Höstlovsprogram
Vecka 44
31 oktober – 6 november

Boktipsarlov på biblioteket!

Hela veckan:

Boktipslotteri
Skriv ett boktips och var med i vårt lotteri!

Teckningstävling
och tips-promenad
med Roald Dahltema.
Roald Dahl fyller 100 år,
rita din favoritfigur i
hans böcker och var
med i vår
teckningstävling, eller gå
vår tipspromenad.

4/11 kl. 15.00-16.00
Öppen träff med Bokklubben
Boktips med mysterieboks-tema
och minnestävling för dig 8-12 år
Kom och lyssna på
boktips, ät god fika
och var med i vår
minnestävling! Hur
bra detektiv är du
egentligen?

Töreboda kommunbibliotek
Telefon: 0506-182 64
E-post: biblioteket@toreboda.se
Våra öppettider på höstlovet:
Måndag - torsdag 10-18
Fredag: 10-16
Lördag: Stängt

Vi finns både på Facebook och Instagram!
@torebodabibliotek
Gilla oss gärna!

Ishallen, Töreshov
Vid all åkning är hjälm obligatorisk!
Tider för allmänhet vecka 44 är:
Allmänhet med klubba:
Måndag till fredag kl. 08.30 - 10.50
Tisdag kl. 15.00 - 16.20
Allmänhet utan klubba:
Måndag, onsdag, torsdag, fredag 14.30 - 16.20
Tisdag kl. 13.00 - 14.50

Arabiska föreningen
Alla barn spelar gratis
Stationshuset fredag 4/11 2016 klockan 16.00-18.00
Olika spel som: biljardbord, table football, ping-pong
Bollhallen lördag 5/11 15.00-17.00
Fotboll för barn
Kontaktperson: Hossein Mostafa 073-648 45 71
Stationshuset med föreningen Tillsammans för Töreboda.
Söndag 06/11 2016 klockan 15.00-18.00
Spela biljard och andra spel.
Kontaktperson: Mohammad Totanji 076-920 08 38
Totanjy@hotmail.com

Filmkväll med Halloween tema
Torsdag den 3/11 klockan 18:00 kommer Töreboda BHK
Ungdomsgrupp anordna en filmkväll med halloween
tema.
Alla ungdomar mellan 13 - 25 år är välkomna.
För medlemmar i Ungdomsgruppen är det gratis, för
övriga kostar det 50kr. Det kommer finnas snacks och
dricka som ingår i priset.
Vill man ha sitt/ligg underlag får man ta med sig detta,
annars finns stolar att sitta på.
Hundar är välkomna men man bör tänka på att
utrymmet kan bli trångt.
Det kommer vara en utklädningstävling där bästa kostym
vinner! Dock inte tillåtet med masker då det kan finnas
hundar som är känsliga mot det.
Anmälan sker till Karolina-Junkergard@hotmail.com eller
0702969659 senast 30/10.

Må 31/10
Fira Halloween med en bussresa till Boda Boo (Boda Borg
med spöktema) i Karlskoga.
Pris: endast 150 kr och då ingår bussresa, inträde till
Borgen , en festis och en frukt.
Medtag: matsäck, inneskor och mjuka kläder (ev
fickpengar)
Åldersgräns: 10-19 år
Vi samlas utanför Loftet kl 12.00 och beräknar att vara
hemma kl 20.00 (Tid på Borgen mellan kl 14-18)
Anmälan till fritidgårdspersonalen uppe på Loftet eller
till Therése nere i elevcafé Grottan på Centralskolan
SENAST fre 28/10
För ytterligare information om Boda Borg
http://www.bodaborg.se/anlaggningar/karlskoga/bodabooooo...-2016/
För ytterligare information om resan mm: Therése
(föreståndare) 073-93 94 193

Ti 1/11
Extraöppet kl 17-21
Turneringar om intresse finns. Anmälan på plats till
personalen
On 2/11
Öppet som vanligt kl 17-21
Turneringar om intresse finns. Anmälan på plats till
personalen
To 3/11
Extraöppet kl 17-21
Turneringar om intresse finns. Anmälan på plats till
personalen
Fr/Lö/Sö 4-6/11 STÄNGT (Allhelgonahelgen)

Mobiltelefon till fritidsgården: 0729780362
Välkomna!

Skapardag på

GULD
Gruvan
För dig som är 9-12 år
Kom och gör Hjältar & Monster
Aktiviteten är kostnadsfri
Max 8 barn per grupp

1 november
Du kan välja: kl.9.30-12 eller kl.13.00-15.30
Din ledare: Ulrika Roslund Svensson,
Skapismen
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan
sv.se/skaraborg, 0708-55 30 91
Ett samarbete mellan

