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Allmän information 

Anmälan 

Kontrollera vem som är arrangör till evenemanget. Anmälan till alla aktiviteter som 

ungdomsbyrån ordnar sker 15.2-20.2 kl. 12  om inget annat nämns. (Anmälan till 

evenemang som ordnas av andra arrangörer sker direkt till arrangören.) Anmäl dig 

via e-post till Ann-Sofie eller Mari-Louise. Skriv i ditt 

mejl: 

 Aktiviteten anmälan gäller 

 Namn och adress  

 Ålder 

 Telefonnummer 

 Telefonnummer till vårdnadshavare 

 Allergier 

 Annan viktig information (ev. mediciner osv.) 

Du får en bekräftelse på din anmälan senast 21.2. Om du har frågor kan dessa ställas 

via e-post, mer brådskande via telefon (samtal eller sms). Anmälningarna är bin-

dande. Alla resor och aktiviteter som ordnas av kommunen är drogfria. 

OBS! Egen olycksfallsförsäkring gäller då man deltar i sportlovsaktiviteterna. 

 

Ungdomsbyrån 

Ann-Sofie Rasmus, Ungdomsledare 

ann-sofie.rasmus@pedersore.fi 

044-5850877 

Mari-Louise Backlund, Ungdomssekreterare 

mari-louise.backlund@pedersore.fi  

050-5345953 

Utgivare: Pedersöre ungdomsbyrå, 2018 

Illustratör: Katta Svenfelt 
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Lördag 24.2—Söndag 25.2 

Snowboardkurs vid Bergö kl. 12 

Ungdomsbyrån ordnar två kurser i snowboardåk-
ning vid skidbacken på Bergö.  

Begränsat antal platser.  

24.2 kl.12- 16 Nybörjarkurs 

25.2 kl. 12-16 Avancerat, grunder i hopp,  

trix och säkerhet 

Ledare: Björn Snellman  

Kursavgift: 15 € /deltagare/dag och då ingår kurs och liftkort (betalas till ledaren). 
Tag med egen matsäck. Hjälmtvång!  Väderreservation. Köldgräns –15 grader. 

Snowboard, skor och hjälm kan hyras för 12 € / dag. Hjälm 3 € / dag. Hyran för ut-
rustning betalas till Bergö och ingår inte i kursavgiften. Begränsat antal.  

Anmälan till Ann-Sofie (se sid 2).     

Arr. Ungdomsbyrån & Pedersöre 4h 

 

Måndag 26.2            

Riddag vid Stall Kvarnbacken kl. 10  

Riddag vid Stall Kvarnbacken i Esse. För dig som är 8 år eller äldre, kl. 10-14.  

Ta med egen skyddsutrustning ifall du har, hjälm finns att låna. Ta med varma kläder. 
Det finns även möjlighet till pulkaåkning så ta med 
egen pulka.  

Köldgräns -15. 

Anmälan till pedersore@fs4h.fi  senast 21.2 

Pris: 45€/pers lunch ingår. (min. 5 delt. max 20).   
       

            
       

               Arr. Pedersöre 4H 
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Måndag 26.2 

Sportiskul vid Sportis kl. 12-15 

Kom med på en fartfylld dag i Sportis! En aktivitetsbana för 
barn i skolåldern. 

Ingen anmälan. Ingen deltagaravgift. Barnen deltar på för-
äldrarnas ansvar. 

Arr. Kulturhuset Ax 

 

Bergö slalombacke och skidstugan  

Bergö skidbacke håller öppet hela sportlovsveckan 
och varje helg kl. 12-16. Utrustning finns att hyra.  

Liftkort: 8€/dag.  

OBS! Måndag 5€ (Idrottsbyrån sponsrar).   

Mer info på Facebook ”Bergö backen”.        Arr. If PP  

 

Dockteater i Purmo kl. 18 

Dockteatern Den lilla farbrorn visas på bibban i Purmo 

kl. 18– 18.45. Unga teatern och Dick Idman har satt 

upp en liten föreställning baserad på Barbro Lindgren 

berättelse. Teatern handlar om ensamhet och glädje, 

svartsjuka och vänner.  För barn i åldern 3-6 år. Anmä-

lan till bibl.pedersore@pedersore.fi eller 06-7850280 

senast 21.2.           

              Arr. Biblioteket 

 

Tortilla- och filmkväll i AX kl. 18 

Vi lagar tortillas och har mysig filmkväll med 

snacks i Kulturhuset AX. För dig som är 10-12 

år, kl. 18-20.30. 

Anmälan till pedersore@fs4h.fi  senast 21.2. 

Pris: 3€/pers (max 15 delt.) 

Arr. Pedersöre 4H 
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Tisdag 27.2 

Resa till SuperPark i Uleåborg 

Superpark är en aktivitetspark i Uleåborg där man kan åka skateboard, kickbike, ut-
öva parkour, spela golf, klättra högt, hoppa på trampoliner, testa på hängglidning, 
rutscha ner för en backe och mycket annat. Mer info på http://www.superpark.fi/sv/
superparker/parkerna/oulu.html 

Resan är för åk 5 och uppåt. Ta med egna inneskor om du har, strumpor eller tossor 
går också bra (inte barfota). Du kan låsa in dina saker i en box, med 1€ som pant. 
Lunchbuffé ingår i priset och serveras kl. 11-14 i parkens restaurang. Hjälmtvång för 
skateboard och kickbike. 

