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VILANBADET 
Under v.44 säljs Lovband till badet för barn upp till 

16 år. Gäller mån-fre v. 44 Kostnad: 100 kr. 

Badet öppet: måndag, fredag kl. 08.00-20.30, 

tisdag 06.30-20.30, efter kl. 18.00 gäller 16-års gräns 

onsdag, torsdag kl. 06.30-20.30 

lördag, söndag kl. 10.00-16.30 

Bläckfisken ligger i stora bassängen 10.00-18.00 

måndag-fredag och hela lördag-söndag! 

 

Måndag 

Märkestagning Baddaren kl. 10.00-18.00 

 

Tisdag 

Babysim 0-3 år (utan ledare) varmbassäng 120 cm 

Kl. 13.00-15.00 

 

Onsdag 

Märkestagning Pingvin Silver kl. 10.00-18.00 

KaneBane- (rutschkane-) tävling kl. 14.00 och 16.00 

 

Torsdag 

Märkestagning Fisken Guld kl. 10.00-18.00 

 

Fredag 

Märkestagning Simborgarmärket kl. 10.00-18.00 

Fredagsmys Disco i varmbassängen  kl. 18.30-19.30 

 

Åk skridskor hela veckan! 
Lilla isen är öppen kl. 10.00-18.00 hela veckan. 

OBS! Ingen klubba på lilla isen. 

 

DETEKTIVUPPGIFT 
Måndag - fredag kl. 10:00-16:00. Detektiv i Knös 

fotspår, detektivuppgift för barn från 11 år. På kyrko-

gården i Skara ligger en man begravd. På hans grav-

sten står när han föddes och när han dog. Men vem 

var han kär i och vad hette hans barn och varför dog 

han?  I utställningen 1000-års biblioteket finns 

ledtrådarna. Vi bjuder på lakritsmustacher! 

Plats: Gamla Biblioteket. 

 

SLÖJD-DETALJER 
Måndag- fredag kl. 09.30-18.00, i målsmans säll-

skap. Demonstration av armbands tillverkning i de 

nya populära gummibanden. Plats:Slöjd-Detaljer. 

 

BIBLIOTEKET 
Måndag - lördag. Spökinspirerade tävlingar 

på barnavdelningen. 

 

FRIMÄRKERNAS VÄRLD 

Måndag 27 oktober kl. 17.00. 
Skara Frimärksungdom välkomnar – både till en 

trevlig och lärorik hobby och en träff. 

Vi möts i SI-lokalen (adressen är Skaraborsgatan 29 

A, källaren) 

 

Du får GRATIS plocka frimärken till din samling. 

Alla nya medlemmar får en Startutrustning som 

välkomstgåva. Värd 140 kr. 

Kontakt: Gösta Karlsson, 070-321 85 00 

 

AXEVALLA TRAVSKOLA 
Måndag 27 oktober kl. 15.00-17.00 

Öppet Hus på Axevalla travskola! Prova att köra och 

rida ponny, borsta och pyssla med ponnyerna i stallet 

och se vad man får göra när man går på travskolan. 

Vi bjuder alla på fika. 

 

Axevalla travskola, Axevalla travbana 

Ingen kostnad eller föranmälan. 

Kontakt: Stina Hallerstedt 070-553 38 38, 

stina.hallerstedt@axevalla.travsport.se  

 

mailto:stina.hallerstedt@axevalla.travsport.se
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LUFTGEVÄRS SKYTTE 
Måndag 27 och onsdag 29 oktober kl. 18.00-19.00 
Prova på luftgevär med Axvalls SKF. Gratis. 

Plats: Skytteladan Olofstorp i Axvall.  

