
 

 

Höst-/läslov i Norberg 2021 
 
 

Teaterbiografen 
 
Tisdag 2/11 Biofilm på Teaterbiografen (matiné)  
Välkommen på spök- och familjefilmer på Teaterbiografen på tisdagen den 2 november. Samtliga 
filmer har fri entré och platser kan förbokas på Biblioteket.  
Kl. 10.00 Filmvisning rek. ålder 4-6 år 
Kl. 13.00 Filmvisning rek. ålder 7-9 år 
Kl. 15.00 Filmvisning rek. ålder 10-12 år 
Pris: Gratis 

 
Torsdag 4/11 Folkmusik med WAO på Teaterbiografen  
Pris: 150 kr/vuxen | 60 kr/ungdom/studerande 
När: 4/11 kl. 19:00 
Folkmusikgruppen WAO har tagit som sin uppgift att sprida sånger av poeten och vissångaren 
Vilho Akseli Ollikainen (1934-98), så pass att gruppen även har lånat Vilhos artistsignatur och 
bomärke som var just initialerna W, A och O. Läs mer: 
https://www.visitnorberg.se/listing/folkmusikgruppen-wao-pa-teaterbiografen/  

 
 

Biblioteket 
 

Öppettider under lovet:  
Måndag 1/11 kl.12:00-19:00 
Tisdag – torsdag kl. 12:00-18:00 
Fredag kl. 12:00-15:00 

 
Tisdag 2/11 Slöjddamerna på Biblioteket  
(arr. Västmanlands läns hemslöjdsförbund) 
Pris: Kostnadsfritt 
När: 2/11 kl. 09:30-12:00 (drop-in) 
Skapa ditt hållbara rum 2.0. Dekorera konservburkar som du kan förvara pennor och andra 
småsaker i, gör plåtdekorationer eller en fågel i kork. 
 
 

 

Fritidsgården UNKAN 
 

Fredag 29/10 Spökkväll  
Kl. 18:00-02:00 Skräckfilm, spökboll i Fridahallen, m.m. 

 
Måndag 1/11 Rap-workshop med Fröken B  
Kl. 14:00-16:00  Mellanstadiet har workshop med Fröken B 
Kl. 16:00-18:00 Högstadiet har workshop med Fröken B 
Kl. 19:00           Liveuppträdande med Fröken B 
Föranmälan: tel. 0223-29197 
 
Onsdag 3/11 Bad- och bowlingresa till Borlänge 
Kl. 10:00 Avresa från Norberg (kl. 17:00 hemresa från Borlänge) 
Pris: 120 kr/person 

            Anmäl på Unkan, betalning är anmälan 
 

https://www.visitnorberg.se/listing/folkmusikgruppen-wao-pa-teaterbiografen/


 

 

Torsdag 4/11 Basketturnering och fotbollsturnering i Fridahallen  
Kl. 10:30-12:30 Basketturnering. Anmäl ditt lag på tel. 0223-291 90 
Kl. 12:30-16:00 Fotbollsturnering. Anmäl ditt lag på tel. 0223-292 72 
 
Fredag 5/11 Grill vid Nya Lapphyttan 
Kl. 11:00-14:00 Grillarna är tända - Välkomna! Ta med eget att grilla. 

                       

 

Söndag 31/10 Spökfest vid Högfors Hyttruin  
(arr. Karbennings byalag) 
 
Tider: Kl. 17:30-19:30 
Inträde: 20 kr/person 
 
Välkommen till Högfors hyttruin för en kväll av hemskheter och spökeri. 
Kvällens avslutas med fackeltåg kl. 19:15 (facklor för självkostnadspris: 10 kr). 
Ta med ficklampa – och något att grilla då ”häxeldarna” är igång 
 

 
Tisdag 2/11 Höstlovspyssel i Mariagården 
(arr. Norberg-Karbenning församling / Svenska kyrkan) 
 
Tider: Kl. 10:00-12:00 
Var: Mariagården, plan 3 
 
Kreativt höstlovspyssel för barn som går i låg- och mellanstadiet. 
Ingen föranmälan. Max 15 platser. Först till kvarn gäller. 

