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Bowling 
Kom och spela bowling, alla mellan  
7 - 16 år är välkomna. Örkelljunga  
Pensionärers Bowlingklubb arrangerar 
och hoppas hitta barn och ungdomar 
som vill spela bowling. 

30 okt 16:00 – 18:00
31 okt 10.00 – 12:00

Anmälan krävs och görs till Sim & 
Motion – Bowling, 0435-551 38,
info@simmotionbowling.se

Dans
Tycker du om att dansa och vill lära 
dig mer. Eller är du nybörjare och vill 
testa på. Vi kommer testa på olika stilar 
av dans under ledning av dansläraren 
Isabelle Hultqvist.

30 okt 17:00 – 18:00 7 - 9 år
 18:00 – 19:00 10 – 12 år
 19:15 – 20:15 13 – 15 år

31 okt 17:00 – 18:00 7 - 9 år
 18:00 – 19:00 10 – 12 år
 19:15 – 20:15 13 – 15 år

Platsen är Sparbanken Boken Blackbox. 
Anmälan krävs och görs till  
mattias.persson@orkelljunga.se eller 
0435 – 55 039. Uppge namn och ålder 
i samband med anmälan.

Tennis
Örkelljunga Tennisklubb erbjuder  
tennis under höstlovet. Man delar 
upp i tre olika åldersgrupper, men är 
beroende på antalet anmälda deltaga-
re. På anslagstavlan i Lillhallen kommer 
slutgiltiga tider och grupper stå. Anmäl 
er gärna i förväg, helst före 26 okt. 
Begränsat antal rack finns att låna.

30 okt, 31 okt, 1 nov 
10:00 – 11:00 7 – 9 år
11:00 – 12:00 10 – 12 år
12:00 – 13:00 13 – 15 år

Platsen är Lillhallen. För frågor och 
anmälan kontakta Erling Levin, 
0708 – 556174, erling.levin@gmail.com 
eller Lars Haraldsson, 0706 – 347020, 
lars_haraldsson@telia.com

Centrumverksamheten på 
höstlovet
Välkomna till fritidsgården Centrum 
på Marknadsgatan 5. Här erbjuder 
vi bland annat skapandeverksamhet, 
biljard, pingis och tv-spel. Du är även 
välkommen om du bara känner för att 
ta en fika ihop med dina vänner.

Åk 4 – 6
Mån 15:00 – 17:30
Tis 14:30 – 20:00
Fre 14:30 – 17:30

Åk 7 – 18 år
Mån 18:00 – 21:00
Tis 15:00 – 21:00
Fre 18.00 – 00:00

Spökrunda i Skånes Fagerhult
Den 2 november är det dags för den 
traditionsenliga Spökrundan i Skånes 
Fagerhult! Deltagarna går lagvis (alla 
barn går med minst en vuxen) en 
bestämd runda där de ska lösa olika 
problem för att få fram ett saknat ord. 

17:00 Start för de som inte vill möta 
spöken i skogen

18:00 – 20.00 Start för er som vill ha 
lite mer spänning, då kommer nämli-
gen spökena fram ur sina gömmor.

Alla deltagande barn får en godisklub-
ba efter genomförd promenad.

Ingen föranmälan krävs, alla är väl-
komna oavsett ålder. För frågor 
kontakta gärna Anna Gunnarsson, 
0768 – 305090.

Skytte 
Wemmentorp Örkelljunga Skytteför-
ening samt Örkelljunga Pistolklubb 
arrangerar luftgevärsskytte och luftpi-
stolsskytte. Ålder från 9 år. Platsen är 
Mårdenskolan.

31 okt 16:00-18:00
3 nov 12:00-14:00

Ingen anmälan krävs. För frågor kon-
takta Sven-Olof Sandberg, 
0709 - 542890 eller sos.j@home.se 

Höstlovsaktiviteter

Höstlek i Tockarp 
Tockarportens Intresseförening arrang-
erar höstlekar i Tockarps skola, bland 
annat innebandy, utelekar och pyssel.

30 okt 10:00-14:00 

Ingen anmälan krävs, för frågor 
kontakta Annika Nilsson, 0435-800 82.

Bordtennis
Kom och spela pingis på höstlovet Vi 
har all utrustning ni behöver, ta själv 
med er inomhusskor. Är ni flera kan ni 
spela rundpingis. Alla är välkomna!

31 okt 10:00 – 12:00
1 nov 10:00 – 12:00

Platsen är Sparbanken Boken Blackbox, 
FORUM Örkelljunga. Ingen anmälan 
krävs. Ålder från 6-16 år. Kom själv eller 
ta med en kompis. För frågor, kontakta 
Mattias Persson, 0435 – 55 039 eller 
mattias.persson@orkelljunga.se



Tryck med färg
Örkelljunga Konstförening välkomnar 
alla som vill lära sig tryck och måleri 
med akrylfärg.

