KULTURPROGRAM
HÖSTEN 2021

ALLAKTIVITETSHUSET I ROCKNEBY
Se Norra Möre Förvaltningsföreningens nya hemsida för uppdaterad information:
www.allaktivitetshuset.se
Ryssbylundsvägen 6, 359 93 Rockneby

YOGA!

Tisdagar 19.30 med Rockneby gymnastikförening

För Barn och Unga

Gymnastikföreningen erbjuder:
Dans för 8-14 år tisdagar 17-18.

Hant ve r k s - och julmar k nad
30 -31 ok tobe r 2021
Kl. 10 - 15 båda dagarna

			 SPF bjuder in till
Gammeldags kafferep
		

30 september kl. 15- 18, begränsat antal.
50 kr vuxen gratis för barn i vuxet sällskap

BIBLIOTEKET i Allaktivitetshuset
Öppet måndagar och onsdagar kl. 15-19
Familjemåndagar: 6/9, 11/10, 8/11, 29/11
Anmälan senast fredagen innan: rockneby.bibl@
kalmar.se Begränsat med antal platser
		 HÖSTLOVSPROGRAM

		
		
		
		

11 december för hela familjen

Högläsning och musik med Camerata Nordica
Mer information och biljetter släpps i november.

Dekorera din egen pumpa!
Den 30/10 kl. 11 och kl. 12
I samarbete med Virserums Konsthall
och Studieförbundet Vuxenskolan.

2 november Idrottsaktiviteter Sporthallen

Halloween med Biblioteket den 3 november:
kl. 15 Pyssel
Kl. 18 Högläsning ”Spökhistorier” från 9 år.
Obligatorisk anmälan

De n 15 januar i k l. 14. 00
J ULGRANS R ASK NING
me d

Drags pe ls k lubbe n
Villkor och uppdateringar för höstprogrammet finns på hemsidan att läsa om.
Med reservation för eventuella ändringar.

INBJUDAN ATT DELTAGA
Hantverks- och julmarknad 30-31 oktober 2021
Nu har du som lokal hantverkare eller entreprenör möjlighet att presentera Din
verksamhet samt förmedla kunskap om t.ex. tex luffarslöjd, textil, keramik, mat,
slöjd, lappteknik, yoga, musik m.m. Kanske Du kan visa upp hur Du skapar, något
som alltid engagerar besökarna.
Visa upp och sälj!
Låt oss gemensamt förmedla den skaparkraft som finns i Kalmarbygden!
Vill du vara en av utställarna så är deltagandet kostnadsfritt.
Arrangör är Förvaltningsföreningen Norra Möre Aktivitetshus i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.

Skaparkraft, arr 39338 ange detta när du anmäler dig
Tid: 30-31 oktober kl. 11-15
Plats: Allaktivitetshuset i Rockneby
Anmälan: sandra.andersson@sv.se eller 0480-430461
För mer information kontakta Kaj Holst kaj.holst@telia.com eller 072-366 62 05

Norra Möre Förvaltningsförening program: yoga, dansgrupp, musik, konst, skaparkraft, Höstlovsprogram, Halloween, Pumpadekorationer, Trick & Treat, Spökberättelser, Christmas carols, Trädgårdstips, Boktips, gymnastikföreningens aktiviteter, SPF, & PR och mycket mer.
Se höstprogram 2021 på hemsidan:. www.
Obs! med reservation för förändringar som uppdateras regelbundet		

QR-k od

