
Fritid & Kultur

ÄLVSBYNS BIBLIOTEK
Välkommen till biblioteket på lovet! Vi har öppet kl. 11.00-18.00 
måndag och onsdag, kl. 11.00-15.00 tisdag och torsdag samt kl. 
11.00-13.00 fredag. 

Pyssel med självtorkande lera
Kom och skapa med självtorkande lera, tisdag 1/11 samt torsdag 
3/11 kl. 13.00-15.00 så länge leran räcker.

VIDSELS BIBLIOTEK
Välkommen till biblioteket på lovet! Vi har öppet måndag och 
torsdag kl. 14.00-18.00. 

Läskigt Halloween-pyssel
Välkomna in och pyssla läskiga godisklubbspindlar, tofsspöken och 
fladdermöss, måndag 31/10 kl. 09.00-11.00 samt torsdag 3/11 kl. 
13.00-15.00.

KREATIV VERKSTAD
Välkommen att utforska din kreativa sida på Älvsby folkhögskola. 
Vi dukar upp ett antal stationer där du får prova på att jobba med 
lufttorkande lera, akrylmåleri och skissteknik. Det blir säkert en och 
annan ansiktsmålning också. Den kreativa verkstaden är lämplig för 
åldersgruppen 7-18 år.

Torsdag 3/11 kl. 10.00-12.00 samt kl. 13.00-15.00. Delta antingen på 
förmiddags- eller eftermiddagspasset. Ingen föranmälan krävs.

ISHALLEN
Friåkning utan puck och klubba: 
Måndag .......................................................................10.00-15.00
Tisdag-söndag ........................................................... 10.00-12.00

Friåkning med puck och klubba:
Tisdag, torsdag och fredag ......................................... 12.00-15.00
Onsdag, lördag ...........................................................12.00-14.00
Söndag .........................................................................12.00-13.45

DISCO ON ICE
Knyt skridskorna och häng med på ett disco på isen. Har du ingen 
egen utrustning finns begränsad utrustning att låna kostnadsfritt på 
plats. Varmkorv med bröd och dricka finns att köpa, betalning med 
Swish. Fredag 28/10 kl. 18.30-20.30 i Älvåkra ishall.

BOWLING
Välkommen att bowla på Forum under lovet, fredag 28/10 och 
fredag 4/11 kl. 18.00-21.00 för åk 4 - gymnasiet. VIP-rummet håller 
öppet för fritt häng och brädspel som vanligt hela veckan under 
bowlingens ordinarie öppettider.

HÖSTENS HÖGTIDER
Upptäck, vandra och skapa! För dig i åk 3 och uppåt. Tisdag 1/11 
kl. 11.00-14.00 i Församlingsgården. Vi bjuder på lätt lunch. 
Anmälan krävs med information om eventuella allergier senast 
25/10 till Helena, 076-765 33 80.

ROCKKVÄLL MED SMÄKK
Välkommen till en röjig musikkväll i rockens tecken med SMÄKK 
i deras lokal på Forum. Ingång från gaveln vid Korsträskbäcken.
Onsdag 2/11 kl. 19.00, fri entré.

BD – POP – LIVE
BD Pop gästar Älvsbyn! BD Pop är ett utvecklingsbolag för popu-
lärmusik från Norrbotten och nu bjuder vi in till en härlig live-kväll 
med lokalproducerad musik. Popscen Norrbotten är hybridkon-
serter som både framförs på plats för en livepublik och streamas 
online på YouTube. Under kvällen spelar Sunny Björkén och Febern 
samt Moa Berglund. Vår målgrupp är en yngre publik kring 15-35 år, 
men såklart är alla välkomna. Två akter spelas under kvällen.

Tisdag 1/11 kl. 19.00 i lokal Pärlan, Forum. Fri entré för medlemmar 
i SMÄKK och för övriga upp till 20 år. Från 20 år kostar det 100 kr.

PROVA PÅ FLUGBINDNING
Kaj Kottelin från Älvsby Sportfiskeklubb kommer till ABF. Du får 
prova på att binda flugor samt lyssna när Kaj berättar om flugfiske 
och tips på olika flugor och metoder. Riktar sig främst till barn och 
ungdomar men även andra intresserade är välkomna. Ingen föran-
mälan eller förkunskaper behövs. 

Måndag 31/10 kl. 13.00-16.00 i ABF’s lokal på Storgatan 25.

KNATTEBIO – BLAZE OCH MONSTERMASKINERNA
Onsdag 2/11 kl. 13.00-14.00. En kostnadsfri bioföreställning för 
våra yngre besökare i biosalongen på Forum. Ingen förbokning 
krävs. Insläpp sker från kl. 12.30, passa på att måla Blaze målar-
bilder i foajén. Möjlighet att köpa snacks finns.

PROVA PÅ FÄKTNING I VIDSELS SPORTHALL
Fäktningsklubben Järnporten gästar Vidsel och erbjuder prova på-
fäktning för barn. Välkommen att lära dig mer om histiorisk 
fäktningsteknik måndag 31/10 kl. 13.00-14.30 för ålder 10-15 år samt
tisdag 1/11 kl. 09.00-10.30 för ålder 7-15 år. Föranmälan krävs till:
jarnporten.hfk@gmail.com

SPÖKVANDRING I VISTTRÄSK
Måndag 31/10 kl. 18.00, rekommenderad ålder från 6 år i vuxnas 
sällskap. Start vid Vistheda. Rundan är kostnadsfri men önskas 
godispåse i slutet betalas 20 kr på plats. Meddela gärna antal 
deltagare till visttrask.if@hotmail.com så att vi lättare kan förbereda 
antal godispåsar.

Måndag 31/10 kl. 21.00, rekommenderad ålder från 13 år. Delar av 
Vistträsk elljusspår förvandlas till din värsta mardröm, du går helt 
på din egen risk!
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Alla 

aktiviteter är 

kostnadsfria!

Arr: Älvsbyns kommun Fritid & Kultur i samarbete med ABF, BD Pop, 
SMÄKK, Älvsbyns folketshusförening, Älvsby sportfiskeklubb, Älvsby IF,
Folketshus och Parker, Älvsbyns församling, Älvsby folkhögskola, Älvsby 
konståkningsklubb, Vistträsk IF och Järnporten HFK.


