


 

 

 

 

 

Kom med och ha  lite kul med oss i 
sommar! 

 

 

 

 

 

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.

 

Inte ett moln, Så långt ögat kan nå, Inte en droppe regn, på flera dar 
Med en glass I min mun, Å I sandaler av plast, Går jag I solen, Och tänker på dig 
Ljusblåa dagar, Seglar förbi…. Sommaren är kort, de mesta regnar bort men ta vara 

Ann-Margret Hjulfors,  

Ungdomsledare 

ann-margret.hjulfors@pedersore.fi 

044-5850877 

David Englund  
david.englund@pedersore.fi 

Mari-Louise Backlund,  

Ungdomssekreterare 

mari-louise.backlund@pedersore.fi  

050-5345953 

Utgivare: Pedersöre ungdomsbyrå, 2019 Illustratör: Katta Svenfelt



 

 

 

 

Kom med och lär dig FOTA MED MOBILEN 
-en liten kamera med stora möjligheter! 

3-5.6 kl. 10-12 i Bennäs AX från 10 år- 

Gillar du att fotografera? Häng med på en inspirerande fotokurs med mobilkameran som 
verktyg! Testa hur du enkelt får dina bilder att se ännu snyggare ut. Vi lär oss om bildkom-
position, hur ljuset påverkar bilden och lär oss hur man fotograferar bilder på ett proffsigt 
sätt. Vi jobbar med roliga teman.  

Ha din telefon fulladdad, det kommer att behövas.  

Avgift: 10€ 
Ledare: Linda Tallroth-Paananen 

Anmäl till kulturbyran@pedersore.fi / Ulrika Stenmark 

Arr: Kulturbyrån 

 

 

 

 

Bibbaklubb i Ytteresse  3.6, 10.6 och 17.6 

Åk 1-3 träffas kl 10-12 och åk 4-6 träffas kl 13-15 

Häng med på en spännande bibbaklubb! Under tre måndagar före midsommar träffas vi och 

umgås kring böcker. Vi leker, spelar, lyssnar, läser och pratar. Vi får också vara med och påverka 

vilka böcker biblioteket ska köpa in. Är det fint väder kan vi vara utomhus.   

*Bibbaklubben hålls i två versioner: en för dig som har gått ut åk 1-3 och en för dig som har gått 

ut åk 4-6. OBS! Begränsat antal platser. Anmälningar senast 26.5 till lisa.ahlvik@pedersore.fi, 

eller via sms på nummer 044-7557699. Klubbarna går på svenska. 

Ledare: Lisa Ahlvik 

 

Bibbaklubb i Kyrkoby 4.6, 11.6 och 18.6 

Åk 1-3 träffas kl 10-12 och åk 4-6 träffas kl 13-15. 

Häng med på en spännande bibbaklubb! Under tre tisdagar före midsommar träffas vi och um-

gås kring böcker. Vi leker, spelar, lyssnar, läser och pratar. Vi får också vara med och påverka 

vilka böcker biblioteket ska köpa in. Är det fint väder kan vi vara utomhus. Se text ovan * 

Arr: Biblioteket 

Bibliotekets öppet hållningstider under sommaren hittar du på denna QR 

kod 

mailto:kulturbyran@pedersore.fi
mailto:lisa.ahlvik@pedersore.fi


Sommarlovsresa till Power Park 6.6 
Kom med på Ungdomsbyråns sommarlovsresa till Power Park i Härmä! För barn födda 

2008 eller tidigare. Bussen startar från Bennäs Sale kl. 10.00 och är tillbaka ca. kl. 17.00. 

Vi är på nöjesfältet kl. 11-16.  Power Parks anställda mäter längden på alla barn i sam-

band med ankomst till Härmä p.g.a. säkerhetsskäl. 

Pris:   30 €   under 130 cm / 40 € 130 cm ↑ 

I priset ingår buss och åkarmband. Matkostnader tillkommer och barnen förväntas klara 

av att gå och äta vid nöjesfältet på egen hand. Det finns flera restauranger vid Power Park 

och matpriserna varierar. Förvaringsboxar finns och  fungerar med mynt eller pinkod. 

Anmälan under tiden 21-28.5 till ann-margret.hjulfors@pedersore.fi  

Uppge namn, ålder, telefon, och målsmans kontaktuppgifter.   

Du får en bekräftelse på din anmälan senast 29.5. 

Förfrågningar till Ann-Margret via mejl eller brådskande  

på tel. 044-5850877. 

Arr. Ungdomsbyrån 

 

 

 

 

Vi träffas under några tillfällen på våra simstränder i Pedersöre. Där kan du tex 
fiska, simma, leka mm. Ta med lämpliga kläder, fiske utrustning, vatten flaska och 
mellanmål. Ingen anmälan. 

10.6 Forsby gräve kl.10-12 ( simning och lek) 
         Nars simstrand  kl.13-15 ( simning, fiske och lek) 
 
11.6 Nasa simstrand kl. 10-12 ( simning, fiske och lek) 
         Kiisk ( Bockabro) kl. 13-15 ( fiske och lek) 
12.6 Kållby simstrand kl. 10-12 ( fiske, simning och lek) 
         Lepplax ( Plassn) kl. 13-15 ( simning, fiske och lek) 

13.6 Östensö ( båtplats vid lagmansgården) kl. 13-15 ( fiske och lek) 

Arr: Ungdomsbyrån Ax 



Barnläger 17-19.6 
(med 2 övernattningar) 

 

Lägret är för dig som är 8-12 år. Följ med på ett 
skönt läger med strand häng, bollspel, äventyr 
till en öde ö, (häng med om du blev nyfiken) 
och massor med annat kul. . 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.  

Plats: Klippan i Munsala  

Anmälan under tiden 21-28.5 till  

mari-louise.backlund@pedersore.fi  

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

Du får en bekräftelse på din anmälan senast 29.5 

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

Arr. Ungdomsbyrån 

mailto:mari-louise.backlund@pedersore.fi


Katternö Ice Camp  XVI 21-24.7 2019  

ANDERS WIKLÖF Arena  

Kom och starta upp din ishockeysäsong med vårt populära sommarläger i Anders Wiklöf Arena i 
Bennäs. Planerad gruppindelningen enligt följande: 05 o äldre, grupp för de som verkligen tänker 
satsa på ishockey tränas av Ishockeyförbundes tutortränare Robert Salo. 06/07, 08/09 och 10 
födda o yngre. I -05 o äldre kan 24 spelare och 4 målvakter delta i övriga grupper kan 30 juniorer 
delta plus målvakter. 
Deltagaravgiften är 220€ för -05 o äldre, 200€ för-06/07 och 08/09 och yngsta gruppen som beta-
lar 180€. Avbokningsavgift är 20€ fram till 1.6 därefter 50€. I deltagaravgiften ingår 2x50min is-
tid /dag, trevliga aktiviteter mellan ispassen, lunch o mellanmål varje dag. Anmälan via denna 
länk http://www.ifklepplax.fi/index.php/component/chronoforms5/?chronoform=KIC_2019 

 

Tony Sund och Lari Joutsenlahti, Tony ligaspelare i 
Vasa Sport gästar Katternö Ice Camp. Tony har många 
år deltagit i KIC, först som deltagare och senare som 

grupptränare. info Keijo Mäkitalo 044 5674850  

Arr: IFK Lepplax 

4H-medlemmarnas sommarträffar 

4H-ledaren tar med picknick, vi kollar igenom företagshäftena och har uteaktiviteter. 

Bennäs-Östensö, Lövis 17.6 kl. 10-11.30 

Sandsund-Sundby, Kyrkoby skola – 17.6 kl. 12.30-14 

Lepplax, Lepplax skola – 20.6 kl. 10-11.30 

Överesse-Ytteresse-Bäckby, Överesse skola – 20.6 kl. 12.30-14 

Kållby-Edsevö, Kållby-Heimbacka skola – 26.6 kl. 10-11.30 

Purmo-Forsby, Purmogården – 26.6 kl. 12.30-14 

 

Mer info och tider finns på https://pedersore.fs4h.fi/start/ 
Arr: Larsmo-Pedersöre 4H 

Pedersöre 4H

#pedersore4h 

https://www.vaasansport.fi/


 

Simskolor i Pedersöre sommaren 2019 
 

1-12.7.2019 Vid Vilttorpet Kl. 9:30-11:45. För Karby, Sundby, Skutnabba, 
Staffansnäs och Sandsund. Bussen åker från Karbyvägen ca. 8:45 via Sundby, 
Skutnabba, Staffansnäs, Kyrkoby skola och sist via Zorro till Vilttorpet.   

