
 

HÖSTLOVSPROGRAM I VÖRÅ 2021 

 
 

 

 

TORSDAG 21 OKTOBER 

 

PIZZAFEST I ORAVAIS 
 
Kom med och baka pizza och titta på film på Amigo i Oravais kl 10-15. Du får göra din alldeles egna pizza!  
Avgift: 10€ för 7-12 åringar (inget 4H medlemskap behövs). Med pizzan serveras vatten, mjölk, saft och 
sallad.  
Förhandsanmälning tas emot fram till mån 18.10 på www.voranejden.fs4h.fi/for-
barn/hostlovspizza (begränsat antal platser!). Arr. Vörånejdens 4H.  
  

HÖSTLOVS MINIGOLF  

Norrvalla Minigolf ordnar höstlovs minigolf kl 14-18 i Lotlaxarenan, Lotlaxvägen 424, Vörå.  

Välkomna med gammal som ung! 

Arr. Norrvalla Minigolf. 

 

HÖSTLOVSBOWLING  

på Wiking Bowling i Vörå, Vöråvägen 6A, kl 14–17.  

Pris: 1.20 euro per serie för barnen, 2 euro per serie för vuxna. 

 

TIPSPROMENAD TILL HOPPAMÄKI, KOMOSSA 

Tipspromenaden startar vid Grillkåtan och går till Hoppamäki utkikstorn. Längs med leden finns kluriga 

frågor utsatta. Sträckan är lättvandrad och drygt 2 km. Tipspromenaden är öppen hela höstlovet. Närmare 

info hittar man på Komossa Ungdomsförenings facebooksida. Välkommen till Kåomåsan! Arr. Komossa Uf 

 

DIGITALA FRÅGESPORTEN HÖSTLOVSJAKTEN 

Runt om i Vörå centrum, Oravais centrum och Maxmo finns under höstlovet, 21-24.10, digitala frågor 

(bounds) utsatta som aktiveras om du har Actionbound appen i din telefon.  

• Gå in på Play Store eller App Store. 

• Sök Actionbound. 

• Ladda ner Actionbound appen. 

• Kryssa i I agree och Get started.  

• Tryck på Find a bound, sedan tryck på search. 

• Skriv in i sökfältet Höstlovsjakten och välj den. 

• Klicka på Start bound och skriv ditt namn eller namn du hittat på. 

• Kryssa i I agree-rutan och sedan Nu kör vi/Let’s go.  

Kom ihåg att ladda telefonen eller plattan och ta cykeln eller gå och kom med i höstlovsjakten. Bland alla 

deltagare som svarat rätt på minst 3 frågor utlottas presentkort. Arr. Fritidskansli 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voranejden.fs4h.fi%2Ffor-barn%2Fhostlovspizza&data=04%7C01%7Calf.wiklund%40vora.fi%7Cefec4bf6301443c2a0c408d978eb806d%7C46cde5be010a4dc1a2d2e56d398e02b1%7C0%7C0%7C637673775139412550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cEsDk%2BNFzEZ0xIl43OQ6qsd2s4UGVKaeC37CJuuCoMY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voranejden.fs4h.fi%2Ffor-barn%2Fhostlovspizza&data=04%7C01%7Calf.wiklund%40vora.fi%7Cefec4bf6301443c2a0c408d978eb806d%7C46cde5be010a4dc1a2d2e56d398e02b1%7C0%7C0%7C637673775139412550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cEsDk%2BNFzEZ0xIl43OQ6qsd2s4UGVKaeC37CJuuCoMY%3D&reserved=0


 

FREDAG 22 OKTOBER 

PIZZAFEST I VÖRÅ 
 
Kom med och baka pizza och titta på film i Vörå kl 10-15. Du får göra din alldeles egna pizza!  
Avgift: 10€ för 7-12 åringar (inget 4H medlemskap behövs). Med pizzan serveras vatten, mjölk, saft och 
sallad.  
Förhandsanmälning tas emot fram till mån 18.10 på www.voranejden.fs4h.fi/for-
barn/hostlovspizza (begränsat antal platser!). Arr. Vörånejdens 4H 
 

HÖSTLOVSBOWLING  

på Wiking Bowling i Vörå, Vöråvägen 6A,  kl 14-17.  

Pris: 1.20 euro per serie för barnen, 2 euro per serie för vuxna. 

 

LÖRDAG 23 OKTOBER 

ENDAGSTUR TILL TUURI 
 
Kom med på endagstur till Tuuri! Pris: 20 €/person.  

Busstidtabell: Tesses café kl.07.35, Maxmo kby kl 07.40, Palvis kl 07.45, Oravais kl 08.05, Kaitsor kl 08.15, 

Tuckor kl 08.25, Rökiö kl 08.30, Vörå City Café kl 08.45, Kaurajärvi kl 09.00.  

Anmälningar: Kurt Svenlin, tfn 050-5306600. Arr. Oravais Trafik.  

 
Kom också ihåg: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vörå Sparbanks Aktiastiftelse har beviljat Vörå kommunbibliotek bidrag för läsfrämjande projekt. Tack vare 

det kan vi ordna en läsutmaning med fina lotteripriser.  Välkommen med! Du kan hämta läsutmaningen 

från kommunens bibliotek eller bokbussen. 

 

 

 

 

Trevligt höstlov! 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voranejden.fs4h.fi%2Ffor-barn%2Fhostlovspizza&data=04%7C01%7Calf.wiklund%40vora.fi%7Cefec4bf6301443c2a0c408d978eb806d%7C46cde5be010a4dc1a2d2e56d398e02b1%7C0%7C0%7C637673775139412550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cEsDk%2BNFzEZ0xIl43OQ6qsd2s4UGVKaeC37CJuuCoMY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.voranejden.fs4h.fi%2Ffor-barn%2Fhostlovspizza&data=04%7C01%7Calf.wiklund%40vora.fi%7Cefec4bf6301443c2a0c408d978eb806d%7C46cde5be010a4dc1a2d2e56d398e02b1%7C0%7C0%7C637673775139412550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cEsDk%2BNFzEZ0xIl43OQ6qsd2s4UGVKaeC37CJuuCoMY%3D&reserved=0

