Evenemang
Bekanta dig även med vår Facebooksida.
1.5-30.9 Kilometertävlingen i gångstil 2022!
För första gången någonsin har Vörå kommun ett eget lag i Kävelykilometrikisa (kilometertävlingen i
gångstil) och nu vill vi ha med så många som möjligt i vårt lag! Kilometertävlingen är en rolig tävling
där man inom laget samlar gångkilometrar och/eller minuter. Alla deltar enligt egen förmåga, och det
finns inga krav på hur långt eller hur ofta men ska promenera, det viktigaste är att man promenerar!
Läs mera här

AUGUSTI
14.8 WANDERSCAPES – UNDERSÖKER VÖRÅ kl. 11-18. Start vid Abramsgården, Alunvägen 3.
Deltagande landsbygdsvandring tillsammans med den spanska konstnären Juanma González som är
bosatt i Stockholm. Snör på dig skorna, ta din vandringsstav och packa din proviant: du är hjärtligt
välkommen att vandra med oss! Vi börjar på Abrams och sedan ser vi vart det leder.
Wanderscapes är en serie nomadprojekt som bjuder in deltagarna att ta en stadsvandring eller
landsbygdspromenad och utforska nya betydelser av specifika geografiska områden.
Denna vandring är ett första steg för en pilgrimsled i Vörå kommun med anknytning till den planerade
St Olofsleden i Österbotten.
Arr. Abramsgården.
16.8 KULKARNEVALEN kl. 18 i Komossa. Välkomna till Skåolan på traditionsenliga Kulkarnevalen. Kom
förbi för att stöta kula, bara umgås eller köpa en kopp kaffe med dopp.
Arr. Komossa uf.
17.8 UNDER LYKTAN, BOKSLÄPP med Thomas Brunell kl. 17-21 vid Abramsgården, Alunvägen 3.
Författaren Thomas Brunell presenterar sin tvåspråkiga bok Himmel över backen/Der Himmel über
dem Bühl. Det blir samtal med författaren, läsning på svenska och tyska tillsammans med översättaren
Peter Lüttge och bokförsäljning.
Arr. Abramsgården.
17.8 AFTONMUSIK kl. 19-21 i Oravais kyrka. Church Hill Boys- 10 år. Kristoffer Streng, dirigent, Martin
Klemets, piano, Ingemar Helmner, tal och sång, Sten-Göran Thorell, violin. Fritt inträde, kollekt.
Arr. Vörå församling.
20.8 HINDERBANELOPPET Valhalla Challenge vid Norrvalla. Anmälan senast 4 dagar före loppet.
Arr. Folkhälsan Utbildning.
20.8 HINDERBANELOPPET Valhalla Fun Run. I Fun Run klassen bestämmer du själv hur du genomför
loppet och du har ingen tidspress eller tidtagning. Anmälan senast 4 dagar före loppet.
Arr. Folkhälsan Utbildning.
21.8 HINDERBANELOPPET Valhalla Family. Banan görs om från Valhalla Challenge och förkortas till ca
4 km så att den passar barn 5-12 år. Under loppet hejar bl.a. skogsträskmonstret i Paddalspotten fram
er. Mot slutet av loppet möts du av vårt stora gyttjeland. Varje lag ska ha minst en vuxen(18+ år) och

ett barn som genomför banan tillsammans. Anmälan senast 4 dagar före loppet.
Arr. Folkhälsan Utbildning.
22.8 GÅSSAFARI kl. 18-22 i fågeltornet vid Kimo åmynning i Oravais. Vi följer med när tranor och gäss
samlas till övernattning vid åmynningen. Egen matsäck med!
Arr. Oravaisnejdens Natur.

