lomma.abf.se eller ring 040412635. Arr: ABF Lomma
kl. 10.00-11.30
och 12.30-14.00
ABF-huset, Lomma

Grönländskt pärlbroderi
Var kreativ med nål, tråd och
pärlor. Gör figurer, smycken eller
annat kul. Vad sägs om ett halsband av halloweenpumpor?
Gratis. Ingen föranmälan.
Arr: ABF Lomma

LÖRDAG 28 OKT
kl. 9.00-13.45
Pilängsbadet

Motionssim och badlek

kl. 19.00–08.00
Stationen, fritidsgård

LAN på Stationen
För högstadiet t.o.m. 17 år.
Föranmälan krävs. Obs 30 platser.
Stationen har också öppet som
vanligt kl. 19-24.

kl. 10.00-12.30
ABF-huset, Lomma

kl. 19.00-24.00

Smink & Teatereffekter

Centralen, fritidsgård

Gör ditt eget halloweensmink. Få
tips och prova olika tekniker med
Annette Lindén-E.
Pris 50 kr. Anmäl dig på www.
lomma.abf.se eller ring 040412635. Arr: ABF Lomma

För högstadiet t.o.m. 17 år.

kl. 10.30-13.30
ABF-huset, Lomma

Motionssim och badlek

Ansiktsmålning för de
små

kl. 18.00-21.30

Bli målad som en punpa, spindel
eller något annat läskigt.
Gratis. Ingen föranmälan.
Arr: ABF Lomma

SÖNDAG 29 OKT
kl.11.00-14.45
Pilängsbadet

Centralen, fritidsgård
För högstadiet t.o.m. 17 år.

MÅNDAG 30 OKT

kl. 13.30-15.00
ABF-huset, Lomma

Kl. 10.30 Lomma bibliotek

Teater & spökworkshop

Barntillåten. Se spännande film
tillsammans med filmklubben Bio
på bibblan! Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket eller
lomma.bibliotek@lomma.se

Prova på Teater med Annette
Lindén-E. Vi utgår från olika
kända spökhistorier och improvisation. Pris 50 kr. Anmäl dig på
www.lomma.abf.se eller ring 040412635. Arr: ABF Lomma
kl. 13.30-15.00
ABF-huset, Lomma

Dansakrobatik
Tycker du det är kul att gå ner
i splitt, spagat, brygga, stå på
händer och göra enklare bygg
där man använder sig av varandra? Kanske vill du lära dig mer
eller bara prova på? Ledare Frida
Schooner.
Pris 50 kr. Anmäl dig på www.

Bio på bibblan

kl.11.00-14.00
Pilängsbadet

Höstlovsbad
Vi öppnar upp tidigare på måndag- fredag på höstlovet. Vi fyller
stora bassängen med badleksaker
och busar och har skoj. Under
dessa tider kan vi inte garantera
plats för motionssimning.
kl. 11.00-15.00

Kl. 13.00-17.00

kl. 18.00-21.30

Centralen

Centralen, fritidsgård

För mellanstadiet.
Måndag kl 14.00 Spöksteg

För högstadiet t.o.m. 17 år.
kl.18.00-22.30

TISDAG 31 OKT
kl. 10.00-12.30
Bjärreds bibliotek

Deckarskola med författaren Peter Gissy
För 8-12 år.
Vill du få inspiration till att skriva
ett riktigt mysterium? Då ska du
gå vår deckarskola med Peter
Gissy som bland annat har skrivit
deckarna om Jill & Jonatan och
Bellman. Peter har massor av bra
tips att dela med sig av. Begränsat
antal platser. Anmäl dig på biblioteket eller bjerred.bibliotek@
lomma.se.
kl. 11.00-15.00

Stationen
För mellanstadiet.
kl. 11.00-13.30
Pilängsbadet

Höstlovsbad
Vi öppnar upp tidigare på måndag- fredag på höstlovet. Vi fyller
stora bassängen med badleksaker
och busar och har skoj. Under
dessa tider kan vi inte garantera
plats för motionssimning.
kl. 13.30-16.00
Lomma bibliotek

