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Skapa, bygg och programmera! För dig i årskurs 6-9
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Testa att måla dina påskägg med hjälp av en robot!
Man kan också använda händerna och skapa färgglada påskdekorationer som ägg av
snygga snören, blommor utav boksidor eller söta små påskharar utav pompombollar.
Vill du hellre rita dina dekorationer i datorn och skriva ut på en 3D- skrivare så kan du
göra det. Din 3D- fil kan du sedan skicka in till Acron’s påskäggstävling för ungdomar.
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Tisdagen 11 april kl. 13:00 - 16:00 på Teknikcenter, Gummifabriken
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Anmälan senast 10:e april kl.13:00 på www.teknikärkul.se/komtek eller sms:a
Jenny 0709 74 23 09 och anmäl dig.
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Biblioteket i samarbete med Teknikcenter
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Rydaholms bibliotek
Påsklovsfilm
på Stadsbiblioteket
Fr 7 år

Onsdag 12/4 kl. 10
Begränsat antal platser
Anmälan till tfn 37 76 00
Fritidshem kan anmäla sig till Jenny:
jenny.m.werneskog@varnamo.se

Pysselverkstad och bokbingo!
Torsdag 13 april kl. 11-13

Från 8 år och uppåt. Vi pysslar, fikar
och avslutar med bokbingo med fina
bokvinster. Ingen anmälan
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Vinterhäxans ägg
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Vinterhäxans ägg handlar om
Julia och Julia. De är flickor från två
stridande folk. Mellan dem ligger en
strand som bråken handlar om.
Eftersom de inte kan komma överens så
får ingen vara på stranden. En dag när
Vinterhäxan är ute och flyger tappar
hon sitt ägg på just den här stranden...
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Fri entré men begränsat antal
platser. För biljetter, hör av
dig till resp. bibliotek
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Pysselverkstad och bokbingo
på Bors bibliotek
Måndag 10/4 10:00 – 12:00
är den pysselsugne välkommen till
Bors bibliotek.
Vi avslutar dagen med ett spännande
bokbingo och fina priser!

Påskpyssel på Vråens bibliotek
Måndagen den 10 april kl. 14:00 – 16:00
Bokpyssel Ålder 9 -12 år.
Torsdagen 13 den april kl. 13.30-15.30
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