
 

SVEDALA KOMMUN  26 OKTOBER – 3 NOVEMBER 2019

LÖRDAG 26/10
REPTILCENTER – KOM OM DU VÅGAR! 
SVEDALA BIBLIOTEK KL 11:30
Frank Madsen från Malmö Reptilcenter besöker 
oss och berättar om sin verksamhet. Du får träffa 
djur som slingrar, krälar, kryper och byter färg 
– både läskiga och mindre läskiga. Vågar du?! 
Drop-in, ingen föranmälan.

MÅNDAG 28/10
HÖSTLOV – PADDINGTON   
BIOGRAF FLAMMAN I SVEDALA KL 13:00
Hemma hos familjen Brown bor en ovanlig figur. 
Björnen Paddington! Följ med honom på äventyr   
i London, när han försöker jobba ihop pengar 
för att kunna köpa en riktigt fin födelsedagspre-
sent. Från 7 år. Gratisbiljetter på biblioteket från 
17/10.

MÅNDAG 28/10
REPTILCENTER – KOM OM DU VÅGAR! 
BARA BIBLIOTEK KL 14:00
Frank Madsen från Malmö Reptilcenter besöker 
oss och berättar om sin verksamhet. Du får träffa 
djur som slingrar, krälar, kryper och byter färg 
– både läskiga och mindre läskiga. Vågar du?! 
Drop-in, ingen föranmälan.

MÅNDAG 28/10
HÖSTLOVSPYSSEL
BARA BIBLIOTEK KL 15–17
KLÅGERUP BIBLIOTEK KL 15–17
Kom och pyssla läskigt (djurigt) pyssel på 
biblioteket! Drop-in, Ingen föranmälan.

TISDAG 29/10
SPRINGSKYTTE
SPORTHALLENS KÄLLARE I SVEDALA KL 9–13
Skånskt skidskytte=springskytte. Är ni sugna på att 
prova på denna populära TV-sport så erbjuder vi 
denna dag möjligheten att prova på springskytte. 
Vad: Springskytte. När: Tisdag 29/10 mellan 
09–13. Vem: Från 7år och uppåt. Inga förkun-
skapskrav krävs. Var: Luftgevärshallen i sporthal-
lens källare, ingång från gavel.

TISDAG 29/10
FABEL (DJURSAGA)
BARA BIBLIOTEK KL 10:00
Lyssna på en saga som tar dig till djurens ma-
giska värld. För barn 3–6 år. Det krävs ingen 
föranmälan, men större grupper anmäler sig till 
biblioteket. biblioteket.bara@svedala.se

TISDAG 29/10
DECKARSKOLA MED JEANETTE BERGENSTAV
SVEDALA BIBLIOTEK KL 13–15:30
Välkommen till skrivandets magiska värld! I deck-
arskolan får du tips om hur du hittar på bra idéer, 
bygger upp spänningen och skriver en inledning 
som gör att läsaren bara vill läsa mer. Det finns 
chans att ställa frågor om hunddeckarna ”Vargs-
kräck” och ”Kod 513” samt hur en författare job-
bar. En livs levande deckarhund kommer också att 
finnas på plats! Från 9 år. Föranmälan till bibliote-
ket från 14/10. biblioteket.svedala@svedala.se.

TISDAG 29/10
REPTILCENTER – KOM OM DU VÅGAR! 
KLÅGERUP BIBLIOTEK KL 15:00
Frank Madsen från Malmö Reptilcenter besöker 
oss och berättar om sin verksamhet. Du får träffa 
djur som slingrar, krälar, kryper och byter färg 
– både läskiga och mindre läskiga. Vågar du?! 
Drop-in, ingen föranmälan.

ONSDAG 30/10 
FABEL (DJURSAGA)
SVEDALA BIBLIOTEK KL 9:30
KLÅGERUP BIBLIOTEK KL 9:30
Lyssna på en saga som tar dig till djurens ma-
giska värld. För barn 3–6 år. Det krävs ingen 
föranmälan, men större grupper anmäler sig till 
biblioteket. biblioteket.svedala@svedala.se

ONSDAG 30/10
HÖSTLOV – PADDINGTON 2
KLÅGERUP BIBLIOTEK KL 10:15
Hemma hos familjen Brown bor en ovanlig figur. 
Björnen Paddington! Följ med honom på äventyr 
i London, när han försöker jobba ihop pengar 
för att kunna köpa en riktigt fin födelsedagspre-
sent. Från 7 år. Gratisbiljetter på biblioteket från 
17/10.

ONSDAG 30/10 
MALMÖ CIVILA RYTTARFÖRENING 
KL 13–16:30 
Du som är mellan 13–18 år kan följa med Ungas 
fritid till Jägersrovägen och prova på ridning 
och hästskötsel. Vi träffas utanför mötesplatsen i 
Svedala kl.13.00 och tar bussen gemensamt till 
Malmö. Aktiviteten börjar kl.14.00 vid Jägers-
rovägen och slutar kl.15.30. Vi är tillbaka ca 
16.30 i Svedala. Föranmälan krävs. Begränsat 
antal platser. Ej först till kvarn. Om du behöver 
skjuts från Bara/Klågerup till mötesplatsen i Sve-
dala skriv det i anmälan. Anmälan sker till Nicole 
på tel: 0709-896424     

VÄLKOMMEN TILL MASSA ROLIGA AKTIVITETER 
ONSDAG 30/10
DECKARSKOLA MED JEANETTE BERGENSTAV
BARA BIBLIOTEK KL 13–15:30
Välkommen till skrivandets magiska värld! I deck-
arskolan får du tips om hur du hittar på bra idéer, 
bygger upp spänningen och skriver en inledning 
som gör att läsaren bara vill läsa mer. Det finns 
chans att ställa frågor om hunddeckarna ”Vargs-
kräck” och ”Kod 513” samt hur en författare job-
bar. En livs levande deckarhund kommer också att 
finnas på plats! Från 9 år. Föranmälan till bibliote-
ket från 14/10. biblioteket.bara@svedala.se

TORSDAG 31/10
HÖSTLOV – PADDINGTON 2
BARA BIBLIOTEK KL 14:00
Hemma hos familjen Brown bor en ovanlig figur. 
Björnen Paddington! Följ med honom på äventyr 
i London, när han försöker jobba ihop pengar 
för att kunna köpa en riktigt fin födelsedagspre-
sent. Från 7 år. Gratisbiljetter på biblioteket från 
17/10.

TORSDAG 31/10
HÖSTLOVSPYSSEL
SVEDALA BIBLIOTEK KL 14–17
Kom och pyssla läskigt (djurigt) pyssel på bibliote-
ket! Drop-in, Ingen föranmälan.

TORSDAG 31/10 
WORKSHOP MED MALIN ERIKSSON 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK KL 15:00
Skapa ett stall med författaren Malin Eriksson! 
Malin vet allt om stall och hästar – och om att 
skriva. Tillsammans gör ni en karta över ert stall, 
hittar på vilka hästar som finns där och vilka som 
sköter om dem. Sedan fantiserar ni ihop berättel-
ser som utspelar sig i stallet! Du kommer både få 
rita, skriva och berätta om ett av världens bästa 
djur. Från 8 år. Föranmälan sker till biblioteket.
klågerup@svedala.se från och med 14/10. 

TORSDAG 31/10
SPÖKVANDRING I BOKSKOGEN
Ungdomar tillsammans med Ungas fritid
arrangerar en läskig spökjakt i bokskogen
som du sent kommer glömma! Vågar du!?
Håll utkik på våra sociala medier för mer
information. Facebook: Ungas fritid
Svedala kommun. Instagram: @ungasfritidsvedala-
kommun. För dig som är 10–15 år.
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KONTAKT: Biblioteket Susanne.hedner@svedala.se. Ungas fritid: stephanie.georghiou@svedala.se. Alla aktiviteter är gratis och vänder sig till barn och unga. 
Målgrupp är 6–18 år men varje aktivitet kan ha olika åldersgränser så titta noga på varje aktivitet. Vi reserverar oss för eventuella fel och ändringar. 
Glöm inte ladda ner appen Ung i Svedala för information om aktiviteter för barn och unga.
 

Illustration: Jockum Nordström

Foto: Danne Eriksson


