmästaren vill förbjuda ”High Chaparral
Railroad Company” att köra fler tåg till Old Mexico, men Järnvägsdirektören vägrar tro på skrock, istället lockar han nyfikna med dessa nyheter. Han är den som ska bevisa att det bara är rykten och inget annat, för det är det väl?
- Vågar du följa med på resan för att få svar?
Boka din läskigaste tågresa någonsin. Dagtid för barn och när mörkret
faller för vuxna.
För mer information och bokning finns på
www.highchaparral.se
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Måndag 30/10
NAVET
Film och snacksbuffé
Klockan 18:00-21:30
Årskurs 6— 18år

TEKNIKCENTER—KOMTEK
Halloween på Teknikcenter (åk 3—5)
Välkommen till en teknik workshop där du skapar saker som rör sig,
lyser eller låter.
Här har du möjlighet att bygga din egen Halloween dekoration.
När?` Måndagen 30 oktober
Tid? Klockan 09:00—12:00
Var? Teknikcenter på Gummifabriken i Värnamo
Vem? För tjejer och killar som går i årskurs 3—5
Hur?` Under aktiviteten väljer du vad du vill skapa.
Du kan göra en eller flera av följande:








Bygg en bristlebot av en tandborste
Tävla i bibliotekets ”Halloweenrunda” och vinn fina priser
Klura ihop ett eget skattskrin med 4 siffrig kodlås
Fixa en mini läslampa som du kan använda när du läser under täcket
Löd ihop en höstinspirerad ljusslinga
Bygg pop-up lådor i miniatyrformat med spöken och monster i

Anmälan? Antalet platser är begränsat, max 20 platser per dag,
först till kvarn gäller.
Anmälan senast den 27 oktober klockan 13:00 på www.teknikärkul.se/komtek

Kostnad? 50 kronor som betalas med kort eller swish vid starten.
Frågor? Besvaras av Silke Matussek, Teknikinspiratör, via e-post
silke.k.matussek@varnamo.se eller via telefon 0370—37 71 24

ATELJÈ PENSELDRAGET
Måla en egen porslinstomte
För dig i åldern 12—16år
Klockan: 10:00—13:00
Kostnad: 200kr, i priset ingår fika, en tomte, färg, handledning
och bränning.
Plats: Ateljé Penseldraget i Bredaryd (bygdegården)
Anmälan görs till Berit Fransson 0706—86 16 53

3

TEKNIKCENTER—KOMTEK
Höstverkstad (åk 6—9)
Välkommen till en kreativ makeraktivitet där du kan fördjupa dig i
skapande projekt.
Dessutom kan du gå bibliotekets Snapchatrunda med skräcktema.
När? Måndagen 30 oktober
Tid? Klockan 14:00—17:00
Var? Teknikcenter på Gummifabriken i Värnamo
Vem? För dig som går i årskurs 6—9
Hur? Du som har en idé av ett häftigt bygge kan använda alla
verktyg och all utrustning som finns på Teknikcenter. Bara kör på.
Om du inte vet vad du vill göra så finns det färdiga idéer att välja på.
Till exempel en ljusslinga med egendesignade höstblad eller ett kodlås.
Du kan alltid fråga om hjälp om du kör fast..
Anmälan? Sms:a namn, ålder och mejladress till Silke
0703—22 44 58 eller anmäl på hemsidan www.teknikärkul.se/komtek
Kostnad? Gratis
Frågor? Besvaras av Silke Matussek, Teknikinspiratör, via e-post
silke.k.matussek@varnamo.se eller via telefon 0370—37 71 24

VANDALORUM
Ljus!
Vi upplever utställningen Ljus med bland annat färger,
skuggor, ljud och en Camera Obscura.
Efteråt skapar vi egna verk med inspiration från utställningen
Plats: Vandalorum
Tid: 13:00—15:30
Ålder: Från 7år
Kostnad: 50kr som betalas på plats med kort.
Material och fika ingår
Anmälan till: info@vandalorum.se
Begränsat antal platser
Med reservation för ändringar

