Höstlov 2021

29 oktober – 7 november

För alla barn F-9. Aktiviteterna är gratis!

Fredagen den 29 oktober
Marknadsröjet 2021

Kom och rid på den mekaniska tjuren, utmana kompisen på Segwayrace eller kolla
vem som är snabbast i rallystolen.
Fritidsgården är full av djur av det mer spännande slaget och hamburgarna är
varma på grillen utanför. Mer tillkommer!
Ålder och tid: Mellanstadiet kl. 18.00–20.00, högstadiet och gymnasiet kl. 18.0024.00.
Plats: Torsås fritidsgård och Torskolans gympasal.
Arrangör: Torskolans fritidsgård.

Söndagen den 31 oktober
HöstlovsLAN

Ålder: Högstadiet och gymnasiet.
När: Söndagen den 31/10 kl. 12.00, slut måndagen den 1/11 kl. 18.00.
Plats: Salongen på Mjölner.
Anmälan: Spelplats bokas hos Gustav Hagström på Torskolans fritidsgård.
Begränsat antal platser.
Övrigt: Medtag egen dator eller konsol samt nätverkskabel.
Kontakperson: gustav.hagstrom@skola.torsas.se
Arrangör: Torskolans fritidsgård.

Bio: Eva och Adam

Tid: Kl.15.00. Upp till 16 år fri entré.
För mer info, se filmaffisch längre bak i häftet.

Alla barn är välkomna till arrangemangen i detta program. Vi vill gärna att du hör av dig till oss
om ditt barn har behov av något särskilt stöd för att delta i aktiviteten. Det ger oss möjligheter
att förbereda oss och i möjligaste mån anpassa aktiviteten på bästa sätt.

Måndagen den 1 november
Gymträning

Fri träning på ViMa's Träningscenter.
Ålder: 13-16 år.
Tid: Kl. 11.00.
Plats: ViMa's Träningscenter i Söderåkra
Anmälan: Bokas på info@vimastraningscenter.se senast fredagen den 29/10.
10 platser.
Arrangör: ViMa's Träningscenter.

Padel

Vill du prova på att spela padel?
Ålder och tid: Kl.14.00-15.00, padelträning för lågstadiet (+ de på mellanstadiet
som är helt nya på padel).
Ålder och tid: Kl. 15.00-16.00, padelträning för mellanstadiet (+ de på högstadiet
som är helt nya på padel).
Plats: Bergkvara Padel.
Anmälan: Anmälan görs av vårdnadshavare till info@bergkvarapadel.se
senast söndagen den 31/10. Uppge barnets för- och efternamn, barnets ålder,
telefonnummer och mailadress till en vårdnadshavare. OBS! Begränsat antal
platser, först till kvarn gäller.
Övrigt: Ha med ombyteskläder, inomhusskor är ett måste. Racket finns att låna, ta
med dig om du har eget. Ta gärna med vattenflaska.
Kontaktperson: Lars Hammarstedt 070-222 67 79.
Arrangör: Bergkvara Padel.

OBS! Gratis bad för alla mellan 6-15 år.
Måndag: Kl. 13.00-16.00.
Fredag: Kl. 09.00-12.00.
Ingen anmälan. Personal finns på plats.

Om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du inte komma utan
stanna hemma. Om anmälan krävs, tänk på att anmäla dig i tid om du vill vara med.

Konstverkstad med Bästa Biennalen - Drömmar

Deltagarna kommer att göra varsitt litet verk som sedan sätts samman till ett gemensamt
verk och ställs ut i kommunen och på Kalmar konstmuseum. Två tillfällen erbjuds, delta i ett
eller i båda.
När: Måndag den 1/11 hos Inga Grimm i Juansbo (andra tillfället, 2/11, kommer att vara i
Torsås) kl.15.00-17.30.
Ålder: 8-15 år.
Plats: Inga Grimms ateljé Juansbo.
Anmälan: till biblioteket, 0486-333 70 eller biblioteket@torsas.se senast fredag den 29/10.
Arrangör: Torsås bibliotek & Bästa biennalen.

Tisdagen den 2 november
Prova på att träna självförsvar

Ålder: 10 år och uppåt.
Tid: Kl. 14.00-15.00.
Plats: Samling vid sporthallens entré.
Anmälan: Ingen anmälan behövs.
Kontaktperson: Kristofer Sjölander, 073-031 91 15.
Övrigt: Även föräldrar är varmt välkomna. Läs mer på www.facebook.com/torsasbudokan
Arrangör: Torsås Budokan.