Deckarskola med författaren Peter Gissy
För 8-12 år.
Vill du få inspiration till att skriva
ett riktigt mysterium? Då ska du
gå vår deckarskola med Peter
Gissy som bland annat har skrivit
deckarna om Jill & Jonatan och
Bellman. Peter har massor av bra
tips att dela med sig av. Begränsat
antal platser. Anmäl dig på biblioteket eller lomma.bibliotek@
lomma.se!
kl. 13.00-17.00

Centralen
För mellanstadiet.
Tisdag kl 14.00 Spökboll

Stationen, fritidsgård
För högstadiet t.o.m. 17 år.
Tisdag: Actionkväll

ONSDAG 1 NOV
kl. 10.30 Bjärreds bibliotek

Bio på bibblan
Barntillåten. Se spännande film
tillsammans med filmklubben Bio
på bibblan! Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket eller
bjerred.bibliotek@lomma.se.
kl. 11.00-15.00

Stationen
För mellanstadiet.
kl. 11.00-14.00
Pilängsbadet

Höstlovsbad
Vi öppnar upp tidigare på måndag- fredag på höstlovet. Vi fyller
stora bassängen med badleksaker
och busar och har skoj. Under
dessa tider kan vi inte garantera
plats för motionssimning.
kl. 11.00–16.00
Slättängshallen

Lovfotboll
Spontanfotboll för dig över 13 år.
Var på plats senast kl. 11.00 då
vi delar in lag! GIF Nike finns på
plats med domare. Välkommen
att titta även om du inte spelar!
Svenska kyrkan bjuder på frukt
och mackor. Arr: Lomma församling, GIF Nike, Kultur & Fritid
Lomma kommun
kl. 13.00
Bjärreds bibliotek

Bio på bibblan
Från 7 år. Se spännande film
tillsammans med filmklubben Bio
på bibblan! Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket eller
bjerred.bibliotek@lomma.se.
kl. 13.00
Lomma bibliotek

Stationen

Bio på bibblan

För mellanstadiet.

Från 7 år. Se spännande film

kl. 12.30-14.00
Bjärreds bibliotek

kl. 17.45-19.00
Bjärreds bibliotek

Deckarkalas

Mysteriet på bibblan

För 3-6 år. Kom och hjälp oss att
lista ut vem som busat till det på
biblioteket! Det blir såklart spännande sagoläsning och smaskig
mysteriefika. Klä gärna ut dig till
en minipolis. Begränsat antal
platser. Anmäl dig på biblioteket
fr.o.m. 2/10.

För 7-10 år. Det händer mystiska
saker på bibblan efter stängningsdags! Är du klurig, har
huvudet på skaft och alla sinnen
på spänn? Kom då och hjälp oss
att lösa deckargåtan. Ta med
ficklampa märkt med ditt namn.
Begränsat antal platser. Anmäl
dig på biblioteket eller bjerred.
bibliotek@lomma.se.

kl. 13.00-15.20, Ridhuset

tillsammans med filmklubben Bio
på bibblan! Begränsat antal platser. Anmäl dig på biblioteket eller
lomma.bibliotek@lomma.se

Skötarskola med barbackaritt

Centralen, fritidsgård

Kurs för dig som vill lära dig allt
om hästens skötsel, persedelvård
(sadel, träns m.m) och barbackaritt. Ingen förkunskap men man
bör vara 7 år och kunna vara
själv i stallet. Kostnad 230 kr för
medlemmar och icke medlem
270 kr. Anmälan/förfrågningar till
carina@lommaridklubb.se Arr:
Lomma Ridklubb

För högstadiet t.o.m. 17 år.

kl. 13.00-17.00

kl.18.00-22.30

Centralen

kl. 13.00-17.00

Centralen
För mellanstadiet.
Onsdag kl 14.00 Mumien
kl. 18.00-21.30

Stationen, fritidsgård
För högstadiet t.o.m. 17 år.
Onsdag: Filmkväll

TORSDAG 2 NOV

För mellanstadiet.
Torsdag kl 13.00 Spökrunda på
Karstorp (villan norr om Karstorpskolan södra där det tidigare var
förskola)
Kl. 14.00 Säckakärrsmemory

kl. 11.00-14.00
Pilängsbadet

kl. 18.00-21.30

Höstlovsbad

För högstadiet t.o.m. 17 år.

