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Allmän information 

Anmälan 

Nytt för i år är anmälningssystemet till sportlovsaktiviteterna. Anmälan till alla aktivi-

teter sker 16.2-20.2 till ungdomsbyrån om inget annat nämns. Anmäl dig via e-post. 

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 till de olika 

resorna är bindande. Alla resor och aktiviteter som ordnas av kommunen är drogfria. 

OBS! Egen olycksfallsförsäkring gäller då man deltar i samtliga  

sportlovsaktiviteter. 

 

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, 2017 

Illustratör: Katta Svenfelt 
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Lördag 25.2 

Bussresa till Pleppo Två—Vi mårar åpå! 

Shoppa, ät mat och se Pleppo på kvällen! Start kl. 

13.00 Bennäs, Sale. Teatern börjar kl. 19.00 på Wasa 

Teater. Hemfärd efter föreställningen ca kl. 21.30 

Avgift: 20€ /under 18 år, 27€ / studerande, 30€/vuxen. 

(I priset ingår buss & teater) 

Anmälan till Ann-Sofie (se sid 2).      Arr. Kultur- & Ungdomsbyrån 

 

Lördag 25.2—Söndag 26.2 

Snowboardkurs vid Bergö (Snöreservation!) 

Ungdomsbyrån ordnar två kurser i snowboarding vid skidbacken på Bergö.  

Begränsat antal platser.  

25.2 kl.12-16 Nybörjarkurs 

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

trix och säkerhet 

Ledare: Björn Snellman &  

Mathias Sundqvist. 

Kursavgift: 15 € /deltagare/dag och då in-

går kurs och liftkort (betalas till ledaren). 

Tag med egen matsäck. Hjälmtvång! Med 

snöreservation. 

Slalomutrustning: snowboard, skor och 

hjälm kan hyras för 12 € / dag. 

Enbart skidor 6 € / dag. Enbart skor 6 € / dag. Enbart hjälm 3 € / dag. 

Betalas till Bergö och ingår inte i kursavgiften. Begränsat antal. 

Anmälan till Ann-Sofie (se sid 2).       Arr. Ungdomsbyrån 
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Måndag 27.2 

Sportiskul vid Sportis kl. 12-15 

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

Ingen anmälan. Ingen deltagaravgift. 

Arr. Kultur-Ung-Idrottsbyrån 

 

 

Drop-in klättring vid Sportis kl. 12-15 & 18-21 

Kom med och testa klättring på klätterväggen i Sportis! In-
struktörer finns på plats för hjälp och säkring. 

 Ingen anmälan. 

Avgift: 3 €/ pers./pass 

Arr. Idrottsbyrån i samarbete med instruktören 

 

Bergö—Idrottsbyrån subventionerar lift-
kort 

Om det finns snö håller Bergö skidbacke öppet hela veckan kl. 12-
16. Utrustning finns att hyra på plats. Mer info på Facebook 
”Bergö backen i Edsevö Pedersöre, IF PP”. 

Liftkortet kostar 8€/dag. Måndag 27.2 subventioneras priset till 
5 € av Idrottsbyrån. 

Arr. If PP  

Riddag vid Stall Kvarnbacken  

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

Ta med egen skyddutrustning ifall du har, hjälm finns att låna. Vi bjuder på ett litet 
mellanmål men ifall du vill ha mera mat så ta gärna med egen matsäck. Ta också med 
varma kläder. Det finns även möjlighet till pulkaåkning så ta 
med egen pulka. Köldgräns -15. 

Anmälan till pedersore@fs4h.fi 

Avgift: 35 €/pers (min. 5 delt. max 20).  

Arr. Pedersöre 4h 
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Tisdag 28.2 

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. 

Anmälan till Ann-Sofie (se sid 2). 

Avgift: 35 € (buss, inträde och lunchbuffe) Betalas i bussen. 

