
HÖSTLOVSPROGRAM
FÖR BARN OCH UNGA 

LAHOLMS KOMMUN 2021



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

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

coronaviruset/covid-19.

Tänk på att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. 

Y



HÖSTLOVSVERKSTAD PÅ 
TECKNINGSMUSEET – GÖR STORLAGNA 
SKOGSKOLLAGE 

Skogen som plats har alltid haft en stor roll 
i människans liv och fantasivärld. Den är 
föremål för allehanda sagor och legender och 
kan upplevas både vacker och skrämmande, 
lugnande och otrygg. 

Kom till museets tecknarateljé och skapa – på 
egen hand eller tillsammans med andra – en 
egen skog och fyll den med dina tankar och 
fantasier. 

Datum och tider: 2–3 november kl. 14.30 
–16.00 och 4–5 november kl. 10–16. Drop-in 
för alla åldrar. 

”UR SKOGEN”: HÖSTLOVSWORKSHOP
PÅ TECKNINGSMUSEET

Workshop med naturen som motiv, med 
konstnären, illustratören och konstpedagogen 
Mattias Olsson, som just nu är aktuell med 
illustrationerna i boken ”Svampskogens hem-
ligheter”.  Tillsammans tecknar vi en framtida 
gammelskog med svampar, träd och mossa. 

Datum och tid: Tisdagen den 2 november el-
ler onsdagen den 3 november kl. 9.30–13.00 
(fika ingår). Ålder: 9–13 år. Begränsat antal 
platser. Anmäl er på 0430-154 51 eller 
info@teckningsmuseet.se



Programmet är en del av konstfestivalen 
”Bästa Biennalen”, läs mer på 
www.bastabiennalen.se.

LÄSÄVENTYR MED LERA

”Tre katter”. Välkomna att delta i ett spän-
nande skapande- och läsäventyr med lera, 
för dig mellan 6 och 9 år eller hela familjen! 
Under höstlovet har ni möjlighet att hämta ut 
era äventyrspåsar fyllda med material för att 
både läsa och skapa med lera. Lämna sedan 
in era skapelser till biblioteket för att få er 
keramik bränd. Lämna in era färdiga verk 
senast vecka 46 enligt öppettiderna nedan. De 
färdiga verken återlämnas på respektive bib-
liotek i mitten av december. Arrangör: Gamla 
krukmakeriet och Biblioteken i Laholm.

Knäreds bibliotek, Smedjebacken
Måndag klockan 13.00–18.30, torsdag klock-
an 13.30–17.00.

Våxtorps bibliotek
Måndag klockan 12–17, torsdag klockan 
14.30–18.30.

REPPA DIN ORT

Kom till Aktivitetshuset i Laholm (Ringvä-
gen) måndagen den 1 november för att lära 
dig göra egen musik. Studion kommer att vara 
öppen mellan kl. 16.00 och 20.00. 
Ålder: För dig som går i högstadiet och gym-
nasiet. Kontakt/info: Drop-in eller föranmälan 



till fritidsledaren Daniel Liljedahl, 070-251 48 
77. Arrangör: Ung i Laholm

ÖPPET PÅ VIBESGÅRDEN OCH 
IDROTTSHALLEN 

Måndagen den 1 november är det öppet på 
Vibesgården i Veinge kl. 15.30–21.00. Under 
denna tid har vi bokat idrottshallen kl. 16.00-
17.30. 

Ålder: För dig på högstadiet och gymnasiet. 
Kontakt/info: Fritidsledaren Kalle Hansson, 
070-277 27 93. Arrangör: Ung i Laholm

KLÄTTRING I HALMSTAD

Nu har du möjligheten att prova på klättring 
med instruktör på Halmstad klätterklubb. 
Avfärd från Aktivitetshuset i Laholm (Ring-
vägen) måndagen den 1 november kl. 11.00. 
Tillbaka i Laholm igen kl. 15.00. För dig som 
är mellan 13 och 19 år eller går på högstadiet/
gymnasiet. 

