IF Minkens orienteringsträningar
Det är väldigt okomplicerat att delta: kom till den utsatta platsen iklädd bekväma sportkläder.
I maj månad finns föreningens instruktörer på plats för att hjälpa de som
inte orienterat tidigare. Senare på sommaren ställer träningsarrangörerna
vid behov upp och introducerar orienteringens grunder i korthet. Det finns
alltid en enkel bana på ca 2 km som man kan runda även om man är alldeles ny i sporten. Ingen träningsspecifik avgift. IF Minken fakturerar den väldigt moderata medlemsavgiften senare.
Alla träningar börjar kl. 18. Ingen förhandsanmälan.
23.5 Andrasjö strandväg
30.5 Jeppo skola
6.6 Måtarsbergets skidstuga
13.6 Storsand
27.6 Soklotheidi, från Kovjoki. Vägvisning från Källmossvägen.
15.8 Brännskata fiskehamn.
Mera information: ifminken.idrott.fi/orientering
Arr: IF Minken

Friidrotta i sommar!
Kom och träna tillsammans med oss på Skogsvallens sportplan i centrum av
Nykarleby i sommar.
Måndagar kl 19, ledda träningar för -08-10 födda och -07 och äldre.
Onsdagar kl 18-19, Knattefriidrott för -14 och tidigare födda samt -11-13
födda. På onsdag tränar också de äldre.
Vi börjar knattefriidrotten den 2.6 och slutar den 11.8. Det är gratis att
prova på och ifall du trivs med oss och deltar i knattefriidrott eller andra träningar gäller det att bli medlem i vår idrottsförening som heter IF Nykarlebynejden. Friidrott är en förmånlig idrottsform och vår medlemsavgift för
en person är 15 €/år oberoende av ålder och för en hel familj 40 €/år. Den
31.7-1.8 ordnar IFN på hemmaplan en stor friidrottstävling som heter
Knattefinalen och tre veckor senare den 23.8 är det dags för Ärevarvet. I
höst ordnar IFN även en terränglöpningstävling i Nykarleby. Följ gärna oss
på Facebook, där vi informerar om aktuella händelser.
Arr: IFN Nykarlebynejden

Sommarens läskampanj
I parken sker märkliga saker. Vem är det som härjar där? En vanlig promenad med kaninen i koppel blir till ett riktigt mysterium. Underliga
stinkande pölar, jätteinsekter och förvildade trädgårdstomtar. Kom
med på ett oförglömligt äventyr
Biblioteken i Nykarleby använder Ertes digitala läskampanj för skolbarn som pågår 1.6.31.8.
Den förvrängda parkens hemlighet.
Via adressen:
www.lumotunpuistonsalaisuus.com finns
äventyret tillgängligt från och med 1.6. Vill
du ha utmaningen i pappersform finns den
att hämta vid biblioteken i Nykarleby från 1.6.

Släpp loss fantasin!
Tisdag 8.6 kl. 15-17
Två timmar fylld med grafik, collage, blandteknik och allt där emellan.
Vi håller till i Tvätteriet, Lybecksgatan 2.
Ålder: 7-11 år
Anmälan via www.arbis.fi
Deltagaravgift: 5€, betalas kontant på plats.
Arr: Nykarleby Konstskola för barn och unga

Lek med färg och form
Onsdag 9.6 kl.15-17
Två timmar fylld med färg och form. Vi använder bland annat gipsband,
metalltråd och kartong. Vi håller till i Tvätteriet, Lybecksgatan 2.
Ålder: 7-11 år
Anmälan via www.arbis.fi
Deltagaravgift: 5€, betalas kontant på plats.
Arr: Nykarleby Konstskola för barn och unga

Tidsresor på Kuddnäs i juni!
Välkommen på tidsresa till Kuddnäs kl. 10-12
Sommartorsdagarna 10.6, 17.6, 24.6. och 1.7.
Olika uppgifter varje dag.
Pris: 2€/barn/dag (frukt ingår).
Anmälan senast dagen före till
Kuddnäs 06-7856482
Arr: Nykarleby Kultur & Fritid

Folkhälsans simskolor
ordnas vid :
Andra Sjön, Kantlax, Lojlax, Vexala och Gunnarskangan.
Mer info hittar du på:
https://folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor/(välj region)

Välkommen med på NIKs fotbollsskola i sommar!
Måndag 14.6 - fredag 18.6 kl.10.00-13.00
Kom med och lär dej mera teknik och spela fotboll med kompisarna en
vecka i juni. Egen liten picknick med! Kläder enligt väder! Vi får också
besök av fotbollsproffs som lär ut lite fotbollstips!
Ålder: Förskolan till åk 6.
Avgift: 25€ (ta med jämna pengar)
Plats : Gamla Plan, Idrottsgränd
Anmälan senast torsdag 10.6 till Carina Holm
på e-post: carina.holm@nykarleby.fi
Anmäl: namn, födelsetid, tel. nummer till föräldrarna.
Begränsat antal platser.
Vid frågor kontakta Carina Holm tel. 050-3201775
Arr: NIK

ROBOT WORKSHOP
Måndag och tisdag 21.6-22.6 kl. 11-16
i Rådhussalen, Kyrkogatan 4
Robot Workshop fortsättningskurs, Lego education. Under denna kurs lär sig deltagarna
mera om trådlös kommunikation med Bluetooth och avancerad sensorteknik. Kursen hålls under två
dagar i Rådhuset. Ta eget mellanmål med!
Åldersgrupp: från årskurs 5 uppåt. Begränsat antal platser.
Förhandsanmälan: via WhatsApp eller sms till 044 7219073/
Katarina senast 18.6 kl.16.
Deltagaravgift: 5€, betalas kontant på plats
Mer info om kursens innehåll på robotworkshop.fi (kurser)
Arr: Nykarleby Kultur & Fritid / Robot Workshop Finland

En stund i stallet!
Måndag 14.6
Välkommen med på en stund i stallet 14.6. Vi sköter om hästarna, gör olika stallsysslor och kör med ponnyn Lova.
Grupp 1. För 7-åringar och äldre. Kl. 09.00-11.30.
Grupp 2. För 5 och 6-åringar. Kl. 12.30-15.00.
Pris: 15€ Plats: Stall Banvalla. Kovjokivägen 89.
Anmälan till Carolina Krokvik 044-2792270. Begränsat antal
platser.
Obs! Deltagarna är inte försäkrade av Nykarleby Hästvänner.
Arr: Nykarleby Hästvänner

20.7. Valters födelsedag
Stadsbiblioteket firar Valters födelsedag.
Kom och ta en selfie med vårt stora Valter-bibliotekskort och lös
vår kluriga frågesport!
Tagga gärna #valterkortet #valtterikortti
Vi har öppet kl. 10-19.

Vad läser du i sommar?
Vid biblioteket hjälper de dig att
hitta just den boken du vill läsa.

Dags att röra på sig!
Utanför Stjärnhallen kan du spela innebandy, korgboll, pingis, frisbeegolf och träna på utegym hela sommaren.
Utepingis spelar du också vid Andra Sjön och Markbygården.
Volleyboll kan du spela t.ex. vid Pepparkakshuset, Juthbacka, Andra
Sjön, Östra Åvägen i Forsby.

Skateramp finns bakom Stjärnhallen.
Idrottsbiblioteket, vid Stadsbiblioteket (Topeliusesplanaden 10), lånar
ut boccia och andra utespel.
Ingen bokning, ingen avgift.

