
PÅSKLOVSPROGRAM
FÖR BARN OCH UNGA 

LAHOLMS KOMMUN 2021

Då har vi den perfekta lovaktiviteten 

för dig! KomTek handlar om att 

experimentera och lösa problem - att 

bygga, designa och skapa med hjälp 

av teknik. 

Anmäl dig till vår prova-på workshop 

på påsklovet!   

Plats > Campus Laholm (Huvudingången)

Anmälan > fredrik.olsson@laholm.se 

Det är först till kvarn som gäller då vi pga 

pandemiläget bara kan ta emot 15 elever, som 

kommer att bli indelade i 3 grupper. 

Vi bjuder på fika.

07
APR

13   -16
ÅRSKURS 3-9

Vill du prova på VR? 

Gillar du lego, robotar 

och programmering? 

Är du nyfiken på animation? 

En del av Campus LaholmKulturskolan
laholmkulskol

laholmkulskol

kulturskolanilaholm

laholm.se/kulturskolan



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

INFORMATION KRING 
CORONAVIRUSET OCH COVID-19

Kontakta respektive arrangör vid frågor. Samtliga verksamheter 
och evenemang anpassas efter rådande rekommendationer 

och restriktioner.

Tänk på att tvätta händerna ofta, hålla avstånd från varandra 
och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom. 

Y



LAX- OCH ÖRINGSFISKE 

Nu ska vi till Lagan och fiska efter lax och 
öring! Inget fiskekort behövs för personer 
under 18 år. Tid: tisdag 6 april klockan 
9–15. Ålder: 13–19 år. Föranmälan krävs 
via sms till fritidsledaren Patrik Ekström: 
070-300 37 73. Max 8 personer. 

I samarbete med fiskeklubben Abborren i 
Laholm

BOULE 

En aktivitet för alla! Vi visar, lär ut regler 
och teknik. Bouleklot finns att låna på 
plats. Tid: onsdag 7 april, i två pass med 
max 8 deltagare per tillfälle (se tider ned-
an). Ålder: 12–19 år. Föranmälan krävs 
via sms till fritidsledaren Kalle Hansson: 
070-277 27 93. Boulebanan vid Folkhäl-
socentrum i Laholm: klockan 11–13. Bou-
lebanan vid Knäreds boulehall: klockan 
14–16.

I samarbete med Laholms boulesällskap 
och Knäreds bouleklubb Le Petit.

MAGNETFISKE

Nyhet i vår fiskeverksamhet är magneten 
– vi testar detta i Lagan och ser vad för 
spännande saker vi kan hitta med hjälp 
superstarka magneter. Tid: torsdag 8 



april, i två pass med max 6 deltagare per 
tillfälle (se tider nedan). Ålder: 15–19 år. 
Föranmälan krävs via sms till fritidsleda-
ren Kalle Hansson: 070-277 27 93.

Pass 1: klockan 11–13. Pass 2: klockan 
14–16.

VÅRGÄDDA

Vi provar olika fiskemetoder i Hjörne-
redssjöarna. Samling vid scoutplatsen i 
Hjörnered. Vill man inte fiska hela dagen 
går det bra att upptäcka naturen på andra 
sätt, t.ex. via de olika slingorna i området. 
Medtag egen matsäck – vi kommer tända 
grill/eldstad. Viss fiskeutrustning finns för 
utlåning. Tid: fredag 9 april klockan 10–
16. Ålder: 12–19 år. Föranmälan krävs 
via sms till fritidsledaren Patrik Ekström: 
070-300 37 73. Max 8 personer. 

I samarbete med fiskeklubben Abborren i 
Laholm

FRISBEEGOLF

Den 6 april testar vi frisbeegolfbanan 
vid Glänninge sjö i Laholm. I samarbete 
med Laholms frisbeeklubb. Frisbee finns 
att låna. Pass 1: klockan 10–12. Pass 2: 
klockan 13–15. Ålder: 12–20 år. För-
anmälan krävs via sms till fritidsledaren 
Petra Holm: 0790-63 04 08. Max 8 perso-
ner per pass.



