
Påsklov 
i Skara 
Skara kommun i samarbete med föreningsliv och näringsliv 

24 mars - 2 april

Det är dags för påsklov i Skara! Ta del av det 
digra utbud som erbjuds. Merparten av 
aktiviteterna är gratis om inget annat anges.

STUREPLAN
 
Måndag 26/3 kl. 13.00-18.00
Fotografering, make-up och styling, kroppsvård, 
designstudio. Programmera och spela spel med 
EV3 kl. 15.00-18.00.

Tisdag 27/3 kl. 13.00-18.00
Workshop med Graffitikonstnären Dano i 
samarbete med ”Sports for you” (se information 
hos Sports for you). Rap workshop, street dance 
show-down. Programmera och spela spel med EV3 
kl. 15.00-18.00

Onsdag 28/3 kl. 13.00-18.00 (öppet före och 
efter skridskodisco) Skridskodisko i samarbete med 
”Sports for you” (Se info från Sports for you)

Torsdag 29/3 kl. 10.00-17.00
Rida Islandshäst. Resa till Kyrkekvarn. Föranmälan 
krävs (0511-32179). Begränsat antal platser. Varma 
kläder.  För elever 10-18 år om inget annat anges.

BIBLIOTEKET
 
Måndag 26/3 kl 18:00
Prubbasalen, nya biblioteket 
Filmvisning: Peter och draken Elliott
Från 7 år. Vi bjuder på saft och popcorn!
Påsktävlingar på barnavdelningen hela veckan. 
I samarbete med Studiefrämjandet

BLADHSKA GALLERIET 
 
Torsdag 29 mars kl.09.30-11.00 (6-9 år)
Torsdag 29 mars kl.11.30-13.00 (10-12 år)  
Välkommen att pyssla in påsklovet! 
Vi samlas runt ett färgstarkt bord där det finns allt 
från paljetter, fjädrar och mycket mer som du kan 
behöva för att göra ditt påskägg och mycket annat.
Plats: Bladhska galleriet i Skara.
Anmälan: kulturkontoret@skara.se
I samarbete med Charlies Teater 
 
PÅSKPARAD 

Påskafton 31/3 kl. 11:00 
Området kring Djäknescenen i Skara fylls med 
påskklädda barn (och faktiskt även vuxna!) som 
traskar runt på Skaras gator. Gruffe hälsar på! 
Fiskdamm och musik. Alla barn som är 
utklädda får en godispåse av ICA Munken och 
Cloetta. Arrangör: Lions International 

                                   Fortsättning på nästa sida!



SPORTS FOR YOU 

Måndag 26/3 Öppen hall i Vilanhallen och 
Fritidsbank
Kl. 10:00-11:30 6-11 år, barn 6-11 år måste ha för-
älder eller målsman med sig. Kl. 12:30-14:00 12-16 
år. Ingen föranmälan krävs. Aktiviteter: bollsporter, 
racketsporter, kinball, ogosport, volleyboll med stor 
boll, funbattle, hopprep, crossboccia, lacrosse, 
Fritidsbanken öppen. Spela Airhockey, Nintendo 
Switch, fotbollsspel, schack mm (se tider för ålder) 

Onsdag 28/3 Skridskodisco
Kl. 14:00-16:00. Ålder från 6 år och uppåt (barn 
6-11 år måste ha förälder eller målsman med sig). 
Skridskor och hjälm finns att låna i ishallen. Ingen 
föranmälan krävs. 

Torsdag 29/3 Öppen hall i Vilanhallen och 
Fritidsbanken
Kl. 10:00-11:30. Barn 6-11 år måste ha förälder 
eller målsman med sig. Kl. 12:30-14:00 12-16 år. 
Ingen föranmälan krävs. Bollsporter, racketsporter, 
kinball, ogosport, funbattle, crossboccia, lacrosse. 
Fritidsbanken öppen. Spela Nintendo Switch, Air-
hockey, fotbollsspel, schack mm (se tider för ålder)
 
Fritidsbanken lånar ut sportutrustning till lovet, 
måndag och torsdag kl. 15.00-18.00.

VILANBADET

Måndag 26/3 
Vattenleksak ligger i stora bassängen kl. 10:00-18:00 
Märkestagning kl. 10:00-18:00.

Tisdag 27/3
Vattenleksak ligger i stora bassängen kl. 10:00-
18:00. Märkestagning kl. 10.00-18:00.

Onsdag 28/3 
Vattenleksak ligger i stora bassängen kl. 10:00-18:00 
Märkestagning kl. 10:00-18:00.

Torsdag 29/3 (Skärtorsdagen)
Torsdagsmys med äggjakt kl 15:00 och 18.00
Vattenleksak ligger i stora bassängen kl. 10:00-18:00 
Märkestagning kl. 10:00-18:00. Du upp till 12 år 
som klarar simborgarmärket och köper det får en 
fribiljett

 
Se skara.se för aktuell information

Fredag 30/3 (Långfredag)
Vattenleksak ligger i stora bassängen kl. 10:00-16:00 
Märkestagning kl. 10:00-16:00. 

Måndag 2/4 (Annandag påsk)
Vattenleksak ligger i stora bassängen kl. 10:00-16:00 
Märkestagning kl. 10:00-16:00.

Du mellan 3-15 år kan köpa vårt påsklovsband för 
60 kr. Då badar du hela lovet måndag 26/3-torsdag 
29/3 kl. 10:00-18:00, långfredag 30/3 och måndag 
2/4 (annandag påsk) kl. 10:00-16:00. 
 
ISHALLEN 
 
Torsdag 29/3 (Skärtorsdagen) kl 18:00
World on Ice! Följ med Skara konståknings- 
förening på en färgsprakande jordenruntresa.  
Plats: Skara Ishall. Entré: barn 20 kr, vuxna 50 kr  
 
Allmänhetens åkning i ishallen:
Måndag 26/3 och tisdag 27/3 kl. 10:00-16:00
Onsdag 28/3 kl. 10:00-13:30
Torsdag 29/3 kl. 10:00-15:00 

GRANDBIOGRAFEN I SKARA 
 
Grottmannen Dug visas lördag 24/3 kl. 13.00 och 
15.30, söndag 25/3 – onsdag 28/3 kl. 16.30 och 
torsdag 29/3 kl.15.30. Pris: 110 kr/90 kr 

Pelle Kanin visas söndag 25 – tisdag 27/3 kl. 
14.00. Pris: 110 kr/90 kr 

Den otroliga historien om det stora päronet 
visas onsdag 28/3 kl. 14.15 och torsdag 29/3 kl. 
13.15. Pris: 110 kr/90 kr 

Tomb raider visas fredag 23/3 och lördag 24/3 
kl 18.00. Pris: 120 kr

HORNBORGA NATURUM, BRODDETORP 
 
Lördag 24/3 – måndag 2/4 kl. 11.00 
Dockteater! Träffa Tranan Tara och hennes vänner. 
 
Lördag 24/3 - måndag 2/4 kl. 13.00 och 15.00
Tranprat utan tranor! Få svar på alla tranfrågor. 
  
Fredag 30 mars - måndag 2 april kl. 11.00-17.00
Få hjälp med kikare och skådandet av fågelvärdar. I 
samarbete med Falbygdens- och Skövde fågelklubb, 
Birdlife Sverige och Studiefrämjandet. 

Reservation för ändringar 


