Äventyrsdagen är en dag för dig som tycker om spännande utmaningar ute I skog och mark.
Genom kompiskampen med olika tävlingsmoment utmanas lagen i allt från fysik styrka till
klurigheter och förmåga att samarbeta.
Det enda du behöver ha med är en ryggsäck med vattenflaska, något att äta ur och bestick. Vi
vistas utomhus hela tiden så kläder efter väder.
Tid: kl. 9.00-14.00
17.10 åk 1 & 2
18.10 åk 3 & 4
19.10 åk 5& 6
Plats: Sandsund, samlingsplats Lodevägen 20.
Avgift: 15 € medl, 20 € icke medl.
Lunch och mellanmål ingår i priset. Begränsat antal platser.
Anmälan och info
Camilla Sandström 044-97 48 738 info@natventure.fi
Ulrika Fellman 050-30 87 176 ulrika@kompassen.fi

Allmännatider istider på höstlovet
17.10
18.10
12-14.00 Utan klubba
14-16.00 Med klubba

19.10

Senare i höst i Purmogården:
Onsdagen 31.10 18.30-20.00
Temakväll för åk 3-6
Halloween
Pyssel, lekar, servering
Fritt inträde

Mini-Disco i Purmogården
Fredag 2.11 kl. 19.00-21.30
Åk 3-6
Inträde: 2 €

Filmläger vid Lövis 17-18.10
(Onsd- torsd). För dig som går i åk 3-6.
Kom på övernattning till Lövis kl. 18.00! Vi lagar något gott till kvällsmat, sedan kollar vi film hela kvällen
(ta med dig lite godis om du vill). Frukost fås innan hemfärd följande morgon kl.10.00.
Kom ihåg sovsäck och liggunderlag!
Anmälan till tfn 050-5593438 senast 11.10.
Avgift: 10 €/pers. (max 15 delt.)

Höstfest för 4H-medlemmar: Torsdagen den 25.10 kl. 18.30-20.00 vid Lövis.
Vi har olika aktiviteter, äter och dricker samt håller prisutdelning. Kanske är det just du som
jobbat på mest med ditt sommarhäfte detta år och vinner första pris!
VÄLKOMMEN!

Andra ungdomsringen r.f info
Boka in en ruska/höstlovsresa eller skidsemester till Ylläs, Pedesi Pörtti.
I Ylläs finns väldigt fina vandrings-leder, vintertid fantastiska skidspår på flera hundra km.
För den som gillar att åka slalom så är Ylläs slalombacke ett måste!
Kolla in bokningskalendern på andra ungdomsringens hemsida eller ring Johan Forsman på
050 5406426
http://www.andraringen.sou.fi/bokningskalender/

Natt på biblioteket, för åk 5-6
Har du också drömt om att få tillbringa natten bland alla dina favoritkaraktärer ur böckernas
värld? Fredagen den 16.11 kl 18 påbörjar vi vår myskväll på huvudbiblioteket i Bennäs, och
när vi är tillräckligt trötta rullar vi ut våra sovsäckar och sover. Anmäl dig senast tisd. 13.11 till
lisa.ahlvik@pedersore.fi
044-7557699. Egna sovsäckar och liggunderlag medtas!

TIDER FÖR ALLMÄNHETEN I ESSE ELEKTRO KRAFT ARENAN
Under höstlovet:
Onsdag-fredag kl 10-11.30
UNDER JANUARI-APRIL OCH NOVEMBER+DECEMBER ERBJUDER IDROTTSBYRÅN FÖLJANDE
AVGIFTSFRIA TIDER :
ONSDAGAR 10.00-11.00
ONSDAGAR 15.00-17.00
LÖRDAGAR 17.30-19.30

Pedersöre MI under hösten
STREET FOOD 22.10-5.11
må kl. 18-21 i Sursik skola - Undervisningsköket, Ida Lillqvist
Avgift 15 €. Ingredienskostnaderna, ca 5 €/kurstillfälle och person, betalas till kursledaren.
PERSONLIGA LJUS 19.11-26.11
må 18.30-20.45 i kulturhuset AX - Ateljén, Marie-Louise Thylin .
Avgift 12 € . Materialkostnader ca 6 € betalas åt läraren.
JULGODIS 28.11.2018
Purmogården, Ida Lillqvist
on kl. 18-21, Avgift 10 €
Ingredienskostnad tillkommer och betalas till kursledaren.
För kursbeskrivning och anmälan se mi.pedersore.fi eller tel. 06-7850 275

Biljettköp vid dörren. Endast kontant betalning.2€/barn, 5€/vuxna.
Med iver och charm intar Karies och Baktus pojken Jens mun.
Jens slarvar inte bara med tandborstningen,
utan han älskar också sötsaker – och det gör Karius och Baktus också! Därför stortrivs de i Jens mun. Men en
dag får Jens tandvärk… Vad ska han göra nu? Och hur ska det nu gå för de trollen när Jens besöker
tandläkaren?
Karius och Baktus är skriven av Thorbjörn Egner och utkom
redan i slutet av 40-talet, men hör fortfarande till en av de populära barnböckerna.
Föreställningen rekommenderas för barn i åldern 3-8.
Föreställningens längd: ca 40 min.

