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Lördag 24 oktober
10-13 drop-in Prova på fiol och cello! (5-19 år) 
 Alla mellan 5 och 19 år välkomna. Plats: Nora Kulturskola,  
 Storgatan 15 (ingång biblioteket). Vid frågor kontakta  
 asa.lindstrom@nora.se eller linn.elvkull@nora.se

13-15  Måla din egen lilla modellhäst 
Obs tiden! Små fina modellhästar i olika raser,  7-9 cm, 50:-/häst. Föranmälan 
 Djurtema, Åshyttan Siggegården 331, 070-878 26 92 www.djurtema.se

Söndag 25 oktober
14-16  Lek och naturdag på Finnsjöstrand  
 Vi bjuder på festis, kaffe och pinnbrödsgrillning i vildmarks- 
 kojan. Ta med korv eller något annat ni vill grilla. Mer info på  
 www.jarnboas.se  Nyhyttans scouter, Järnboås idrottsförening,  
 Järnboås bygdegårdsförening
 

Måndag 26 oktober
14-16 En liten värld - workshop med Matilda Ruta (från 5 år) 
 Matilda Ruta visar bilder och läser ur sin bilderbok 
 Syskonvecka som utspelar sig i ett landskap med små djur. Vi 
 gör berättelser och ritar och klipper figurer till dem. Nora bibliotek. 
 Föranmälan till biblioteket krävs på 0587-812 90 eller biblioteket@nora.se

12.30-13 Dansa på höstlovet med Noelle och Cornelia (nyb. 8-10 år) 
 Nu har barn i Nora möjlighet att dansa i en grupp med våra två  
 unga ledare på höstlovet! Barnen får prova olika stilar bland  
 annat streetdance och showdans.  Pris: 120 kr/ 5 gånger 
 Mån 26/10: 12.30-13, tis 27/10: 12.30 – 13, ons 28/10: 12.30 -13, tors 29/10, 14-15,  
 fre 30/10: 14-15. https://www.studieframjandet.se/orebro-lan/gustav-arrange- 
 mang/kurser/2020/oktober/dans-hostlov-dansmix-8-10-ar-nyborjare-med- 

 noelle-och-cornelia/

16-21 Går’n på Karlsängskolan har öppet 
 Bara för högstadiet

Tisdag 27 oktober
10-16 Basketturnering 
 Basketturnering i idrottshuset för högstadiet.  
 Föranmälan till Går’n på Karlsängskolan.

10-11.30, 15-16.30  Prova på popensemble-instrument! (10-15 år) 
 Gitarr, bas, piano, trummor, slagverk & sång. Vi sjunger och  
 spelar tillsammans i 1,5 tim. Alla får känna på att spela de olika  
 instrumenten med hjälp av våra lärare. Inga förkunskaper!   
 Plats: Nora Kulturskola, Svartälvsgatan 19. Anmälan per mail till  
 par.claesson@nora.se eller matilda.lundstrom@nora.se



11.00 Spöksagor på Göthlinska gården (6-9 år) 
 Vi samlas på Nora bibliotek och går tillsammans till Göthlinska 
 gården. Tid ca 45 min. Föranmälan krävs (se 26/10). 

15.00 Spökhistorier på Göthlinska gården (9-12 år) 
 Vi samlas på Nora bibliotek och går tillsammans till Göthlinska 
 gården. Tid ca 45 min. Föranmälan krävs (se 26/10).  
 

Onsdag 28 oktober
10, 12, 15 Höstånga! 
 Kom och åk ångtåg med oss i höstmyset! Vi värmer upp höst- 
 lovet och erbjuder en ånglokstur till Järle från Nora. Järle  
 byalag grillar korv och kokar varm choklad. Smedjan i lokstallet 
 i Nora har också öppet då! Biljetter: www.nbvj.se

10-20 Höstlovskul - för barn och ungdomar 
 En dag fylld av aktiviteter. 10-12 barnbio och efter det lek i  
 lekrummen. Från 14.00 för ungdomar: spel, pyssel, målning,  
 pingis och ljustillverkning mm. Därefter film, andakt 
 med Harry Potter tema och pizzakväll. Nora församlingshem.  
 Gratis för alla. Mer info www.svenskakyrkan.se/nora

10.00    Musikteater: Siv spökar (från 3 år) 
 En makalöst mysig musikteater där barnen får vara med och  
 röra sig och sjunga. 35 skojiga minuter med musik, sång och  
 saga. Nora bibliotek. Föranmälan krävs (se 26/10). 

