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Skäriskolornas skidtävlingar

Friluftsdag och
invigning av rinken

ÅSKÅDARE
ÄR
VÄLKOMNA
då
Skäriskolornas skidtävlingar går av
stapeln här i Södra Vallgrund tisdagen
den 17.2.2009 kl. 10.00.

Så har vi vår nya rink och vi vill
stimulera alla att upptäcka sina
skrinnskotalanger!
SÖNDAGEN 15.2.2009 kl. 15.00

Vi önskar erbjuda ett bra preparerat
spår, vilket redan är på god väg. Dock
behövs spadarbete och eventuellt lite
röjning ännu:


INVIGNINGSCEREMONI;
Erika
Fogelberg,
som
nu
arbetar
för
Folkhälsan och är en fantastisk förebild
för oss alla då det gäller rörelseglädje,
inviger rinken.

MÖT UPP TILL TALKO LÖ den
14.2.2009 KL. 10.00 VID SKOLAN

 SKIDNING; Njut av “skolskogsskidspåret” ca 2 km. 1 varv ger 1 lott.

Föräldrar, skolpersonal och elever
bugar
och
niger
det
allra
ödmjukaste!
1. Detta som tack för de årliga pengar
Byarådets antikvariat har skänkt oss.
Pengarna går oavkortat till inköp av
böcker till skolans bibliotek, som
eleverna flitigt och nyfiket lånar böcker
från.
2. Detta som tack till Er Alla som gör
era inköp vid Södra Vallgrunds
Handelslag och skänker er inköpsstämpel
till
föreningen.
Handlin
fördubblar summan genom att skänka
50 cent till/stämpel, tack.
3. Tack även alla omtänksamma
Marthor för ert bidrag.

 SKRINNINGSUPPLEVELSE; Då du
visar dig på isen med skrinnskorna på,
så erhåller du en snabblott och deltar i
lotteriet.
 Med HÄST och SLÄDE; Sari Järvinen
deltar och för ca 2€/person får du
uppleva hästens rytmer. Lämpligt för
alla intresserade.
 Vi BJUDER på FASTLAGSBULLE åt
alla, samt försäljning av kaffe, varm
saft och grillkorv.

RINKBANDYMATCH;
Föräldrarna
möter barnen. Må den bästa vinna!

Understödsföreningen vid
Södra Vallgrund Skola

 Dragning av SNABBLOTTERI.

Årsmöte

Obs! Du kan ej köpa lotter, endast
MOTIONERA till dig lotter.

Byarådets årsmöte hålls söndagen
22.3. kl 17.00 i ungdomslokalen. Alla
är hjärtligt välkomna att delta i
planeringen av, och besluta om,
verksamheten.

Arr: I gemenskap – UF Havsbandet,
Byarådet och Understödsföreningen
vid Södra Vallgrund skola
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UFH informerar

Folkhälsans vårmöte

UFH:s
årsmöte
hålls
torsdagen
19.2.2009 kl 19.00 i
lokalin.
Aktiviteterna för år 2009 diskuteras
och slås fast.

Folkhälsan höll vårmöte i måndags
9.2.2009 på skolan. Vi som deltog i
arkiveringsarbetet den kvällen hade
turen att bli inbjudna på kaffe med
dopp mitt i arbetet.

Dialektunderhållaren Lasse Eriksson
kommer hit och roar oss en lördagkväll
i mars, närmare bestämt 14.3. I
pausen går vi ut på gårdsplanen för att
se Sandra Holmqvist från Sundom
uppträda
med
Poi-eldkonst.
Biljettpriset 15 euro inkluderar även
servering, både salt och sött, därför
önskar vi förhandsanmälningar till
Sanna
Sund
tfn
050-5244935.
Biljetterna kan lösas ut på plats.

Flitiga som vi är så hade vi tyvärr inte
tid att stanna för att lyssna på hela
mötet, utan återvände fort tillbaka till
arbetet. Vi hoppas dock att styrelsen
och
de
aktiva
medlemmarna
i
Folkhälsan informerar oss genom
byatidningen om all verksamhet som
ordnas kommande verksamhetsperiod.
Tack för kaffet med dip-dopp!
Havets hus

Öppet hus fortsätter med program för
skoleleverna jämna veckor, antingen
måndag- eller tisdagkvällar. Följ med i
annonseringen i skolan. Nästa gång
måndag 16.2. kl 18.-19.30.

Jag fick epost häromdagen av Annika
Nysten som tillsammans med Jannike
Jåfs och Jenna Kallio studerar andra
året i Vasa Yrkeshögskola inom
marknadsföring. De går en kurs i
projektmarknadsföring för tillfället och
deras lärare Karl-Johan Smeds har
gett dem uppgiften att forska i ett
ickekommersiellt projekt.

Årsmöte
Ur Vasabladet 31.1.2009:
Södra Vallgrund Jaktförening r.f. håller
årsmöte i jaktstugan fredag 13.2.2009
kl 19.00. Stadgeenliga ärenden. Alla
välkomna.

De valde Havets Hus som ämne, och
vände sig till mig om jag skulle kunna
hjälpa dem på traven. De försöker få
en objektiv bild av projektet, och vill få
reda på allmänhetens åsikt om
planeringen av Havets Hus.