1-12.7.2019 Vid Vilttorpet Kl. 13:15-15:30. För Edsevö, Katternö, Östensö och 
Forsby. Bussen startar från Norfa ca. 12:30 från Edsevö. Kör via Kassvägen ut till 
riksåttan och vidare till Östensö skola och därefter till Forsby (fotbollsplanen). Bar-
nen kommer hem med buss i omvänd ordning. 

15-26.7.2019.Vid Vilttorpet. Kl. 9:30-11:45 , för Kållby (de som simmat 25m!) och 
Bennäs/Lövö.  Bussen startar mitt emot biblioteket i centrum av Kållby ca.  Kl. 9 
och kör riksåttan till hållplatsen vid Sursikinfarten och därefter genom Bennäs till 
Vilttorpet (Road House). 

15-26.7.2019. Vid Plassen, Kl. 9:30-15: 30 i  Lepplax. Förmiddagsgruppen är kl. 9:30-
11:45, för de som simmat 25 meter och mer. Eftermiddagsgruppen är kl. 13:15-
15:30, för nybörjare och de som inte kan simma 25 meter ännu. 

15-26.7.2019. Vid fd. Flynbo daghem (Centrumvägen 137) Kållby. Kl. 13:15-15:30 
vid Kållby simstrand. För de som INTE kan simma 25m. 

 

 

En kurs är 10 dagar (måndag -fredag). 

Minimiålder: Skolberättigad höstterminen 2019. 

Simskoleavgift: 20€/barn och 5 €/per syskon. 

Grupperna och bussturerna är beräknade enligt by-

arna och av praktiska skäl skall man ta kontakt med 

ansvarig simlärare vid eventuellt gruppbyte. 

Information om simskolorna finns även på Fa-

cebook på: Simskola i Pedersöre – nyaste informationen finns där.  

Vid frågor ta kontakt med ansvariga simläraren Emmelie Knutar 050 -4146927. 



 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
Vi har 9 stycken sim stränder i Pedersöre som kommunen sköter om. Du hittar 
alla på QR koden här undertill. På dessa ställen kommer du hitta bokstäver som 
bildar ett ord. Hittar du sol symbolen så vet du att det är rätt . Fyll i bokstaven un-
der rätt nummer. När du tror ha rätta ordet så skicka svaret  till: ann-
margret.hjulfors@pedersore.fi med ditt namn, tel. och ålder. Tävlingen pågår 1.6-
12.8/ Lottningen sker 13.8 
Bland alla som svarar rätt lottar vi ut priser.  
Arr. Ungdomsbyrån Ax 
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Hur många byar finns det i Pedersöre? 

1. 15 

X. 18 

2. 12 

      

Vilken by har flest invånare? 

1. Sandsund 

X. Ytteresse 

2. Bennäs 

      

Hur många skolor finns det i Pedersöre? 

1. 15 

X. 8 

2. 12 

      

Vem är Pedersöres Kommun direktör? 

1. Leif G.W. Persson 

2. Stefan Svenfors 

3. Ulrika Stenmark 

      

Hur gammal är Pedersöre kommun? 

1. 65 

X. 137 

2. 671 

      

                                 Skicka in ditt svar med namn, ålder och telefonnummer senast 6.8 till:  

                                 Ungdomsbyrån/Ann-Margret Hjulfors 

                                 Mjölvägen 1, 68910 Bennäs 

                                 Pris utlottas bland alla som skickar in 



 

 

i Forsby kl. 11.00 

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

Inträde: vuxna 12 €, barn 6 € 

I Forsby kl. 18.00

Inträde 5 €/person  

20 €/deltagare 

För mer info: Facebook: Forsby på Toppen och instagram @forsbypatoppen 

 

Arr: Forsby På Toppen



 

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,  