Arr. Ungdomsbyrån 

 

 

Problem eller frågor? Decibel hjäl-

per också under sportlovet. Skicka in 

din fråga till den tvåspråkiga ung-

domsportalen. Decibel riktar sig till 

ungdomar i åldern 13-25 år. 
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Måndag 27.2– Tisdag 28.2 
LEGO MINDSTORMS ROBOT-WORKSHOP, FORTSÄTTNINGSKURS   
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 lär sig deltagarna mera 
om trådlös kommunikation med Bluetooth och 
avancerad sensorteknik. Läs mer på hemsidan. 

 

Anmälan senast 20.2 till Pedersöre MI tel. 06-7850275 eller via hemsidan 
www.mi.pedersore.fi 

 

Onsdag 1.3 
Bak- och odlingsdag i Ax 

För dig som är 8-12 år. Vi bakar och dekorerar fastlagsbul-
lar och sår örter i egengjorda krukor i ateljén i Kulturhuset 
Ax kl. 10-12. Ta med en egen 1,5 liters plastflaska. 

Anmälan till pedersore@fs4h.fi 

Avgift: 3 € 

Arr. Pedersöre 4h 

Vem ska trösta knyttet?–  

Teaterföreställning i Ax 

Teater-Kojan visar föreställningen Vem ska trösta knyttet i Kul-
turhuset Ax i Bennäs onsdag 1.3. kl. 13.00. En färggrann, tan-
keväckande föreställning som behandlar känslan av utanför-
skap, svårigheten i att möta sig själv och styrkan i att få vara 
tillsammans. 

Föreställningen riktar sig till barn från 4 år och uppåt. Ingen 
anmälan. 

Avgift: 2€ 

Arr. Kulturhuset Ax  
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Onsdag 1.3– Torsdag2.3 
LEGO WORKSHOP, FÖRNYBAR ENERGI   
Lövis - Salen, Jonny Björkström  
on 10.00-16.00, to 10.00-16.00  

Kursavgift 16 €  
Sportlovskurs. Lämplig från 10 år och 
uppåt. Deltagarna lär sig grunderna i elekt-
ronik och bygger sol- och vindkraftverk, 
funderar på hur de kan bygga energisnåla 
bilar o.d. Allt med hjälp av en elmätare 
som mäter ingående och utgående energi 
på deras konstruktioner.  Ta med matsäck 
till kursdagarna.  

Anmälan senast 20.2 till Pedersöre MI tel. 06-7850275 eller via hemsidan 
www.mi.pedersore.fi 

 

Torsdag 2.3 

Bio vid Purmogården 

Torsdag 2.3 kl. 18.00 visas Disneys Vaiana som bio på Purmogården. Nu finns också 
en större bioduk.  

Filmen handlar om den skickliga seglaren Vaiana som ger sig ut i Oceanien i Söderha-
vet för att leta efter en sägenomspunnen ö. På sin fantastiska resa slår hon sig ihop 
med sin stora idol, den legendariske halvguden Maui. På färden stöter de på jättelika 
havsvidunder, sällsamma dolda världar och uråldrig folktro.  För mer info om filmen 
se http://www.sf.se/filmer/Vaiana/ 

Rekommenderas från 7 år. Ingen anmälan. 

Avgift: 4 € 

Arr. Purmo uf & Kulturbyrån 
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Torsdag 2.3 

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

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

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! 

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

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

Arr. Ungdomsbyrån 

 

Fredag 3.3 
Slalomresa till Pikku-Syöte 

Slalomresa till Pikku-Syöte (fd. Syötekeskus) för åk 
7 och uppåt. Vi startar från Sportis kl. 6.00 och 
åker slalom kl. 11-17. Bussen stannar en gång per 
reseriktning. Lunch kan köpas i restaurang Puro 
uppe i backen för 10 €. Vi är tillbaka vid Sportis ca 
kl. 22.45. 

