
HÖSTLOVSPROGRAM
FÖR BARN OCH UNGA 

LAHOLMS KOMMUN 2020



Höstlovsprogrammet arrangeras av biblioteket, kulturenheten och fritidsenheten, 
Laholms kommun. Kontakt: 0430-150 00, kommun@laholm.se

Tänk på att tvätta händerna ofta, hålla avstånd från varandra 
och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. 

Kontakta respektive arrangör vid frågor. Vi följer Folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och rekommendationer gällande hanteringen av 

coronaviruset/covid-19.
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HÖSTLOVSVERKSTAD PÅ 
TECKNINGSMUSEET

Tema: Dragspelsböcker. Skapa spännan-
de och konstnärliga bildberättelser i form 
av dragspelsböcker. Låt fantasin flöda 
ut över sidorna i en lång utfällbar bilds-
ekvens. Avlånga bildberättelser har en 
lång historia, från sumeriska och egyptis-
ka väggbilder till kinesiska panoramamål-
ningar, halländska bonader och moderna 
konstnärsböcker. Dragspelsboken är en 
typ av bildberättande som kan ses ett 
uppslag i taget eller fullt utvecklad i sin 
helhet, som en sammanhängande bild.

Tid och plats: 27 okt–1 nov. Teckna-
rateljén, Teckningsmuseet. Bokning: 
Deltagande måste förbokas på info@
teckningsmuseet.se eller 0430-154 51. 
Begränsat antal platser. Bokningsbara 
tider: 27–30 okt kl. 10–11.30, kl. 12.30–
14 och kl. 14.30–16. 31 okt–1 nov kl. 
12–13.30 och kl. 14–15.30.

LÄSLOV MED BIBLIOTEKEN

Läs 2–4 böcker och få en bok. Hämta din 
läslogg på Bokbussen, biblioteket eller på 
vår webbplats www.laholm.se/bibliotek. 
Hela veckan pågår en tävling på alla våra 
bibliotek med möjlighet att vinna biobiljet-
ter och böcker!



DROP-IN-TEATER

Drop-in-teater på Stadsbiblioteket! Väl-
kommen in i sagans värld med Strand-
teatern och Teater Viva. Biblioteket 
förvandlas denna dag till en magisk plats 
med musik, röst, berättande och sång. 
En familjeföreställning för barn 3–9 år. 
Drop-in mellan 10.30 och 13.00. Fri entré. 
(Arrangemanget är coronaanpassat)

Tid och plats: 26 oktober kl. 10.30–
13.00. Stadsbiblioteket. 

BOKTUGG MED TILLTUGG

Bokprat med fantasytema! Vi snackar 
böcker och fikar. Ta gärna med egna 
boktips. Ålder 10–16 år. Föranmälan på 
0430-151 51, 151 50.

Tid och plats: 27 oktober kl. 14.30–
15.30. Stadsbiblioteket. 

BLAND DRAKAR & DRAGQUEENS 

Tre digitala sagostunder. Tillgängliga från 
30 oktober. Henrik Johansson, en av 
landets mest erkända dragartister, håller 
tre digitala sagostunder som lockar till 
samtal och vidgar världen. Filmen finns 
på bibliotekets webbplats: www.laholm.
se/bibliotek och på YouTube (sök på La-
holms bibliotek).



CHRISTIAN DAHLSTRÖM – DIGITALT 
FÖRFATTARSAMTAL OM PSYKISK 
HÄLSA 

Tillgänglig från tisdag 3 november. 
Christian Dahlström bor i Stockholm och 
arbetar som frilansjournalist och författa-
re. Han är utbildad civilekonom och driver 
podcasten Sinnessjukt. Han har skrivit 
böckerna Panikångest och depression: 
frågor och svar om två av våra vanligaste 
folksjukdomar och Kalla mig galen: be-
rättelser från Psyksverige. Författarsam-
talet är ett program i Stadsbibliotekets 
programserie ”Må bra-café”, med syfte 
att lyfta frågor för att främja psykisk hälsa 
hos unga. Caféerna är tänkta som en 
mötesplats för en bred målgrupp, framför 
allt ungdomar och unga vuxna, som upp-
märksammar kulturens positiva inverkan 
på hälsan. Filmen finns på bibliotekets 
webbplats: www.laholm.se/bibliotek och 
på YouTube (sök på Laholms bibliotek).