1 nov 13:00 – 15:00

Ålder 6 – 12 år. Platsen är Kulturhuset i 
Örkelljunga. Max antal deltagare är 15 
stycken. 
Anmälan krävs och görs till Maria 
Rooth, maria.rooth@orkelljunga.se

Volleyboll
Örkelljunga Volleybollklubb välkomnar 
alla som vill prova på volleyboll. Vi 
kommer lära ut grunderna och det blir 
en del annan bollek också.

30 okt 10:00 – 12:00 5 – 10 år
 13:00 – 15:00 10-16 år

1 nov 10:00 – 12:00 5 – 10 år
 13:00 – 15:00 10 – 16 år

Platsen är Idrottshallen i Örkelljunga. 
Ingen anmälan krävs. För frågor  
kontakta Zacharias Fransson,  
070 – 239 81 61, zfransson@hotmail.se 

Lerduveskytte
Örkelljunga Jaktskytteklubb erbjuder 
lerduveskytte. Platsen är skyttecenter 
Svinstorp. Ålder från 12 år. Hörselskydd 
medtages.

28 okt 09:00-13:00
1 nov 12:00-16:00

Ingen anmälan krävs. För frågor kon-
takta Johnny Lundblad, 070-6480415 
eller face1985@spray.se 

Sim & Motion
Det händer massor med skoj på Sim & 
Motion under lovet. Bläckis och Dino 
finns på plats, bowlingtävling hela 
veckan och bad och bowlingparty. 
Öppettider och aktiviteter hittar ni på 
www.simmotionbowling.se 

Innebandy
Örkelljunga IF arrangerar innebandy i 
FORUM Örkelljunga. Klubbor och glas-
ögon finns att låna i begränsat antal.

1 nov 11:00 – 12:00 7 – 11 år
 12:00 – 13:00 12 – 16 år

3 nov 11:00 – 12:00 7 – 11 år
 12:00 – 13:00 12 – 16 år

Ingen föranmälan krävs. För frågor 
kontakta Morgan Thelandersson, 
070 – 5718065, eller 
morganthelandersson@gmail.com

Aktivitetsdag i FORUM
Kom och klättra, hoppa, lek eller annat 
kul. Vi planerar en aktivitetsdag i 
FORUM med massa roliga aktiviteter. 
Efteråt kan ni titta på film, se separat 
aktivitet.

2 nov 10:00 – 14:00

Från 8 år. Ingen anmälan krävs. Mer 
information kommer framöver. För 
frågor kontakta Tomas Nilsson, 
0734 – 355 058 eller 
tomas.nilsson@orkelljunga.se

Radioteater
Örkelljunga Hembygdsförening  
arrangerar radioteater. Vi spelar teater 
och spelar in med professionell utrust-
ning och en riktig mediepedagog.

30 okt 10:00 – 12:00

Platsen är Ingeborrarps Frilufstmu-
seum. Från 8 – 14 år. Max åtta platser, 
anmälan krävs och görs till Felicia 
Campbell, 0435 – 53 100 eller 
felicia.campbell@ingeborrarp.se

Vävning
Örkelljunga Vävstugeförening erbjuder 
vävning. Det du väver får du ta med 
dig hem.

31 okt 10:00 - 14:00
2 nov 10:00 – 14:00

Från 8 år och uppåt. Max antal delta-
gare är sex stycken. Platsen är Norrelid 
33 i Örkelljunga. 
Anmälan krävs och görs till Marianne 
Edsfeldt, 0708 – 54 34 44, eller 
marianne.edsfeldt@gmail.com  
Anmälan krävs och görs senast 24 okt.

Radiostyrd bilsport
SMK Örkelljunga arrangerar radiostyrd 
bilsport, den här gången kör vi inom-
hus i FORUM Örkelljunga.

2 nov 11:00 – 14:00

Ålder 6 – 16 år. Ingen anmälan krävs. 
För information kontakta Lairon Ågren 
eller Henning Petersen på något av 
följande telefonnummer: 0435-52 111, 
070-6342097 eller 072-0261816.

Skytte
Skånes Fagerhults Skytteförening an-
ordnar luftgevärsskytte med elektronisk 
markering. Från 7 år, ingen föranmälan 
krävs. Fika finns till försäljning.

31 okt 16:00 – 20:00
5 nov 09:00 – 12:00

Platsen är skjutbanan i Bjärabygget, 
Skånes Fagerhult (på andra sidan 
E4:an) För frågor kontakta Gert Bauhn, 
0733 – 613223.