APLARINKEN
Utan klubbor, klockan 11:45—14:45

TALAVIDSHALLEN

Med klubbor, klockan 09:00—17:00
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NATURUM—STORE MOSSE
Naturum är öppet under hela höstlovet
Gå skogstrollens stig och leta efter det försvunna trollet.
Grillplatser med ved finns tillgängliga. Testa snöskor utanför naturum.
Tipsrunda och pyssel inne i naturum.
Klockan 10:00—16:00
Fri entré
Buss 201 stannar vid Entrén
För mer info, se Naturums hemsida,
www.storemosse.se

FORSHEDA MISSIONSKYRKA
Nattsmyg
Missionskyrkans UV-scouter anordnar i samband med Svenska kyrkan Forsheda en tipspromenad/spårning för alla åldrar.
Klockan: 18:30
Plats: Forsheda Elljusspår

ISABERG
Alla våra aktiviteter är öppna på höstlovet.
Välkommen att läsa mer på länken: http://isaberg.com/sv/sommar/aktiviteter/

BREDARYDS BIBLIOTEK
Barnteaterföreställning ”imse vimse flyger och far”
En dockteater av Fia Lövenmark.
Lokal: Gympasalen, Bredaryds skola
Ålder: 3—6år

Begränsat antal platser, max 30 barn.
Fri entré, men anmälan till bredaryd.biblioteket@varnamo.se och på
telefon 0370—37 80 70

BORS BIBLIOTEK
Boktips, spela bokbingo, fika
Klockan 10:00—12:00

VÄRNAMO SIMHALL
10:00-13:00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
14:00-16:00 Motionssim/lek
16:00-18:00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
18:00-20:00 Relaxsim från 16år = ingen lek
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Tisdag 31/10
NAVET
Den årliga aktivitetsdagen i sporthallen. På plats finns det bland annat
hoppborgar, mekanisk tjur, hinderbana, ansiktsmålning, Tottes Event, café
med mera.
Klockan 10:00-16:00
Alla åldrar.
Gratis inträde!

Fritidsgården är stängd på kvällen!

TEKNIKCENTER—KOMTEK
Halloween på Teknikcenter (åk 3—5)
Välkommen till en teknik workshop där du skapar saker som rör sig,
lyser eller låter.
Här har du möjlighet att bygga din egen Halloween dekoration.
När?` Tisdagen 31 oktober
Tid? Klockan 09:00—12:00
Var? Teknikcenter på Gummifabriken i Värnamo
Vem? För tjejer och killar som går i årskurs 3—5
Hur?` Under aktiviteten väljer du vad du vill skapa.
Du kan göra en eller flera av följande:








Bygg en bristlebot av en tandborste
Tävla i bibliotekets ”Halloweenrunda” och vinn fina priser
Klura ihop ett eget skattskrin med 4 siffrig kodlås
Fixa en mini läslampa som du kan använda när du läser under täcket
Löd ihop en höstinspirerad ljusslinga
Bygg pop-up lådor i miniatyrformat med spöken och monster i

Anmälan? Antalet platser är begränsat, max 20 platser per dag, först till
kvarn gäller. Anmälan senast den 27 oktober klockan 13:00 på
www.teknikärkul.se/komtek
Kostnad? 50 kronor som betalas med kort eller swish vid starten.

Frågor? Besvaras av Silke Matussek, Teknikinspiratör, via e-post
silke.k.matussek@varnamo.se eller via telefon 0370—37 71 24

6

VANDALORUM
Konst och insekter
Vi besöker utställningen The Face of God, där konst och vetenskap möts.
Med inspiration från utställningen skapar vi insekter
i olika material.
Plats: Vandalorum
Tid: 13:00—15:30
Ålder: Från 7år
Kostnad: 50kr som betalas på plats med kort.
Material och fika ingår
Anmälan till: info@vandalorum.se
Begränsat antal platser
Med reservation för ändringar

NATURUM—STORE MOSSE
Naturum är öppet under hela höstlovet
Gå skogstrollens stig och leta efter det försvunna trollet.
Grillplatser med ved finns tillgängliga. Testa snöskor utanför naturum.
Tipsrunda och pyssel inne i naturum.
Klockan 10:00—16:00
Fri entré
Buss 201 stannar vid Entrén
För mer info, se Naturums hemsida,
www.storemosse.se

