
Høstferieaktiviteter 2021  

 

Fre. 1.okt  Gjøkeredet 

LAN – PARTY MED OVERNATTING PÅ GJØKEREDET!! 

LAN -PARTY fra fredag 1 til lørdag 2 okt. (fredag kl. 19.00 - lørdag kl. 07.00) arrangerer 

Gjøkeredet LAN med «overnatting». 

Foresatte må melde DERE PÅ til LAN – partyet ved å sende en melding med navnet 

deres og foresattes mobilnummer til Anne / Gjøkeredet på mob.918 42 268. 

Arrangør: Gjøkeredet Ungdomshus /Skiptvet kommune 

Lør. 2.okt  

Lør. 2.okt Biblioteket  

Kl. 11.00 - 15.00 Åpent bibliotek                          

 

Man.4.okt Tur til Furukollen turhytte/Lions hytta (Med værforbehold) 

Natursti, spørrekonkurranse og mye annet gøy! (Gratis) 

Arrangør: Skiptvet Lions og Kulturkontoret /Skiptvet Kommune 

Oppmøte ved kommunehuset. Det er satt opp en gratis  

buss tur retur Gjerstad. 45 plasser. Førstemann til mølla.   

Ta med matpakke og passende turklær.  

Vi serverer varm drikke! ☺  

Avreise.kl.11.00 Retur til kommunehuset kl.16.00 

Biblioteket  

15.00 – 20.00 Åpent bibliotek  

 

 

Tir.5.okt. SPILLDAG PÅ BIBLIOTEKET kl. 11.00 – 15.00   

for 3.-8. trinn med Nintendo Switch på storskjerm, pc-spill,  

brettspill, sjakk mm. 

Påmelding til skranke@skiptvet.folkebibl.no  

eller 69806280, så vi vet hvor mange som kommer.  

Åpent bibliotek kl.11.00 – 20.00  

  

Gjøkeredet 

Kl.18.00 - 21.30 - Aldersgrense: 7.klasse og opp til 18 år. 

Klubbkveld med blant annet film, god mat og konkurranser. 

 

 

 

mailto:skranke@skiptvet.folkebibl.no


 

Ons. 6.okt Fikledag på biblioteket 

kl.11.00 – 15.00 Åpent for alle fra 1.klasse og oppover.   

Påmelding til skranke@skiptvet.folkebibl.no  

eller 69806280, så vi vet hvor mange som kommer. 

Biblioteket har også åpent som normalt kl. 11-15 denne dagen. 

 

 Scootedag på skatebanen v/Vestgård skole 

Det inviteres til scootedag på skatebanen ved Vestgård skole. 

Her er det bare å ta med sparkesykkelen og ta turen        

Kl.13.00 til 15.00 

 

Tors. 7.okt Filmdag for barn i Aulaen på Kirkelund. (Gratis) 

Kulturkontoret viser barnefilm i Aulaen kl.10.00 og  

en film for de litt eldre (familiefilm) kl.13.00 

Arrangør: Kulturkontoret /Skiptvet Kommune 

 

Folkebadet (Damer) 

Badstuen er stengt. 

Det vil bare være plass til inntil 20 badende samtidig.   

All betaling må skje med kort!  

kl.17.00 – 19.00 (barn og voksne) 

Kl.19.00 – 21.00 (voksne) 

 

Biblioteket  

Kl. 15.00 - 20.00 Åpent bibliotek.   

  

Fre.8.okt Gjøkeredet 

Kl.18.30 – 23.00 - Aldersgrense: 7.klasse og opp til 18 år. 

Klubbkveld med blant annet film, god mat og konkurranser. 

 

Folkebadet (Herrer)  

Badstuen er stengt. 

Det vil bare være plass til inntil 20 badende samtidig.  

All betaling må skje med kort! 

kl.17.00 – 19.00 (barn og voksne) 

Kl.19.00 – 21.00 (voksne) 

 

Lør. 9.okt Biblioteket  

Kl. 11.00 - 15.00 Åpent bibliotek. 
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