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Hej ! 

Sommarlov igen.. såå skönt ! Härliga soliga dagar inga  läxor och utan 

någon klocka som ringer,  istället lek och bad med kompisar. Hoppas 

du får många sådana dagar denna sommar! Ibland vill du kanske ändå 

hitta på något... Här har vi några förslag på vad du kan göra i sommar. 

Kom på läger, se på teater, pyssla,  sporta mm.  Hoppas du hittar nå-

got som du gillar!  Ungdomsbyrån önskar er alla en riktigt skön som-

mar!  

 

 

Hitta oss på FB : Ung i Pedesi 

Följ oss på Instagram Pedersorekultur  #ungipedesi  

 



 

Idrottsläger 6-7.6 kl. 10-15, centralidrottsplan i Bennäs  

 
Varm mat serveras båda dagarna, men ta gärna med egen dricka och mellanmål.  
Lägret hålls utomhus, så ta med kläder för alla väder. Busstransport ordnas och 
busstidtabellen meddelas på www.ikfalken.fi och fb.com/ik falken friidrott. 

Anmäl dej senast torsdag 2.6. Anmälning systemet öppnas 15.5. Meddela samti-
digt om du kommer med buss och ev. dieter. 
Priset för lägret är 20€. Två syskon från samma familj betalar 30€ och tre syskon 
40€. För barn födda 2008 eller tidigare. 

Arr. IK Falken  

Idrottskola  i Pedersöre 

Ledare för skolan är Caroline Smedberg,  
carolina.smedberg@wau-ry.net 040-6866270.  
Idrottsskolan kostar 10 €.och där ingår en dricksflaska.  
 
Anmälan gör du på www.ikfalken.fi  

I idrottsskolan leker vi olika lekar, spelar bollspel och  
bekantar oss med lite friidrottsgrenar. Alla kan delta och  
inga förhandskunskaper behövs. Kom med och ha roligt  
tillsammans med andra! 

Arr: IK Falken, WAU rf och Pedersöre idrottsbyrå 

 

 Måndag  13.6, 20.6, 27.6                     Onsdag 15.6, 22.6, 29.6 

Lappfors 9.30-11                Purmo 9-11                      

Överesse 11.30-13         Forsby 11.30-13        

Kållby 14-15.30 

Tisdag 14.6, 21.6, 28.6           

Lepplax 9.30-11 

Bennäs 11.30-13 

Kyrkoby 14-15.30       

http://www.ikfalken.%1ffi


 

 

Paddlarskola 9-12 år  

Ordnas vid Botnia Canoes kanotskjul.  

Övernattning sker i tält (eller hemma).  

Max 10 deltagare. Du bör vara simkunnig. 

Anmälningar/Förfrågningar till  
botnia.canoe@gmail.com eller  
Leif Lunabba, 050 3724475.  Kursavgift 60 €. 

7-8.6 ”Fångarna på Köpmanholmen” Distriktsläger på Köpmanholmen, för 10 
år och äldre. Övernattning i tält. Deltagaravgift 45€ för medlemmar, icke med-
lemmar  ta kontakt! 

13-16.6 Matskola i Bennäs 
8-12.8 Matskola i Jakobstad 
3.8 Dagsutfärd till Sand Hill Ranch i Överpurmo 

Dagen bjuder på bl.a. ridning (för nybörjare)  
och lassokastning. Start kl. 9.30 från Bennäs.  
Max 8 deltagare. 
 
Sommarträffar kl. 18-19 

18.7 Bennäs i LöVis, 19.7 Kyrkoby skola, 21.7  
Ytteresse paviljong, 25.7  Edsevö skola,  
26.7 Purmogården, 27.7 Essegården, 28.7 Forsby  byagården,  
1.8 Sundby samlingshus, 2.8  Kållby samlingshus, 4.8 Lepplax samlingshus  

Anmälning och mera info på vår hemsida! www.pedersore.fs4h.fi 
 
Verksamhetsledare: Tanya Snellman tel. 050 559 3438  
tanya.snellman@fs4h.fi 

4H-instruktör Sabina Mattjus tel. 050 559 3440 sabina.mattjus@fs4h.fi 

mailto:botnia.canoe@gmail.com


Kulturhuset AX kl. 10-12 

Kom med och prova på att spela du som är mellan 6-10 år. 
Vi spelar fiol, gitarr och kantele. På workshopen spelar  
och sjunger vi roliga, nordiska, folkliga låtar  
med svängiga arrangemang. Inga förkunskaper  
eller egna instrument behövs för att delta,  
instrument att prova spela på finns färdigt på plats.  

Avgift 3 €/person 
 
Lärare är fiol- och folkmusikpedagogen  
Johanna Lönngren.  

