
PÅSKLOVSKUL  

PÅ BIBBLAN! 

 

PÅSKLOVSAKTIVITETER  

2022 PÅ BIBLIOTEKEN  

I SVALÖVS KOMMUN 



 

 

 

11 april-14 april 

PÅSKLOVSKUL - TIPSPROMENAD! 
Svara på frågorna i vår tipspromenad och vinn ett pris! 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek 

När: Måndag 11 april-torsdag 14 april Ingen kostnad 

 
11 april-14 april 

PÅSKLOVSKUL - ÄGGJAKT! 
Kan du hitta alla ägg som gömmer sig i biblioteket? Räkna dem och lämna 

ditt svar till biblioteket så kan du vinna ett pris! 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek  

När: Måndag 11 april-torsdag 14 april Ingen kostnad 
 

12 april 

PÅSKLOVSKUL - TROLLERISKOLA! 
Vill du lära dig trolla? Passa på när trollkarlen Magiske 

Måns kommer hit! I Magiske Måns trolleriskola får du 

lära dig magins grundregler samt flera spännande 

och roliga trick som du kan visa för släktingar och 

vänner. Under dagen tipsar gärna  

barnbibliotekarierna om magiska böcker!  

 

Läs mer om Magiske Måns här: 

https://cirkus.nu/trolleriskola-med-trollkarlen-magiske-mans/ 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek, När: Tisdag 12 april,  

kl.10-11 för dig som är 6-7 år och kl.11.30-12.30 för dig som är 8-12 år  

Ingen kostnad OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan på bibliotekfh.se 

eller scanna QR-koden: 

 
13 april 

PÅSKLOVSKUL - KOM OCH PYSSLA!  
Barnbibliotekarierna har förberett för pyssel med påsktema.  

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek  

När: Onsdag 13 april, kl.13.30-14.30 för dig som är 6-8 år och kl.15-16 för dig 

som är 9-12 år. Drop in, ingen föranmälan och ingen kostnad 

 

SVALÖVS BIBLIOTEK 

https://cirkus.nu/trolleriskola-med-trollkarlen-magiske-mans/
https://cirkus.nu/trolleriskola-med-trollkarlen-magiske-mans/


 

 

11-22 april 

PÅSKLOVSKUL - DECKARTIPSRUNDA FÖR BARN 
Svara på frågorna i tipsrundan. Pris till vinnaren.  

 

Arrangör: Billeberga bibliotek Var: Billeberga bibliotek  

När: 11-22 april under bibliotekets öppettider Ingen kostnad 
 

12 april 

PÅSKLOVSKUL - RITSAGOR  
Vi läser ritsagor och sedan är det fritt fram att rita och måla själv.   

 

Arrangör: Billeberga bibliotek Var: Billeberga bibliotek  

När: Tisdag 12 april, kl.9-10 Ålder: 2-5 år Ingen kostnad 
 

PÅSKLOVSKUL - PÄRLPLATTOR 
Gör pärlplattor med eget mönster eller efter mall. 

 

Arrangör: Billeberga bibliotek Var: Billeberga bibliotek  

När: Tisdag 12 april, kl.10-13 och 14-18.30 Drop-in för alla Ingen kostnad 

11-22 april 

PÅSKLOVSKUL - DECKARTIPSTIPSRUNDA FÖR BARN 
Svara på frågorna i tipsrundan. Pris till vinnaren.  

 

Arrangör: Kågeröds bibliotek Var: Inomhus på Kågeröds bibliotek  

När: 11-22 april, inomhus under bibliotekets öppettider Ingen kostnad 
 

12 april 

PÅSKLOVSKUL - ÄGGJAKT  
Kan du hitta alla ägg som gömmer sig i biblioteket? Räkna dem och lämna 

ditt svar till biblioteket så kan du vinna ett pris!  
 

Arrangör: Kågeröds bibliotek Var: Kågeröds bibliotek När: Tisdag 12 april,  

under bibliotekets öppettider Ingen kostnad 
 

PÅSKLOVSKUL - PYSSEL 
Pyssel med pärlplattor och smycken. 
 

Arrangör: Kågeröds bibliotek Var: Kågeröds bibliotek  

När: Tisdag12 april, kl.14-18 OBS! Pyssla på egen hand Ingen kostnad 

BILLEBERGA BIBLIOTEK 

KÅGERÖDS BIBLIOTEK 



 

 

11 april 

PÅSKLOVSKUL - CUT-UP POESI 
Vi skapar dikter och roliga texter av ord och  

bokstäver i gamla tidningar och böcker. Cut-Up poesi! 

 

Arrangör: Teckomatorps bibliotek Var: Teckomatorps 

bibliotek När: Måndag 11 april, kl.14-16 Ålder: Från ca 8 år Ingen kostnad 

TECKOMATORPS BIBLIOTEK 


