
Höstlovsaktiviteter i Ed  

Alfons Åberg-vecka på biblioteket! Vi pysslar och målar Alfons och vi har köpt in 

en massa nya exemplar av Alfons-böcker. Passa på att hälsa på Alfons-dockan i soffan  

också, kanske kan ni ha en egen liten sagostund?  

 

Familjecentralen Piggelin kommer under veckan också att ha Alfons Åberg-relaterade 

aktiviteter för de små barnen, varmt välkomna dit! Kanske kan ni passa på att undersöka 

 den nya Bibliotekshyllan? 

 

På bibliotekets ungdomsavdelning har vi förstås Spök-vecka! Vi skyltar med alla läskiga 

böcker vi har och har pyntat riktigt läskigt mellan böckerna, vågar du kika?  

Var med i vårt Spök-bingo! När du hittat alla läskiga gömda saker får du en bok. Säg till  

personalen när du är färdig! (Främst från ca 9 år) 

 

 

Söndag 29 oktober  

16.30  - Svea-Bio   My little pony: The Movie  

           Från 7 år men barntillåten i 

           vuxens sällskap  tid 1.39   

           Höstlovspris 50 kr  

  

 

 

19.00 – Svea-Bio    Vilken jävla cirkus 

                                Från 11 år  Tid 2.05  90 kr 

                                    

 

Måndag 30 oktober  

10.30 – Biblioteket  Sagostund med boken Kalas, Alfons Åberg   

            Vi bjuder på fika 

 

 

  

17.30 – 21.00           Ungdomens hus 20MTW 

                                 (åk 6 – 20 år, åk 6 går hem kl 20.00) 

 

  

 

19.00 – Svea –Bio   Thor: Ragnarök   

             Från 11 år men i vuxens sällskap  

             får du komma in om du är  7 år 

             eller äldre. tid 2.10  90 kr    

   

 



Tisdag 31 oktober 

 

Ungdomens hus 20MTW ordnar: 

 

13.00 – 24.00  LISEBERGSRESA – HALLOWEN!!! 

   Från åk 6 

   Buss från Stallbacken kl 13.00 Hemma igen ca 24.00  

   Pris: 395 kr inkl entre, åkpass samt buss  

   För er som anmäler er senast 22/10 bokar vi online. Då ingår 

   Även Expresspass (3 st) 

   Vi har en buss så först till kvarn gäller! 

    

   Bifogad anmälningsblankett måste skrivas under och lämnas 

   till Ungdomens hus 

 

 

Tisdag är ungdomens hus stängt pga Lisebergsresan 
 

 

 

Fredag 3 november  

18.30 – 23.00             Ungdomens hus  -   Filmkväll  

 

                                   (åk 6 går hem kl 20.00 ev får ni stanna till filmen är slut denna kväll)  

 

 

Lördag 4 november 

18.30 – 23.00            Ungdomens hus 

                                   (åk 6 går hem kl 20.00) 

                                  Biljardturnering – pris till segraren 

                                  Airhockeyturnering – pris till segraren 

 

Välkomna! 

 

 

 

 

 



Söndag 5 november  

 

16.30  - Svea-Bio   Den stora nötkuppen 2  

                               Från 7 år  men barntillåten i 

                    vuxens sällskap  tid 1.31   

                    Höstlovspris  60 kr 

 

 

 

19.00  - Svea-Bio   The Glass Castle  

                               Från 11 år tid 2.07   90 kr 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket, Svea-Bio och Ungdomens hus önskar alla 

höstlovslediga en trevlig vecka! 

 

 

 



Resor för barn/ungdomar med 20 MTW 

 

Jag som förälder till……………………………………………… 

godkänner här nedan med min namnteckning att ovan nämnda  

Barn/ungdom får åka med på resan till: 

 

HALLOWEN PÅ LISEBERG 

som anordnas av 20 MTW. Resan är sprit- och drogfri. Och om någon  

är påverkad får denne person ej åka med. 

Jag är också medveten om att mitt barn får gå fritt på området. 

Ledarna har under dagen/kvällen 2-3 träffar varav man måste närvara på minst 

en och om man inte kommer på övriga SKA man höra av sig på 20 MTW:s 

mobiltelefon. 

Jag lämnar även mitt mobilnummer så jag kan nås ifall något inträffar. 

Betalning av resan görs vid anmälan och är bindande. 

Pris: 395:-  

Vid ev sjukdom som kan intygas med läkarintyg återfås hälften av 

anmälningsavgiften. 

Förälders mobilnummer…………………………………. 

Deltagarens mobilnummer………………………………. 

Ovanstående godkännes av förälder till ovan barn/ungdom 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 

namnförtydligande 

 

Detta godkännande lämnas till Ungdomens hus 20 MTW! 

 