 

Pris: 35€ (buss, inträde och lunchbuffé) Betalas i bussen. 

Buss 1: Sandsund (Zorro) kl. 7.30, Bennäs Sale kl. 7.40, (...Edsevö Neste kl. 7.45) 

Buss 2: Edsevö Neste kl. 7.35 

Hemresa kl. 16.00 (Beräknad ankomst till Edsevö ca kl. 19, därefter kör buss 1 vidare 
samma rutt som vid start.) 

Anmälan till Ann-Sofie (se sid 2). Meddela var du vill stiga på.  

Arr. Ungdomsbyrån 
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Tisdag 27.2 

Lillappen i Lappfors kl.13 

Kom med på en skiddag för barn i alla åldrar  kl. 13– 

15 vid Skidstugan i Lappfors! Lillappen är en skid 

”tävling” för nybörjare där spåret är ca 1 km långt. 

Efter rundan får alla deltagare ett diplom. Det bjuds 

på varm korv med bröd till alla deltagare. Vi håller fyr i 

brasan för hungriga föräldrar som dock bör ta med 

egen korv för korvgrillning. 

Man kan också åka pulka vid Skidstugan.  

Anmälan till kulturbyran@pedersore.fi senast 23.2. Uppge eventuella allergier vid 

anmälan. Barnen deltar på vårdnadshavares ansvar.   

Deltagaravgift: 2 euro/ barn (betalas på plats)  Arr. Kulturhuset Ax & Pedersöre 4H 

Onsdag 28.2 
Konstkul på Ax kl. 10 

En kreativ dag på Ax kl. 10-14 för barn i 
skolåldern. Vi inspireras av konstvärlden 
och experimenterar med papper och 
kartong. Vi skapar roliga huvudbonader 
och färgglada masker eller hattar till-
sammans. Ta med egen restkartong ifall 
du har det hemma. 

Ta med egen matsäck.  

 

Pris: 5 euro/deltagare 

Anmälan till kulturbyran@pedersore.fi 
senast 23.2. 

Arr. Kulturhuset Ax  

 

 

Frågor och funderingar? Gå in på decibel.fi 
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Måndag 26.2– Tisdag 27.2 
LEGO MINDSTORMS ROBOT-WORKSHOP, GRUNDKURS   
Kulturhuset AX - Samlingsrummet 

Ledare: Jonny Björkström  
må 10.00-16.00, ti 10.00-16.00,  

Kursavgift 16 €  

 
Sportlovskurs. Lämplig för dig som går på åk 5 eller 
är äldre. Under denna kurs kan deltagarna upptäcka 
vetenskap, design och matematik med hjälp av ro-
botteknik.  Ta med egen matsäck. Mer info på hem-
sidan 

 

 

Onsdag 28.2– Torsdag 29.2 

LEGO MINDSTORMS ROBOT-WORKSHOP, FORTSÄTTNINGSKURS  
Lövis 

Ledare: Jonny Björkström  
Ons 10.00-16.00, tors 10.00-16.00,  

Kursavgift 16 €  

 

Sportlovskurs. Lämplig för dig som går på åk 5 
eller är äldre. Under den här kursen lär sig del-
tagarna mera om Bluetooth och avancerad 
programmering. Läs mer på hemsidan. 

 

Anmälan till kurserna senast 20.2 till Pe-
dersöre MI tel. 06-7850275 eller via hemsi-
dan www.mi.pedersore.fi 
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Torsdag 1.3 

Resa till Tropiclandia 

Besök badparadiset Tropiclandia i Vasa och njut av den tropiska värmen i badet på 
sportlovet. Resan är för dig som är 10 år eller äldre.  

 

Buss 1: Esse kommunbyrå kl. 8.15, Ytteressse f.d. M-boden kl. 8.20,  

Kållby Sale kl. 8.25, Edsevö Teak Deck kl. 8.35. 

Buss 2: Bennäs kommungård kl. 8.45, Sandsund Zorro kl. 8.50, Sundby kl. 9.00,  

Karby vägskäl kl. 9.05. 

Hemfärd ca 14.00 

 

Anmälan till Mari-Louise (se sid 2). Meddela var du stiger på! 

Pris: 25€ (buss, simning, mat) 10-12 år. 

         30€ (buss, simning, mat) 13 år ↑ 

Arr. Ungdomsbyrån 
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Torsdag 1.3 

Skrubiluttan Å Skrubilej kl. 13.00 på Ax 

En konsert med roliga, rytmiska och stämningsfulla låtar varvat med påhitt och histo-

rier ur trollens vardag. Tillsammans med Skrubiluttan Å Skrubilej får publiken delta i 

musikskapandet i en fantasiorkester med sång och spel på egna instrument. Ta med 

dig ett litet rytminstrument om du har, så skapar vi musik tillsammans! Konsertens 

längd är ca 45 minuter. 

