
PÅSKLOVSPROGRAM
FÖR BARN OCH UNGA 

LAHOLMS KOMMUN 2020



Påsklovsprogrammet arrangeras av biblioteket, kulturenheten och fritidsenheten, 
Laholms kommun. Kontakt: 0430-150 00, kommun@laholm.se

Tänk på att tvätta händerna ofta, hålla lite avstånd från varandra 
och stanna hemma om du känner dig krasslig. Kontakta respektive 

arrangör vid frågor. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och 
rekommendationer gällande hanteringen av coronaviruset/covid-19.

Y



”Laserdome” och ”Fisketur i sundet utanför Helsingborg” 
var med i en tidig version av det här programmet. Dessa 

aktiviteter är inställda.

Även ”Bland drakar och dragqueens” och 
”Boktugg med tilltugg” är inställda.



ÖPPET PÅ VIBESGÅRDEN I VEINGE + 
IDROTTSHALL

Den 6 april är det öppet på Vibes och i 
idrottshallen i Veinge. Öppet i hallen för 
åk 4–6 kl. 13.00–15.00. Högstadiet och 
gymnaiset kl. 16.00–21.00.

Kontakt: Kalle Hansson, fritidsledare, 
0430-250 39, 070-277 27 93

ÖPPET PÅ FRITIDSGÅRDEN ”BLANKAN” 
I KNÄRED + IDROTTSHALL

Den 7 april besöker fritidsledarna Knä-
red och öppnar upp ”Blankan” och 
idrottshallen. Idrottshallen är öppen kl. 
13.00–15.00 för åk 4–9. Efter det öppnar 
Blankan fram till kl. 20.00. Från kl. 17.00 
är det endast öppet för högstadiet och 
gymnasiet.

Kontakt: Kalle Hansson, fritidsledare, 
0430-250 39, 070-277 27 93.



FOTO/BILD

Går du i åk 7–9 och vill prova att fota med 
systemkamera, framkalla egna bilder i 
mörkerrum och/eller upptäcka den digita-
la världens möjligheter att redigera foton/
bilder? Välkommen till Campus Laholm 
måndagen den 6 april kl.10.00–16.00 
(Ingång aktivitetshuset). Begränsat antal 
platser under dagen. Anmäl dig till fredrik.
olsson@laholm.se eller patrik.ekstrom@
laholm.se

Frågor: Patrik Ekström, fritidsledare, 070-
300 37 73.

PÅSKLOV PÅ BIBBLAN

Påsklov = läslov! Läs två böcker och få 
en. Missa inte påsklovstävlingen! Du kan 
vinna böcker och biobiljetter.

SAGOSTUND FÖR DE MINSTA

Laholms stadsbibliotek, sagorummet 
tisdag 7 april kl. 14.00. Ålder: 1–2 år. Vi 
läser sagor, sjunger och ramsar på temat 
hönor. Ingen föranmälan behövs!

BLAND DRAKAR OCH DRAGQUEENS

Måndag 6 april kl. 15–16, Laholms 
stadsbibliotek (foto: Peter Knutson). 
Stadsbibliotekets magiska sagorum blir 
mer glittrande och färgsprakande än van-

INSTÄLLT



ligt, då Henrik Johansson, en av landets 
mest erkända dragartister, håller sa-
gostund som lockar till samtal och vidgar 
världen. För barn från 3 år. 

Föranmälan: biblioteket@laholm.se

BOKTUGG MED TILLTUGG

Fantasytema. Laholms stadsbibliotek, tis-
dag 7 april kl. 15.30–16.30. Ålder: 10–16 
år. Vi snackar böcker och fikar. Ta gärna 
med egna boktips. 

Föranmälan: biblioteket@laholm.se

FILMKLUBBEN VISAR: ”BRON TILL 
TERABITIA” 

Laholms stadsbibliotek, onsdag 8 april 
kl. 14–16. Jess är utanför i skolan, men 
när han träffar den nya annorlunda tjejen 
Leslie som springer snabbare än alla kil-
lar i klassen finner han en vän. De skapar 
tillsammans den magiska världen Tera-
bithia där de kan fly undan den tråkiga 
vardagen och kämpa mot troll, jättar och 
andra mytiska väsen. Bygger på fantasy-
barnboken av Katherine Paterson, som 
fick Astrid Lindgrens Litteraturpris 2006. 
Ålder: Från 7 år. 

Föranmälan: biblioteket@laholm.se 
Vi bjuder på popcorn! 

INSTÄLLT



PÅSKLOV PÅ TECKNINGSMUSEET

Verkstaden ”En värld av papper” har 
utgått med anledning av rådande om-
ständigheter. Museets tecknarateljé har 
dock öppet som vanligt. Till er som vill 
pyssla hemma i stället har våra konst-
pedagoger satt ihop ett litet ”pysselkit”. 
Hämta ut ditt pysselkit, helt gratis, i muse-
ets reception. Frågor: 0430-154 51 eller 
info@teckningsmuseet.se 

FOLKHÄLSOCENTRUM I LAHOLM

Öppettider under påsklovet 2020:
Måndag 6 april–torsdag 9 april kl. 
08:30–19:30. Stängt fredag 10 april–
måndag 13 april. 

Morgonsim: Tisdag och torsdag kl. 
06:00–08:00. Relaxkväll: Onsdag kl. 
18–20 (från 16 år). Äggjakt: Måndag och 
torsdag, hela dagen. Påskbingo: Tisdag 
och onsdag, hela dagen. TRX: Måndag 
kl. 10:30–11:30. C–sal. Anmälan krävs 
(0430-153 00). Wibit/handen: Måndag–
torsdag kl. 9:00–15:30.



FÖR ÖVRIGA AKTIVITETER OCH EVENEMANG:


