Höstlovs-

aktiviteter 2018
Fredag 26 oktober
14:00 – 22:00 Fritidsgården hörnan har
öppet. Dagens aktivitet: Fredagsmys
Vi inleder höstlovet med härligt fredagsmys!
17:00 Fredagsbingo med priser
18:30 Hörnan bjuder på varma mackor
19:00 Pingisturnering med priser

Söndag 28 oktober
14:00 – 17:00 Aktivitet för
upptäcktshungriga barn
Leta ledtrådar på Kulturhuset och lös ett
mysterium. Hämta instruktioner i receptionen
(en för dig som inte läser än och en för dig som
kan läsa). Kostnadsfritt.

Söndag 28 oktober
15:00 BIO: Christoffer Robin & Nalle Puh
Christoffer Robin har blivit vuxen, men han
känner sig vilsen i vuxenvärlden så hans
barndomsvänner, Nalle Puh, Nasse, Ior och Tiger,
ger sig ut för att hjälpa honom. Från 7 år
Biljettpris: 100 kr barn/unga, 120 kr vuxna.
19:00 BIO: The Girl In The Spider´s Web
Kultfiguren och huvudkaraktären från Milleniumserien, Listbet Salander, återvänder till vita duken
i Girl in the Spider’s Web. Filmen är baserad på
succéromanen med samma namn. Från 15 år
Biljettpris: 100 kr barn/unga, 120 kr vuxna.

Måndag 29 oktober
13:00 – 16:00 Aktivitet för
upptäcktshungriga barn
Leta ledtrådar på Kulturhuset och lös ett
mysterium. Hämta instruktioner i receptionen
(en för dig som inte läser än och en för dig som
kan läsa). Kostnadsfritt.
13:00 – 20:00 Fritidsgården hörnan har
öppet. Dagens aktivitet: Filmkväll
Klockan 18:00 tittar vi på en Halloweenfilm på
storbild och Hörnan bjuder på popcorn!

Måndag 29 oktober
14:00 BIO: Alfons Åberg
Alfons upplever stora och hemska saker, han har
ingen kompis, han har slagit en som är mindre
och alla tror att han är en tjuv. Stora känslor om
rätt och fel men allt löser sig på ganska lugnt
Alfons-manér. Barntillåten. Biljettpris: 50 kr.
15:00 BIO: Lustiga små kryp
Syrsan Apollo är en rolig och godhjärtad
underhållare som en dag slår sig ner i en by där
en massa lustiga små kryp bor. Det tar inte lång
stund förrän han har vänt upp och ner på allt i
byn. Barntillåten. Biljettpris: 100 kr barn/unga, 120
kr vuxna.
15:00 – 23:00 Nördfest! Spellov på Vog
Sju dagar av spel! Vi spelar Magic the Gathering,
Warhammer 40K, Pokémon, Dungeons and
Dragons och över 100 olika sorters brädspel.
Måndag 29 oktober: Magic the Gathering. För
mer information besök:
https://www.facebook.com/events/26192093443
7412/?active_tab=about

Måndag 29 oktober
16:30-20:00 Höstlovskul med tacos och
filmvisning
I Hällestads församlingshem arrangeras
höstlovskul där vi lagar tacos tillsammans, tittar
på film och umgås. För åk 4 och uppåt, kostnad
20 kronor. Anmälan sker till Josefin Hellqvist,
Svenska kyrkan, via sms eller mejl senast 25/10,
076-6772045 alt
josefin.hellqvist@svenskakyrkan.se
18:00 – 19:30 Prova på: Bågskytte
Bågskytteklubben erbjuder skollediga ungdomar,
över 10 år, att prova på bågskytte. För mer
information kontakta Bågskytteklubben,
https://www.facebook.com/Finsp%C3%A5ngsB%C3%A5gskytteklubb-742055772576630/
19:00 BIO: Lyrro
Borta bra men hemma bäst? Nej, det stämmer
nog inte riktigt - och har nog aldrig gjort. Lyrro
– In och utvandrarna är en sketch-artad film
som handlar om att: Människan har alltid varit
på väg. Barntillåten. Biljettpris: 100 kr barn/unga,
120 kr vuxna.