Vi öppnar upp tidigare på måndag- fredag på höstlovet. Vi fyller
stora bassängen med badleksaker
och busar och har skoj. Under
dessa tider kan vi inte garantera
plats för motionssimning.
kl. 11.00-15.00
Slättängshallen

Öppen idrottshall
Alla är välkomna oavsett ålder.
Ni bestämmer själva vad ni vill
göra. Bollar, klubbor och annan
utrustning finns att låna. Ingen
föranmälan.
kl. 11.00-15.00

Stationen
För mellanstadiet.

Centralen, fritidsgård
kl. 18.00-22.30

Stationen, fritidsgård
För högstadiet t.o.m. 17 år.
Torsdag: Kahoot

FREDAG 3 NOV

För 7-10 år. Det händer mystiska
saker på bibblan efter stängningsdags! Är du klurig, har
huvudet på skaft och alla sinnen
på spänn? Kom då och hjälp oss
att lösa deckargåtan. Ta med
ficklampa märkt med ditt namn.
Begränsat antal platser. Anmäl
dig på biblioteket eller lomma.
bibliotek@lomma.se.
kl. 09.00-14.00
Lomma ridhus

Heldag med ponny
Mys, pyssel och puts samt ett
ridpass. Egen lunch medtages
och man bör vara 7 år. Ingen
förkunskap men du ska vara utan
föräldrar i stallet. Kostnad: 400 kr
för medlem och 500 kr för icke
medlem.
Anmälan/förfrågningar till carina@lommaridklubb.se
Arr: Lomma Ridklubb
kl. 13.00-17.00

Centralen
För mellanstadiet.
Fredag kl. 14.00 Spökproffs

Höstlovsbad

För högstadiet t.o.m. 17 år.

Stationen
För mellanstadiet.

Motionssim och badlek
kl. 18.00-21.30

Centralen, fritidsgård
För högstadiet t.o.m. 17 år.

Mysteriet på bibblan

kl. 19.00-24.00

kl. 11.00-15.00

kl.11.00-14.45
Pilängsbadet

kl. 18.00-19.30
Lomma bibliotek

kl. 11.00- 13.30
Pilängsbadet

Vi öppnar upp tidigare på måndag- fredag på höstlovet. Vi fyller
stora bassängen med badleksaker
och busar och har skoj. Under
dessa tider kan vi inte garantera
plats för motionssimning.

SÖNDAG 5 NOV

Centralen, fritidsgård
kl. 19.00-24.00

Stationen, fritidsgård
För högstadiet t.o.m. 17 år.
Fredag: Fear factor

Pilängsbadet,
öppettider
Mån 6.30-8.30, 15.00-19.45
(Endast vuxna efter 18.30)
Tis 13.30-15.45
Ons 6.30-8.30, 14.00-19.45
(Endast motionssim efter 18.00)
Tor 6.30-8.30, 14.00-19.45
Fre 6.30-8.30, 11.00-19.45
(Stängt för vattenträning 13.3014.15)
Lör 9.00-13.45
Sön 11.00-14.45

ÖVRIGT
Skriv en deckare
För 8-12 år. Ta chansen att låta
andra läsa vad du skriver! Författaren Peter Gissy hjälper till att
välja ut två riktigt spännande
bidrag, ett från Lomma och ett
från Bjärred, som får utdrag
publicerade i tidningen Hallå! Alla
som lämnar in en deckare har
dessutom chansen att vinna fina
bokpriser. Deckarna kommer att
finnas utställda på biblioteken
under veckorna 46 och 47.
Några regler finns: max 3 sidor
i teckenstorlek 12 eller 6 handskrivna sidor och deckaren måste
utspela sig i Lomma kommun!
Inlämning senast den 10/11.