Kostnad: 50 kr. Kontakt/info: kulturpedago-
gen Kristina Sahlberg, 072-144 59 49. 

Anmälan: Målsman anmäler dig via e-post till 
ungilaholm@laholm.se (ange namn och 
telefonnummer på ungdom och målsman i 
anmälan). Arrangör: Ung i Laholm



ISLANDSHÄSTAR I BÅSTAD 

Är du 13–15 år och vill rida på en islands-
häst? Följ då med på en tur till Båstad där 
vi rider på islandshästar i två timmar. Ingen 
förkunskap krävs. Vi har begränsat antal plat-
ser så det är först till kvarn som gäller. Buss 
avgår från högstadieskolorna.
 
Datum och tid: Tisdagen den 2 november kl. 
11.30–16.30. Kostnad: Gratis. Kontakt/info: 
Fritidsledarna Kalle Hansson, 070-277 27 93, 
och Patrik Ekström, 070-300 37 73. 

Anmälan: Målsman anmäler dig via e-post till 
ungilaholm@laholm.se (ange namn och 
telefonnummer på ungdom och målsman i 
anmälan). Mer info kommer vid anmälan.
Arrangör: Ung i Laholm

CHAMPIONS LEAGUE-KVÄLLAR PÅ 
AKTIVITETSHUSET

Vi träffas på Aktiviteteshuset i Laholm 
(Ringvägen) och tittar på den europeiska fot-
bollsturneringen Champions League:

Tisdag 2 november
Kl. 18.45: Malmö FF vs Chelsea, Wolfsburg 
vs RB Salzburg. Kl. 21.00: Juventus vs Zenit 
St. Petersburg, Bayern München vs Benfi-
ca, Dynamo Kiev vs Barcelona, Atalanta vs 
Manchester United (2 av 4 matcher kommer 
att visas).



Onsdag 3 november
Kl. 18.45: Real Madrid vs Sjachtar Donetsk, 
AC Milan vs Porto. Kl. 21.00: Dortmund vs 
Ajax, Liverpool vs Atletico Madrid, Man-
chester City vs Club Brugge, RB Leipzig vs 
Paris SG (2 av 4 matcher kommer att visas).

Ålder: För dig som går i högstadiet och gym-
nasiet. Kontakt/info: Fritidsledaren Daniel 
Liljedahl, 070-251 48 77. Arrangör: Ung i 
Laholm

HAVSFISKETUR MED RÅÅBÅTARNA 

Är du 13–15 år och vill testa fiskelyckan på 
havet? Häng då med oss till Helsingborg, Råå, 
och en fyratimmarstur med vår chartrade båt! 
Vi har begränsat antal platser så det är först 
till kvarn som gäller. Buss avgår från högsta-
dieskolorna.

Datum och tid: Onsdagen den 3 november 
kl. 10.30–18.00. Kostnad: Gratis. Kontakt/
info: Fritidsledarna Kalle Hansson, 070-277 
27 93, och Patrik Ekström, 070-300 37 73

Anmälan: Målsman anmäler dig via e-post 
till ungilaholm@laholm.se (ange namn och 
telefonnummer på ungdom och målsman i 
anmälan). Mer info kommer vid anmälan.
Arrangör: Ung i Laholm

CAPOEIRA

Vill du prova något nytt? Då ska du prova på 



den brasilianska kampsportsdansen capoeira, 
som är en blandning av dans, kamp, musik, 
akrobatik, filosofi, historia, språk och mycket 
mer ... Capoeira är bra för både kropp och själ 
och alla kan träna det, såväl stora som små! 

Datum och tid: Onsdagen den 3 november 
kl. 13–16. Ålder: 13–19 år. Plats: Lagaholms-
hallen, B-hallen. Kostnad: Gratis. Kontakt/
info: kulturpedagogen Felicia Campbell, 070-
525 14 12. 