Tisdag 30 oktober
13:00 – 15:00 Prova på: Bågskytte
Bågskytteklubben erbjuder skollediga ungdomar,
över 10 år, att prova på bågskytte. För mer
information kontakta Bågskytteklubben,
https://www.facebook.com/Finsp%C3%A5ngsB%C3%A5gskytteklubb-742055772576630/
13:00 – 16:00 Aktivitet för
upptäcktshungriga barn
Leta ledtrådar på Kulturhuset och lös ett
mysterium. Hämta instruktioner i receptionen
(en för dig som inte läser än och en för dig som
kan läsa). Kostnadsfritt.
13:00 – 20:00 Fritidsgården hörnan har
öppet. Dagens aktivitet: Pyssel & bakning
Välkommen till en mysig kväll med pyssel och
bakning på schemat.
17:00 Halloweenpyssel - vi gör gipsmasker
18:00 Chokladbollsbakning
14:00 BIO: Sagoland
De tre filmerna Månulvarna, Roboten och Valen
och Sigrid och Natten tar upp känslor och
dilemman - att osjälviskt rädda djur och natur,
utsätta sig för vatten fast man är en robot och
att längta bort och kanske hitta hem på kuppen.
Barntillåten. Biljettpris: 50 kr.

Tisdag 30 oktober
15:00 BIO: Halvdan Viking
Halvdan Viking bor i Östbyn med smeden Björn
då hans pappa åkt ut på plundring. Men Halvdan
är ingen ”riktig” viking. Han haltar, har dåligt
självförtroende och saknar en vän. En dag i
skogen möter Halvdan den orädda
kungadottern Meia från fiendebyn. Ej granskad.
Biljettpris: 100 kr barn/unga, 120 kr vuxna.
17:00 – 23:00 Nördfest! Spellov på Vog
Sju dagar av spel! Vi spelar Magic the Gathering,
Warhammer 40K, Pokémon, Dungeons and
Dragons och över 100 olika sorters brädspel.
Tisdag 30 oktober: Pokémon! Både kortspelet
och 3DS. För mer information besök:
https://www.facebook.com/events/
261920934437412/?active_tab=about
19:00 BIO: A Star Is Born
Ally har precis gett upp drömmen om att slå
igenom som sångerska när hon upptäcks av
musikern Jack som hjälper henne in i rampljuset.
Men när Allys karriär äntligen börjar ta fart så
håller deras relation på att rasera. Från 7 år.
Biljettpris: 100 kr barn/unga, 120 kr vuxna.

Tisdag 30 oktober
19:30 – 21:00 Spökkväll för modiga barn
Är du mellan 7-9 år? Är du modig? Gillar du
spöken? Kl. 19:30 öppnar biblioteket upp bara
för dig! Välkommen till en spökig kväll med
spökjakt, spökhistorier, pyssel och fika på
biblioteket. OBS! BARA för modiga barn! Vill du
vara med? Anmäl till biblioteket senast 27
oktober!

Onsdag 31 oktober
11:30 – 16:30 Pyssel och lek i Hällestad
I Hällestads församlingshem arrangeras en hel
eftermiddag full med pyssel, skapande lek och
nöje.Vi äter mat tillsammans innan kreativiteten
flödar! Från F-klass till 3:an, kostnad 20 kronor.
Anmälan sker till Josefin Hellqvist, Svenska
kyrkan, via sms eller mejl senast 29/10, 0766772045 alt josefin.hellqvist@svenskakyrkan.se
13:00 Spökpromenad! Tipspromenad med
spöktema. Start vid biblioteket mellan 13.0013.30. Promenaden tar dig från Biblioteket till
Kulturhuset. Svara på kluriga frågor och samla
spöken.

Onsdag 31 oktober
13:00 – 16:00 Aktivitet för
upptäcktshungriga barn
Leta ledtrådar på Kulturhuset och lös ett
mysterium. Hämta instruktioner i receptionen
(en för dig som inte läser än och en för dig som
kan läsa). Kostnadsfritt.
13:00 – 20:00 Fritidsgården hörnan har
öppet. Dagens aktivitet: Turnering och
Halloweenparty
17:00 Turnering med priser
18:00 Halloweenparty med skräcksminkning!
Under kvällen bjuder Hörnan på våfflor och
popcorn.
14:00 BIO: Lilla Spöket Laban- Världens
snällaste spöke
Lilla spöket Laban är inte riktigt som andra
spöken, han är nämligen rädd för mörker. Han är
världens snällaste spöke vilket inte är lätt när
man ska skrämmas och vara läskig. Sex
animerade episoder med barnens favoritspöke
Laban. Barntillåten. Biljettpris: 50 kr.
15:00 Monster-verkstad! Dr Frankenstein
öppnar sin verkstad i Experium (vid biblioteket).
Kom och bygg, sy eller tillverka ditt alldeles egna
monster! Från 7 år.