ATELJÈ PENSELDRAGET
Måla en egen porslinstomte
För dig i åldern 12—16år
Klockan: 10:00—13:00
Kostnad: 200kr, i priset ingår, fika, en tomte, färg, handledning
och bränning.
Plats: Ateljé Penseldraget i Bredaryd (bygdegården)
Anmälan görs till Berit Fransson 0706—86 16 53
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ISABERG
Alla våra aktiviteter är öppna på höstlovet.
Välkommen att läsa mer på länken: http://isaberg.com/sv/sommar/aktiviteter/

APLARINKEN

Utan klubbor, klockan 11:45—14:15

TALAVIDSHALLEN
Med klubbor, klockan 09:00—17:00

VÄRNAMO SIMHALL
10:00-13:00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
14:00-16:00 Motionssim/lek
16:00-18:00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
18:00-19:00 Relaxsim från 16år = ingen lek
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Onsdag 1/11
NAVET
Champions League
Vi visar Champions League
Klockan 18:00-22:30
Årskurs 6— 18år

VANDALORUM
Dans och rörelse

Upplev Julia Bondessons utställning tillsammans med konstnären själv!
Med utgångspunkt i utställningen skapar vi dans och rörelser tillsammans.
Plats: Vandalorum
Tid: 13:00—15:30
Ålder: Från 7år
Kostnad: 50kr som betalas på plats med kort.
Material och fika ingår
Anmälan till: info@vandalorum.se
Begränsat antal platser
Med reservation för ändringar

NATURUM—STORE MOSSE

Naturum är öppet under hela höstlovet
Gå skogstrollens stig och leta efter det försvunna trollet.
Grillplatser med ved finns tillgängliga. Testa snöskor utanför naturum.
Tipsrunda och pyssel inne i naturum.
Klockan 10:00—16:00
Fri entré
Buss 201 stannar vid Entrén
För mer info, se Naturums hemsida,
www.storemosse.se

ISABERG
Alla våra aktiviteter är öppna på höstlovet.
Välkommen att läsa mer på länken: http://isaberg.com/sv/sommar/aktiviteter/
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BREDARYDS BIBLIOTEK
Poesiverkstad
Kom och testa på att skriva en namndikt, färgdikt, figurdikt
eller 3-rading.
Ålder: 6—12år
Drop—in, ingen föranmälan
För mer information, kontakta bredaryd.biblioteket@varnamo.se
och på telefon 0370—37 80 70

APLARINKEN

Utan klubbor, klockan 11:45—14:15

TALAVIDSHALLEN

Med klubbor, klockan 09:00—16:20

SIMHALLEN
10:00-13:00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
14:00-16:00 Motionssim/lek
16:00-18:00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
18:00-20:00 Relaxsim från 16år = ingen lek
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Torsdag 2/11
NAVET
LAN 2017
Nu är det dags igen!
Navets fritidsgård arrangerar sitt årliga LAN.
Vi startar torsdag klockan 12:00 och avslutar fredag klockan 12:00.
Lanet äger rum på Träffpunkt Vråen (Vråens fritidsgård)
Det kommer att finnas caferteria med nudlar, panpizza, olika drycker,
kaffe med mera.
När? Start torsdagen den 2 november
Tid? Klockan 12:00
Var? Träffpunkt Vråen
Vilka? Årskurs 7—18år
Kostnad? 50kr, betalas i samband med anmälan på Navets fritidsgård.
Begränsat antal platser, först till kvarn!
För mer info, kontakta:
Navets fritidsgård
Telefonnummer: 0370—37 76 71
E-mail: kushtrim.c.brahimi@varnamo.se eller vedran.m.pavlovic@varnamo.se

NAVETS FRITIDSGÅRD
Öppet som vanligt
Klockan 18:00—21:30
Årkurs 6—18år

NATURUM—STORE MOSSE
Naturum är öppet under hela höstlovet
Gå skogstrollens stig och leta efter det försvunna trollet.
Grillplatser med ved finns tillgängliga. Testa snöskor utanför naturum.
Tipsrunda och pyssel inne i naturum.
Klockan 10:00—16:00
Fri entré
Buss 201 stannar vid Entrén
För mer info, se Naturums hemsida,
www.storemosse.se
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ISABERG
Alla våra aktiviteter är öppna på höstlovet.
Välkommen att läsa mer på länken: http://isaberg.com/sv/sommar/aktiviteter/

APLARINKEN
Med klubbor, klockan 08:00—09:50 & 12:00—13:50
Utan klubbor, klockan 10:00—11:50 & 14:00—15:50