 

Anmälan till Ann-Sofie (se sid 2) 

Avgift: 35 € (resa+liftkort) Betalas i bussen. Inga 
måltider ingår i priset. 

Alla uppmanas använda hjälm! 

Arr. Ungdomsrådet & Ungdomsbyrån 
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SURVIVAL CAMP 9.5, 16.5 &13.6  

Gillar du att vara ute i skog och mark? Kom med på Survival Camp! För dig som är 

född 2005-2008 (åk 3-6) och som vill lära dig mera om vildmark/uteliv/överlevnad. 

Du ska orka gå 6 km. Vi kommer under två tisdagskvällar i maj (9.5 och 16.5) att 

träffas, förbereda oss och lära oss överlevnads- och vildmarksfärdigheter. Lägret hålls 

tisdagen den 13.6 kl. 9-21, detta år utan övernattning.  Kursen ordnas i samarbete 

med Ungdomsbyrån och essnature. Kursavgift 30 €  

 

SCENISK KUNG FU OCH AKROBATIK 5-6.5   

Välkommen med på en kortkurs i Kung Fu och akrobatik 5-6.5 i Bennäs skola. Vi går 

igenom grunderna inom akrobatik samt sparkar, slag och enklare självförsvar hämtad 

från kampsporten Kung Fu. Kursavgift 14 €. 

 

Mer info om kurserna hittar du på www.pedersore.mi.fi  

Anmälan till Pedersöre MI tel. 06-7850275 eller via hemsidan. 
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Senare i vår... 

 

Magiskt familjeskoj på AX, 6.4 kl. 18-20  

(från 6 år och uppåt, även vuxna är välkomna) 

Upptäck berättelsen om Aladdin och hans lampa! Vi bekantar oss med föreställning-

ens tema och fantasivärld. Du får jobba i ateljén och göra din egen miniatyrversion av 

en teaterscen tillsammans med Wasa Teaters pedagog. Inget inträde.  

Begränsat antal platser, barn som deltar i teaterbussen har förtur.  

Boka plats till kulturbyrån 

 

Teaterbuss till Aladdin och den magiska lampan på Wasa Teater 22.4 

Start från AX kl. 11.30.  

Vi börjar dagen med familjeskoj på teatern (kl. 13-13.45), det blir en spännande jakt 

efter skatter av guld, juveler och rubiner. En äventyrsbana genom teaterns magiska 

utrymmen ger oss en chans att bekanta oss med föreställningen  

på ett lite annorlunda sätt.   

Kl. 14 –16 Aladdin och den magiska lampan 

Efter föreställningen får vi träffa några av skådespelarna  

och ställa frågor.  

På hemvägen stannar vi för en lätt måltid. 

Avgift: 22 €/barn, 32 €/vuxna (mat ingår inte i priset) 

Föreställningen riktar sig till förskolebarn eller äldre. 

 

Anmäl dig till familjeskoj och teaterbussen till  

kulturbyran@pedersore.fi senast 31.3 

 

 

 

 

         Mera info om föreställningen se wasateater.fi 
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Bibliotekets öppethållning  

Alla bibliotek i Pedersöre har normal öppethållning under 

sportlovet. Webb-biblioteket är öppet dygnet runt och du 

hittar oss på www.fredrikabiblioteken.fi/pedersore  

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  

Allmäna istider i AW Arena  

Idrottsbyrån i Pedersöre erbjuder kostnadsfria istider för allmänheten under sportlo-
vet. 

Söndag 26.2   10-11 utan klubba 

    11-12 med klubba 

Må 27.2– To 2.3 12-13 utan klubba 

    13-14 med klubba 

Fredag 3.3   10-12 utan klubba 

    12-14 med klubba 

Söndag 5.3  10-11 utan klubba 

    11-12 med klubba 
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Under sportlovet får ni # bilder på Instagram och facebook med 

#sportlov2017 #ungipedesi  