Fritt inträde! 

Gör din egen pappersskulptur 

Öppen verkstad i Ax kl. 14-15 (efter konserten). Konst är inte 

krångligt! Du får utforskar skulpturens värld och skapa ett 

häftigt konstverk med enkla material. Kom och lär dej nya 

sätt att återbruka kreativt och roligt. Vi använder papper, lim-

pistol, tusch och det allra viktigaste: vår fantasi!  

Du som är 8 år eller yngre, kom tillsammans med en vuxen. 

OBS! 20 platser. Drop-in om lediga platser finns. 

Anmäl till kulturbyran@pedersore.fi senast 23.2. 

 

Arr. Kulturhuset Ax 
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Tider för allmänheten 

Idrottsbyrån i Pedersöre erbjuder kostnadsfria istider vid AW Arenan för allmänhet-
en under sportlovet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tider för allmänheten vid Esse ElektroKraft Arenan 
under tiden januari-april och november-december 

Onsdag kl. 10-11 & 15-17 

Lördag 17.30-19.30 

 

 

Skridskoåkare och skidåkare! 
Idrottsbyrån kan i år erbjuda en ca 150 m lång bana för skridskoåkning på grusplanen 
vid idrottscentret i Bennäs. 

Information om kommunens skidspår hittar du på 
www.pedersore.fi/ax/idrott/idrottsplatser/skidspar/ 

Utan klubba: 

25.2 10-11:00        26.2  11-14:00 

27.2  11-13:00                     28.2  10-13:00 

1.3   12-14:00             2.3   10-13:00 

Med klubba: 

25.2    11-12:00              26.2  14-17:00 

27.2    13-15:00             28.2  13-16:00 

1.3      14-16:00       2.3   13-16:00 
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Senare i vår… 

Slalomresa till Vuokatti 10.3 

Häng med till Vuokatti med Andra ungdomsringen! 

Buss: Purmogården 06.00, Essegården 06.15, Ytteresse Kjell-

man parkeringen 06.20, Kållby Sale 06.25, Edsevö Neste 

06.30. Hemma igen ca 21.00. 

Avgift: 50 € (liftkort+buss) enbart buss 25 € 

Barn under 15 år tillsammans med vuxen. Resan sker på eget ansvar. Anmäl dig till 

Jessica 040 7267897 senast 4.3  OBS! Bindande anmälan. 

Arr: Andra ungdomsringen rf 

 

Sportloppis 24.3 vid Esse elektro kraft arenan 

Försäljning av sportutrustning och caféförsäljning. 5 €/försäljare. An-

mälan senast 19.3 till Karin 0503452542. Mer info på www.esseik.fi. 

 

Pelle Svanslös och familjelördag på Wasa Teater 14.4 

Pelle Svanslös är en varm och hjärtlig föreställning med mycket humor – för hela fa-

miljen! Föreställningen är ca 2 h lång inkl paus och rekommenderas för barn från 5-

år. 

Före föreställningen deltar vi i teaterns familjelördag. Du får delta i ett roligt äventyr i 

Teaterns utrymmen och efter föreställningen får du kika in bland kulisserna. Buss 

från AX. 

Anmäl dig till kulturbyran@pedersore.fi  

Avgift: 15 €/barn  

30 €/vuxna (buss, 

biljett och familjelör-

dag) 
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Under sportlovet kan man hashtagga bilder på Instagram och Facebook 

med  

#sportlov2018 #ungipedesi  

Huvudbiblioteket 

Må 12 - 20  

Ti 12 - 20  

On 12 - 20  

To 10 - 17  

Fre 10- 17  

Purmo bibliotek 

Må 14 - 19  

Ti 9 - 15  

On 14 - 19  

To 9 - 12  

Fre 9 - 15 

Kyrkoby bibliotek 

Må 12 - 19  

Ti 9 - 15  

On 15 - 19  

To 9 - 12  

Fre 9 - 13  

Ytteresse bibliotek  

Må 11 - 19  

Ti 9 - 14  

On 9 - 14  

To 11 - 19  

 

Kållby bibliotek  

Må 15-19  

On 9-14 

To 15-19  

Fre 9 - 13  

Överesse bibliotek  

Må 9 - 15  

Ti 15– 19  

On 9 - 15  

To 15 - 19  

 

 

Lepplax utlånings-
station  

Må 10-14 

Ti 16 - 19  

On 9 - 14  

Lappfors utlånings-
station  

Ti 13 - 19  

Sundby utlånings-
station  

Ti 9 - 11, 17 - 20  

Alla bibliotek i Pedersöre har normal öppethållning under sportlovet. Webb-

biblioteket är öppet dygnet runt och du hittar oss på www.fredrikabiblioteken.fi/

pedersore  

TÄVLING 

För dej i åk 1-4. Delta i bibliotekets tävling 

under sportlovet! Pris utlottas bland deltagarna. 

Besök oss på bibban för mera info. 


