
MÅNDAG 23.6  

13-15 En dag läng Sinnenas stig, Pedersheim.  Åk häst och kärra, hästskoning. 

Alla är välkomna, oberoende ålder! 

16-20 Fotoutställning och café i Lövis, Bennäs . Arr Pedersöre 4H 

18-21.30 Historisk cykeltur genom Lepplax, start från Boströms bageri.  

Upplev byns historia, gamla byggnader och gårdsgrupper tillsammans med 

guide. Kaffeservering kl 20-20.30 vid Plassen. Arr. Lepplax byaforskare & 

Lepplax byaförening.  

18-20.30 Pop-up Café i Sundby Samlingshus.  

Utställning: Huvudbibliotek & Kulturhus i huvudbiblioteket, Bennäs 23.6- 31.7 

Hela veckans program är gratis om inget annat anges!  

Observera att tider för programmet kan ändra.  Alla arangörer ansvarar för att 

tider och program håller. Titta på arrangörens egen websida  för senaste infon. 

Pedersöreveckan hittar du också på Facebook. Kommentera gärna om du deltar 

i något roligt evenemang! 



TISDAG 24.6  

7– Utterledens maratonvandring. Ca 80 deltagare har anmält sig till  

Pedersöres första non-stop vandring. Vandrarna tar sig igenom på 10-15 h eller 

med övernattning på två dygn. Nästa år kanske du också vill delta?! Eller så kan 

du besöka någon av våra fina vandringsleder på egen hand. Mera info om 

vandringslederna hittar du på pedersore.fi/kultur, fritid, turism/idrott 

 

18-19 Drop-in Piloxing med Ann-Louise Haga, Ytteresse danspaviljong. Ingen 

förhandsanmälan. Kom ihåg egen vattenflaska. Arr. MI  

 

19.30-20.30 Drop-in sommarzumba med Camilla Johansson, Ytteresse danspa-

viljong. Ingen förhandsanmälan. Kom ihåg egen vattenflaska. Arr. MI 

ONSDAG 25.6  

16-20 Hantverkarmarknad i Bennäs. Försäljning av olika hantverk, hembakt, 

antikt, Laxxsoppa och kaffe i Bystugan. Arbetsdemonstrationer: ”gör din egen 

gärdesgård” och fårklippning.  

16-20 Handante med på Hantverkarmarknaden. Kom och delta i ”Virket” och 

bekanta dig med våra nya mönsterkort! 

17-19 Barnens karneval, i och utanför huvudbiblioteket i Bennäs:  Ansiktsmål-

ning, drop-in pyssel, hoppborg, muminspårning, barnteater med Klingande 

Grodan (sve kl. 17.30) och  Soiva Sammakko(fi) kl. 18.30 

 

 

 

 

 Onsdag  26 juni kl. 17-19 i och utanför Hu-

vudbiblioteket i Bennäs  

KOM MED på en rolig kväll med teaterföre-

ställning av ”Den sjungande grodan”, Drop-

in pyssel, spårning, ansiktsmålning, tävlingar 

och hoppborgar... 



12-20 Huvudbiblioteket: försäljning av avskrivna böcker, träffa våra ungdoms-

boksbloggare: "en liten blogg om böcker". 

16-20 Konstföreningen Artis installation, Bennäs: "Det tysta folket talar". In-

spirerad av danskonstnär Reijo Kelas installation Hiljainen Kansa. Kom och 

ge ditt kreativa bidrag: uttryck dig på en gammal t-skjorta. T-skjortan hängs 

upp på höstörar i Bennäs. Du får även ta med en egen t-skjorta om du vill. 

16-20  Addo, öppen ateljé och verkstad.  Björkholmsvägen 93 Östensö. 

www.addo.fi 

 17-18 Drop-in  utomhusyoga med Susanne Eriksson-Santala i  

Katternö Bygård. Vid regn hålls yogan inne i Bygården. Egen matta med. 

18-20.30 Pop-up Café i Sundby Samlingshus.  

Sommarens bästa  boktips hittar 

du i Attes och Bellas bokblogg på   

www.pedersore.fi 

Torsdag: 26.6  

 14-20 En kulturhistorisk resa från sumerer till nutid vid AkkaTalo, Katternö-

leden 68. Kaffepannan är varm. www.akkatalo.fi 

 

20-22 Konsert, allsång och dans med 

Mikko Alatalo på Polaris. Inget in-

träde. Vill du äta mat? Polaris värd Ju-

ho har dukat upp till Mikko Alatalo-

buffé kl. 19-. 15€/person. Boka bord : 

tel . 766 76 71 

18- Torsdagstävling vid Remson Golf 

Greenfee 25€, 3€/medlemmar. Anmäl 

på plats. 



Fredag: 27.6  

10-18 Öppet hus på FöusFinEss 

och KompisGym. Kafé med möjlig-

het att köpa salt och sött. Kom och 

bekanta dig med allt vad FöusFI-

nesse har att erbjuda. 

19-21.30 Pedersöre Teater: pre-

miär av  NATURDOKTORN av Gö-

ran Sjöholm. 18€/8€. Mera info 

och biljetter:  

pedersoreteater.fi 

18-20.30 Pop-up Café i Sundby 

Samlingshus. Sundby uf 

18.30 Allsång med Tom Käldström, 

Hasse Martin, Towe Widerberg, 

Lasse Eriksson och Tommys, Ytter-



LÖRDAG 28.6 

10-18  NärMat-dag 

Öppet hus på djurgårdar, försäljning, café 
mm. 
Ladda ner din egen karta på www. pe-
dersore.fi (karta och program tillgängligt 
först måndag 23.6) 
  

10-18 Trädgård & kreativa rum - 

Besök privata trädgårdar, Addo, Fönsters-
medjan, Akleja och Blomqvist plantskola. Ladda ner din egen karta på 
www.pedersore.fi (karta och program tillgängligt först måndag 23.6) 
 

13-16 Öppet hus i Marthastugan i Överesse: titta in i fd. Umforsbacka skola, utställ-
ning och försäljning av vävda produkter och hantverk och kafé.  

 

10-14 Oljedag i Purmo: Smaka på olivolja hos Glenn och pröva måla med linoljefärg vid 

Lundagård FMA Glenn Sundstedt Västerbackavägen 6 och Lundagård , Purmovägen 

330. Mera info: glenn.fi & lundagard.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÖRDAG 28.9 

18.30-02 Klackenparty i Lillby. 22€(förköp)/29€ ( vid dörren). Busstidtabell och 

20.30- Mogendans med Carisma, 
Ytteresse danspaviljong Inträde.  

Arr. Ytteresse uf. 



10- Pedersöre Open på Remson Golf.
(deltagaravgift) mera info på 
www.remsongolf.fi 
 

 

13-17 Museisöndag:  Öppet på alla museer: 

Ålidens hembygdsmuseum, Sisbacka  
Kulturgården på Lassfolk, Lillby  

Fornstugan i Esse (se annons för program) 
Fagerbacka Fäbodställe, är alltid öppet 
 

 

14-17 Byakafé i Åvist, Marthastugan. Sommarprogram med dikter och orgelspel i 
bystugan. Åvist byaråd välkomnar dig till byn!  
 

12- 18 Öppna Trädgårdars dag, nationellt trädgårdsevenemang. I Pedersöre: Lotta 
och Jyrkis trädgård . 12-18 (Fransvägen 80, Kållby), Maj Ahlviks trädgård 
(Storklubbsgränd 5, Ytteresse) kl. 12-19. Observera att Pedersöres eget trädgårds-
evenemang ordnas på lördag. Då deltar flera privata trädgårdar.  