Anmälan: Målsman anmäler dig via e-post 
till ungilaholm@laholm.se (ange namn och 
telefonnummer på ungdom och målsman i 
anmälan). Arrangör: Ung i Laholm

HALLOWEEN PÅ SKOSKUMSGÅRDEN

Mat, film och spökiga aktiviteter på Sko-
skumsgården i Skummeslövsstrand torsda-
gen den 4 november kl. 16.00–23.00.

Ålder: För dig på högstadiet och gymnasiet.
Kontakt/info: Fritidsledaren Patrik Ekström, 
070-300 37 73. Arrangör: Ung i Laholm

LAZERDOOM

Vi kör 60 minuter lazerdoom, exklusive paus, 
på Halmstad Aktivitetscenter. Vi åker buss dit 
med samling utanför Aktivitetshuset i Laholm 
(Ringvägen) kl. 11.45. Tillbaka i Laholm igen 
cirka kl. 15.30. Först till kvarn (20 platser).  



Datum: Torsdagen den 4 november. Ålder: 
För dig som går i högstadiet och gymnasiet. 
Kostnad: 50 kr. Betalning sker vid avgång. 
Kontakt/info: kulturpedagogen Kristina Sahl-
berg, 072-144 59 49. 

Anmälan: Målsman anmäler dig via e-post 
till ungilaholm@laholm.se (ange namn och 
telefonnummer på ungdom och målsman i 
anmälan). Arrangör: Ung i Laholm

UGLY LITTLE LIARS – A MURDER 
MYSTERY
 
Må bra-cafét på Aktivitetshuset i Laholm 
bjuder på pizza och mordgåta! En ung tjej 
har hittats död och det är er uppgift att lista ut 
vem som mördat henne. Varför hade hon så 
många hemligheter? Vilka är de misstänkta? 
Pris delas ut till det lag som listar ut vem som 
är mördaren! 

Datum: Fredagen den 5 november. Ålder: 
För dig som går i högstadiet och gymnasiet. 
Kostnad: Gratis. Kontakt/info: kulturpedago-
gen Kristina Sahlberg, 072-144 59 49. 

Anmälan: Målsman anmäler dig via e-post 
till ungilaholm@laholm.se (ange namn och 
telefonnummer på ungdom och målsman i 
anmälan). Arrangör: Ung i Laholm och Bibli-
oteken i Laholm.



ÖPPEN FOTBOLL I LAGAHOLSMHALLEN

Ungdomar i högstadiet och gymnasiet är 
välkomna till Lagaholmshallen för inomhus-
fotboll. 

Datum och tid: Fredagen den 5 november 
kl. 18.00–21.00. Kontakt/info: Fritidsledaren 
Daniel Liljedahl, 070-251 48 77. Arrangör: 
Ung i Laholm

NYINVIGNING AV STADSBIBLIOTEKET 
MED TAL, TROLLERI OCH TEATER

Lördagen den 30 oktober är det invigning av 
det nyrenoverade Stadsbiblioteket i Laholm. 

Program:
Kl. 10.30: Tal av kultur- och utvecklings-
nämndens ordförande Ove Bengtsson och 
bibliotekschef Marie Erge. 
Kl. 10.00–14.00: Mingeltrolleri och trolle-
rishow med trollkarlen Fredrik Karlsson i 
bibliotekets nya barnavdelning. Det blir magi 
som lurar sinnena och får er att både häpna 
och skratta! För hela familjen. 
Kl. 11.00: I Teater Hallands föreställning 
”Leka är lag” möter vi barns tankar om barns 
rättigheter i en salig blandning av tokigheter 
och klokheter som på barns sätt presenteras 
på lite oväntade men absolut kreativa sätt. 
Målgrupp: 4–7 år (”Leka är lag” har begrän-
sat antal platser – föranmäl er till 0430-151 
50, 151 51 eller biblioteket@laholm.se).



