
 

 

 

 

Höstlovet 2022 
Massor av roliga saker att hitta på 
 

 
 

FREDAGEN DEN 28 OKTOBER 

Disco 
Ett hejdundrande disco väntar dig som är 13–16 år.  
Discot äger rum i B-hallen på Skyttecentret (Odengatan 13)  
mellan klockan 20.00 – 01.00. 
Inträde: 20 kr  
Vid frågor kontakta hanna.leandersson@savsjo.se  
Arrangör: Skola, Fritidsgård, Mejjan, fältare 

MÅNDAGEN DEN 31 OKTOBER 

Bokdetektiv och spökvandring  
Klockan 11.00 på biblioteket i Sävsjö.  
För dig som går på mellanstadiet. Anmälan krävs, begränsat antal 
platser. Hämta ut din biljett senast 30 minuter före. För mer 
information, se bibliotekets webbplats  savsjo.se/biblioteket 

Dans- och teaterläger  
Vill du prova på dans och teater på höstlovet? Kanske hittar du även nya vänner eller 
ett nytt intresse! Vi kommer att prova på teater och dans på ett lekfullt sätt och det blir 
också en del pyssel och skapande. Tillsammans med våra ledare Elsa och Zelda utlovar 
vi tre roliga och kreativa dagar!  
Ålder: 8–11 år, max 12 deltagare.  
Tid 10.00 – 13.00 i Studieförbundet vuxenskolans lokaler (Köpmangatan 4 i Sävsjö) 
För mer information och anmälan: www.sv.se/savsjo/lovaktivitet 
Arrangör: Studieförbundet vuxenskolan 
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Havsfiskeresa till Varberg 
Följ med på ett äventyr till havs! Målet för dagen är att få rikligt med makrill men med 
lite tur kanske ni kan lura upp andra arter som torsk, vitling, långa eller haj! 
Ni har med egen matsäck för ditresan och som ni har under fisket. På vägen hem 
stannar vi till och äter på McDonalds (ta med egna pengar).  
För att följa med behöver du boka en plats genom att fylla i en blankett som du sedan 
lämnar in tillsammans med avgiften för resan. Hämta blanketten på fritidsgården 
Chillan eller få den på mejl. Lämna den och betalningen till Alex på fritidsgården senast 
26 oktober. OBS! Tänk på att anmälan är bindande då det endast finns fåtal platser till 
denna resa. 

Schema för dagen: 
Avresa från skyttecentret klockan 07.00 
Avgång med båten från Varberg klockan 10.00 
Åter i Varberg klockan 14.00.  
Hemresa klockan 14.30. 
Stopp på McDonalds på vägen hem. 
Åter i Sävsjö cirka klockan 18.30. 

Vid dålig väderlek kan havsfisketuren ställas in och i så fall är planen att köra 
regnbågsfiske i Sävsjö sportfiskeklubbs vatten.   

Vid frågor kontakta alexander.oriz@savsjo.se 

 

TISDAG 1 NOVEMBER 

Kom och gör din egen Fairy Jar 
Klockan 10-12 på biblioteket i Sävsjö. 

Ta med en egen rengjord glasburk med lock (typ honungsburk).   
För dig som går på låg- och mellanstadiet. 
Anmälan senast dagen innan. Begränsat antal platser För mer information, se 
bibliotekets webbplats savsjo.se/biblioteket 

Bokdetektiv och spökvandring 
Klockan 16.00 på biblioteket i Sävsjö. 

För dig som går på mellanstadiet. Anmälan krävs, begränsat antal platser.  
Hämta ut din biljett senast 30 minuter före. 
För mer information, se bibliotekets webbplats savsjo.se/biblioteket 
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Dans- och teaterläger  
Vill du prova på dans och teater på höstlovet? Kanske hittar du även nya vänner eller 
ett nytt intresse! Vi kommer att prova på teater och dans på ett lekfullt sätt och det blir 
också en del pyssel och skapande. Tillsammans med våra ledare Elsa och Zelda utlovar 
vi tre roliga och kreativa dagar! Ålder: 8–11 år, max 12 deltagare. Tid 10.00 – 13.00 i 
Studieförbundet vuxenskolans lokaler (Köpmangatan 4 i Sävsjö) För mer information 
och anmälan: www.sv.se/savsjo/lovaktivitet 
Arrangör: Studieförbundet vuxenskolan 

Höstlov hos Vrigstad padel 
Vrigstad padel erbjuder spel för barn och ungdomar 6-15 år. Tisdag 1 november får du 
spela mellan klockan 9 och 17 för 50 kronor per timme. 