Anmälning till Kulturbyrån 050-5166169 senast den 30.5 

Är du detektiv, monsterjägare, pirat, prinsessa  

eller mangafigur? Vi planerar en personlig  

dräkt med enkla kreativa och lösningar.  

 

Kom ensam eller ta en vuxen med dig.  

Max 12 deltagare.  

Avgift 10€. Ev. materialavgift kan tillkomma. 

Lärare: Åsa Broo 

13-14.6 Må kl. 14-16, Ti kl. 10-15 (egen matsäck med) i Kulturhuset AX 

Anmäl till Kulturbyrån 050-5166169. 



för nybörjare   

14.6 Kl. 9-12 vid Ytteresses skateramp och kl. 13-16   

vid Kållby samlingshus 

15.6 kl. 9-12 vid Kyrkoby skola  

17.6 kl. 9-12 vid Grubbo ( Bennäs) 

Ta med dig dricka och ett litet mellanmål. Eget  

skatebord (och skydd om du har).  Hjälm Obligatoriskt !!  

Ledare för kursen är  Gaurav Singla  

Anmäl senast 30.5 till Ann-Margret 044-5850877.  Avgift: 3 €/ person / gång 

kl. 17.00, Grubbo i Bennäs 

Kom med och tävla eller titta. Musik och korvgrillning hela kvällen! 

Klasser: åk 1-6, åk 7-9, öppen klass 

Regler: Alla klasser har en kvalificerings-run och en final-run. En run är 60 se-
kunder.  I klass åk 1-6 får alla skejta båda runs. I klasserna åk 7-9 och öppen  
deltar de 6-8 bästa från kval till final beroende på hur många deltagare det 
finns. Anmälan på plats från kl. 16.00. Tävlingsavgift: 8 € / person. Tre bästa i 
alla klasser får ett pris. Alla som tävlar får korv och dricka. 

Deltagarna bedöms enligt stil, svårighetsgrad av tricks, fart, mångsidighet, hur 
många tricks man klarar (landar), unikhet (hur påhittig man är). Endast för ska-
teboards, inte kickbikes 

 
Evenemanget är naturligtvis rusmedelsfritt.   
OBS! Vid regn inhiberas evenemanget. Se Facebook/Ung i Pedesi  
 
Arr. Kultur & Ungdomsbyrån i sammarbete med Pedersöre 4H 



Varje måndag med början från den 9.5 kl.18.00 
Info Anders Wärnman, ordförande   
tel. 040-7641 568

Missa inte chansen att få lära dig av ett proffs! 

Inxi är född och uppvuxen i Pedersöre, bor  

idag Stockholm och jobbar runt hela världen.   

Hon har flera gånger hållit kurs i Pedersöre och  

är väldigt uppskattad som lärare.  Är du nyfiken  

på INXI? Googla Ida INXI Holmlund.  

Streetdance I  16-17.6 kl. 10-12, Anderssénsalen 

för 9-12 år, för nya dansare. Avgift: 10€ 

Du får lära dig grundstegen i olika streetdance- 

stilar, improvisationsövningar och kortare  

koreografier. 

Streetdance II 16-17.6 kl. 13-15, Anderssénsalen 

för 12 år eller äldre, för erfarna dansare. Avgift: 10€ 

Anpassad klass efter gruppens behov, vi utvecklar våra grundtekniker,  gör  

improvisationsövningar och lär oss en hiphop koreografi. 

Anmäl till kulturbyran@pedersore.fi eller 050-5166169  

I Bennäs, för barn 2 år eller äldre, inget inträde 

kl. 17.30 Klingande Grodan och den förunderliga främlingen 

kl. 18.30 Soiva Sammakko ja merkillinen muukalainen 



20-22 juni (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. Frågor och info tel. 050-
5345953, Mari-Louise Backlund.  
Arr: Ungdomsbyrån 
 
Förhandsanmälan; senast 30.5 till mari-
louise.backlund@pedersore.fi .  Uppge namn, 
ålder, adress, telefon, ev. allergier och måls-
mans kontaktuppgifter.   

Bygg ditt eget flytetyg i sommar och skicka in en bild på när flytetyget flyter! 

Regler: flytetyget ska vara gjord av barn( övre åldersgräns 15 år), vid behov kan 

man ta hjälp av någon vuxen. Flytetyget ska byggas under sommaren 2016. Det 

kan se ut hur som helst och du får använda vilket material som helst.  Flytetyget 

måste flyta!  Bland alla som skickar in bidrag utlottas ett priser.  