UPPLEVELSEDAG I SKOG OCH MARK

En utedag för elever på högstadiet där 
vi bland annat kommer att vandra i skog 
och mark, fiska, plocka svamp, använda 
stormkök, göra upp eld m.m. Vi kommer 
att hålla till i området runt Hjörnered och 
Timmershult. Under dagen kommer vi 
att bjuda på korv med bröd, men det kan 
vara bra att ta med lite extra mat/fika och 
dryck. Vi kan hjälpa till med skjuts men 
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har ett begränsat antal platser, så kontak-
ta fritidsledarna för att se över möjlighe-
terna. Det går självklart bra att ta sig dit 
på egen hand. Anmälningslapp finns att 
hämta hos fritidsledarna – sista anmäl-
ningsdag är den 22 oktober. 

Tid och plats: Måndag 26 oktober kl. 
10.00–16.00. Samling vid scoutplatsen/
lägerplatsen i Hjörnered. Kostnad: Gratis
Kontakt: Kalle Hansson, 0702772793, 
Patrik Ekström, 0703003773.

GOKART I HALMSTAD

Nu är det dags för inomhusgokart! Vi 
kommer att köra två kvalheat med sex 
varv och ett finalheat med sex varv – 
totalt 18 varv. För att få delta på denna 
aktivitet måste du vara mellan 13 och 
20 år och minst 150 cm lång. Vi har ett 
begränsat antal platser så det är först till 
kvarn som gäller. Anmälningslapp finns 
att hämta hos fritidsledarna. Betalning 
sker vid anmälan. Sista anmälningsdag är 
den 22 oktober.

Tid och plats: Måndag 26 oktober kl. 
12.15–16.00. Samling vid Aktivitetshuset i 
Laholm. Kostnad: 150 kr. Kontakt: Mus-
tafa Salem, 0701665313.

BOXNING

Går du på högstadiet eller gymnasiet och 



vill prova på boxning? Nu har du chan-
sen! På plats kommer det att finnas en 
manlig och en kvinnlig instruktör som lär 
ut grunderna i sporten. Anmäl er till Anna 
Rosén (se kontakt nedan), antingen via 
sms eller samtal. Sista anmälningsdag är 
den 22 oktober.

Tid och plats: Måndag 26 oktober kl. 
16.00–17.30. Samling vid Aktivitetshuset i 
Laholm kl. 15.45. Kostnad: Gratis. Kon-
takt: Anna Rosén, 0709920555.

5-KAMP

Nu är det dags för 5-kamp tillsammans 
med BTK Serve, för dig som går på hög-
stadiet och gymnasiet. Ingen föranmälan 
krävs.

Tid och plats: Måndag 26 oktober kl. 
15.00–17.00. Servehallen i Laholm. Kost-
nad: Gratis. Kontakt: Daniel Johansson, 
0702514877.

AKTIVITETSHUSET I LAHOLM

Välkommen till Aktivitetshuset, mötesplat-
sen i Laholm för dig som går på högsta-
diet eller gymnasiet.

Måndag 26 oktober
Öppet: Kl. 16.00–21.00. Kontakt: Anna 
Rosén, 0709920555.



Tisdag 27 oktober
Brädspelskväll på Aktivitetshuset. Testa 
på brädspel i alla dess former, med en 
expert på plats. Denna aktivitet är för dig 
som går på högstadiet eller gymnasiet. 
Ingen föranmälan krävs. Tid: Kl. 15.00–
21.00. Kostnad: Gratis. Kontakt: Daniel 
Johansson, 0702514877.

Onsdag 28 oktober 
Öppet: Kl. 15.00–21.00. Kontakt: Anna 
Rosén, 0709920555.

Torsdag 29 oktober
Rikard Dimberg från EXIT Fryshuset 
kommer att prata om kriminalitet, hur det 
är att vara inne i det och hur man kan ta 
sig ur. Efter föreläsningen kommer det 
att vara mingel och diskussion på Akti-
vitetshuset i Laholm. Denna föreläsning 
är för dig som går på högstadiet eller 
gymnasiet. Begränsat antal platser, först 
till kvarn vid insläpp kl. 15.30. Tid och 
plats: Kl. 16.00 i Blackboxen på Campus 
Laholm, därefter mingel och workshop 
på Aktivitetshuset i Laholm. Kostnad: 
Gratis. Kontakt: Daniel Johansson, 
0702514877.

Fredag 30 oktober
Öppet: Kl. 15.00–21.00. Kontakt: Anna 
Rosén, 0709920555.