TALAVIDSHALLEN
Med klubbor, klockan 09:00—17:00

VÄRNAMO SIMHALL
10:00-13:00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
14:00-16:00 Motionssim/lek
16:00-18:00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
18:00-19:00 Relaxsim från 16 år = ingen lek
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Fredag 3/11
NAVET
LAN 2017
Nu är det dags igen!
Navets fritidsgård arrangerar sitt årliga LAN.
Vi startar torsdag klockan 12:00 och avslutar fredag klockan 12:00.
Lanet äger rum på Träffpunkt Vråen (Vråens fritidsgård)
Det kommer att finnas caferteria med nudlar, panpizza, olika drycker,
kaffe med mera.
När? Start torsdagen den 2 november
Tid? Klockan 12:00
Var? Träffpunkt Vråen
Vilka? Årskurs 7—18år
Kostnad? 50kr, betalas i samband med anmälan på Navets fritidsgård.
Begränsat antal platser, först till kvarn!
För mer info, kontakta:
Navets fritidsgård
Telefonnummer: 0370—37 76 71
E-mail: kushtrim.c.brahimi@varnamo.se eller vedran.m.pavlovic@varnamo.se

NAVETS FRITIDSGÅRD
Fritidsgården är stängd på grund av halloween

NATURUM—STORE MOSSE

Naturum är öppet under hela höstlovet
Gå skogstrollens stig och leta efter det försvunna trollet.
Grillplatser med ved finns tillgängliga. Testa snöskor utanför naturum.
Tipsrunda och pyssel inne i naturum.
Klockan 10:00—16:00
Fri entré
Buss 201 stannar vid Entrén
För mer info, se Naturums hemsida,
www.storemosse.se
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BORS BIBLIOTEK
Teater
Ålder 3—6år
Klockan 10:00
Anmälan görs till 0370-378240
Fri entré

ISABERG
Alla våra aktiviteter är öppna på höstlovet.
Välkommen att läsa mer på länken: http://isaberg.com/sv/sommar/aktiviteter/

APLARINKEN
Utan klubbor, klockan 08:00—09:50 & 12:00—13:50
Med klubbor, klockan 10:00—11:50

TALAVIDSHALLEN
Med klubbor, klockan 09:00—16:30

VÄRNAMO SIMHALL
10:00-13:00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
14:00-16:00 Motionssim/lek
16:00-19:00 Hinderbana/lek (OBS, ingen motionssim)
19:00-20:00 Relaxsim från 16år = ingen lek
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Lördag 18/2
Lördag
4/11
NATURUM—STORE MOSSE
Naturum är öppet under hela höstlovet
Gå skogstrollens stig och leta efter det försvunna trollet.
Grillplatser med ved finns tillgängliga. Testa snöskor utanför naturum.
Tipsrunda och pyssel inne i naturum.
Klockan 10:00—16:00
Fri entré
Buss 201 stannar vid Entrén
För mer info, se Naturums hemsida,
www.storemosse.se

HIGH CHAPARRAL
RUN FOR YOUR LIVES
Klarar du att ta dig i mål utan att smittas av zombievirus?
Tre livband symboliserar dina liv och det gäller att komma i mål med liv kvar.
Ni kommer att få uppleva ett High Chaparral fyllt med horder av zombies,
westernkaraktärer som återuppstått och massor av specialeffekter.
Det är även en hinderbana så förutom alla zombies som kommer att försöka ta
dina liv, blir ni utmanade med olika fasta hinder längs banan.
Allt i ett zombie-västerntema.
Två lopp samma dag, åldrarna 7–12 år springer ett snällare, mindre läskigt
lopp (2,5 km) när det fortfarande är ljust.
Barnen springer själva eller har med förälder som köper egen barnbiljett
och då kan springa med.
När det mörknar, efter 17.00, startar ett skräckfyllt lopp (5 km) för de äldre
löparna.
Anmäl dig till höstens mest roliga (och skrämmande) lopp.
För mer information och bokning:
www.highchaparral.se
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ISABERG
Alla våra aktiviteter är öppna på höstlovet.
Välkommen att läsa mer på länken: http://isaberg.com/sv/sommar/aktiviteter/