HÖSTLOVSLÄSNING – LÄS TVÅ BÖCKER 
OCH FÅ EN BOK

Kryp upp i soffan med en bra bok nu när 
höstmörkret är här, eller skräm dina kompisar 
med en läskig skräckhistoria! Läs två böcker 
under höstlovet, fyll i din läslogg och lämna 
in den på något av biblioteken i Laholms 
kommun så får du en bok! För alla barn och 
ungdomar. Läslogg finns att hämta på alla 
våra bibliotek! Vet du inte riktigt vad du vill 
läsa? Fråga personalen på biblioteken eller 
besök webbsajten bibliotek.laholm.se för tips.

GÅVOPÅSAR PÅ BIBLIOTEKEN

Alla barn får hämta gåvopåsar på biblioteken 
i Laholm, Knäred och Våxtorp! 

Biblioteken i Laholm bjuder på gåvopåsar 
med böcker och pyssel från och med mån-
dagen den 1 november. Gäller så långt lagret 
räcker. Hämtas av barnen själva. Öppettider 
hittar ni på bibliotek.laholm.se.

TEXTÄVENTYR

Prova på att skapa berättelser i spelform och 
se om dina kompisar överlever ditt äventyr! 
Med hjälp av det digitala verktyget Textä-
ventyr skapar vi berättelser där läsaren måste 
göra olika val för att komma vidare. Beroende 
på vilka val man gör så utvecklas berättelsen 
på olika sätt och kan få olika slut. Låt fantasin 
flöda och skriv din egen berättelse! 



Datum och tid: Tisdagen den 2 november 
kl. 16–18. Plats: Stadsbiblioteket. Ålder: 
8–15 år. Begränsat antal platser. Anmälan till 
0430-151 50, 151 51 eller mejla biblioteket@
laholm.se.

DIGITALT SAMTAL OM TEXTER

Vill du tillsammans med andra lyssna på och 
prata om olika texter? Vi i personalen läser 
högt för er som deltar och efteråt pratar vi till-
sammans om hur vi upplevde texten. Vi riktar 
oss till dig mellan 14 och 24 år – du behöver 
inte läsa eller förbereda dig innan, och det är 
helt digitalt via Teams.

Datum och tid: Torsdagen den 4 november 
kl. 13.00–14.00. Anmälan: mejla 
petra.ljungberg@laholm.se

BIBLIOTEKETS LÅDCYKEL PÅ 
TECKNINGSMUSEET

Bibliotekets lådcykel besöker Teckningsmu-
seet i Laholm och har lastat vagnen full av 
inspirerande böcker om bland annat måleri, 
konst och teckning. Delta i Teckningsmuse-
ets drop-in-verkstad (se programpunkt) och 
låna hem böcker så att du kan fortsätta skapa 
hemma. 

För att låna hem böcker behövs ett lånekort 
som ni kan skaffa på plats, det är gratis att 
skaffa men målsmans underskrift krävs för 
alla under 18 år.



Datum och tid: Fredagen den 5 november 
kl. 10.00–12.00.

RELAXKVÄLL PÅ FOLKHÄLSOCENTRUM

Folkhälsocentrum i Laholm erbjuder en relax-
kväll i välmåendets tecken med ansiktsmask i 
duschrummen, doft i bastun, vattenträning (kl. 
18.30) och gym – allt i en mysigare miljö.

Datum och tid: Onsdagen den 3 november 
kl. 18.00–20.00. Ålder: från 16 år och uppåt.

SPÖKKVÄLL PÅ FOLKHÄLSOCENTRUM

En nersläckt simhall med läskig musik och 
massor av pynt. Hinderbana och ”handen” i 
bassängerna. Personalen är utklädd. Vågar du 
komma? (Simhallen är stängd kl. 17–18 för 
dekorering av anläggningen.)

Datum och tid: Fredagen den 5 november 
kl. 18.00–21.00. 

LEKDAG PÅ FOLKHÄLSOCENTRUM

Måndagen den 1 november: Lek i hela stora 
bassängen (inget motionssim den här dagen). 
Aqua Track (hinderbanan) är i kl. 9.00–19.00. 
Extra många leksaker i bassängerna.
 







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