SEPTEMBER
1.9 NATURNÄRA VARJE DAG! Kl. 18 - 20.30 i Byagården i Djupsund, Kvimovägen 465, Möjligheterna
är många då det kommer till att ta vara på och använda naturens resurser på ett hållbart sätt. Nu då
hösten är i antågande får vi lyssna till biodlarens erfarenheter och möjligheterna att lära oss mera om
att ta vara på bär, svampar och örter. Du kan köpa produkter på plats samt bekanta dig med det
Naturskafferiet och Granholms´ har att erbjuda. Medverkande: Per-Olof och Siv Mörk, Koskö och
Jennifer Ahlbäck, Yrkesakademin i Österbotten Deltagaravgift. Kaffeservering. För mera info kontakta
Elisabet 050-465 0148 elisabet.bjork-norrgard@netikka.fi. Meddela gärna innan 1.9 om du önskar
delta.
Arr. Djupsund Lövsund Teugmo Byaråd r.f.
3.9 GÄDDKASTET kl. 11 vid Oravais hamn. Närmare information
Arr. Oravais fiskargille r.f.
5.9 BERÄTTELSER OM OLIKA HAVERIER I KVARKENS SKÄRGÅRD kl. 18-20 på Österö vid UF Kustens
lokal. Busstransport ordnas från Vörå. Mera info se FB @maxmoskargard och event.osterbotten.fi
Arr. Maxmo skärgårdsförening och Världsarvet i kvarken rf, Kvarkenrådet m.fl.
7.9 BOCKARNA BRUSE PÅ BADHUSET kl. 18 – en lekfull sagostund av Wasa Teater utomhus vid
Tottesunds Herrgård. Åldersrekommendation: +3 år. Begränsat antal platser, deltagaranmälan per
telefon 3821686 eller bibl.vora@vora.fi. Gratis evenemang.
Arr. Vörå kommunbibliotek.
8.9 PIDRO kl. 18.30. Vi fortsätter med pidrokvällarna, som ordnas på Byagården. Även nybörjare är
välkomna med! Pidro är ett kortspel som spelas i par, mot ett annat par. Man är alltså fyra personer
runt bordet när man spelar och man sitter mittemot den man spelar tillsammans med. För mera
information kontakta Lena Småros 040–910 0069. Anmäl gärna senast 5.9 om du deltar. Övriga
tidpunkter under 2022: 22.9, 6.10, 3.11, 17.11, och 1.12.
Arr. Djupsund Lövsund Teugmo Byaråd rf
10.9 HÖSTDAG PÅ TOTTESUNDS HERRGÅRD kl. 11-15. Marknad, brunch, café och
bakluckeloppis. Försäljning av hantverk, närodlat och bakverk. I café finns kaffe med hembakat.
Brunch med dukning kl. 11.00 och 12.30. Förhandsbokning senast. 6.9. tfn 040-1896882 eller via
tottesund.sou.fi.
Arr. Maxmo hembygdsförening rf
13.9 STICK- OCH VIRKCAFÉ kl. 19.15. Stick- och virkcafé fortsätter 13.9 - 22.11.2022 med inspiration,
glada skratt och händiga, flitiga fingrar. Vi delar med oss av erfarenheter och lär av varandra. Meddela
gärna till Elisabet om du önskar delta elisabet.bjork-norrgard@netikka.fi alt 050-465 0148. Övriga

tisdagar 27.9, 11.10, 25.10, 8.11 och 22.11.2022 kl 18.30 -20.30.
Arr. Djupsund Lövsund Teugmo Byaråd rf
26.9 ”DITT UNDERBARA BARN” föreläsning med Birgit Müller-Sigfrids, föräldra- och familjecoach. Vi
föräldrarna vill det bästa för våra barn. Men – vad är det bästa? Om du är nyfiken, om du söker
inspiration eller om du vill utöka din förståelse för barnens natur, är du varmt välkommen på
föreläsning! Meddela gärna om du önskar delta till elisabet.bjork-norrgard@netikka.fi alt 050-465
0148
Arr. Djupsund Lövsund Teugmo Byaråd rf

ÖVRIGT
BROMARKNAD fredagar kl. 14-18, lördagar kl. 11-16 vid Öjskatabron, Kvimo. Försäljning av fisk, ägg,
hembakt, grönsaker, kaffe mm
Arr. Arbetsgruppen för Bromarknaden i Kvimo.
CAFÉ ARVID. I sommar driver Vörånejdens 4H:s unga sommarcafé på Rasmusbacken! Öppet 6-7.8
och 13-14.8 kl. 15-19.
Arr. Vörånejdens 4H
CAFÉ KLEMETSGÅRDARNA, Kärklaxvägen 308. Öppet tis-sön kl.11-19 t.o.m. mitten av augusti.
Försäljning av glass, Maxmosmörgås och årets nyhet våfflor varje söndag. Flera utställningar, bl.a.
förnyad radio- och telefonutställning, motorcykelutställning samt en helt ny utställning av
handarbeten,”Kvinnokraft”. Gunda Rex tavlor finns också utställda.
SOMMARTORG i Särkimo kl. 10-13 lördagar. Försäljning av kaffe, bulla, bakverk och annat.
Arr. Särkimo-Brudsund byaråd rf.

SKRIV UT

Österbottens evenemangskalender (Vörå)
Du som arrangerar ett evenemang: Skriv in ditt evenemang i Österbottens evenemangskalender så
syns det automatiskt på startsidan på Vörå kommuns webbplats. Första gången bör du registrera ett
nytt användarkonto men sen är du med. Gå till evenemangskalendern.