APLARINKEN
Utan klubbor, klockan 15:00—15:50

VÄRNAMO SIMHALL
Öppettider gäller enligt simhallens hemsida.
http://www.varnamo.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/simhallbadhus.html
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Söndag 5/11
NATURUM—STORE MOSSE
Naturum är öppet under hela höstlovet
Gå skogstrollens stig och leta efter det försvunna trollet.
Grillplatser med ved finns tillgängliga. Testa snöskor utanför naturum.
Tipsrunda och pyssel inne i naturum.
Klockan 11:00—17:00
Fri entré

Buss 201 stannar vid Entrén
För mer info, se Naturums hemsida,
www.storemosse.se

ISABERG
Alla våra aktiviteter är öppna på höstlovet.
Välkommen att läsa mer på länken: http://isaberg.com/sv/sommar/aktiviteter/

APLARINKEN
Utan klubbor, klockan 09:00—10:50
Halva isen tillåts klubbor

VÄRNAMO SIMHALL
Öppettider gäller enligt simhallens hemsida.
http://www.varnamo.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/simhallbadhus.html
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Fredag
24/2
HV71
NAVET
Torsdag 19/10
HV71—Örebro
Följ med Navets fritidsgård till Jönköping och heja fram HV71.
I samarbete med HV71 finns möjligheten för dig som barn/ungdom att hänga
med och uppleva ishockey. Du får gärna ta med dig en anhörig!
Vi åker buss upp till Kinnarps Arena, biljetten fås på bussen!!
Bussarna går ifrån Värnamo station klockan 17:15 och vi åker tillbaka efter
matchens slut.
Gratis!! Begränsat antal platser, först till kvarn!
För anmälan och mer information, kontakta;
Navets fritidsgård 0370—37 76 71
E-mail; camilla.n.borg-nilsson@varnamo.se

NAVET
Torsdag 30/11
HV71—Mora
Följ med Navets fritidsgård till Jönköping och heja fram HV71.
I samarbete med HV71 finns möjligheten för dig som barn/ungdom att hänga
med och uppleva ishockey. Du får gärna ta med dig en anhörig!
Vi åker buss upp till Kinnarps Arena, biljetten fås på bussen!!
Bussarna går ifrån Värnamo station klockan 17:15 och vi åker tillbaka efter
matchens slut.
Gratis!! Begränsat antal platser, först till kvarn!
För anmälan och mer information, kontakta;
Navets fritidsgård 0370—37 76 71
E-mail; camilla.n.borg-nilsson@varnamo.se

18

Fritidsgårdarna
ORDINARIE ÖPPETTIDER
Navets fritidsgård—Värnamo
Måndagar:
Klockan 18:00—21:30, årskurs 6—18år

Tisdagar:
Klockan 18:00—21:30, årskurs 6—18år

Onsdagar:
Klockan 18:00—21:30, årskurs 6—18år

Torsdagar:
Klockan 18:00—21:30, årskurs 6—18år

Fredagar:
Klockan 18:00—22:30, årskurs 6—18år

Lördagar:
Klockan 18:00—22:30, årskurs 6—18år

Forshedas fritidsgård—Högstadiets cafeteria
Måndagar:
Klockan 15:00—17:00, årskurs 3—6
Klockan 18:00—21:00, årskurs 6—18år

Rydaholms fritidsgård—Folkets Park
Tisdagar:
Klockan 15:00—17:00, årskurs 3—6
Klockan 18:00—21:00, årskurs 6—18år

Bors fritidsgård—Bors SKs lokal
Onsdagar:
Klockan 15:00—17:00, årskurs 3—6
Klockan 18:00—21:00, årskurs 6—18år
För att få mer information om vad som händer på fritidsgårdarna,
bli vän med oss på Facebook!
Camilla Fritidsledarna Navets Fritidsgård
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Samarbetspartners
NAVETS FRITIDSGÅRD
KULTURFÖRVALTNINGEN
MEDBORGARFÖRVALTNINGEN

TEKNIKCENTER, KOMTEK
HIGH CHAPARRAL
NATURUM, STORE MOSSE
VANDALORUM

FORSHEDA MISSIONSKYRKA

HV71

ISABERG

TRÄFFPUNKT VRÅEN

VISIT VÄRNAMO
ATELJÈ PENSELDRAGET

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

VÄRNAMO SIMHALL
Med reservation för ändringar i programmet!
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