
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FREDAG 19.10 

Resa till shoppingcentret Matkus i Kuopio 
Buss: 07.00 Kronoby idrottshall, 07:15 Nedervetil Sale, 07:30 Terjärv S-
market.  
Hemfärd ca.17 tiden. Åldersgräns utan egen övervakare 13 år.  
Begränsat antal platser. Pris 25 euro/person.  
Anmälan till Mona Ahlsved 044-2551017 senast 15.10. 
Arr: Botnia 4h och Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 
Ponnyförmiddag 
Lekar, ponnyskötsel och ridning för barn i årskurs 1-2 vid Annas stall kl. 
09.00-12.00. Ta med eget mellanmål. Väderreservation. Max 6 deltagare. 
Deltagaravgift 30 euro (25 euro för NVH medlemmar) betalas med 
kontanter på plats. Anmälan till Anna Parviainen 0440946467 
 
Klubbfri skrinning  

I Terjärv ishall kl. 14.00-15.00 

 
Simning i VesiVeijari i Karleby 
Under fredag har alla elever i förskolan, åk 1-9 samt gymnasiet möjlighet 
att, som en del av höstlovsprogrammet, gratis simma i simhallen i 
Karleby. Eget namn och skolans namn skrivs TYDLIGT i häftet vid 
simhallens kassa.  
Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 
Sportdax 
Vi spelar olika bollsporter enligt önskemål. 
Från åk 7 och äldre kl. 17.00-19.30 
Arr: Kronoby församling 

 
Pingisturnering 
För ungdomar i åk 6 och äldre vid Bråtö Byahem från klockan 18.00 
framåt. Pristudelning till vinnaren. 
Arr: Bråtö Byahemsförening och Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 

 



LÖRDAG 20.10 

Familjeskoj  

Spring och lek på egen hand för barnfamiljer med barn under skolåldern. 
Ledaren har ställt färdigt fram redskapen och finns på plats hela tiden.  
Kl. 09.00-11.00 i Kronoby idrottshall. 
Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 
Paintball   
Kl.12.00-15.00  vid Seljes semesterby. Rekommenderas att alla är på plats 
senast kl. 11.30, för att komma igång fortare med spelet. Anmäl dej senast 
torsdag 18.10 till kommunens växel på tel. 8343000, kl.09.00-11.00 eller 
på vaxeln@kronoby.fi. Pris 25 euro/person. Krävs minst 15 deltagare.  
Priset innehåller: markör (vapen), 500 färgpatroner, overall, ansiktsmask 
och gasflaska. Extra färgpatroner finns att köpas. Egen dricka och ev. 
mellanmål med. Förälders tillåtelse krävs för deltagande. Fyll i lappen på 
sista sidan och returnera lappen åt Simon Riska, som finns på plats. För 
åk 5 och äldre. 
Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 

 

SÖNDAG 21.10 
 
Invigning av Huhta Ottos grill/vindskydd och utedass 
Kom och bekanta dig med närrekreationsområdet vid Huhta Ottos grotta. 
Byahemsföreningen bjuder på korv och kaffe/lemonad åt hela familjen 
från klockan 13.00 framåt.  
Arr: Bråto byahemsförening 
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MÅNDAG 22.10 

Simning i VesiVeijari i Karleby 
Under måndag har alla elever i förskolan, åk 1-9 samt gymnasiet 
möjlighet att, som en del av höstlovsprogrammet, gratis simma i 
simhallen i Karleby. Eget namn och skolans namn skrivs TYDLIGT i häftet 
vid simhallens kassa.  
Arr: Kronoby kommun/Kultur&Fritid 
 

Klubbfri skrinning  

I Kronoby ishall kl. 14.00-15.00 

 
Pingis och brädspels eftermiddag 
Ta med dit favorit kortspel eller brädspel och kom och spela till Terjärv 
församlingshem kl. 13.00-15.00. Möjlighet att också spela pingis. För barn 
i åk 1-6. 
Arr: Terjärv pensionärer 
 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -Klipp ut! (Eller skriv på en egen lapp)- - - - - - - - - - - -  

 

Härmed tillåter jag att min _____åriga son/dotter_______________________________ deltar i 
Paintball vid Seljes 20.10.2018. 

 

Tillåtelse att fotografera mitt barn, samt eventuellt publicera bilderna på kommunens 
hemsida.                      Ja                     Nej 

 

_________________________________ 

Förälders namn 

 


