
PÅSKLOV

Program 
9-18 april 2022

Fler evenemangstips på www.visitnora.se

Lovprogrammet riktar sig till våra barn och unga 3-20 år, det innebär att även aktiviteter riktade för 
unga vuxna med åldersgräns 18 år kan finnas med. 

Med reservation för eventuella fel eller ändringar i programmet. De tillägg och ändringar som meddelas 
elin.sorman@nora.se läggs ut på www.nora.se/påskov

Var rädda om varandra - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du 
är sjuk.



Lördag 9 april
10-14  Fantasifulla konstglas av Robert Oldergarden. Vernissage. Utställningen visas  
 sedan under butikens öppettider. Leon. Sandbergs  bosättningsaffär.
11.00  Författarbesök - pyssel och högläsning med Emma Virke . Kom och träffa  
 författaren och illustratören Emma Virke och surgubben i den kritikerrosade  
 boken Klä på Herr H. Tillsammans hjälper vi Herr H att hitta sina glasögon,  
 hatt, fluga och mustasch, och kanske något mer som han glömt! För barn  
 ca 3–9 år. Begränsat antal platser. Plats: Nora bibliotek

Måndag 11 april
9-11, 13-15 Fritidsbanken har öppet. Kontakt 070-461 87 90, fritidsbanken@nora.se.  
 Allaktivitetshuset
10, 11 Minibio: Snuttefilm. 10.00 på arabiska, 11.00 på svenska. Fem korta animerade  
 berättelser för barn från ca 2 år, ca 20 min. Nora bibliotek. Grupper anmäler sig till 
 biblioteket  0587-812 90 eller biblioteket@nora.se. 
13.00  Drakar & drömvärldar. Sagostund. Nora bibliotek
13.30-16 Drakar & drömvärldar. Ansiktsmålning och pyssel. Bli förvandlad till en  
 fantasivarelse, gör ett eget drakägg och pyssla fritt. För barn ca 4–10 år. Små  
 barn pysslar tillsammans med sina vuxna. Grupper föranmäler sig till biblioteket. 
 Aktiviteten sker i samarbete med personal och ungdomar från Fritidsgården. 
 Plats: Nora bibliotek
16-21 Gårdskväll. Fritidsgården i Karlsängskolan är öppen.

Tisdag 12 april
9-11, 13-15 Fritidsbanken har öppet. Kontakt 070-461 87 90, fritidsbanken@nora.se.  
 Allaktivitetshuset
15-16.30  After school - påsklovsspecial. Är du 9 år eller äldre och vill hitta på roliga  
 saker utanför skolan? Kom till Nora bibliotek! Vi äter mellanmål, pysslar och  
 skapar, boktipsar och lär känna nya kompisar. Det är gratis att vara med och du  
 behöver inte anmäla dig. Drop in. Plats: Nora bibliotek
16-21 Fritidsgården i Gyttorp är öppen

Onsdag 13 april
13-16 Kul teknik med Komtek. Kom och bygg en trolltrumma, en pneumatisk blomma 
  eller en rullande igelkott. För barn ca 6–12 år. Drop in. Plats: Nora bibliotek
15-19  Fritidsbanken har öppet. Kontakt 070-461 87 90, fritidsbanken@nora.se.  
 Allaktivitetshuset
16-21 Gårdskväll. Fritidsgården i Karlsängskolan är öppen. Turneringskväll.

Torsdag 14 april
11-14 Påsklov på Nora järnvägsmuseum. Godsmagasinet. Information: Magnus  
 073-047 87 60 eller magnus.hellqvist@nora.se
11-16 Påsklovsaktivitet på Djurtema. Träffa kanin, söta ökenråttor, klappa en vit  
 duva ...  gå en tipsrunda med påsktema. Leta påskägg 40 kr, Hacka fram en  
 minidinosaurie ur ett sandägg 60 kr, Måla en modellhäst 60 kr. Djurtema,  
 Siggegården i Ås. www.djurtema.se ”Aktiviteter på gården”. 0708-78 26 92

18-22 Skärtorsdagsdisco för klass F-6 i Gyttorps gympasal. DJ: Stina Markkanen.  
 Entré 20 kr. Arr: Fritidsgården i Gyttorp.

Fredag 15 april
11-16 Påsklovsaktivitet på Djurtema. Info se 14/4

Lördag 16 april
10.00* Ansiktsmålning med Carro från Härstugan, kvarteret Bryggeriet.  
 Nora köpmannaförening
11.00* Samling Påskparad, i kvarteret Bryggeriet. 11.15 avmarsh Påskparad från  
 kvarteret Bryggeriet till Nora torg. Fina priser till bäst utlädda. godis till alla barn   
 som deltar. 
 * Påskfirande i Kvarteret Bryggeriet och Nora centrum. Ansiktsmålning,  
 påskparad, musik med Frövifors Påskgubbar, ”finn fel vara” i skyltfönstren,  
 tävlingstalong hämtas hos Sanbergs bosättningsaffär. Under dagen fina  
 påskerbjudanden i butikerna Nora köpmannaförening.
11-16 Påsklovsaktivitet på Djurtema. Info se 14/4

Söndag 17 april
11-16 Påsklovsaktivitet på Djurtema. Info se 14/4

Måndag 18 april
11-16 Påsklovsaktivitet på Djurtema. Info se 14/4

Mer under lovet ...
Älskad för den jag är - Downs syndrom Ulrich Schulte fotoutställning i Nora konsthall, 
biblioteket
Fantasifulla konstglas av Robert Oldergarden. Utställningen visas under butikens öppet-
tider. Leon. Sandbergs  bosättningsaffär.

Under loven brukar det vara discon, håll utkik på anslagstavlor! 