Konstverkstad med Bästa Biennalen - Drömmar

Deltagarna kommer att göra varsitt litet verk som sedan sätts samman till ett gemensamt
verk och ställs ut i kommunen och på Kalmar konstmuseum. Två tillfällen erbjuds, delta i ett
eller i båda.
När: Tisdagen den 2/11 hos Yvonne Amper i Torsås (Andra tillfället, 1/11, är i Juansbo)
kl. 15.00-17.30.
Ålder: 8-15 år.
Plats: Torsgatan 11 i Torsås.
Anmälan: till biblioteket, 0486-333 70 eller biblioteket@torsas.se senast fredagen den 29/10
Arrangör: Torsås bibliotek & Bästa biennalen.

Bokolympiad – femkamp i boksport, bland annat kast med lagom
tung bok och bokvagnsrace

Ålder: Från 6 år.
Tid: tisdag 2/11 kl 18.30.
Plats: Torsås bibliotek.
Anmälan: till biblioteket, 0486-333 70 eller biblioteket@torsas.se senast tisdagen den 2/11.
Max 12 deltagare. Arrangör: Torsås bibliotek.

Padelturnering

Ålder och tid: Kl. 14.00-15.00, padelturnering (Americano) för lågstadiet och de
på mellanstadiet som är helt nya på padel.
Kl. 15.00-16.00, padelturnering (Americano) för mellanstadiet och de på
högstadiet som är helt nya på padel.
Plats: Bergkvara Padel.
Anmälan: Görs av vårdnadshavare till info@bergkvarapadel.se senast söndagen
den 31/10. Uppge barnets för- och efternamn, barnets ålder, telefonnummer och
mailadress till en vårdnadshavare. OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn
gäller.
Övrigt: Ha med ombyteskläder, inomhusskor är ett måste. Racket finns att låna,
ta med dig om du har eget. Ta gärna med vattenflaska.
Kontaktperson: Lars Hammarstedt 070-222 67 79.
Arrangör: Bergkvara Padel.

Onsdagen den 3 november
Padelturnering

Ålder och tid: Kl. 14.00-16.00, padelturnering (Americano) för högstadiet
Plats: Bergkvara Padel.
Anmälan görs av vårdnadshavare till info@bergkvarapadel.se senast söndagen
den 31/10. Uppge barnets för- och efternamn, barnets ålder, telefonnummer och
mailadress till en vårdnadshavare. OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn
gäller.
Övrigt: Ha med ombyteskläder, inomhusskor är ett måste. Racket finns att
låna, ta med dig om du har eget. Ta gärna med vattenflaska.
Kontaktperson: Lars Hammarstedt 070-222 67 79.
Arrangör: Bergkvara Padel.

Halloweendisco

Ålder: åk 4-6.
Tid: Kl. 18.00-22.00.
Plats: Fritidsgården.
Halloweentema, dansgolv, godisförsäljning, och lekar under kvällen.
Bästa utklädda vinner pris!
Om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du inte komma
utan stanna hemma. Om anmälan krävs, tänk på att anmäla dig i tid om du vill vara med.

(onsdag forts.)
Pumpatillverkning och pizzabak

Kom och gör din egen pumpaljuslykta och en smaskig pizza.
Ålder: 4-10 år.
Tid: Kl.17.00.
Plats: Slätafly skola.
Anmälan: Anmälan senast söndagen den 31/10 till Jenna Svensson, 073-504 69 33.
Arrangör: Slätafly byalag.

Torsdagen den 4 november
Spökkväll på Olssonska

Ålder: Från 6 år.
När: Torsdagen den 4/11 (Obs! Olika starttider från kl.18.00-19.30).
Plats: Olssonska gården i Torsås.
Övrigt: Du deltar med vuxet sällskap. Vi vill gärna att du hör av
dig till oss om ditt barn har behov av något särskilt stöd för att
delta i aktiviteten. Det ger oss möjligheter att förbereda oss och i
möjligaste mån anpassa aktiviteten på bästa sätt. Biljetterna släpps
torsdagen den 21/10. Hämta din biljett på Torsås bibliotek.
Arrangör: Torsås bibliotek och Visit Torsås.