 

Posta din bild senast 5.8. Skriv namn på vem som byggt och en beskrivning på 

flytetyget och kontaktuppgifter till ann-margret.hjulfors@pedersore.fi eller på 

vanlig post; Ungdomsbyrån, Pedersöre Kommun PB 1, 68911 Bennäs.  

Märk kuvertet med ”FLYTETYG” Lycka till!! 

mailto:mari-louise.backlund@pedersore.fi
mailto:mari-louise.backlund@pedersore.fi


15.7 Vid fd. Flynbo daghem Kållby. Kl. 9:00-11:15 vid Kållby simstrand.  

För de som INTE kan simma 25m. 

4-15.7 vid Plassen, Kl. 9:00-11:15 i  Lepplax. 

4-15.7 vid Vilttorpet. Kl. 12:45-15:00, för Kållby (de som simmat 25m!)  

och Bennäs/Lövö. Bussen startar emot biblioteket i centrum av Kållby ca.  

Kl.12:15 och kör riksåttan till håll platsen vid Sursik infarten och därefter  

genom Bennäs till Vilttorpet. 

18-29.7 vid Vilttorpet Kl. 9:00-11:15. För Edsevö (Norfa) ca. 8.15, Katternö, Östensö 

och Forsby. Kör Kassvägen ut till riksåttan och vidare till Östensö skola ,därefter till Forsby 

(fotbollsplanen). Barnen kommer hem med buss i omvänd ordning. 

18-29.7 vid Vilttorpet Kl. 12:45-15:00. Bussen åker från Karbyvägen ca. 12:00 via 

Sundby, Skutnabba, Staffansnäs, Kyrkoby skola och via Zorro till Vilttorpet. 

Minimiålder: Skolberättigad höstterminen 2016. Simskoleavgift: 20€/barn eller max 30€/

familj. Ingen förhandsanmälan. Vid frågor ta kontakt  med ansvariga simläraren Emmelie 

Knutar 050 -4146927. 

Simskola vid Nars 

4-16.7 simskolan hålls även på lördag 9.7 och simskolavslutningen hålls lördag 16.7 kl. 

11. INGEN BUSS ordnas till simskolavslutningen, alla tar sig till Nars på egen hand.  

De barn som är födda 2009 eller tidigare är välkomna. Anmälan görs fr.o.m. i år elektro-

niskt via folkhalsan.fi/sim, senast 23.6.2016. Avgiften för simskolan är 15 €/barn (i pri-

set ingår två stycken simmärken), busstransport ingår.  

Simlärare sommaren 2016 är Emma Thodin (ansvarig), Mirella Stenman och Joanna Grön. 

Lekledare är Andrea Villbacka, Samuel Granvik och Linus Grön.  

Simskola 1 NEDERPURMO hålls på förmiddagen kl. 10-13 

Bussen kör Nybrännvägen – Sisbacka – Nordanå – Högsnåre – Käcko – Stenvatten - Nars 

Simskola 2 ÖVERPURMO hålls på eftermiddagen kl. 13-16 

Åvistbarnen anmäler sig till Simskola 2, Holmströms taxi kör från Åvist till Nars.  

Bussen kör: Vilobacka – Sandnabba – Lassfolk (Kulturgården) – Lillby –  

Forsnabba – Nordanå – Slip – Österleden – Härmälä - Nars 

 

Simskola i Esse 

4.7-16.7 Simskola 1 vid Nasa, Ytteresse 

18.-30.7 Simskola 2 vid Nasa, Ytteresse 

18.7-30.7 Simskola 3 vid Heimstranden, Lappfors 

Anmälningen sker i år elektroniskt via Folkhälsans hemsida. 

Mer info fås av simombud Nina Hermann 050-5923085. 



16-20.7, AW Arenan, Bennäs 
Kom och starta upp din ishockeysäsong med IFK 
Lepplax. Planerad gruppindelning: 00 och äldre,  
01/02, 03/04, 05/06 och 07 födda o yngre. I varje 
grupp kan 30 juniorer delta plus målvakter. 
Avgift: 220€  (200€ för 07 födda och yngre). I delta-
garavgiften ingår  inträde på Fredrik Norrenas välgö-
renhetsmatch 16.7, t-shirt, 2x50min (1x50min lör-
dag) istid /dag, fyss-pass, föreläsning (för föräldrar), lunch o mellanmål varje dag.  
 
25.7 Kom och träna PreSeason direkt efter Katternö Ice Camp! 
Tre veckor PreSeason träningar för alla intresserade juniorer i nejden. Två  
träningsgrupper 04 och yngre och 03 och äldre. Avgift: 50€ 
2 X 1,5h is-pass och fysträning/vecka 
Måndagar grupp 1 kl.11.00 och grupp 2 kl.12.30 på is. 
Onsdag grupp 2 kl.14.00 och grupp 1 kl.15.30. 
Mera info och anmälan på www.ifklepplax.fi eller Frej Öst tel. 045-1105801, epost 
frej@ifklepplax          Arr: IFK LEPPLAX 

Ungdomsrådet fungerar som en styrelse som håller möten 5-6 gånger per år 
och i styrelsen sitter 10 ordinarie medlemmar i åldern 14-20 år. Vi har också 10 
ersättare som hoppar in vid behov. På våra möten diskuterar vi olika ärenden 
och uppgifter, bl.a. kom idén bakom skateparken Grubbo som önskemål av ung-
domar.  
Ungdomar kan söka bidrag från rådet och  komma med önskemål om aktiviter. 
Vi har ingen politisk inriktning och tar 
gärna emot nya uppdrag! Kontakta oss 
gärna personligen eller via vår Facebook-
sida så för vi fram just dina önskemål på 
våra möten. Vill du vara med i Ungdoms-
rådet? Kontakta Mari-Louise 050-5345953 
Trevlig sommar!  

mailto:frej@ifklepplax


Sommarlovsboken! 
Läs / lyssna till böcker under sommarlovet! Biblioteken  

i Pedersöre ordnar en tävling under tiden 6.6-12.8 för  

dig mellan 6 och 16 år. För in blanketten till biblioteket  

senast 12.8 och du kan vinna ett bokpris! Priserna är tre  

stycken, ett för 6-8-åringar, ett för 9-12-åringar, ett för 13-16-

åringar. En ifylld blankett = 1 lott, 2 blanketter = 2 lotter o.s.v.  

Bok 1 

Titel:____________________________________________________________________________________ 

Författare:______________________________________________________________________________ 

Huvudperson/-er:______________________________________________________________________ 

Jag tyckte att boken var bra/dålig därför att __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Bok 2 

Titel:____________________________________________________________________________________ 

Författare:______________________________________________________________________________ 

Huvudperson/-er:______________________________________________________________________ 

Jag tyckte att boken var bra/dålig därför att__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Bok 3  

Titel:____________________________________________________________________________________ 

Författare:______________________________________________________________________________ 

Huvudperson/-er:______________________________________________________________________ 

Jag tyckte att boken var bra/dålig därför att__________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

 

Namn:_____________________________________________________________________ 

Adress:_____________________________________________________________________ 

 Tel:_____________________    Ålder:________________ 

Lästips, bibliotekets öppettider och annan info om biblioteket hittar du 

på www.fredrikabiblioteken.fi/pedersore                             

Tel:____________________________________________Ålder:________________
http://www.fredrikabiblioteken.fi/pedersore


 

kl 11 i Forsby 

Vi hoppas på fint väder, publik och här-
liga pulloffs. Det finns också lotteri, 
mat och kaffe. 
Klasserna i år ser ut som följande:  
- under 3000 kg veteran 1969 och äldre 

- under 3500 kg (bakhjulsdrivna) under 4500 
kg ,under 6000 kg ,under 8500 kg under 
12000 kg  

Anmälan tas emot av: Kim Inborr 050-
0665376, Suomeksi: Nils Wester 050-
0798018. Invägning börjar kl. 08.00                        

 
 

 
I Kållby. Kvällsfest för hela familjen och 
fisketävling hela natten från kl. 18.00-
08.00!  
Mtb-lopp kl. 20, Lådklättring, Ballong-
post, Karamellregn, Bigpig fishing med 
fiskekajaker. Motorshow kl. 22.00 
Servering 
Avgift: Dagskort: 10 euro/ Årskort: 20 
euro / Familjekort: 30 euro (18 år fyllda 
bör ha eget fiskekort) 
+ spöavgift på 5 euro som inkluderar en 
lott till lotteriet. Du får ta upp 3 fiskar per 
spö, tilläggskort finns att köpas.  
Fiskekortsförsäljning vid Kållby simstrand 
to 9.6 kl.18-21 och fre 10.6 kl. 16.00. 
Arr. Edsevö-Kållby Fiskargille,  

Lillby Klacken kl. 10-18 

Utställning av brukslastbilar, provkörning 

av nya lastbilar, branschutställning, Joa 

Hindrén stuntshow, Rory Penttinen Mo-

torsport, Lastbilskaravan utställning, 

Maxifun med bl.a hoppslott, Essi Blues.   

Servering under dagen  

Inträde 5 €,under 15 år gratis 

Arr. Lillby Uf 

 

 Kl. 17-18.30 

Barnteaterföreställningen Mamma Mu och Kråkan, musik med Apan Anders, le-

kar, pyssel, servering.  Biljett 10€   Arr. Överesse uf 