REPPA DIN ORT

Vill du skriva egen musik, rappa och pro-
ducera? Ta då chansen att testa detta i 
vår studio på Aktivitetshuset i Laholm den 
6–7 april. Följande pass finns tillgängliga 
båda dagarna: Pass 1: klockan 14.00–
15.50. Pass 2: klockan 16.00–17.50. 
Pass 3: klockan 18.00–19.50.

Ålder: 13–19 år. Föranmälan krävs via 
sms till fritidsledaren Daniel Johansson 
0702-51 48 77. Max 4 personer per pass.

PADEL

Nybörjare eller proffs? Spelar ingen roll! 
Vi spelar utomhus på padelbanorna vid 
Sparbanksvallen i Laholm den 9 april. 
Rack och bollar finns för utlåning. Pass 
1: klockan 11.00–12.30. Pass 2: klockan 
13.30–15.00.

Ålder:12–20 år. Föranmälan krävs via 
sms till fritidsledaren Daniel Johansson 
0702-51 48 77. Max 6 personer per pass.

FORTNITE-TURNERING

Onsdagen den 7 april anordnas en Fort-
nite-turnering online. Den startar klockan 
13. Turneringens slut är svårt att avgöra, 
men räkna med tidigast klockan 16. Tur-
neringen är ungdomsproducerad, vilket 
är extra roligt! Pris kommer att delas ut 



till 1–5 plats. Anmälan görs till fritidsleda-
ren daniel.johansson@laholm.se senast 
måndagen den 5 april.

ÄLSKADE FJÄDRAR – SKAPANDE-KIT

Under påsklovet är ni välkomna att hämta 
ut ett skapande-kit på Teckningsmuseet 
vid Hästtorget, för att sedan kunna skapa 
hemma i lugn och ro på egen hand.

Påskris har funnits i olika former sedan 
1600-talet, men det var på 1930-talet 
som riset började pyntas i samma omfatt-
ning som i dag, bland annat med fjädrar. 
Med Teckningsmuseets kit kan du skapa 
egna fjädrar i papper att sätta i påskriset. 
Det ni behöver ha hemma är sax, pen-
nor och limstift – allt annat följer med i 
kitet.Skapande-kit finns att hämta gratis 
på Teckningsmuseet mellan den 1 april 
och 11 april (gäller så långt lagret räck-
er). Öppettider: måndag–fredag klockan 
10–16, lördag–söndag klockan 12–16.

Obs! Max 15 personer får vistas i lokaler-
na samtidigt med anledning av corona-
pandemin.

LÄSLOV MED BIBLIOTEKEN

Läs 2–4 böcker och få en bok. Hämta din 
läslogg på biblioteket eller skriv ut från 
www.laholm.se/bibliotek



GÅVOPÅSAR

Hämta gåvopåsar på biblioteket! Laholms 
bibliotek har tagit fram gåvopåsar fulla 
med läslust för barn och unga, 3–15 år. 
Med start tisdag vecka 14 kan ni häm-
ta gåvopåsar på biblioteken i Laholm, 
Knäred och Våxtorp. Gäller så långt 
lagret räcker. Öppettider hittar ni på www.
laholm.se/bibliotek

GÅVOBÖCKER FRÅN LAHOLMS 
BIBLIOTEK PÅ FRITIDSBANKEN

Du som lånar prylar från Fritidsbanken får 
en bok av Laholms bibliotek. Fritidsban-
ken är som ett vanligt bibliotek, fast med 
sport- och fritidsprylar istället för böcker. 
Det är alltid helt gratis att låna på Fritids-
banken precis som på biblioteket. För Fri-
tidsbankens öppettider se fritidsbanken.
se/fritidsbank/laholm. 

Ett samarbete med Röda korset.

DIGITAL HÖGLÄSNING MED LOTTA
OLSSON OCH PER GUSTAVSSON

Lotta Olsson läser sin och Maria Nilsson 
Thores nya bok ”Så växer världen”, en 
bok om hur språket får världen att växa.
”En magnifikt mästerlig bilderbok” enligt
BTJ (f.d. Bibliotekstjänst). 

