
Fredag 29 oktober

Söndag 31 oktober

Fredag 5 november

Skrivarverkstad 
Osby bibliotek, kl 13–17
Gillar du att skriva och drömmer om 
att skapa din egen fantasyberättel-
se? På Läslovet kan du göra det 
med författaren Charlotte Ceder-
lund. Tillsammans går ni igenom 
alla delar av en fantasyberättelse; 
handling, karaktärer och världsbyg-
ge. Och Charlotte delar självklart 
med sig av sina egna tips och trix. 
Gratis fika! Rekommenderad ålder 
från 11 år. Max 12 deltagare, anmäl 
dig till isebell.johnsson@osby.se.

Vandringsteater 
Näset, kl 12 & 14.40
Se info under 31 oktober.

Teckna läskiga & mystiska serier 
Lönsboda bibliotek, kl 14–16
Kom och prova på att teckna din 
egen serie på tema mystik och 
skräck! Serietecknaren Saskia Gull-
strand visar hur man gör i en rolig 
workshop. Du får rita och skriva 
och du kommer att ha din egen 
serietidning med dig när du går 
hem. Rekommenderad ålder 7–12 
år. Max 12 deltagare, anmäl dig till 
isebell.johnsson@osby.se.

Teckna läskiga & mystiska serier 
Osby bibliotek, kl 13–15
Se info under 2 november.

Spökvandring 
Svarta Bergen
Fritidsgårdarna Pulsen och Bulten 
åker på en gemensam Spökvand-
ring i Svarta bergen, anmälan görs 
till personalen. Vi har även öppet 
på fritidsgårdarna hela höstlovet. 
För mer info om öppettider och 
aktiviteter, följ fritidsgårdarna på 
sociala medier.

Torsdag 4 november

Bowling 
Bowlinghallen, kl 14–15 & 15–16
Kom och bowla! Vi håller två pass, 
max 16 barn per pass. Alla barn  
är välkomna! Föranmälan till:  
maria.p.carlsson@hotmail.com.

Konstworkshop  
Intryck. Avtryck. Uttryck! 
Osby konsthall, kl 14–16
Vi utforskar hur våra bilder, tryckta 
eller målade, kan förändras. Kan 
vi få ett annat utseende av våra 
konstverksskuggor? Kom och testa 
konstworkshop med Nelly Nils-
son Nyberg som är konstnär och 
formgivare. Hon arbetar inom olika 
tekniker, exempelvis med grafiska 
stämplar, screentryck och illustra-
tioner. Våren 2019 målade Nelly 
målningen i tunneln under järnvä-
gen vid Osby station. Rekommen-
derad ålder från 8 år. Drop-in!

Vandringsteater 
Näset, kl 12 & 14.40
Vandringsteatern Handen på hjärtat 
& fötterna i skogen tar dig med  
i den vackra höstskogen längs 
småstigar och förtrollande vägar 
där du får träffa skogens folk som 
har något att berätta och visa. 
Max 30 personer per föreställning. 
Bokning krävs: 0738 212 216 eller 
generosaskogen@gmail.com.  
Föreställningen är gratis och hålls  
i naturreservatet Näset, Ebbarps- 
vägen i Osby. Vi börjar vid bron. 

Höstlovskul! 
Gratis aktiviteter för barn och unga 29 oktober – 7 november 

Konstworkshop  
Intryck. Avtryck. Uttryck! 
Osby konsthall, kl 10–12
Se info under 29 oktober. 

Måndag 1 november

Tisdag 2 november

Onsdag 3 november

Tio specialskrivna historiska 
ljudberättelser med tema  
spöken och mystiska myter 
från Osby kommun finns nu  
att lyssna på i appen Story-
spot. Lyssna hemma eller 

samtidigt som du 
utforskar platser-
na där det hände. 
Berättelserna står 

historikern och 
podcastaren Linda 
Segtnan för. 

Läskiga spökhistorier!

Vill du göra din promenad till 
en annorlunda upplevelse? 
Då är detta något för dig! Du 
kan välja på tre rundor, Pulskul 
i Lönsboda, Puls & styrka i 
Killeberg och Harmonirun-
dan i Osby. Pulskul bjuder på 
rörelseträning för barn. Puls 
& styrka ger rörelseträning för 
hela kroppen. På varje skylt 
finns två olika övningar, en för 
barn och en för vuxna. Harmo-
nirundan lockar till harmoniska 
och lugna aktiviteter. Innehåll-
er övningar med andning, av-
slappning och lugna rörelser.
Mer info hittar du på: 
www.aktivitetsrundan.se

Testa promenader 
med utmaningar!

@kulturfritidiosby

Kultur & Fritid och bibliotek,  
Osby kommun

Följ oss på 
sociala medier!

@pulsenosby
@fritidsgardenbulten

Fritidsgården Pulsen 
Fritidsgården Bulten

pulsenosby


