26 oktober - 1 november

Höstlov i Skara
Höstlovet närmar sig och därmed arrangeras
också en mängd olika aktiviteter i Skara
kommun. Aktiviteterna under lovet är gratis
– om inget annat anges.

VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM

Måndag 26 oktober Lär dig mer om rymden!
Kl. 16.00 Lär dig om stjärnbilderna på himlen!
En stund för hela familjen. Sören Persson från
Mariestads Astronomiska Klubb berättar och
visar bilder.
Kl. 17.00 Kika på ”instrument” som passar en
astronom. Förhoppningsvis bra väder så att vi
kan kika på stjärnhimlen! Mariestads Astronomiska Klubb visar och berättar.
Kl. 18.00 Werner Herthnek från Mariestads
Astronomiska Klubb berättar om Mars, den
röda planeten. Han tar upp aktuell forskning
och berättar om de sonder som skickas till mars
för närvarande. OBS! Passet kl 18. 00 passar
bäst från 15 år.
Anmälan till alla aktiviteter: 0511-260 70 eller
receptionen@vgmuseum.se senast 23 oktober.
Tisdag 27 oktober kl. 10-12 och onsdag 28
oktober kl. 10.00-12.00 Rymdpyssel
Vi gör rymdraketer, stjärnor och planeter tillsammans med konstnären Greta Bolin.
OBS! En grupp under två dagar. För barn 7-12
år. Anmälan: 0511-260 70 eller receptionen@
vgmuseum.se senast 23 oktober.
Onsdag 28 oktober kl. 15.00 och kl. 18.00
Rymdfilm: Space Chimps Vid två tillfällen visar
vi familjekomedin Space Chimps. Alla talar

svenska i filmen! De tre schimpanserna Ham III,
Luna och Titan skickas ut på en expedition i rymden för att leta efter intelligent liv. För barn 7-12
år. Anmälan: 0511-260 70 eller receptionen@
vgmuseum.se senast 27 oktober.
I museets kafé visar samlaren Ronny Hansson
hela veckan en liten utställning med bl.a.
sällskapsspel m.m. med rymden som tema!
Samarr. Västergötlands museum, Veterinärmuseet, Medborgarskolan.

STUREPLAN

Tema under veckan: Cirkus Horror. Ålder på våra
besökare: Mellanstadiet kl. 14.00-18.00
Högstadiet upp till 19 år 18.00-21.00.
Måndag 26 oktober öppet 14.00-18.00
Tisdag 27 oktober öppet 14.00-21.00
Designstudio, vi smyckar och förbereder huset
för Cirkus Horror. Musikstudio, vi skapar spökmusik mm inför spökvandringen i källaren.
Torsdag 29 oktober öppet 17.00-23.00
Spökvandring i källaren och skräckfilm i bion.
Endast för högstadiet och äldre.
Fredag 30 oktober öppet 14.00-18.00 Tiktokdanstävling och maskerad. Endast för mellanstadiet.

SLÖJD-DETALJER

Måndag 26 oktober-fredag 30 oktober Höstlov i butiken blir inte riktigt som vanligt men vi
utlovar inspiration för ett kreativt höstlov och en
present till alla barn så att ni kan pyssla hemma.

SKARAORTENS RYTTARFÖRENING

Måndag 26 oktober Käpphästhoppning
Kom gärna utklädd och ta med egen käpphäst
Bangång kl. 13.45. Första start kl. 14.00. Höjd:
20-80 cm. Kostnad 20 kr. Anmälan: ridskola@
skaraortensrf.se. Sista anmälningsdag
24 oktober.

NYA BIBLIOTEKET

Måndag 26 oktober kl. 14.00-16.00
Författarbesök med Katarina Genar. Träffa
författaren bakom böckerna om mystiska skolan
och andra spännande mysrysliga böcker. Vi träffas i Prubbasalen på andra våning i biblioteket.
Begränsat antal platser. Hämta din gratisbiljett
på biblioteket eller ring och reservera på
0511-320 57.
Tisdag 27 oktober klockan 16.30-18.00
Filmvisning LasseMajas detektivbyrå: Tågrånarens hemlighet. Prubbasalen, biblioteket.
Vi bjuder på saft och popcorn! Begränsat antal
platser. Hämta din gratisbiljett på biblioteket
eller ring ring och reservera på 0511-320 57.
På biblioteket hela veckan har vi tipspromenad
och tävlingar på barnavdelningen. Spökpyssla i
Sagorummet.

NATURUM HORNBORGASJÖN

Tisdag 27 oktober och onsdag 28 oktober
kl 18.00 Samling Doppingen. På natten vaknar
djuren. Kom och upptäck ljusen i mörkret under
en spännande vandring. Ta med ficklampa och
något gott kvällsfika. Föranmälan till naturum:
hornborgasjon@lansstyrelsen.se

Kostnad 100 kr (50 kr med egen ponny). Mellanmål
ingår. Anmälan för alla aktiviteter sker till
frida.bjorkman@axevalla.travsport.se 072-552 54 54.

CHARLIES TEATER

Torsdag 29 oktober kl. 12.00-13.00. Testa teater.
Välkommen till en rolig stund med dramaövningar
för dig mellan 9-13 år. Anmälan till 070- 300 23 53.
Plats och arrangör: Charlies Teater, Sörskogsvägen
8, Skara.

VILANBADET

Är du mellan 3-15 år kan du köpa ett höstlovsband
för 60 kr, då kan du bada hela lovet kl. 10.00-18.00,
helg/röda dagar kl.10-16.00. Max 150 badgäster. Är
det fullt informerar vi om detta på sociala medier
samt på hemsidan. Om man är under 12 år eller icke
simkunnig måste en ombytt simkunnig vuxen följa
med in i simhallen. Om skåpen i omklädningsrummen är slut, ta med dig värdesaker in i simhallen.

SKARA DOMKYRKA

Onsdag 28 okt. kl. 14.30- 17.00
Nyfiken på ORGELN?! - Instrumentens drottning!
Hur funkar den? Hur låter den? Vill du spela?
Vill du bygga? Från åk 1 och uppåt.
Anmälan till Åsa Nyberg
asa.nyberg@svenskakyrkan.se, 0511- 265 14
begränsat antal platser.
Kl. 17.30 Familjekonsert
Musiksagan Peter och vargen
av S Prokofiev.
Konsertens längd: 35 min
för barn från 5 år
och uppåt.
Max 50 pers.

HÄSTLOV PÅ AXEVALLA TRAVSKOLA

Måndag 26 oktober och tis 27 oktober
kl. 07.00-16.30 Stallfritids – en heldag i stallet
inklusive två körpass med ponny. Ta med lunch
och mellanmål, frukost ingår. Kostnad 500 kr/
dag
Måndag 26 oktober och tisdag 27 oktober
kl 09.00-15.00 Dagläger med körning, pyssel
och bus. Du behöver ingen tidigare erfarenhet
av ponnykörning (ok att ta med egen ponny).
I lägret ingår två körpass. Ta med lunch och
mellanmål. Kostnad 400 kr/dag.
Torsdag 29 oktober kl. 12.30-16.00 Kördag.
För de lite äldre som har kört fort tidigare.
Vi tränar tillsammans och tar sedan hand om
hästarna, massage och gör klart stallet för
kvällen.

Reservation för ändringar

