
Ungdomsrådet

Pedersöre ungdomsråd bevakar ungdomars intresse i 
kommunen. Är du intresserad av ungdomsrådet och vill 
vara med och påverka ungdomsarbetet? Ta då kontakt 
med ungdomssekreterare (Mari-Louise) mari-louise.
backlund@pedersore.fi Vi finns i Kulturhuset Ax, 
Mjölvägen 1 i Bennäs. Välkommen in och hälsa på oss!

#ungipedesi

Ann-Margret Hjulfors   
Ungdomsledare
044-5850877
ann-margret.hjulfors@pedersore.fi

Mari-Louise Backlund
Ungdomssekreterare
050-5345953
mari-louise.backlund@pedersore.fi 

Utgivare: Ungdomsbyrån 

Musikcafé After Eight 

Erbjuder dig arbetspraktik inom en rad olika områden. 
Är du i åldern 16-29 kan du arbeta i Liljas växthus för 
kortare eller längre perioder.

Ungdomsstationen Fiilis 

Arbetar för ungdomars psykiska hälsa, erbjuder stöd 
med livshantering och är drogförebyggande. Verk-
samheten har låg tröskel och finns till för ungdomar i 
åldern 12-29 år. Du kan komma på besök, ensam eller 
tillsammans, när du behöver någon att prata med. När-
stående (t.ex. föräldrar eller lärare) till ungdomar som 
mår illa är välkomna att konsultera ungdomsstationen. 
Besök är konfidentiella och avgiftsfira. Kolla Facebook 
för aktuellt program och förändringar i öppethålletider.

                  
                  http://tiny.cc/fiilis

Kom in!

Barrvägen 10, Jakobstad. ’’Komin!’’ är ett aktivitetscen-
ter för ungdomar där de kan samlas och bl.a. spela 
bollsporter och sällskapsspel, skruva mopeder eller 
bara umgås i cafeterian. Öppet onsdagar, fredagar och 
lördagar, här under hittar du öppet hållnings tider på:

@kom_in

Kom In

Young
Summer

2019

Har du tankar och funderingar?

Behöver du svar men har ingen att fråga? Sök dig då 
till ungdomsportalen Decibel där du kan ställa frågor 
om Relationer, Kroppen, Studier och mycket mer. 
Ungdomsportalen hittar du på:

Läs böcker och bli belönad

”The library lover game” är utmaningen för dig som 
gillar att läsa, spela eller både och. Allt du behöver är 
det blå häftet, som du får antingen via skolan eller från 
närmaste bibliotek. Första utmaningen är lätt – och du 
kan hämta ut din belöning nästan genast. Sammanlagt 
finns det tre belöningar att spela sig fram till, och du 
har dessutom chansen att vinna fina priser genom lotteri 
när speltiden är över. The library lover game pågår hela 
sommarlovet. Tagga gärna med #wearelibrarylovers på 
sociala medier. Lycka till med läsningen!

Kafé Karneval  29.6  12:00 - 15:00

Ankdammen, Bennäs/Pännäinen

Family Fun / Perheohjelmaa / Familjeprogram 
Live Music
Barnteater, Den klingande grodan,
Lastenteatteri, Soiva Sammakko.
Ät gott och pröva nya spännande smaker. Syö hyvin ja 
kokeile jännittäviä makuja. Eat, smile and relax. 

Welcome – Välkommen – Tervetuloa
www.pedersore.fi/kafekarneval 



The Pink Skithouse Party 3.0
1.6 klockan 20:00-02:00 vid Forsby på toppen 
Artister: På stora scenen Cir. cuz Norge, Bastupojkaran, 
Lil Gang.
I puben: Myyris Party Orkester. 
Inträde 20 €

Tractorpulling 9.6
Fint väder, publik och härliga pulloffs bjuds det på i 
Forsby Dragway Kl. 11
Inträde: - Barn 6 €
   - Vuxna 12 €
Hjärtligt välkomna!
Mer info på Facebook/ Forsby På Toppen och 
Instagram @forsbypatoppen

Nattböjjet 14-15.6
Nattböjjet är en C&R gäddfisketävling. Det är 4:e 
gången Nattböjjet ordnas. Tävlingen hålls som en 
del av Fiskets Natt som i år ordnas för 18:e gången.  
Fiskets natt innehåller förutom fisketävlingar även 
övriga program. Kaffeservering. Välkommen! Mera 
information om nattböjjet och Fiskets natt hittas här: 
kallbyedsevofiskargille.blogspot.com

18.7 Pickup Veteran traktorklass
- Forsby kl. 18
- Inträde 5 € / person 
- 20 € / deltagare

Juli Festivalen Klacken 26.7
Jill Jonsson, Molly Sandén, Robert Wells + Supports 
https://www.facebook.com/LillbyKlacken/

Tidlös, Vandring/löpning. Hela distansen (52 km) 
startar från Vilobacka och halva distansen (23 km) 
startar från Sexsjö. Tävlingen startar från Sexsjön. 
Mer info hittas vid  https://www.ikfalken.fi/

The Pink Skithouse Party 3.1
7.9 klockan 20.00 - 02.00
På scenen: DISPYT, Bob Malmström m.m
Inträde 20 €

Arr. Forby på toppen

Pedersöre MI

Sommarzumba med Camilla Johansson
3.6-5.8 kl: 19:30-20:30 vid Ytteresses danspaviljong 
Avgift: 18€

Virya Sommaryoga med Ida-maria Rak
6.6-7.7 to 18:30-20:00, sö 15:00-16:30
Avgift: 24€

Anmäl dig på mi.pedersore.fi

Musikprogram i skolparken 12.6
kl. 20-21
Arr. Ungdomsrådet i Pedersöre


