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Höstlov med Knivsta Kultur och fritid 

Torsdag 29 oktober

FRITIDSKLUBBEN: HALLOWEENDISCO (10-12år)
Tid och plats: 14.00-16.00 Scenkonstlokalen, CIK 

Halloweendisco med fritidsklubben. Snacks och lekar utlovas. 

SKRÄCKFILM: RUM 213 (från 11 år upp till 15 år)
Tid och plats: 18.00-20.00 Scenkonstlokalen, CIK 

Skräckfilmskväll på CIK. Anmäl dig: sumaiya.syeda@knivsta.se. 
Du kan köpa snacks på plats innan filmen börjar!

Inställt: SKRÄCKFILM: FANTASY ISLAND (från 13 år)
Tid och plats: 20.00-22.00 Scenkonstlokalen, CIK 

Skräckfilmskväll på CIK. Anmäl dig till sumaiya.syeda@knivsta.se.

Fredag 30 oktober

Inställt: HALLOWEENKVÄLL PÅ FRITIDSGÅRDEN (från 13 år)
Tid och plats: 18.00-23.30 Knivsta fritidsgård 

Kom på halloweenkväll med massa läskiga och roliga halloweenaktiviteter. 

Hela veckan: 

Inställt: HÄLSOHUSETS INTENSIVKURS I SIMNING (från 6 år)
Tid och plats: måndag-fredag, kvällstid Hälsohuset 

Delta på Hälsohusets simundervisning från det år du fyller 6. 
Mer information hittar du knivsta.se/halsohuset.

BIBLIOTEKETS LÄSBINGO
Tid: måndag-fredag (alla)

Anta höstlovets läsutmaning! Hämta ut en läsbingobricka på  
biblioteket under veckan. Du kan också skriva ut den från  
knivstabibliotek.se. Alla som deltar och lämnar in får en gåvobok. 

Inställt: ALLMÄNHETENS ÅKNING I ISHALLEN, CIK
Tid: måndag-fredag, 09.00-12.00 och 13.00-16.00 (alla)

För mer information om när klubba är tillåtet med mera se cik.knivsta.se.

Inställt: ÖPPET HUS MED SPORT OCH LEK!

Tid och plats: måndag-fredag 12.30-15.30 (alla) B-hallen, CIK 

Öppet hus med sport och lek. Spela pingis, innebandy och andra prova-på 
aktiviteter. All sport och lek sker på eget ansvar.

Coronaanpassade aktiviteter

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och  
coronaanpassar alla aktiviteter.

• Begränsat antal besökare till 50 personer per aktivitet.
• Om du känner dig sjuk ber vi dig att stanna hemma. 
• Tänk på att hålla omtänksamt avstånd. 

Läs mer om hur vi hanterar smittspridningen på knivsta.se/covid-19.

Knivsta Kultur och fritid 

Måndag 26 oktober 

FRITIDSKLUBBEN: SPÖKHISTORIELÄSNING (10-12 år)

Tid och plats: 13.00-13.30 Scenkonstlokalen, CIK 

Kom och läs spökhistorier eller berätta om något läskigt du varit med 
om. Mellis finns på plats.  

FRITIDSKLUBBEN: HALLOWEENPYSSEL (7-12 år)

Tid och plats: 13.30-16.00 Stjärnvalvet, CIK

Kom och skapa olika halloweensaker. Mellis finns på plats. 

Inställt: FOTBOLLSTURNERING (13-19 år)

Tid och plats: 18.00-22.00 Sporthall A, CIK

Var med på fritidsgårdens fotbollsturnering! Pris till det  
vinnande laget. Anmälningslapp finns på Knivsta fritidgård eller  
mejla till fritidsgarden@knivsta.se. 

Tisdag 27 oktober 
WORKSHOP: FOTO MED DANIEL DÍAZ (13-15 år)

Tid och plats: 10.00-14.00 Glasäpplet, CIK

Bekanta dig med systemkameran och gör praktiska  
övningar med mera. Anmälan är stängd. 

Inställt: ÖPPEN SPELKVÄLL! (barn och unga)

Tid och plats: 15.00-18.30 Knivsta bibliotek

Sugen på att spela spel – kom på öppen spelkväll. Drop-in.

Inställt: SKAPARKVÄLL MED HALLOWEENTEMA (13-19 år)

Tid och plats: 18.00-21.00 Knivsta fritidsgård 

Halloweenpyssla på fritidsgården. Kom och gör något läskigt pyssel. 

Onsdag 28 oktober 

Inställt: FILMVISNING: PÅ RYMMEN MED 
PIPPI LÅNGSTRUMP (alla)
Tid och plats: 14.00-15.30 Scenkonstlokalen, CIK 

Pippi Långstrump fyller 75 år! Vi visar Pippifilm och har 
utställning på biblioteket. Läs mer om Pippiutställningen 
på www.knivstabibliotek.se.

Inställt: SKRÄCKVANDRING (13-19 år)
Tid och plats: 18.00-22.00 Scenkonstlokalen, CIK 

Välkommen på en skräckinjagande upplevelse på CIK…om du vågar!

FILMVISNING: FANTASTISKA VIDUNDER OCH VAR 
MAN HITTAR DEM (från 11 år upp till 15 år)
Tid och plats: 18.00-21.15 Scenen, CIK 

Kom och titta på film. Anmäl dig till sumaiya.syeda@ 
knivsta.se. Du kan köpa snacks på plats innan filmen börjar!

Mer information om programmet hittar du här: 
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