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Sommartider! 

”Jag känner det är nånting på gång, sommarti-
der!” 

Såhär sjöng Per Gessle på 90-talet. Och visst kan 
man känna det är något speciellt med denna 
varma tid på året. Flera veckor av sol, bad och 
skönt häng med kompisar. 

I Ungdomsbyråns sommarlovshäfte hittar du sånt 
du kan hitta på under sommarlovet: läger, pyssel 
eller varför inte en resa till fartfyllda Power Park!  

Kom med och dela lite sommartid med oss! 

 

 

Om du har frågor angående aktiviteterna kan du vänd dig till arrangören för just den 
aktiviteten. Kontaktuppgifter hittar du vid varje program. Anmälningarna är bin-
dande. Alla resor och aktiviteter som ordnas av kommunen är drogfria. 

OBS! Egen olycksfallsförsäkring gäller då man deltar i   

sommarlovsaktiviteterna. 

Ann-Sofie Rasmus,  

Ungdomsledare 

ann-sofie.rasmus@pedersore.fi 

044-5850877 

Mari-Louise Backlund,  

Ungdomssekreterare 

mari-louise.backlund@pedersore.fi  

050-5345953 
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Balatako konstkurs 11-15.6 

 
Njut av sommaren och kom med på Balatakos konstkurs! För 7-11-åringar. Vi målar, 
tecknar och formar med olika material och tekniker. Sommarens tema är Konstbyn. 
Kurserna är tvåspråkiga och dras av Iren Mollgren och Sara Sundqvist.  
11-15.6 kl. 9-12  Kulturhuset AX, Bennäs.  

Anmälning till Pedersöre 
Kultur/Ulrika Stenmark 
tel.050-5166169  

Avgift: 40€ (för fem dagar) 

Max 15 deltagare per kurs.     
Välkommen med! 

Arr. Kulturhuset Ax 

Är du intresserad av att åka skateboard? Håller du 
på med trix på BMX-cykeln och vill lära dig mer? 
 
Ungdomsbyrån ordnar gärna kurser i skateboardåkning eller trix vid t.ex. Grubbo i 
Bennäs. Är du intresserad av sen sådan 
kurs? 
Anmäl intresse till  
ann-sofie.rasmus@pedersore.fi   
eller via WhatsApp på 044-5850877 (Ann-
Sofie). Meddela vad du heter, ålder, var du 
bor och vad du skulle vilja lära dig på kur-
sen (t.ex. grunder, hopp och trix, avancerad 
åkning).  
Om det finns tillräckligt med intresse ord-
nas en skate-/trixkurs under hösten på pas-
sande ort i kommunen.  
 



Klippan barnläger 18-20.6 
(med 2 övernattningar) 

 

Plats: Klippan i Munsala  

Lägret är för dig som är 8-12 år. Traditionellt 
program med pyssel,  
musiklekar, bollspel och simning. Klippan finns 
vid Storsand där det finns en härlig badstrand 
med tillgång till bastu. Vi bor i 4-12 personers 
stugor. Lägret kostar 50 €/person. Har man  
två barn betalar andra barnet  40 €.  

Vi tar emot barnen på måndag mellan kl. 12.30– 13.00. Vi avslutar på onsdag kl. 
14.00 med diplom utdelning.  

 

Anmälan under tiden 24-30.5 till  

mari-louise.backlund@pedersore.fi  

Uppge namn, ålder, adress, telefon, ev. allergier och målsmans kontaktuppgifter.   

Du får en bekräftelse på din anmälan senast 1.6 

Frågor till Mari-Louise via mejl eller brådskande på tel 050-5345953. 

Arr. Ungdomsbyrån 

mailto:mari-louise.backlund@pedersore.fi


Katternö Ice Camp 15-18.7 

Kom och starta upp din ishockeysäsong med IFK Lepplax i AW Arenan i Bennäs. Pla-
nerad gruppindelning: 03 och äldre,  04/05, 06/07 och 08 födda o yngre. I varje 
grupp kan 30 juniorer delta plus målvakter. 
Avgift: 220€  (04 och äldre) 200€ (05/06 och 07/08) 
180€ (09 och yngre). I deltagaravgiften ingår  t-shirt, 
2x50min istid /dag, fyss-pass, föreläsning (för föräld-
rar), lunch o mellanmål varje dag.  
 