Onsdag 31 oktober
15:00 BIO: Nötknäpparen och de fyra
världarna
Allt Clara önskar sig är en speciell nyckel som
kan låsa upp en ask med en ovärderlig gåva från
hennes döda mor. En gyllene tråd, som hon får
på sin gudfars årliga julfest, leder henne till den
eftertraktade nyckeln. Men nyckeln försvinner in
i en mystisk parallell värld. Från 7 år. Biljettpris:
100 kr barn/unga, 120 kr vuxna.
18:00 – 23:00 Nördfest! Spellov på Vog
Sju dagar av spel! Vi spelar Magic the Gathering,
Warhammer 40K, Pokémon, Dungeons and
Dragons och över 100 olika sorters brädspel.
Onsdag 31 oktober: Filmkväll med skräcktema.
För mer information besök:
https://www.facebook.com/events/
261920934437412/?active_tab=about
19:00 BIO: Bohemian Rapsody
Bohemian Rhapsody är en hyllning till Queen,
deras musik och frontman Freddie Mercury, en
artist som med sin utlevande stil blev ett av de
största namnen inom rock. Ej granskad.
Biljettpris: 100 kr barn/unga, 120 kr vuxna.

Torsdag 1 november
13:00 – 20:00 Fritidsgården hörnan har
öppet. Dagens aktivitet: Kägelkväll
14:00 Kom och spela kägel med oss på Hörnan.
Det är begränsat antal platser så du behöver
göra en bokning hos oss på fritidsgården
Hörnan.
16:00 – 23:00 Nördfest! Spellov på Vog
Sju dagar av spel! Vi spelar Magic the Gathering,
Warhammer 40K, Pokémon, Dungeons and
Dragons och över 100 olika sorters brädspel.
Torsdag 1 november: Warhammer 40K,
Killteam. För mer information besök:
https://www.facebook.com/events/26192093443
7412/?active_tab=about

16:15 – 18:15 Prova på teater i
Galaxen/Kulturhuset Finspång
För dig som både har provat och inte provat
på teater innan. Astrid Joelsson leder enkla
och roliga teaterövningar. Från 16 år.
Kostnadsfritt.
19.30 - 21.00 Rysarkväll för orädda
Är du minst 10 år? Gillar du läskiga grejer? Är
du orädd? Välkommen till en Ryslig kväll på
biblioteket. Vi läser och berättar skräckhistorier,
träffar (kanske) på ett eller flera biblioteksspöken och äter rysligt fika! OBS! BARA
registrerade spökjägare släpps in! Vill du vara
med? Anmäl till biblioteket senast 27 oktober!

Fredag 2 november
13:00 – 24:00 Nördfest! Spellov på Vog
Sju dagar av spel! Vi spelar Magic the Gathering,
Warhammer 40K, Pokémon, Dungeons and
Dragons och över 100 olika sorters brädspel.
Fredag 2 november: Heldag brädspel. För mer
information besök:
https://www.facebook.com/events/26192093443
7412/?active_tab=about
14:00 – 22:00 Fritidsgården hörnan har
öppet. Dagens aktivitet: Fredagsmys med
eldshow på Hörnan
Vi avslutar höstlovet med fredagsmysdelux!
17:00 Fredagsbingo med priser
18:00 Eldshow utanför fritidsgården Hörnan.
18:30 Prova på rockring och poi med
Cirkus-Emma
15:00 – 17:00 Prova på teater i
Galaxen/Kulturhuset Finspång
För dig som både har provat och inte provat
på teater innan. Astrid Joelsson leder enkla
och roliga teaterövningar. Från 16 år.
Kostnadsfritt.

Lördag 3 november
12:00 – 23:00 Nördfest! Spellov på Vog
Sju dagar av spel! Vi spelar Magic the Gathering,
Warhammer 40K, Pokémon, Dungeons and
Dragons och över 100 olika sorters brädspel.
Lördag 3 november: Rollspel - "Castle Defend
Goblin Edition". För mer information besök:
https://www.facebook.com/events/26192093443
7412/?active_tab=about

Söndag 4 november
12:00 – 23:00 Nördfest! Spellov på Vog
Sju dagar av spel! Vi spelar Magic the Gathering,
Warhammer 40K, Pokémon, Dungeons and
Dragons och över 100 olika sorters brädspel.
Söndag 4 november: Heldag brädspel! För mer
information besök:
https://www.facebook.com/events/
261920934437412/?active_tab=about