Schack

Ålder: Årskurs 3-9.
Tid: Kl. 18.00-20.00.
Plats: OK-stugan Gunnilkroka.
Anmälan: Anmälan till anders.adelgren@torsas.se senast tisdagen den 2/11.
Kontaktperson: Lasse Folkesson, 073-324 82 34, lasse1947@yahoo.se
Arrangör: Torsås Schackklubb.

Alla barn är välkomna till arrangemangen i detta program. Vi vill gärna att du hör av dig till oss
om ditt barn har behov av något särskilt stöd för att delta i aktiviteten. Det ger oss möjligheter att
förbereda oss och i möjligaste mån anpassa aktiviteten på bästa sätt.
Om du känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du inte komma utan
stanna hemma. Om anmälan krävs, tänk på att anmäla dig i tid om du vill vara med.

(torsdag forts.)
Eftermiddag med innebandy för låg-, mellan- och högstadiet

Lågstadiet: Innebandyskola med träning, lek och match.
Tid: Kl. 13.00-14.30. OBS! begränsat antal platser.
Mellanstadiet: Småmålscup (tjejcup och killcup): tre på plan, fyra i varje lag.
Tid: Kl. 14.30-16.00.
Högstadiet: småmålscup (tjejcup, killcup), tre på plan, fyra i varje lag.
Tid: Kl. 16.00-18.00.
Plats: Torsås sporthall, A-hallen.
Anmälan: Anmälan senast måndagen den 1/11 till Magdalena Hammarstedt:
magdalena.hammarstedt@hotmail.com.
Innebandyskolan för lågstadiet anmäler man per spelare.
Innebandycuperna för mellan- och högstadiet anmäler man i lag och görs av en
spelare i laget. Skriv om ni anmäler till mellan- eller högstadieturneringen, lagnamn,
lagmedlemmar och mobilnummer till vårdnadshavare.
Kontaktperson: Anna Landtreter, 073-401 71 38.
Arrangör: Slätafly Flyers Ungdom F05-07

Fredagen den 5 november
BIO: Fast and furious 9

Tid: Kl. 19.00.
Anmälan: Till Torskolans fritidsgård senast fredagen den 5/11 kl. 16:00.
För mer info, se filmaffisch längre bak i häftet.

Gratis bad i Möre simhall

Tid: Kl. 09.00-12.00, se senare i programmet.

Söndagen den 7 november
BIO: Paw Patrol
Tid: Kl. 10.30. Barntillåten. Upp till 16 år fri entré.
För mer info, se filmaffisch längre bak i häftet.

Öppettider på Torsås bibliotek
V. 44 - Läslovsveckan:
Måndag - torsdag: Kl. 10.00-18.00.
Fredag: Kl. 10.00-17.00.
Lördag: Stängt på grund av helgdag.
Varmt välkomna till biblioteket för att låna massor av bra,
spännande och roliga böcker! Hos oss finner du också möjlighet
till kreativitet, läsning och avkoppling.
På bibliotek.torsas.se hittar ni senaste nytt, bland annat program
för vad som händer för barn på bibblan nu i höst.

Gratis bad i Möre simhall
Gratis bad för alla mellan 6-15 år.
Följande tider gäller:
Måndag: Kl. 13.00-16.00.
Fredag: Kl. 09.00-12.00.
Ingen anmälan. Personal finns på plats.

Bonus! Veckan efter lovet...
Måla skräck på väggen i fritidsgården med konstnären Jimmy Wallin.
Ålder: Årskurs 4-6.
När: Tisdag 9/11 kl. 15.00-17.00.
Plats: På fritidsgården i Torsås.
Anmälan: Till skolbiblioteket, max 12 deltagare.
Arrangör: Torsås bibliotek och Torskolans fritidsgård.

Halloweendisco
Onsdagen den 3/11
kl.18.00-22.00
årskurs 4-6
Plats: Fritidsgården. Halloweentema, dansgolv, godisförsäljning och lekar under kvällen. Bäst utklädda vinner pris!

Alla barn är välkomna till arrangemangen i detta program. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om ditt
barn har behov av något särskilt stöd för att delta i aktiviteten. Det ger oss möjligheter att förbereda oss
och i möjligaste mån anpassa aktiviteten på bästa sätt.