Mera info och anmälan på www.ifklepplax.fi eller 
Keijo Mäkitalo 044 5674850  

Arr: IFK LEPPLAX 

Barnfest 12.7 i Essegården  

med Pettson och Findus & Apan Anders 
Barnfest kl. 17-18.30 med Pettson och Fin-
dus & Apan Anders är ett familjeevenemang 
som bjuder på barnteater, musik, lekar, pys-
sel och trevlig samvaro. Programmet inleds 
med den roliga och musikaliska barnpjäsen 
Findus flyttar ut, som handlar om det väl-
kända paret och deras tokroliga vardag. Fin-
dus spelas av Julia Högnabba och Pettson av 
Samuel Karlsson. 

Efter teaterföreställningen blir det musik då 
Apan Anders leder publiken i glada rörelse-
och aktivitetssånger. Scenprogrammet följs 
av pyssel, lekar och gratis ansiktsmålning. 
Det finns också möjlighet att köpa någonting smått att äta. Barnen får aktivt delta i 
programmet och alla är hjärtligt välkomna!  

Pris: 12 €/biljett, 0-1-åringar gratis. Köp biljetter på butik.estrad.fi eller vid evene-
manget. 

Mera info: barnfest.fi & estrad.fi 

Arr. Barnens Estrad, i samarbete med Överesse UF  



Simskolor i Pedersöre sommaren 2017 
25.6-6.7.2018 Vid fd. Flynbo daghem i Kållby. För de som INTE kan simma 25m. 

25.6-6.7.2018.  Vid Plassen i  Lepplax. NYTT: Grupper för både de som kan och inte 

kan simma 25 m. 

25.6-6.7.2018 vid Vilttorpet för Kållby (de som simmat 25m!) och Bennäs/Lövö.   

9-20.7.2018 vid Vilttorpet För Karby, Sundby, Skutnabba, Staffansnäs och Sandsund.  

9-20.7.2017 vid Vilttorpet För Edsevö, Katternö, Östensö och Forsby.  

Minimiålder: Skolberättigad höstterminen 2018. 

Kontakt: Emmelie Knutar  

050 -4146927. 

 

Simskolor i Esse  
2-14.7 Simskola 1 vid Nasa i Ytteresse 
16-28.7 Simskola 2 vid Nasa i Ytteresse 
16-28.7 Simskola 3 vid Heimstranden, 
Lappfors 
Barnen delas in i grupper enligt simkunskap. 
Kontakt: Nina Söderman tfn 050-5923085 

 
Simskolor i Purmo 
2-14.7.2018 kl. 10-13  Nederpurmogruppen vid Nars simstrand 
2-14.7.2018 kl. 13-16 Överpurmogruppen vid Nars simstrand 
Simskola ordnas också 7.7 för barn födda 2011 eller tidigare. Avslutning 14.7 för båda 
grupperna.  
Kontakt: Therese Granvik 050-3224112  

 
 
Mer information om simskolorna samt anmälning hittar du på http://
www.folkhalsan.fi/sim där du klickar dig vidare till sommarsim skolor och simskolor i 
Österbotten.  
Information finns också på Facebook: Simskolorna i Pedersöre. 
 



4H-medlemmarnas sommarträffar. Kom och träffa 4H-ledaren över en picknick. Vi 
kollar igenom företagshäftena och har  uteaktiviteter.                                                 
Bennäs-Östensö: Lövis 18.6, Sandsund-Sundby: Kyrkoby skola 18.6, Lepplax: Lepplax 
skola 21.6, Överesse-Ytteresse-Bäckby: Överesse skola 21.6, Kållby-Edsevö: Kållby-
Heimbacka skola 27.6, Purmo-Forsby: Purmogården 27.6 

19-20.6  Äventyrsläger  Vi samlas kl. 10.00 och slutar följande dag kl 16.00. 
Kom med på ett spännande läger fyllt med Escaperoom, skogsäventyr, simning, pys-
sel.. Du behöver ta med dig tält, madrass, sovsäck och kläder och annat smått och 
gott för 2 dagar. 
Ammälningar senast 10.6 till jessica.roos@fs4h.fi. 
Pris: 45€ för medlemmar och 55€ för övriga 

21.6 Power Park  Vi åker tillsammans med Nykarleby, Larsmo och Botnia 4h förening-
ar. Framme träffar vi medlemmar från Malax, Närpes och Kristinestad. 
Pris:  längden under 130 cm, 50 €, över 130 cm, 60 € och endast inträde, 25 €. 
Bussen åker: 8:30 Terjärv Smarket,  8:50 Nedervetil Sale,                            
9:10 Kronoby Idrottshall, 9:25 Neste Edsevö, 9:40 Strandis Larsmo, 
10:10 Nykarleby Torg. 
Anmälningar till jessica.roos@fs4h.fi senast 15.6. 

