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PÅSKLOVSDISCO 

tisdagen 16 april  

Hålan – Strömsnäsbruk 

 

F-åk 3 kl 14:00 - 16:00 

åk 4 – åk 6 kl 17:00 – 19:00 

 

 

 

 

Arrangör o kontakt  

Fritidsgården Hålan – Kultur o Fritid 

Patrik Persson, tel: 070 – 662 15 16 

 

Fritidsgården 

Overground 
tisdagen 16 april kl 16:30 – 20:00 
onsdagen 17 april kl 16:30 – 20:00 

 

Påskpyssel o lekar  
onsdagen 17 april  

kl 13:00 – 14:30  F- åk 3 

kl 15:00 – 16:30 åk 4 – åk 6 

kl 16:30 – 20:00 för dig upp till åk 6 - 19 år. 

MARKARYD 

Arrangör: Fritidsgården Overground – Kultur o Fritid 

 

Fritidsgården 

Hålan 

måndagen 15 april  
Pyssel och tävlingar 

för dig i åk 4 – 5 kl 15:00 – 18:00  

tisdagen 16 april påsklovsdisco  

(se separat annons) 

 

onsdagen 17 april kl 16:30 – 20:00  

(för dig åk 6 – 19 år) 

 

STRÖMSNÄSBRUK 
Arrangör: Fritidsgården Hålan – Kultur o Fritid 

 

 

PÅSKPYSSEL  

måndagen 15 april kl 10:00 – 12:30 

För dig som är 9 -12 år 

ABF:s lokaler, Drottninggatan 18, 

Markaryd 

Ledare: Ronja Almqvist  

8 platser finns. 

Ingen avgift! 

Anmälan senast 10 april 

Anmäl dig till: maria.lavin@abf.se  

0433- 711 78 

Arrangör: ABF - Markaryd 

 

mailto:maria.lavin@abf.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom till biblioteket och spela  

Xbox 360 Kinect Sports  
torsdagen 18 april 
Markaryds Bibliotek 

Drop in kl 12:00 – 16:00 

 

Alla i grundskolan är välkomna. 

Vem kommer bli Kinect mästare i kommunen? 

Kinect är en kamera som filmar dina rörelser  

och för in dem i spelets sportvärld. 

 

Bokpriser lottas ut bland alla deltagare! 

 

Arrangör o kontakt Markaryds Bibliotek 

Thomas Wiking tel: 0433 – 721 05, mbibliotek@markaryd.se 

 

 

Warhammer terräng 
Gör egen unik terräng med enkla verktyg och färg. 
Vi fortsätter med Warhammerprojektet med pyssel  
och gör egen scenografi och terräng i skala 1:35. 
 
måndag 15 april kl 9-13 
tisdag 16 april kl 9-13 
Ålder 10-18 år 
Overground, Markaryd 
 
 
Arrangör o kontakt: Kulturskolan – Kultur och Fritid 
Stefan Rydehed, stefan.rydehed@markaryd.se 

 

PÅSKPYSSEL – DROP IN! 

STRÖMSNÄSBRUKS 

BIBLIOTEK 

torsdagen 18 april 

Kl: 15:00 – 17:00 

Välkomna! 
Arrangör o kontakt  

Strömsnäsbruks bibliotek – sbibliotek@markaryd.se 

mailto:mbibliotek@markaryd.se
mailto:stefan.rydehed@markaryd.se
https://pixabay.com/illustrations/flowers-doodle-whimsical-cartoon-1750894/
https://pixabay.com/illustrations/flowers-doodle-whimsical-cartoon-1750894/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅSKMYS I  

HEMBYGDSPARKEN 

Hej alla familjer! 
På långfredagen kl 10-12 så ordnar Markaryds hembygdsförening påskmys i parken. 

Kom utklädda som påskgubbe, påskgumma/kärring, hare eller något annat påskigt. 

Alla barn som deltar på något vis får en godispåse. 

 

I parken kommer vi leta efter ägg, rida på ponnyer, bli målade med lättare 

ansiktsmålning (med påsktema) och man får prata med tuppen eller påskharen. 

 

Gratis entré                                               Välkomna! 

 

Laserdome och shoppingresa till 

Helsingborg (VÄLA) 
torsdagen 18 april  

för dig i åk 6 – 19 år 

 

Buss avgår från  

Traryds busstation kl 10:00  

Strömsnäsbruk Centrumkiosken kl 10.10 

Markaryds busstation kl 10:30 

 

Beräknad hemkomst ca 18:00 

Laserdome + buss 200 kr 

Bara shopping Väla (buss) 50 kr 

Bussen går först till Väla och släpper av er som enbart har anmält er för shopping sen går 

bussen vidare till Helsingborg där Laserdome äger rum. De som har valt Laserdome får även 

möjlighet att vara på Väla innan bussen rullar hemåt igen! 

Anmäl dig via QR koden senast tisdagen 16 april 

Betalningen sker på fritidsgårdarna när du gjort din anmälan!  

 

Begränsat antal platser!   

Arrangör o kontakt 

Fritidsgårdarna – Kultur o Fritid 

Mickael Strandberg, 070 – 542 64 30 

 

 



Ansvarig Utgivare 

Markaryds Kommun 

Kultur o Fritid 

Box 74 

285 22 Markaryd 

0433-720 53, 721 03 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                               

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nu har fritidskällan fått in 

vår och sommarartiklar i 

sitt sortiment! 

Nu har vi  

Inlines 

Skateboard 

Fotbollsskor 

Metspö 

Tennisrack 

Padelrack 

tisdagar o onsdagar  

Kl 16:30 – 20:00 

Fritidsgården Overground 

Markaryd 

Fritidskällan har fått in  

vår och sommarartiklar i 

sitt sortiment! 

Nu har vi även 

inlines, skateboard 

fotbollsskor, metspö 

tennisrack, padelrack 

tisdagar o onsdagar  

Kl 16:30 – 20:00 

Fritidsgården 

Overground, Markaryd 

 

Vi tar tacksamt emot fritidsartiklar 

som andra kan ha nytta av! 

Krister Edvardsson tel 0433 -720 53 

Arne Lindman tel 0433 – 721 03 

Under Påsken kan man också ….. 

- Låna en bok på något av våra bibliotek. 

- Göra ett besök på Hannabadet. 

- Gå på en mysig bio. 

- Gå in på mupi.se. 

- Ta en bowlingmatch med sina vänner. 

- Slå några slag i padelhallen.  

- Besöka Fritidskällan. 

- Ta bussen till någon ny plats i Markaryds Kommun. 

Men glöm inte att det är din tid,  

använd den väl efter din vilja och förmåga. 

Tänk på att kompiskortet gäller under lovet! 