17.30    Zombieöverlevnad - föreläsning med Herman Geijer (från 13 år) 
 Sveriges främste zombieexpert föreläser om zombier och vad  
 de är och om vår fascination inför apokalypser. Lär dig mer om  
 hur vi kan klara kriser och katastrofer och hur de påverkar oss.  
 Föranmälan krävs (se 26/10).  
16-21 Går’n på Karlsängskolan har öppet 
 Bara för högstadiet 

Torsdag 29 oktober
10.00 Minibio: Lilla spöket Laban (från 2 år) 
 I slottet Godmorgonsol bor lilla spöket Laban och hans familj.  
 Laban är inte som andra spöken, han är nämligen mörkrädd ...  
 Animerad film, 44 min. Nora bibliotek. Föranmälan krävs (se 26/10). 

13-14, 14-15 och 15-16 Kul teknik med KomTek (ca 6-12 år) 
 Kom och skapa och experimentera tillsammans med ledare 
 från Komtek. Entimmespass. Nora bibliotek. Föranmälan krävs (se 26/10). 

13-16, 18.30-20.30 Buskul Halloween både ute och inne  
 Kom gärna utklädd! Träffa spännande kryp i vårt ”kryp-in”, se  
 några svenska spindelarter och vår fågelspindel, klappa  
 häxans katt, känn och gissa vad som finns i burkar, gå en liten  



 stig med frågor. Ta med  ficklampa om du kommer på kvällen!  
 Spökfika ingår i priset, 50:-/p   
 Djurtema, Åshyttan Siggegården 331, 070-878 26 92 www.djurtema.se

19.00 Det kom så mycket emellan 
 Monolog av Ylva Eggehorn, med Magnus Wetterholm på  
 Bergslagens minstea teater. Medberkar: Magnus Wetterholm.  
 Foajén, Storgatan 5. Pris: Ord. 250 kr, vänner 200 kr, ungd tom 19 år 100 kr.  
 Föranmälan: www.nortic.se, www.stadrateater.se, Stadras Foajé 0587- 31 13 05

Fredag 30 oktober
13-16 Buskul Halloween både ute och inne 
 Djurtema. Info se 29/10 

16-21 Går’n på Karlsängskolan har öppet 
 Bara för högstadiet. Fredagsmys! 

19.00 Det kom så mycket emellan 
 Foajén, Storgatan 5. Info se 29/10

Lördag 31 oktober
10, 12, 15 Höstånga! 
 Kom och åk ångtåg med oss i höstmyset! info se 28/10

13-16 Buskul Halloween både ute och inne 
 Djurtema. Info se 29/10 

14 och 17 Det kom så mycket emellan 
 Foajén, Storgatan 5. Info se 29/10

Söndag 1 november
13-16 Buskul Halloween både ute och inne 
 Djurtema. Info se 29/10

Dessutom ...  
Under lovet brukar det vara discon, håll utkik på anslagstavlor! Pysselbord 
och tipspromenad på Nora bibliotek under bibliotekets öppettider. 
Utställningar kan du besöka på Nora bibliotek och Leon. Sandbergs 
Bosättningsaffär. 
Lovprogrammet riktar sig till våra barn och unga 3-20 år, det innebär att även 
aktiviteter riktade för unga vuxna med åldersgräns 18 år kan finnas med. Med reserva-
tion för eventuella fel eller ändringar i programmet. De tillägg och ändringar som med-
delas elin.sorman@nora.se läggs ut på www.nora.se