25-25.6 Kaninläger. Har du en kanin eller är intresserad av att skaffa dig och lära dig 
mera? Då ska du komma på vårt övernattningsläger i Högnabba i Terjärv och få dig 
en stor dos kunskap.  Ta med dig tält att sova i och allt du behöver för två dagar. Gi-
vetvis också din kanin i transportbur och mat åt den. 
Kostar 45€ för medlemmar och 55€ för övriga.          
Anmälningar till jessica.roos@fs4h.fi senast 17.6 

1-2.8 Fiskeläger vid Seljes. 50 € för medlemmar, 60€ för övriga. Vi övernattar i 
Jaktstugan vid Seljes och fångar storfisken. Ta med gummistövlar, flytväst!!, lämpliga 
kläder, madrass,  kudde,  sovsäck… allt du behöver  för 2 dagar. Vi samlas kl 10.00 
och slutar följande dag kl 16.00.  
Anmälan till jessica.roos@fs4h.fi senast 24.7 

 

Mer info och tider finns på 

Pedersöre 4H

#pedersore4h 



 

 

i Forsby kl. 11.00 

Vi hoppas på fint väder, publik och härliga pulloffs. Familjeevenemang! 

Inträde: 10€/6€ 

Premiär 30.6 

Manus: Tommy Olin 

Regi: Lilian Petterson. 

Mer info på www.pedersoreteater.fi 





 



Sommarlovspyssel: Recept – Stora sega såpbubblor 

½ dl diskmedel 

¼ – ½ dl glycerol köps t.ex. på apoteket 

3– 4 dl vatten 

1 tsk strösocker 

Blanda försiktigt så att det inte bildas lödder. 

Minska eller öka vattenmängden. Pröva dig fram till du hittar en blandning som du 

vill ha den. 

1. Nu ska du tillverka ditt ”trollspö”. Trä på metallbrickan med snöret i hålet. Knyt 

sedan ena änden av snöret i änden av den ena pinnen. 

2. Lägg ned allt på bordet och forma en triangel och se till att porportionerna är 

jämna. Fäst sedan andra änden av snöret på änden av den andra pinnen. 

3. Slutligen knyter du ihop den tredje delen av snöret på pinnen du började med. 

Nu ska en triangel ha formats. 

5. Sänk sedan ned ändarna av pinnarna och snöret i hinken. 

6. Dra försiktigt upp allt, medan pinnarna hålls ihop. Separera därefter pinnarna 

långsamt, rör dig bakåt, med trollspöet framför dig, och se en jättebubbla ta form. 

Bilden är lånad från expressen.se 



 

Alva 

Nygård 

 

14.6 kl. 20 

i Skolparken 

Tipsa oss gärna om klubbönskemål och evenemang! Information 

om ungdomsrådet och aktiviteter för barn och unga hittar du på  

www.pedersore.fi/ax/ung 

 

Pedersöre ungdom #ungipedesi 

 

Kika gärna in till oss! Ungdomsbyrån i Kulturhuset Ax,  

Mjölvägen 1, Bennäs. 

Sommartävling 

Är du bra på något speciellt? Har du en talang du vill visa upp? Kanske är du extra 

bra på trix på trampolinen? Eller kan du trixa med skateboarden eller BMX-cykeln? 

Kanske du är expert på att sjunga baklänges? Eller har du specialkunskaper i ett 

ämne som du vill visa upp? Filma din talang och skicka videon till  

ann-sofie.rasmus@pedersore.fi senast 10.8. 

Bland bidragen väljs en vinnare, så skriv också dina kontaktuppgifter så du kan få 

ett pris hemskickat om ditt bidrag väljs. Vinnaren meddelas personligen. 