GOLF

Detta är nästa steg för de som är intres-
serade och har provat på golf tidigare, 
men inte tagit steget till grönt kort. I sam-
arbete med Laholms GK får du nu chan-
sen att utveckla din sving och ditt närspel, 
så du kan ta steget in i golfens värld på 
riktigt. För dig som går på högstadiet eller 
gymnasiet. Sista anmälningsdag är den 
22 oktober.

Tid och plats: Tisdag 27 oktober kl. 
10.00–16.00. Laholms GK. Kostnad: 
Gratis. Kontakt: Patrik ”Padde” Amhli-
den, 0702549560.

HALLOWEEN PÅ SKOSKUMSGÅRDEN

Du som går på högstadiet eller gymnasiet 
är välkommen till fritidsgården i Skumme-
slövsstrand. Vi kommer att se på film med 
halloween-tema. 

Tid och plats: Onsdag 28 oktober kl. 
15.00–21.00. Skoskumsgården, Skum-
meslövsstrand. Kostnad: Gratis. Kon-
takt: Kalle Hansson, 0702772793, Patrik 
Ekström 0703003773.

VIBESGÅRDEN

Välkommen till Vibesgården, mötesplat-
sen i Laholm för dig som går på högsta-
diet eller gymnasiet.



Tid och plats: Onsdag 28 oktober kl. 
15.00–21.00. Vibesgården, Veinge. 
Kontakt: Patrik ”Padde” Amhliden, 
0702549560.

HAVSFISKETUR MED FLADENBÅTARNA 

Går du på högstadiet eller gymnasiet och 
vill testa fiskelyckan? Häng då med oss 
till Varberg och en femtimmarstur med vår 
chartrade båt! Vi har ett begränsat antal 
platser så det är först till kvarn som gäller.  
Anmälningslappar finns att hämta hos 
fritidsledarna. Betalning sker vid anmälan. 
Sista anmälningsdag är den 22 oktober.

Tid och plats: Torsdag 29 oktober kl. 
9.30–17.30. Varberg. Kostnad: 200 kr. 
Kontakt: Kalle Hansson, 0702772793, 
Patrik Ekström, 0703003773.

KERAMIK PÅ VIBESGÅRDEN 

Går du på högstadiet eller gymnasiet och 
vill prova på raku, en japansk keramisk 
tillverkningsmetod? Passa då på att kom-
ma till fritidsgården i Veinge! Du kommer 
att få designa och bränna din egen mugg. 
Begränsat antal platser. Anmäl er till 
fritidsledaren Patrik (se kontakt nedan), 
antingen via sms eller samtal. På kvällen 
är det öppet som vanligt. 

Tid och plats: Fredag 30 oktober kl. 
15.00–23.00. Vibesgården, Veinge. 



Kostnad: Gratis. Kontakt: Patrik ”Padde” 
Amhliden, 0702549560.

FOLKHÄLSOCENTRUM

Öppettider vecka 44: Måndag kl. 8.30–
19:30, tisdag kl. 8.30–19:30 (motionssim 
kl. 6–8), onsdag kl. 8.30–18.00 (relax-
kväll kl. 18–20, från 16 år), torsdag kl. 
8.30–19.30 (motionssim kl. 6–8), fredag 
kl. 8.30–20.00, lördag kl. 10.30–15.30, 
söndag kl. 10.30–15.30.

TRX: Torsdag kl. 17.00–18.00, C–sal.
Aqua extreme: Tisdag kl. 19.30–20.15.
Wibit/handen: Måndag kl. 9.00–16.30, 
tisdag kl. 9.00–16.00, onsdag kl. 9.00–
16.30, torsdag kl. 9.00–16.00, fredag kl. 
11.00–19.30. 

Fredag 30 oktober kl. 18.00–20.00: 
Nedsläckt simhall med ljus och läskig 
musik (i stället för vår spökkväll p.g.a. 
coronapandemin).

SPÖKPROMENAD 

Gå med på spökpromenad bland La-
holms gator och gränder den 29 okto-
ber mellan kl. 17 och 20. Start och mål 
utanför Laholms Sparbank. Kom gärna 
utklädd! Grupper om 10 personer skick-
as iväg åt gången. Ett samarbete med 
Laholms Sparbank, Attraktiva Laholm och 
Laholms kommun.



FÖR ÖVRIGA AKTIVITETER OCH EVENEMANG:


