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Mer info om aktiviteterna: vingåker.se/upplevelser

tisdag 1 november
Kl. 17.00Linnéa leker i lilla 
bassängen på badhuset.
Ålder 4–6 år. Anmäl dig när du 
kommer. Begränsat antal.

Kl. 14.30 -16.00 Prova på 
med Volleybollklubben i 
sporthallen.

Kl. 17.30 - 19.00 Vingåkers 
Jiu-Jitsu Klubb bjuder till 
träningspass i självförsvar på 
Åbrogården. Från 8 år.

onsdag 2 november
Kl. 10.00 Bad och lek
Gratis bad med Linnéa i en timme.
Anmälan till Linnéa i badet.
Årskurs 3–4, begränsat antal.

Kl. 11.00
Bad och lek
Gratis bad med Linnéa i en timme.
Anmälan till Linnéa i badet.
Årskurs 5–6, begränsat antal.

Kl. 18.00
Race i vattenrutschkanan  
på badhuset.

fredag 4 november
Kl. 10.00 Hinderbana i 

stora bassängen på badhuset. 

Kl. 10.30 Fredagsmys på bibblan 
med filmen Mary och Häxans 

blomma – en japansk animefilm 
på svenska från 7 år. 

Kl. 17.00 Race i 
vattenrutschkanan på badhuset.

På fritidsgården: kuslig tips-
promenad 15-17, vi grillar korv 
18-19, skräckfilm visas 20-22.

måndag 31 oktober 
Kl. 14.30 - 19.00 Vingåkers bibliotek på fritidsgården!
Vi kommer att erbjuda prova på VR-glasögon 
kl. 14.30 - 17.00. Vi kommer även ha högläsning med 
skrämmande berättelser samt att du kan bli spådd i 
spåkort fram till kl. 19.00. 

kl. 10.00 - 13.00 måndag - fredag 
SKAPARVERKSTAD PÅ BIBLIOTEKET

På Barnavdelningen kan du skapa spöken, 
fladdermöss och pumpor. På Ungdomsavdelningen 

kan du skapa en egen trollstav!

Lämna in 3 bokrecensioner och hämta ut en egen bok!
Bokrecensionsblankett finns att hämta från biblioteket 

eller att ladda ner på bibliotekets hemsida.

torsdag 3 november
Kl. 14.30 -16.00 Prova på med Volleybollklubben i 

sporthallen.

söndag 6 november
Kl. 10.00 - 11.30 Vingåkers Jiu-Jitsu 

Klubb bjuder till träningspass i 
självförsvar på Åbrogården. Från 8 år. Ekbackskyrkans IBK Vingåker har öppen verksamhet:

- För födda 13-15 31/10 och 2/11 16:30 - 
18:00 i Slottskolan F-6 gymnastiksal.
- För födda 10-12 och upp till 07 31/10 
och 2/11 16:30 till 18:00 i Slottskolan 7-9 sporthall.
- 6/11 kl 14:00 till 15:30 för barn födda 16-19 i 
Slottskolan F-6 gymnastiksal.

Öppettider vecka 44 i Vingåkersbadet
Måndag 31/10  kl. 11.00 – 17.00
Tisdag 1/11  kl. 05.45 – 20.00
Onsdag 2/11  kl. 09.00 – 20.00
Torsdag 3/11  kl. 09.00 – 18.00
(vuxenbad  kl. 18-00 – 20.00)
Fredag 4/11  kl. 09.00 – 20.00
Lördag 5/11  Stängt
Söndag 6/11  kl. 09.00 – 15.00
Märkestagning hela vecka!

Hide and Seek på Säfstaholms slott  
Det sägs att det ligger en förbannelse över Säfstaholms slott. 

Viskande röster hörs långt inifrån de tjocka stenväggarna, kusliga 
melodier och besvärjelser. Vågar du komma in för lite Hide and 

Seek...?  
31 oktober kl. 16.00, 17.00 7 - 10 år och målsman.  

1-3 november Kl. 17.00, 18.30, 20.00. För ungdomar 10-18 år. 
Max 10 personer per grupp. Denna aktivitet kan upplevas som 

otäck. Därför sker deltagandet under målsmans ansvar.  
Föranmälan till safstaholm@vingaker.se eller 0151-191 86.

 Programmet tas fram av Vingåkers kommun. Vi reserverar oss för fel och ändringar.

Fritidsgården 
har stängt 
tisdag, onsdag, 
torsdag och 
lördag v. 44.


