HÖSTLOVSAKTIVITETER I VINGÅKERSBYGDEN 2021
Söndag 31 oktober

Årets läskigaste Halloweenupplevelsebana

Vingåkers hundklubb, kl. 17.00-19.00, välkommen med hela
familjen på VHK:s läskiga upplevelsebana. Gratis för alla, inget
medlemskap behövs. Överraskning till hund och barn! Vi håller
grillen tänd. Medtag ficklampa. Arr. Vingåkers hundklubb

Måndag 1 november

Onsdag 3 november

Spökpyssel med biblioteket

MTB-cykling med pannlampa med Vingåkers
cykelklubb

Säfstholms slott, kl. 11.00 - 13.00.
Föranmälan till biblioteket@vingaker.se.

Vi träffas med egen cykel (helst MTB) och hjälm den
2 november kl. 18.00 i Båsenberga.
Ta med pannlampa/ficklampa, annars går det att låna.
VOK och VCK bjuder på korv med bröd.
Välkomna hälsar Vingåkers cykelklubb!

Simning i stora bassängen med Linnéa

Vingåkersbadet, kl. 11.00. För simkunniga.
Ordinarie entré. Anmälan görs på plats i samband med
besöket. Begränsat antal.

Simning i stora bassängen med Linnéa
Vingåkersbadet, kl. 11.00. För simkunniga.
Ordinarie entré. Anmälan görs på plats i
samband med besöket. Begränsat antal.

Biljardturnering på fritidsgården

Kl. 15.00. Begränsad antal. Anmälan gör du
till fritidsgårdens facebook som är:
https://www.facebook.com/FritidsgardenVingaker eller till personal på fritidsgården.

Tisdag 2 november
Reflexjakt med Vingåkers orienteringsklubb

Kom och prova nattorientering tisdag den 2 november
kl. 18.00 i Båsenberga.
Ta med pannlampa/ficklampa.
VOK och VCK bjuder på korv med bröd.

Spökhistorier med biblioteket

Säfstaholms slott, kl. 13.00-14.00. Kom och lyssna på läskiga
sagor tillsammans med barnbibliotekarien, om du vågar...
Föranmälan till biblioteket@vingaker.se.

Simning i stora bassängen med Linnéa

Vingåkersbadet, kl. 11.00. För simkunniga.
Ordinarie entré. Anmälan görs på plats i samband med
besöket. Begränsat antal.

Stafett i stora bassängen

Prova på med Vingåkers volleybollklubb

Vi har prova på aktiviteter för barn från 6 år och uppåt
den 2 och 4 november kl. 9.30 - 12..00 i Sporthallen.
Ingen föranmälan behövs.
Varmt välkommen!

Hide and Seek
på Säfstaholms slott

I simhallen kan du hela
höstlovsveckan: simma,
klättra på klätterväggen,
åka rutschkana eller bara
glida runt på våra nya
flytmadrasser.
Välkommen till
Vingåkersbadet!

2 - 4 november
Vågar du komma in och gömma dig på slottet en
kuslig höstlovskväll?
Tänk om väverskan hittar dig..?
Eller spindeltjejen..? Eller värst av allt,
slaktaren..?

Vingåkersbadet, kl. 14.00. För simkunniga.
Ordinarie entré. Anmälan görs på plats i samband med
besöket. Begränsat antal.

Musik i simhallen

Vingåkersbadet, kl. 18.00 - 20.00. Anmälan görs på plats i
samband med besöket. Ordinarie entré.

Halloween disco på folkets hus i Högsjö!

Förskolan och förskoleklass: kl. 17.00 - 18.30
Årskurs 1 - 3 kl. 18.45 - 20.15
Årskurs 4 - 6 kl. 20.30 - 22.00
Entré 20 kr. Priser till bästa kostym m.m.
Välkomna önskar styrelsen på folkets hus!

Torsdag 4 november

Trollstavsverkstad på Säfstaholms slott

Ett samarbete med biblioteket. Kom till slottet kl. 11.00 och
gör en egen trollstav. Lektion i förvandligskonst ingår!
Föranmälan till biblioteket@vingaker.se.

Säfstaholms slott, kl. 17.00, 18.30, 20.00.
För ungdomar 10-18 år. Max 10 personer per grupp.
Denna aktivitet kan upplevas som otäck. Därför sker
deltagandet under målsmans ansvar. Föranmälan till
safstaholm@vingaker.se
eller 0151-191 86 mellan 11.00 - 16.00
tisdag till söndag.

Fredag 5 november

Filmkväll på fritidsgården

Årskurs 4-6 kl. 17.00 - 19.00
Årskurs 7-9 kl. 19.00 - 21.00
Filmkvällen är max antal 30 personer åt gången. Man anmäler
sig till fritidsgårdens facebook som är https://www.facebook.
com/FritidsgardenVingaker eller till personal på fritidsgården.

Gå in på egen risk...

Badhusets öppettider

Mer info om aktiviteterna: vingåker.se/upplevelser

Måndag

kl. 11.00-17.00		

Lördag - stängt

Tisdag

kl. 05.45-20.00		

Söndag kl. 09.00-15.00

Onsdag
Torsdag
(Vuxenbad
Fredag

kl. 09.00-20.00		
kl. 09.00-18.00		
kl. 18.00-20.00)
kl. 09.00-17.00

Ordinarie entré hela veckan.

Programmet tas fram av Vingåkers kommun. Vi reserverar oss för fel och ändringar.

