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10-17  Öppet på Nora bibliotek. Pysselbord och tipspromenad.  
 Vad kan du om deckare? Påskekrim-tävling för vuxna!
11-18 Fritidsbanken har öppet. Hjernet
13-16 Kul teknik med Komtek. Kom och bygg linfarare och mitt-i-prick-spel  
 tillsammans med ledare från Örebro kommuns teknikskola! Ålder från  
 ca 5 år. Drop in. Nora bibliotek. 
13-19  Öppet i Simhallen. 20 kr/barn

Fredag 6 april
9-14.30 Fritidsbanken har öppet. Hjernet
10-17  Öppet på Nora bibliotek. Pysselbord och tipspromenad.  
 Vad kan du om deckare? Påskekrim-tävling för vuxna!
13-17  Öppet i Simhallen. 20 kr/barn
18.30 Music Quiz. Noras nya musikklubb med Albin Ström och Stefan Yxan 
 Bernström. Frågesport i musik där du tävlar i lag i Bryggerikrogens pub. 
 Fri entré. 
 

Lördag 7 april
9-13  Öppet i Simhallen.  20 kr/barn
10-13  Öppet på Nora bibliotek. Pysselbord och tipspromenad.  
 Vad kan du om deckare? Påskekrim-tävling för vuxna!
10-13 Släktforskarlördag. Kunniga släktforskare från Nora släktforskare finns  
 på plats och kan ge tips och råd om hur du kan komma igång, eller kom  
 ma vidare. Drop in. Nora bibliotek.

Under loven brukar det vara discon, håll utkik på anslagstavlor.  Vid snö finns fina 
skidspår och pulkabackar runt om i hela Nora. Utställningar finns att besöka på 
Nora konsthall/biblioteket och Leon. Sandbergs bosättningsaffär. 
Lovprogrammet riktar sig till våra barn och unga 0-20 år, det innebär att aktiviteter 
riktade för unga vuxna med åldersgräns 18 år även 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



Skärtorsdag 29 mars
10-14 Öppet på Nora bibliotek. Pysselbord och tipspromenad.  
 Vad kan du om deckare? Påskekrim-tävling för vuxna!
18-22 PåskDisco i Gyttorpsskolans Gymnastiksal för låg- och mellanstadiet! 
 18.00-20.00 Klass F-3, 19.00-22.00 Klass 4-6. Entré 20 kr.  
 Arr: Fritidsgårdarna i Nora och Gyttorp
Akta dig! Enligt folktron var det på skärtorsdagsnatten som alla onda makter släpptes fria 
och häxorna flög till Blåkulla - eller Häcklefjäll - på fest med den onde. Häxorna färdades 
ofta till Blåkulla på kvast men en bakspade eller ko kunde också tjäna som färdmedel.

Långfredag 30 mars
16 Grottmannen Dug. 80 kr. Bion i Nora. www.norabio.se
19 Ready Player One. 100 kr. Bion i Nora. www.norabio.se

Påskafton, lördag 31 mars
16 Grottmannen Dug. 80 kr. Bion i Nora. www.norabio.se
19 Ready Player One. 100 kr. Bion i Nora. www.norabio.se
Gå påskkärring! Dagens lekfulla påskkärring har sitt ursprung i 1600-talets häxprocess. 
På Påskaftonen kom häxorna hem igen från Blåkulla. Då går barnen runt med färgglada 
och stora kläder. Kjol och förkläde bör vara en del av klädseln och det gör ingenting om 
färger och mönster skär sig. Röda kinder och fräknar hör till och huckle är förstås ett måste 
eller gubbhatt och ditmålade mustascher. En kaffepanna är att föredra men även en korg 
fungerar bra för påskbrev och godis. Exakt när vi började klä ut oss till påskkärringar är 
lite oklart men man tror från början av 1800-talet. Här i Nora går vi påskkärring på påskaf-
ton och delar ut påskbrev och får godis eller en slant i utbyte.

Påskdagen, söndag 1 april
16 Grottmannen Dug. 80 kr. Bion i Nora. www.norabio.se
19 Ready Player One. 100 kr. Bion i Nora. www.norabio.se
De busiga barnens favoritdag är här! Idag får du hitta på ett och annat spratt men 
bli inte lurad. ”April april din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill” säger man när 
skämtet uppdagas. Varför luras vi den 1 april? Det är ingen som vet men i Sverige har vi 
gjort det  sedan mitten av 1600 talet! Det är inte bara här vi luras utan på många platser 
i världen. Hela iden med att luras och skämta med varandra är att det inte ska ge några 
allvarliga konsekvenser och enbart vara roligt när det uppdagas. Sedan kanske inte alla 
uppskattar det i alla fall.

Annandag påsk, måndag 2 april
18 Konsert i Nora kyrka. Maria Paulsson Sundberg, violin och Rune  
 Paulsson, violin. Marie J:son Lindh Nordenmalm, piano. Fri entré  
 Arrangör: Svenska kyrkan, Nora bergslagsförsamling

Tisdag 3 april
9.30-15 Turnering i idrottshuset för högstadiet. Fritidsgården i Nora.
10-17  Öppet på Nora bibliotek. Pysselbord och tipspromenad.  
 Vad kan du om deckare? Påskekrim-tävling för vuxna!
10-16 Fritidsbanken har öppet. Hjernet
10 & 14 Minibio: Bajsfilmen. En animerad film fritt efter Pernilla Stalfelts under- 
 fundiga och filosofiska böcker om livet, kärlek, hår, döden, skräck och  
 bajs. Grupper föranmäler sig till biblioteket, tfn 0587–812 90.
13-19  Öppet i Simhallen. 20 kr/barn
15-21 Öppet på går’n. Fritidsgården i Gyttorp

Onsdag 4 april
 2 dagars skidresa till Sälen med övernattning för högstadiet!  
 Föranmälan till fritidsgårdarna i Nora och Gyttorp.
10-12 Babycafé. Vi tipsar om nya pekböcker. Fika varje gång. Syskon är också  
 välkomna! Drop in. Nora bibliotek
10-18  Öppet på Nora bibliotek. Pysselbord och tipspromenad.  
 Vad kan du om deckare? Påskekrim-tävling för vuxna!
13-18 Öppet i Simhallen. 20 kr/barn
14-16 Blue-Bots. Testa enkel programmering med de små robotarna Blue-Bots.  
 Begränsat antal platser - anmäl er till biblioteket, tfn 0587–812 90.  
 Ålder ca 6–9 år. Nora bibliotek
18.30 Nyfiken på Hjalmar Bergman med Anders Linder. Stadra teater:  
 Anders Linder (Ville Valle och Viktor) talar om sin far örebroförfattaren  
 Erik Hjalmar Linder som var den store Bergmankännaren.  
 Biljetter www.stadrateater.se, 0587-31 13 05.  
 Biljetter 100 kr (Stadras Vänner 80 kr). Nora bibliotek.

Torsdag 5 april
 2 dagars skidresa till Sälen med övernattning för högstadiet!  
 Föranmälan till fritidsgårdarna i Nora och Gyttorp. 