För frågor ring Therese 072-20 85 52  

 

STUREPLAN 
Måndag Plan 3 

Elektronisk musikstudio kl. 15.00- 19.00 

Kreativ verkstad kl. 15.00- 18.00 

 

Tisdag Plan 3 

Robotlabb ”Framtidsstaden” kl. 15.00- 18.00 

Dansa med Jonathan kl. 16.00- 18.00 (källarplan) 

 

Onsdag Plan 3 

Grovsmyckes design kl. 15.00- 19.00 

En Tidsmaskin växer fram kl. 16.20- 19.20 

 

Torsdag Plan 3 

Textil design kl. 16.00- 20.30 

Torsdagscafé kl. 18:00 

Möt Dr. Erik Billing och hans robotkompis Nao. 

Dr. Erik Billing, forskare vid Högskolan i Skövde, 

kommer till Stureplan tillsammans med sin robot-

kompis Nao. Tillsammans kommer de att bjuda på 

dans och lek, har vi tur kanske även en titt in i robo-

tens tankar. 

 

VÄSTERGÖTLANDS MUSEUM 
Tisdag 28, onsdag 29, torsdag 30 oktober 

Kl. 10.00-12.00 eller kl. 13.00-15.00  
För alla som är 8 år eller äldre. Tillsammans med 

slöjdaren Martin Eriksson får du göra ett eget spel. 

Du kommer att få lära dig tälja på några finurliga och 

säkra sätt i färskt trä. 

 

Vill du vara med köper du en biljett för 20 kr i 

museets reception. Antalet platser är begränsat. 

Inger Widhja, inger.widhja@vgmuseum.se 

0511-260 23 

 

BIRGER UGGLA 
Ta med familjen på upplevelsevandring med Birger 

Uggla i centrala Skara. Broschyren till vandringen 

finns hos Turistbyrån. Man går på egen hand och 

löser uppgifter bland annat på Veterinärmuseet, Väs-

tergötlandsmuseum, Turistbyrån och i Domkyrkan. 

Läs mer på www.skara.se/turist under aktiviteter. 

 

LINEDANCE 
Torsdag 30 oktober kl. 12.00-14.00 

(Det är bäst om du är med från start kl 12.00) 

Pröva på Linedance i föreningen Skara On Line.  

Det gäller för barn/ungdomar från årskurs 4:a och 

uppåt.  Plats: Skara Idrottshall/B-hallen  

 

Linedance är en individuell, koreograferad dans som 

dansas till blandad musik. Bra om man har med sig 

skor för inomhus (ex. träningssko ej svart sula, mju-

kare inomhus sko eller det går bra i sockar också). 
För frågor kontakta: solveig.pettersson@falkoping.se  

 

 

BIOGRAFEN GRAND 
Måndag 27 okt och tisdag 28 okt kl. 13:30. 
Kapten Sabeltand och skatten i Lama Rama 

med svenskt tal. Filmen är 1 tim och 25 min 

och är från 11 år. 

Kapten Sabeltand är ett storslaget actionäventyr 

fullproppat med humor och spänning.  

 

Onsdag 29 okt och torsdag 30 okt kl. 13:30. 
Animerad familjefilm Blixten och det magiska 

huset i 3D format. Filmen är 1 tim och 26 min 

och är barntillåten. 

 

Den övergivna katten Blixten söker skydd i ett 

gammalt kråkslott där en trollkarl bor tillsam-

mans med sina husdjur och en samling levande 

manicker.  

 

Onsdag 29 okt och torsdag 30 okt kl. 16:00. 

LasseMajas Detektivbyrå- Skuggorna över Val-

leby. Filmen är 1 tim och 16 min, barntillåten. 

 

Sensommaren har kommit till Valleby, men allt 

överskuggas av dåliga nyheter. Den lilla byns 

polisstation hotas av nedläggning, något som 

varken Lasse och Maja, eller polismästaren vill 

ska ske. De måste snabbt komma på ett sätt att 

rädda den. 

 

VARNHEMS IF 
Fredag 31 oktober kl. 15.00-16.00 badminton för 

alla barn mellan 6-16 år. Medför eget rack. 

Vi bjuder på frukt! 

Plats: Varnhemshallen.  

Kontakt: Martin Ernius 070-634 00 14 

mailto:inger.widhja@vgmuseum.se
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