 
 
 
  

Fredag 5/11 Spökfredag och marknad på torget i Norberg  
(arr. Norbergs kommun och Centrumföreningen) 
 
Botanisera bland hantverk, mat och prylar på Norbergs höstmarknad. Träffa ocksp 
spöken, väsen och andra läskigheter som gömmer sig runtom på torget och centrala 
Norberg denna fredag. Utmana dig själv i vårt Scary run och bli skrämd av gastar, 
häxor och zombies, och avsluta kvällen med en sprakande eldshow mitt på torget. 
Hela eftermiddagen tänds ”byn” upp av marschaller, eldar och blåljus – välkommen till 
en mystisk höstlovs-fredag i Norberg! 
 
Hållpunkter: 
Kl. 13:00-18:00 Marknad på torget 
Kl. 17:00-17:45 Scary run (start vid Glädjehuset) 
Kl. 18:00-18:30 Eldshow på torget 

 

Dessutom godisregn, spök-styling, tävlingar och erbjudanden i butikerna och träffa 
blåljuspersonal! 

 
 

 
 
 
 



 

 

Lördag 6/11 Alla helgons dag  
(arr. Norberg-Karbennings församling) 

 
Kl. 11:00-17:00 Besök Norbergs östra kyrkogård  
– ljussättning i Norbergs gravkapell, kaffe, te, kakor och korv med bröd. 
Kl. 15:00 Minnesgudstjänst Norbergs kyrka.  
Zilgme Eglite, Tommy von Knorring.  
Kantor: Beata Karacsonyi, Norbergs kyrkokör. 
Kl. 18:00 Minnesgudstjänst Karbennings kyrka.  
Zilgme Eglite, Tommy von Knorring.  
Kantor: Margareta Alkstål, Karbennings kyrkokör. 
 

 
Övriga aktiviteter: 

 

 Alla dagar (30/10-7/11) Leta stentroll i Klackbergs naturreservat 
Bergtrollen har tröttnat på att hålla sig under jord i Klackbergs gruvor och smitit upp till ytan. De 
har gömt sig bland stock och sten! Hjälp oss att hitta alla färgglada troll, så att vi efter lovet kan 
hjälpa dem hem till gruvorna igen. Räkna hur många Bergtroll du kan hitta, ta foton eller säg bara 
hej! – men låt alla ligga kvar där du hittade dem så att andra barn också får chansen att hälsa på 
alla.  
 
Tips!  
1) Ta med en ficklampa då det blir mörkt under eftermiddagen.  
2) Ta med fika/något att grilla – det finns grillplats 
3) Besök Blå Grottan 
Tider: Alla dagar, rek. tider kl. 08:00-18:00 
Var: Klackbergs naturreservat / Gruvfält 
Inträde: Gratis 
 

 Hyr en idrottshall 
Passa på att hyra en idrottshall med familjen eller vännerna under någon timme och utmana 
varandra i tennis, handboll, basket eller kanske badminton: https://www.norberg.se/kultur--
fritid/forening/boka-lokal---forening.html#h-GymnastikhallenCentralskolan  
 

 Vandra 
Norberg bjuder på många vackra omgivningar och uppmuntrar till härliga promenader och längre 
vandringar. Genom Norberg stäcker sig delar av Bruksleden och även vår egen Norbergsled. Läs 
mer: https://www.visitnorberg.se/listing/vandra/  

 

 Besök ett naturreservat 
I Norbergs kommun finns idag tolv naturreservat. Vissa kan du besöka året runt till fots eller på 
skidor. Följ vandringslederna Norbergsleden eller Bruksleden som går genom vissa av 
naturreservaten. Det populäraste naturområdet att besöka är Klackberg och dess gruvfält som 
reser sig vid sjön Norens strand. Läs mer: https://www.visitnorberg.se/listing/naturreservat-i-
norbergs-kommun/  
 
 
 
 

 
Mer information om lovet här: 

https://www.visitnorberg.se/listing/hostlov 
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