Per Gustavsson läser ur sin mycket om-



tyckta bok ”När prinsessor vaknar om nat-
ten” som ingår i samlingen ”Stora boken 
om Prinsessan”. Du hittar uppläsningarna 
på www.laholm.se/bibliotek eller genom 
att söka på Laholms bibliotek på Youtube.

SPELA MED FEMALE LEGENDS!

Ta chansen att förbättra dina skills i 
spelen Minecraft och League of Legends 
med hjälp av Female Legends coaching! 
Du behöver en dator, hörlurar och mikro-
fon. Installera gratisprogrammet Discord, 
skapa ett konto och anslut till Female 
Legends egen kanal. Det är bra om du 
har installerat spelen i förväg. Alla är väl-
komna, oavsett om du är nybörjare eller 
inbiten gamer! Female Legends är ett 
community för tjejer och icke-binära som 
håller på med alla former av e-sport och 
gaming med målet att alla utövare ska 
känna sig inkluderade, accepterade och 
representerade.

League of Legends: onsdag 7 april klock-
an 10. Minecraft: torsdag 8 april klockan 
16. Ingen föranmälan, anslut till 
https://discord.gg/MSuFp6N för att delta.

Läs mer på: www.laholm.se/bibliotek

PÅSKÄVENTYRET

Hur långa är egentligen harars öron, och 
är alla lika långa? Kanske hör de saker 

Laholms stadsbibliotek, Humlegången 6, Laholm, www.laholm.se Telefon 0430-151 51 eller 151 50

StadsbiblioteketFölj oss på:              
minusett_laholm

Ta chansen att förbättra dina skills i Minecraft och League of Legends med hjälp av Female 
Legends coaching! Du behöver en dator, hörlurar och mikrofon. Installera gratisprogrammet 
Discord, skapa ett konto och anslut till Female Legends egen kanal. Det är bra om du har 
installerat spelen i förväg. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare eller inbiten gamer! 
Female Legends är ett community för tjejer och icke-binära som håller på med alla former 
av e-sport och gaming med målet att alla utövare ska känna sig inkluderade, accepterade och 
representerade. 

League of Legends onsdag 7/4 klockan 10.00 
Minecraft torsdag 8/4 klockan 16.00
Ingen föranmälan, anslut till https://discord.gg/MSuFp6N för att delta.

Spela med Female Legends!
Coaching i Minecraft och League of Legends 7/4 och 8/4

”Levla upp”
på #minusett för ungdomar



som inte vi gör, eller vad tror du? Välkom-
na att delta i ett skapande sagoäventyr 
med fantasi och lera, för barn i åldrarna 
5–10 år! Hämta ut din äventyrspåse på 
Gamla Krukmakeriet i Laholm (Kruk-
makaregränd 2,) den 31 mars mellan 
klockan 14 och 17. Lämna sedan in ditt 
uppdrag under vecka 15 – vi har öppet 
måndag–torsdag klockan 10–16. Färdiga 
uppdrag hämtas på Gamla Krukmakeriet 
när de är glaserade. Kostnadsfritt delta-
gande.

Anmäl er senast den 26 mars till:
elvira.roslund.gustavsson@laholm.se

KULTURSKOLAN / KomTek

Vill du prova på VR (virtual reality)? Gillar 
du lego, robotar och programmering? Är 
du nyfiken på animation? Då har vi den 
perfekta lovaktiviteten för dig! KomTek 
handlar om att experimentera och lösa 
problem – att bygga, designa och skapa 
med hjälp av teknik. Anmäl dig till vår 
prova-på-workshop på påsklovet. Tid och 
plats: 7 april klockan 13–16, Campus 
Laholm (huvudingången). Ålder: Åk 3–9. 
Anmälan: fredrik.olsson@laholm.se

Det är först till kvarn som gäller då vi 
p.g.a. pandemiläget bara kan ta emot 15 
elever, som kommer att bli indelade i 3 
grupper. Vi bjuder på fika.

Då har vi den perfekta lovaktiviteten 
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experimentera och lösa problem - att 
bygga, designa och skapa med hjälp 
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Det är först till kvarn som gäller då vi pga 
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FÖR ÖVRIGA AKTIVITETER OCH EVENEMANG:


