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UFH informerar
29.-30.11. Loppmarknad kl 10-15.
1.12. 4H-Öppet hus. Observera dagen!
7.12. Julpyssel kl 13-16
13.12. Lucia kl 18.00

har JULÖPPET från 29.11. – 21.12.
Vardagar: 15-19.00
Lö-Sö: 11-18.00

Vi
har
fått
den
nyinskaffade
luftvärmepumpen installerad så nu kan
serveringssalen användas i allt större
utsträckning än förr, för nu får vi
utrymmet uppvärmt i ett huj!

Hantverk, hembakt, fiskinläggningar,
julkärvar, honung, böcker, glaskonst,
keramik m.m.
Jultorg 29.11. kl 11.00
i Sommaröhallen:
Glögg, lotteri

Källaren i lokalin är nyrenoverad tack
vare byns ungdomar, tack för hjälpen
grabbar! Det blev bättre än vi trodde
var möjligt med det vi hade att
erbjuda er.

VÄLKOMMEN!
TEL. 3527830
TRADITIONELLT JULCAFÉ
i skolan
LÖ 29.11.2008, KL. 10 – 15

På lokalin finns två nya spel, ett
lufthockey-spel och ett fotbollsspel
som Ni kan använda enligt samma
princip som pingisspelandet. Kontakta
styrelsen för mera information.

Från tidig morgon puttrar tomtegröten
i grytorna, eleverna har redan bakat
pepparkakorna. Julstjärnor gräddas,
kaffe och te kokas, saft blandas,
julskinkans hemlighet gällande vikten
väntar på att bli avslöjad och
stearinljusen tänds.

Eftersom vi är många som använder
lokalin är det väl på sin plats såhär
vintertid att nämna att dörrarna till
stora salen bör hållas stängda,
eftersom den inte uppvärms som
andra rum. Vidare så önskar vi
naturligtvis också att ytterdörrarna
hålls låsta och att lamporna släcks när
siste man/kvinna går hem. Dessutom
städar vi efter oss så att det är
trevligare för följande användare att
komma dit. Självklara regler, som vi
säkert följer hemma också.

SÅ INBJUDER VI ER SOM GÄST,
VARMT VÄLKOMNA
Understödsföreningen vid Södra
Vallgrund skola r.f.
Examen
Politices kandidatexamen har inom
samhällsoch
vårdvetenskapliga
fakulteten avlagts av Jonas Ström.
Margareta Söderlund

Loppmarknaden har hittills gett över
800 euro åt de 17 försäljare som velat
förvandla sina tillhörigheter till reda
pengar. Försäljningen fortsätter en
vecka till, och håller öppet under
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Sommaröhallens julöppning 29.11. och
30.11.

generationer. Som ett nätverk längs
tidsaxeln.
Låt oss därför sända en tacksamhetens
tanke till dem som gått före oss och
samtidigt framföra en önskan om att
hembygdens ungdom låter kedjan
mellan det förgångna och nutiden gå
vidare – långt in i framtiden.
Lisen Stolpe
Dikten lästes upp på jubileumsfesten
vid Granösunds fiskeläge i somras.

Antikvariatet
Antikvariatet på Sommaröhallen sålde
exakt
lika
många
böcker
som
föregående sommar, med andra ord
293 böcker som gav 608,40 euro i
inkomst. Av dessa 293 böcker utdelas
(som sker efter julförsäljningen) vinst
för 137 böcker till 8 bokägare, resten
av
vinsten
och
provisionen
av
bokägarnas andel tillfaller Byarådet,
som
bestämmer
vart
intäkterna
används detta år.

Feedback
- När man inte desto mera firar
Valborg tänkte jag tycka lite, fast jag
vet nu inte om man borde tycka så
mycket,
när
man
inte
annars
engagerat sej. Snälla vänner, varför
måste
ni
ändra
på
logon
på
Söderbybladet? Inte ens VBL gör
sådant (fast de ju för några år sedan
ändrade fonterna för texter något –
men ganska konservativt – dock i mitt
tycke till det bättre). Och anrika saker
brukar man inte ändra så där bara.

Byarådet tackar för bokdonationerna
och bokägarnas insats samt tackar
naturligtvis även bokköparna som
möjliggör antikvariatet i vår by. Vill du
donera böcker eller sälja dina böcker i
antikvariatet nu före julen, ta kontakt
med mig!
Monika Nissander
De år som timat
Genom decennier löper en tråd av
minnen från en gången tid. Minnen
som väcker glädje, men också saknad
efter dem som i tiden trampat denna
mark.

Däremot tycker jag att den nya fonten
för textdelen är bra. Lättare läst för
speciellt gamla människor – man
behöver
inte
ens
söka
efter
läsglasögonen. Lite mindre information
ryms visserligen på 4 sidor, men det
kan ju t.ex. kompenseras med ett
extra nummer.

Detta år är ett jubileumsår att minnas,
då vi firar vår förenings femtioåriga
tillvaro. En tid då vi känner glädje och
tacksamhet
över
att
hembygdsälskande kvinnor och män bildat en
skärgårdsförening som samlat ortsbor
både i hembygden och förskingringen
och som träget byggt upp Granösunds
fiskeläge till en gemensam samlingspunkt för oss alla.

Men tänk nu över om det här med den
nya logon var ett litet (tillfälligt)
misstag som kunde rättas till. (och ta
nu åtminstone bort skuggningen från
logon. Ser ut som om någon kackat på
Bladet, trots att det kanske ser bra ut
på datorn, men hur många läser det
på datorn) Men allt är ju tycke och
smak.

Forna generationers idoga arbete och
uppbyggnad av byasamhället. Är en
fästpunkt för senare tiders barn, en
förankring i tid som flytt – och en
kontinuitet
i
växlingen
mellan

- Det är fint att man kan köpa extra
nummer
vid
Södra
Vallgrund
Handelslag då man är flera i familjen
som samlar Söderbybladet. Eftersom
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de flesta aktuella händelser i byn
kommenteras är det säkert många
läsare
som
använder
gamla
Söderbyblad som uppslagsverk när
man funderar över vissa händelser och
namn. Trevligt är det också att läsa
historier från flydda tider, sånt som
man kanske hört i barndomen men
sen glömt bort.

När du bor i ett fyrtorn med havet
intill, då är friheten din och du gör vad
du vill.
Du har vågor som vaggar, du har
vindarnas sus, du har bojar och
draggar och stormarnas brus.
När du bor i ett...

Hoppas att skribenterna fortsätter
glädja oss med ”vad fordom timat”!
Slutligen önskar jag Er lycka till i
arbetet med Söderbybladet. Hoppas
att Ni har intresse och energi att hålla
igång Söderbybladet åtminstone lika
länge som Börje och Hans har gjort!
Det var all respons som redaktionen
erhållit hittills. Vi återkommer så fort
som möjligt.

Du har blinkande sken i den mörkaste
natt, du har sommar och sol med de
gladaste skratt.
När du bor i ett...
Du har allt kan man tycka, du har hav,
du har land, du har nyckeln till lycka,
du har allt i din hand.
När du bor i ett fyrtorn med havet
intill, då är friheten din och du gör vad
du vill.
Sångerna framförda av skolbarn på
naturstigsinvigningen 7.9.2008

Det tänker jag ofta på
-Titti Sjöblom-

Höstmörkret

Det blåser ifrån havet det är ljumma
vindar. En segelbåt med masten i det
blå. Jag ligger under filten under gröna
lindar, men näsan tittar fram en bit
ändå. Nu undrar jag bara vart molnen
skall fara och vem som kan se dom
då? Allt alla barn i världen ser på
samma himmel det tänker jag ofta på.

Ni tänker väl på att Ni inte syns i
trafiken utan reflex? Reflexvästen syns
bra, och bilisterna ser Er i god tid
innan möte. Om Ni som bilist har
tillfälle gör Ni en god gärning om Ni
visar en som inte kör bil hur bra
reflexvästanvändarna syns eller hur
sent chauffören märker dem som är
utan. Det kan hjälpa dem att inse
skillnaden, och få dem att ta på sin.

Och kvällen kommer sakta, det är
mörkt om natten, min lampa har jag
släckt för länge se´n. Mamma har just
hämtat lite extra vatten och sagt
godnatt, men jag är vaken än. Nu
undrar jag bara vart stjärnorna skall
fara och vem som kan se dom då? Att
alla barn i världen ser på samma
himmel det tänker jag ofta på.

Ni kan för övrigt testa hur bra Era
reflex funkar genom att lysa på dem
med ficklampa i ett mörkt rum. De hör
ju tyvärr till slit och släng-sakerna, och
måste bytas ut med jämna mellanrum.
Ni ser väl till att Era nära och kära
också använder reflexväst? Kanske ett
tips inför jul?

När du bor i ett fyrtorn
- Birger NilssonDu har vattnet som spegel och måsen
som vän, du har solröda segel i
kvällskymningen.

Sista numret...
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... för i år, vill säga. Tack för allt insänt
material, jag hoppas att Ni fortsätter
skriva aktivt även nästa år. Detta är
vår byatidning och Ni har stor nytta av
att delta i informationsspridningen.
Utan Er finns den inte. Tänk på att
skriva kort eller delbart, beroende på
innehållet, för det kan ju hända att
texter får lov och vänta till följande
nummer.

- Flygfält,
gamla bilar

arkeologisk

exkursion,

Åtminstone Byarådet, Marthorna, HLG,
Båtklubben,
Jaktföreningen,
UFH,
Vallgrund Fiskargille, Samfälligheten,
Understödsföreningen vid skolan och
Replot Skärgårds hembygdsförening
har berättat om sin verksamhet i vår
tidning. Det finns säkert fler föreningar
än så som fortfarande är aktiva? Hör
gärna av Er!

Jag bläddrade igenom alla tidigare
utgivna nummer av Söderbybladet och
gjorde en förteckning på en del av det
som publicerats tidigare. Den kan
fungera som en påminnelse om vad
som hänt eller planerats i byn, och vad
Ni
kan
informera
om
även
i
fortsättningen. Kanske vi ser till att
något av detta sker på nytt och
rapporteras i tidningen redan nästa år?

Det skulle vara trevligt att höra hur
många hushåll som sparat alla, hittills
utgivna, nummer av Söderbybladet.
Fem hushåll vet jag med nästan 100
procents säkerhet, men det kan finnas
många fler. Visste du att tidningen nu
trycks i 180 exemplar och att 153 av
dem
utdelas
av
våra
duktiga
medarbetare Anne, Bernice, Bo, Börje,
Margareta och Sven-Ole? Ett exemplar
sparas naturligtvis i vårt bya-arkiv
men resten säljs eller sänds till olika
bibliotek,
förutom
de
några
få
tidningar som lämnar över och som
kan köpas av mig för lösnummerpriset
1 euro/st.

Ni har läst bland annat om:
- Lediga arbetsplatser
- Program som påskfest, auktion,
teaterresa, superstjärnorna, akvarellutställning,
handarbetsutställning,
Rainbow Eagle-indianäldste
- Fastigheter som är till salu och saker
som önskas köpa/säljes
- Gallup om kabel-tv-intresse
- Öppet hus i byastugan, Södra
Vallgrund Datastuga
- Idrottsprestationer, gamla lekar
- Byarådets lappkåta, byns elmangel
- Årets barnkull, de som lämnat oss,
vårens studenter, årets konfirmander,
vigda
- Radhusbyggplaner i Södra Vallgrund,
fibernät i skärgården, Cykelpark vid
Sommarösund och Bullerås för båtfolk
att ta sig till byn
- Ur barnamun
- Ris och ros, tack
- Antikhörna, bokefterlysning
- Solrosrekord, vårtecken
- Befolkningsstatistik år 2003
Vindkraft
á
november
2004,
hamnutredning
- Informationspärm vid Handlin

Vi siktar på 10 fyrsidiga tidningar igen
nästa år. Det blir ett nummer var
femte vecka (på ett ungefär) med
Sommaröhallens
program
som
milstolpar.
Å Byarådets vägnar önskar jag
alla läsare
En Fridfull Jul
och
Ett Innehållsrikt, Gott Nytt År
2009
SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 2. Sista
inlämningsdag av material 1.1.2009.
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