Film
Film i Örkelljunga visar film på höst-
lovet. Det behövs inget medlemskap 
i föreningen utan det ingår som en 
aktivitet under lovet. 

31 okt 14:00 Klas Klättermus och 
de andra djuren i Hackebackeskogen

2 nov 14:00 Insidan ut

Platsen är Sparbanken Boken Blackbox, 
FORUM Örkelljunga. 
För mer info mejla  
filmiorke@outlook.com



Biblioteket
Våra bibliotek i Örkelljunga har massor att erbjuda på höstlovet. 

Tis 31 oktober kl. 17:00 – 17:30
Gosedjursövernattning för barn mellan 3 och 6 år på huvudbiblioteket! 
Välkommen till biblioteket med ett gosedjur för att lyssna på en saga. Efteråt hjälps 
vi åt att bädda ner gosedjuren som får stanna. Dagen efter får gosedjuren åka 
hem med ett fotoblad på vad de hittat på under natten. Kanske blir det något extra 
spännande på Halloween...

Fri entré men föranmälan till karin.thomasdotter@orkelljunga.se eller 0435-55 055.

Ons 1 november kl. 16.30–17.30
Spöksaga och spökvandring på huvudbiblioteket
Från 8 år. Anmälan krävs, anmäl till: biblioteket@orkelljunga.se eller 0435-550 55.

Torsdag 2 november kl. 10-12
Gör din egen Dino i Skaparbibblan på huvudbiblioteket från 6 år.
Fritids anmäler sig till biblioteket@orkelljunga.se eller 0435-550 55. Annars ingen 
föranmälan.
Dinosaurieutställningen öppnar kl. 12.

Torsdag 2 november kl. 16.30–17.30 
Spöksaga och spökvandring på huvudbiblioteket
Från 8 år. Anmälan krävs, anmäl till: biblioteket@orkelljunga.se eller 0435-550 55.

På biblioteken i Skånes Fagerhult, Åsljunga och i Örkelljunga
Måndag och onsdag kl. 16:00-18:00 Dinosaurieutställning i Skånes Fagerhult.

Tisdag kl. 15.30–18:00 Dinosaurieutställning i Åsljunga
Dinosaurieutställningen öppnar torsdag 2 november på huvudbiblioteket.
 
På biblioteken i Skånes Fagerhult, Åsljunga och i Örkelljunga under respektive 
öppettider:
Kom med lästips och få en pin att sätta på din tröja
Dela med dig av dina bästa lästips och du får göra en egen läslovspin att sätta på 
din tröja. Vi delar sedan tipsen på folkbibliotekens instagramkonto så alla kan få ta 
del av ditt tips!
Instagram: bibliotekeniorkelljunga

Volleyboll
Örkelljunga Volleybollklubb välkomnar 
alla som vill prova på volleyboll. Vi 
kommer lära ut grunderna och det blir 
en del annan bollek också.

27 dec 10:00 – 12:00 5 – 10 år
 13:00 – 15:00 10-16 år

3 jan 10:00 – 12:00 5 – 10 år
 13:00 – 15:00 10 – 16 år

Platsen är FORUM Örkelljunga. Ingen 
anmälan krävs. För frågor kontakta 
Zacharias Fransson, 070 – 239 81 61, 
zfransson@hotmail.se 

Sim & Motion
Under lovet kan du både bada och 
spela bowling, mer information hittar 
ni på deras hemsida, 
www.simmotionbowling.se.

Onsdag 27 dec Bowling & Bad 10-19. 
Lekbad med Bläckis och Dino fram till 
15:30. Allmänt bad efter kl. 16. 

Torsdag 28 dec Bowling & Bad 10-21. 
Lekbad med Bläckis och Dino fram till 
15:30. Motionssim/lekbad efter kl. 16 
(se hemsidan för tider)   

Fredag 29 dec Bowling & Bad 10-20. 
Lekbad med Bläckis och Dino fram till 
15:30. Allmänt bad efter kl. 16.  

Lördag 30 dec Bowling & Bad 10-15. 
Lekbad med Bläckis och Dino fram till 
14:30 

Tisdag 2 jan Bowling & Bad  10-20. 
Lekbad med Bläckis och Dino fram till 
15:30. Allmänt bad efter kl. 16.  

Onsdag 3 jan Bowling & Bad 10-19. 
Lekbad med Bläckis och Dino fram till 
15:30. Allmänt bad efter kl. 16.   

Torsdag 4 jan Bowling & Bad 10-21. 
Lekbad med Bläckis och Dino fram till 
15:30. Motionssim/lekbad efter kl. 16. 
(se hemsidan för tider) 

Jullovsaktiviteter




