
 

 

 

 

 

 

 

TORSDAG 19.10 

HÖSTLOVSRESA TILL DUUDSONIT ACTIVITY PARK I SEINÄJOKI  

Kom med på en fartfylld dag! Här kan du hoppa i skumgummibassängen, testa parkour- eller 

linbanan, åka i skate- och skootparken och mycket, mycket mera.  

Läs mera på www.dap.fi. 

OBS! Alla personer under 18 år som hoppar från hopptornet måste ha ett skriftligt samtycke från 

sina föräldrar.  Blankett finns på www.dap.fi/Info-for-besokare under fliken ”Hopplov”.  Blankett 

finns på www.dap.fi/Info-for-besokare under fliken ”Hopplov”. 

Busstidtabell:  

Vörå, grillen kl.9.30 

Karvsor, kl.9.45 

Oravais, ABC kl.9.55 

Hemfärd kl.16.00 

Åldersgräns: Födda 2005 utan vuxet sällskap. 

Avgift: 20 euro (inkl. buss och inträde) som betalas i bussen. 

Krävs minst 25 anmälda. 

Anmälan: senast 16.10. till kultur- och fritidskansli 

fritid@vora.fi eller 3821 671. 

 

HÖSTLOVSLÄGER 

Under höstlovet har du som är 10-12 år möjlighet att lära dig mera om hästar. Hur ska man göra för att bli 

kompis med en häst? Hur tänker hästar, egentligen? Vad 

behöver en häst för att må bra? Detta och mycket mer ska 

vi undersöka och fundera på under två roliga lägerdagar 

tillsammans med Stall Falisas lugna och harmoniska hästar. 

Och förstås ska vi också rida i terräng och prova på 

frihetsdressyr! 

Tid: Torsdag & fredag 19-20.10.2017, kl. 9-16  
Pris: 180€ (inkl. lunch och mellanmål).  
Plats: Stall Falisa, Falisavägen 47, Maxmo                               Foto Pia Bobacka 
 
Programmet består av stallsysslor, hästskötsel, hästhantering, lekar och ridning. Ingen speciell 
ridutrustning eller ridkunskaper behövs, men gärna kläder enligt väder som får bli smutsiga och 
lukta (dofta?) stall.                   
 
Anmäl genast via Stall Falisas hemsida www.stallfalisa.fi/aktuellt 



 

 

KOM TILL BIBBAN OCH GÖR EGNA PINS PÅ HÖSTLOVET! 

Oravais: torsdag kl.10-13 

Vörå: torsdag kl.14-17 

 

FREDAG 20.10 

BIO på Årvasgården  

kl.16.00: barnfilmen Dumma mig 3.  

Biljettpris: 7 euro.  

Rekommenderad åldersgräns från 7 år. 

Längd: 1 h 30 minuter 

 

Kl.19.30: Det (It) 

Biljettpris: 10 euro.    

Åldergräns: 16 år 

Längd: 2 h 15 minuter 

Godis- och läsk-/kaffeförsäljning före föreställning samt i pausen mitt i filmen.   

Arr. Oravais Uf    

  

KOM TILL BIBBAN OCH GÖR EGNA PINS PÅ HÖSTLOVET! 

Maxmo: fredag kl.10-13.   

 

LÖRDAG 21 OKTOBER 

ENDAGSTUR till den förnyade bybutiken i Tuuri. 

Busstidtabell: Maxmo kby kl.7.50, Kärklax kl.8.00, Palvis kl.8.05, Oravais kl.8.20, Kaitsor kl.8.30, 

Tuckor kl.8.40, Rökiö kl.8.45, Vörå City Café kl.9.00 och Kaurajärvi kl.9.15. 

Anmälningar: Kurt Svenlin tfn 050-530 6600. 

Pris: 18 €/person 

Arr. Oravais Trafik 

ÖVRIGT 

VÖRÅ SIMHALL öppen måndag-fredag kl 17-20. 

TIPSRUNDA på biblioteket i Vörå och Oravais under v.42 (16-20.10). Lotteri bland deltagarna. 

  

Eventuella ändringar i programmet meddelas via facebook, Vörå Kultur & fritid / Kulttuuri ja vapaa-

aika eller www.vora.fi  


