
Häxan i parken 

måndagen 29 mars Hembygdsparken i Strömsnäsbruk. 

tisdagen 30 mars Hembygdsparken i Markaryd  

kl. 13:00 – 15:00. 

 

Häxan i parken är öppen för alla och är helt gratis. 

 

Alla barn som går en speciell runda i parken kommer att få en  

godispåse av häxan. Kom gärna utklädda till påskkärring/gubbe.  

Korv, bröd och varm Oboy kommer det att bjudas på. 

 

Arrangör och kontaktperson 

Markaryds kommun, Kultur och fritid 

Patrik Persson tel. 070 – 662 15 16 

Påskäggstra 
2021 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pysselpåse 

måndagen 29 mars 

Kom och hämta en pysselpåse. I påsen finns material till Påskpyssel som vi 

hoppas ni uppskattar.  

Utdelning från kl. 14:00 på Markaryds, Strömsnäsbruks och Traryds bibliotek. 

Tänk på att hålla avstånd och ställa dig i kö om det skulle vara många som vill 

hämta pysselpåse samtidigt. 

Först till kvarn, begränsat antal påsar. Max 1 påse/barn. Från 6 år. 

Boka en pysselpåse 

Med start den 26 mars kan ni boka en påse. 
Markaryds bibliotek, mbibliotek@markaryd.se, 0433 – 721 05 
Strömsnäsbruks bibliotek, sbibliotek@markaryd.se, 0433 – 722 02 
Traryds bibliotek, tbibliotek@markaryd.se, 0433 – 722 02 

Arrangör och kontaktperson 

Biblioteken i Markaryds kommun 

Thomas Wiking tel. 0433 – 721 06 



 

 

   

 

  

 

  
  

 

 

 

Minecraft 

tisdagen 30 mars 

kl. 10:00 – 12:00 

För dig mellan 10 – 13 år. 

Anmälan görs via QR koden senast 28 mars.  

Det är gratis att deltaga. 12 platser. Först till kvarn. 

Vänligen meddela om du anmält dig till workshopen men får förhinder. 

Har du också drömt om att bygga en hiss i Minecraft? Kanske en pistondoor? 

Eller en automatisk chest-sorter? Passa då på att anmäla dig till en digital 

workshop i Minecraft där du får lära dig grunderna inom redstone. 

Du deltar hemifrån via Zoom och du behöver en dator, internetuppkoppling, ett 

Minecraft-konto, och Minecraft Java Edition nerladdat på din dator. 

Viktigt att du skriver in rätt mailadress vid anmälan.  

Då vi kommer att skicka ut en länk till workshopen. 

 

 

 

 
 

Arrangör och kontaktperson  

Hemkodat i samarbete med biblioteken i Markaryds kommun 

Markaryds bibliotek, tel: 0433-721 05, e-post: mbibliotek@markaryd.se 

Thomas Wiking tel. 0433 – 721 06, mbibliotek@markaryd.se 

 

Friluftsliv – det ligger i tiden 
Markaryds kommun är den rätta starten för ditt friluftsliv.  

Här är du aldrig långt ifrån att finna något för dig. Oavsett om  

du är förstagång utövare eller en van naturmänniska så hittar du  

alltid något nytt och spännande i vår vackra miljö.  

Mer inspiration finner du genom att besöka  

markaryd.se - ”Uppleva och göra” 

 

Njut av påsken med ett förhoppningsvis  

härligt vårväder.                                                                    Krister Edvardsson 

                                                                                                  Kultur och fritid 

                                       

 



Kolla på Fritidskällan innan du köper nytt 

Fritidskällan har över 350 artiklar för gratis utlåning! 

 

Upp till 14 dagar får du låna. Du kan låna både på fritidsgården  

Hålan i Strömsnäsbruk och på fritidsgården Overground i Markaryd. 

 

Vi tar tacksamt emot fritidsmaterial till Fritidskällan. 

 

Arrangör och kontaktperson 

Markaryds kommun, Kultur och fritid 

Hålan - Patrik Persson tel. 070 – 662 15 16 

 

Overground - Mikael Strandberg tel. 070 – 542 26 430 

Suzann Gustson tel. 073 – 951 14 39 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

Fiske 

onsdagen 31 mars 

kl.  13:00 – 16:00 

Är du sugen att fiska under lovet så är detta något för dig. 

Aktiviteten är riktad till dig i åk 4 – 6 men naturligtvis är alla åldrar 

välkomna. Vi kommer att hålla till vid Getesjön i Markaryd.  

Samling vid badplatsen. 

 

Grillen står på och det bjuds på grillat för de som har fiskat! 

Ingen anmälan krävs. Kläder efter väder. Mete och kastspöfiske.  

Om du har egna fiskeredskap så ta gärna med dem.  

Annars kan du låna på plats.  

 

Varmt välkomna! 

 

Arrangör och kontaktperson 

Markaryds kommun, Kultur och fritid 

Krister Edvardsson tel. 0433 – 720 53 

 



 
 
 

                                                                                                                               

                                                                                                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påskkul 

Kultur och fritid lottar ut biobiljett och 

badbiljetter. För att vara med i utlottningen 

behöver du endast svara rätt på tre frågor. 

 

1. Vart flyger häxorna eller påskkärringarna  
    till påsk? 
1. Blåkulla  
x. Ven 
2. Fårö 

 

 

2. När började traditionen att måla äggen  

    till påsk? 

1.  1900 - talet 

x.  1800 - talet 

2.  1700 - talet 

 

 

3. Memma är en populär påskdessert från  

    ett av våra grannländer. Vilket?  

1. Norge  

x. Finland 

2. Danmark 

 

Skicka in ditt svar till 

krister.edvardsson@markaryd.se  

Uppge namn, adress, postnr.  

Eller QR koden! 

 

Senast tisdagen 6 april.  

Vinnarna presenteras på mupi.se  

torsdagen 8 april.  

 

Lycka till!  

 

 

 

Mupi.se  
 
 

Ansvarig utgivare  
Markaryds kommun 

Kultur och fritid 

Box 74 

285 22 Markaryd 

0433 – 720 53, 721 03 
 

 

Viktigt! 

Följ hela tiden dagsaktuell 

information om  

Coronaviruset på  

Markaryds kommuns hemsida. 

www.markaryd.se 