Frågor och information: Vrigstad padel, mejla info@vrigstadpadel.se 

 

ONSDAG 2 NOVEMBER 

Bokdetektiv och spökvandring 
Klockan 16.00 på biblioteket i Sävsjö. 
För dig som går på mellanstadiet. Anmälan kräv, begränsat antal platser.  
Hämta ut din biljett senast 30 minuter före.  
För mer information, se bibliotekets webbplats savsjo.se/biblioteket 

Karaokekväll på Stockan (Stockaryds fritidsgård) 
Klockan 18.00-21.00.  
Sjung din favvolåt ensam eller ihop med en vän. För dig som är 13–19 år.  
Varmkorv, läsk och godis kommer att finnas till försäljning under kvällen och därtill 
bjuder vi på varsin sockervadd! Kvällen avslutas med en omröstning om vem som 
framförde det bästa bidraget! Pris utlovas.  
Vid frågor kontakta hanna.leandersson@savsjo.se 

http://www.sv.se/savsjo/lovaktivitet
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Kul med hund  
Vill du prova på roliga övningar tillsammans med din 
hund på höstlovet? Tillsammans med Petra Väljä som 
driver ”PåHundarsVis” blir det två roliga och kreativa 
dagar för dig och din hund. Ena dagen går vi en 
äventyrspromenad, andra dagen tränar vi rallylydnad 
och hinderbana. Båda dagarna hinner vi även med 
teori och fika.  
Ålder 12–17 år.  
Tid: 14.00 – 17.00  
Plats: Dalen 1, 576 91 Sävsjö. Håll utkik efter en skylt 
med ”PåHundarsVis” där du svänger in. Max sex 
deltagare med varsin hund. 
För mer information och anmälan: 
www.sv.se/savsjo/lovaktivitet 
Arrangör: Studieförbundet vuxenskolan 
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Dans- och teaterläger  
Vill du prova på dans och teater på höstlovet? Kanske hittar du även nya vänner eller 
ett nytt intresse! Vi kommer att prova på teater och dans på ett lekfullt sätt och det blir 
också en del pyssel och skapande. Tillsammans med våra ledare Elsa och Zelda utlovar 
vi tre roliga och kreativa dagar! Ålder: 8–11 år, max 12 deltagare. Tid 10.00 – 13.00 i 
Studieförbundet vuxenskolans lokaler (Köpmangatan 4 i Sävsjö) För mer information 
och anmälan: www.sv.se/savsjo/lovaktivitet 
Arrangör: Studieförbundet vuxenskolan 

 

TORSDAG 3 NOVEMBER 

Bokdetektiv och spökvandring 
Klockan 11.00 på biblioteket i Sävsjö.  
För dig som går på mellanstadiet. Anmälan krävs, begränsat platser.  
Hämta ut din biljett senast 30 minuter före.  
För mer information, se bibliotekets webbplats savsjo.se/biblioteket 

BokFika på biblioteket 
Klockan 14.30 på biblioteket i Sävsjö. 

Ta med dig en bok du läst och berätta om den. Boken ska handla om något sorgligt.  
Enkelt fika! För mer information, se bibliotekets webbplats savsjo.se/biblioteket 

Kul med hund  
Vill du prova på roliga övningar tillsammans med din hund på höstlovet? Tillsammans 
med Petra Väljä som driver ”PåHundarsVis” blir det två roliga och kreativa dagar för 
dig och din hund. Ena dagen går vi en äventyrspromenad, andra dagen tränar vi 
rallylydnad och hinderbana. Båda dagarna hinner vi även med teori och fika. 
 Ålder 12–17 år 
Tid: 14.00 – 17.00  
Plats: Dalen 1, 576 91 Sävsjö. Håll utkik efter en skylt med ”PåHundarsVis” där man 
svänger in. Max 6 deltagare med varsin hund. 
För mer information och anmälan: www.sv.se/savsjo/lovaktivitet 
Arrangör: Studieförbundet vuxenskolan 

  

http://www.sv.se/savsjo/lovaktivitet
http://www.sv.se/savsjo/lovaktivitet


  

 

 

 

 

Maskeraddisco  
Klockan 16.00 till 17.30 på Sävsjö fritidsgård (Odengatan 13 Sävsjö). 
Kom utklädd eller inte det bestämmer du själv. För dig som är 6–9 år. Inträde 20 kr. 
Kiosk finns där du kan handla något gott. 
Vid frågor kontakta hanna.leandersson@savsjo.se 

Maskeraddisco med spökrunda 
Klockan 18.00 till 19.30 på Sävsjö Fritidsgård (Odengatan 13 Sävsjö) 
Kom utklädd eller inte det bestämmer du själv. För dig mellan 10–12 år. Inträde 20 kr.  
Kiosk finns där du kan handla något gott.  
Vid frågor kontakta hanna.leandersson@savsjo.se 

 

FREDAG 4 NOVEMBER 

Kom och gör din egen trollstav 
Klockan 10.00 – 12.00 på biblioteket i Sävsjö. För dig som går på låg- och 
mellanstadiet. Anmälan senast dagen innan, begränsat antal platser. 

Bokdetektiv och spökvandring 
Klockan 14.00 på biblioteket i Sävsjö. 
För dig som går på mellanstadiet. 
Anmälan krävs. Hämta ut din biljett senast 30 minuter före.  
För mer information, se bibliotekets webbplats savsjo.se/biblioteket  

Änglafest i Allianskyrkan 
Maskerad med prisutdelning (inga skrämmande figurer som häxor och vampyrer).  
Klockan 18.00 – 20.00 för alla i årskurs F-6. Det kommer vara tävlingar, dans av 
dansgruppen Do it, drama, catwalk, hamburgare och mycket mer. 
Klockan 20.00 – 22.00 blir det efterhäng för dig som går i årskurs 5-6. 
Anmäl dig genom att swisha 50 kronor till 123 070 25 63. Ange barnets för- och 
efternamn samt årskurs och eventuella allergier/specialkost.  
Vid frågor kontakta:  
Pernilla Johansson, telefon 073 – 310 77 95 eller  
Åsa Fransson, telefon 076-046 51 28. 

Anmäl dig senast den 26 oktober.  

Arrangör: Församlingarna Guds kraft, Höglandskyrkan i Sävsjö,  
Allians-Pingst i samarbete med NBV. 
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Dessutom: Hela veckan 

Läslov på Sävsjö Bibliotek  
Vi har öppet måndag till torsdag mellan klockan 10–18 och fredag klockan 10–16. 
Pyssla, leta pumpor, låna en bok. Vågar du gå vår spökvandring och lösa kluriga 
uppdrag? Pumpajakt för dig som inte börjat mellanstadiet. MINIPYSSLA för dig som 
känner dig som barn. För mer information, se bibliotekets webbplats  
savsjo.se/biblioteket  
 

Boda Borg 
Boda Booooo 2022, 29 oktober till 5 november.  
Välkomna till årets mest spännande vecka på Boda Borg! 
Öppettiderna skiljer sig från ordinarie och ser ut såhär: 
Förmiddagspass: klockan 9.00-14.00, SPÖKFRITT.  
Tacos serveras klockan 11.30-13.00. 
Eftermiddagspass: klockan 15.00-20.00, våra spöken vaknar till liv.  
Tacos serveras klockan 17.00-18.30. 
 
Nytt för i år - SPÖKNATTEN!  
Den 4 november öppnar vi upp för spöknatt på Boda Borg.  
Mellan klockan 20.00-22.00 blir det om möjligt ännu mer läskigt i huset.  
Spöken och gastar längtar efter att få skrämmas! 
Vid frågor ring 0382–67550. 
 

Allmänhetens åkning i Sävsjö ishall 
Måndag 31 oktober 
Klockan 9.00–12.30 utan klubba 
Klockan 12.30–16.00 med klubba 

Tisdag 1 november 
Klockan 9.00–11.00 med klubba 
Klockan 11.00–13.00 utan klubba 

Onsdag 2 november 
Klockan 9.00–12.00 utan klubba 
Klockan 12.00–15.00 med klubba 

Torsdag 3 november 
Klockan 9.00–11.00 med klubba 
Klockan 11.00–13.00 utan klubba 

Fredag 4 november 
Klockan 9.00–12.00 utan klubba 
Klockan 12.00–15.00 med klubba 

Söndag 6 november 
Klockan 9.00–10.30 utan klubba 
Klockan 10.30–12.00 med klubba 



  

 

 

 

 

Sävsjö Klätterklubb 
Sugen på att klättra? Då är du välkommen till klätterklubben i Sävsjö som under lovet 
har öppet: 

Lördagen den 29 oktober klockan 10.00 – 13.00 
Måndag den 31 oktober klockan 17.30 – 20.00 
Torsdagen den 3 november klockan 17.30 – 20.00 
Lördagen den 5 november klockan 10.00 – 13.00 

Priser: 
0–5 år: gratis 
6 – 15 år: 40 kronor 
Från 16 år: 60 kronor 

Sävsjö klätterklubb finns på skyttecentret i Sävsjö (Odengatan 13) 
Vid frågor kontakta info@savsjoklatterklubb.se  

Familjebadet Sävsjö 
Sugen på att bada på lovet? Välkommen till badhuset,  
rekommenderad badtid max tre timmar. 
 
Öppettider 
Måndag 31 oktober klockan 10.00 – 15.30 
Tisdag 1 november klockan 10.00 – 20.00 
Onsdag 2 november klockan 10.00 – 17.00 
Torsdag 3 november klockan 10.00 – 20.00 
Fredag 4 november klockan 10.00 – 17.00 
Lördag 5 och söndag 6 november klockan 10.00 – 15.30  
För mer info se Familjebadets webbplats på savsjo.se/familjebadet 

mailto:info@savsjoklatterklubb.se
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