Födda i byn år 2007-2008
Fanny Fredrica Gull f. 2.6.2007
Oscar Matias Dahl f. 29.1.2008
Atte Felix Jahkola f. 28.2.2008
Jesper Daniel Hägglund f. 22.4.2008
Olga Aino Cecilia Ström f. 1.10.2008

Där kommer du in! Tycker du
projektet är bra/dåligt, väl placerade
pengar/för
dyrt,
perfekt
läge/
malplacerat, blir det välbesökt/onödigt
osv. Skriv ner dina åsikter angående
projektet, och lämna in det till
redaktionen före 22.2.2009. Absolut
anonymitet garanteras, även om du
sänder åsikterna per epost! Jag
filtrerar bort namn och avsändare
innan jag sänder åsikterna vidare.
Flickorna tackar för hjälpen!

Avlidna år 2007-2008
Carita Birgitta Gull
f. 17.6.1945 d. 12.4.2007
Linnéa Evelina Sandqvist
f. 3.2.1925 d. 15.3.2008
Alvar Lindberg
f. 23.5.1915 d. 12.4.2008
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föremål som oförmodat dök upp nära
båten. Dock utan att ge några tecken
ifrån sig. Brood antog att det var en
tysk undervattensbåt.

Läst och lånat
I tidningen Syd-Österbotten ingick
tisdagen den 4.3.2008 en artikel
skriven av Herbert Lindén om John
Brood. John var född i Södra Vallgrund
6.9.1868. Hans fader var torparen
Johan Mickelsson Brådd från Björkö
och modern hette Maria Nybond som
ogift. I familjen föddes hela tolv barn.

I november 1917 for John Brood till
Korsnäs för att göra affärer med
Alexander och Karl Johan Rusk. Väl
framme blev han antastad av soldater,
visiterad och anklagad för att vara
spion, för han hade med sig sjökort
och en kikare.

John var möjligen den första replotbon
som sett en ubåt i Kvarken. John
bodde under första världskriget i Norra
Vallgrund. Under krigets två första år
köpte John upp skog i skärgården och
förde ved till Vasa med en jaktriggad
skuta med namnet ”Rigel”. Senare
byggde han en femton meter lång
motorbåt,
”Mink”.
Med
”Mink”
trafikerade han mellan Björkö och
Vasa en gång i veckan. Emil Nystrand
från Björkö var maskinist.

John Brood hade i tiden även bott som
emigrant i Alaska och kände till platina
från den tiden. Under sin vistelse i
Alaska hade han ändrat sitt efternamn.
Väl hemma i Finland besökte han
Helsingfors för att höra efter platina
hos vissa judiska affärsmän. Det blev
dock ingen affär den gången eftersom
platinan kostade 40 000 mk/kg och
det fanns 1,5 kg. Som affärsman hade
John troligtvis rätt gott om pengar.

I medlet av oktober 1917 låg han med
”Mink” för ankar i Björkö skärgård
nära Slottsskär. Han hade sin hustru
med sig. Då kom Vilhelm Nyman,
Heikki Kekoni, Jussi Sihvo och Antti
Isotalo. De hade kommit med två små
motorbåtar från Sverige och medfört
last av vapen. Därefter bodde de tre
dagar på ”Mink”. Nyman var som
vanligt full så länge spritdryckerna
räckte.

I Korsnäs försökte han muta de ryska
soldaterna med ett par tusen mark
men det lyckades inte. Tillsammans
med bröderna Rusk och deras far
sändes de till Vasa och förhördes på
marinstaben och ett kansli vid
Rådhusgatan 23 av en rätt hygglig och
förstående officer. Men en ryss vid
namn Paltscik var tolk och därvid lite
opasslig.
Efter ett par dygn sändes de vidare till
Skatuddens fängelse i Helsingfors. Där
satt John i tjugonio dygn i enskild cell
och tjuvläste på nätterna för att få
tiden att gå. Sedan fick han vara en
vecka tillsammans med Alexander
Rusk. Det var ganska nära samma
tider som Söderholmarna från Bergö
satt där. De förhördes ej i Helsingfors
utan förvisades därefter till krigets slut
till Kuopio. Häradshövding V. Tolvanen
följde dem till Kuopio, dit de reste fritt.
De fick bo på en plats inom
Kymmenebolagets
område,
kunde

Nyman och Broods hustru Lina förde
vapnen i land och gömde dem i lador
på Slottsskär. Därpå fördes Isotalon
Antti till Björkö där de mitt i natten
mötte prosten Hedberg på bryggan.
Hedberg torde sedan ha bestyrt
honom till Vasa med Björköbåten.
Brood for sedan med de övriga och de
två motorbåtarna till Umeå, varifrån
han om ett par, tre dagar återvände
med Nyman.
På återvägen observerade de plötsligt
vid ett-tiden på natten nära Snipan ett
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köpa mat och blev besynnerligen väl
bemötta.
De rymde sedan i slutet av december
eller början av januari 1918 varvid
Brood följdes till tåget av jägare
Carssen, som suttit i Spalernaja och
sedan stupade i Gamlakarleby. Brood
for sedan hem till Norra Vallgrund på
skidor. Pass, skidor och vinterkläder
hade hämtats till Kuopio av Albert
Beijar från Jungsund. Äntligen var
John hemma i Norra Vallgrund.

snabbare, ger fart åt blodcirkulationen
och gör oss avstressade.
Källa: Må bra-bilaga i Syd-Österbotten
23.9.2008

Ledigheten varade inte alltför länge.
Den 27 januari for han med sin hustru
med häst till Jungsund på kvällen.
Sedan skjutsades han av hustrun ända
till Gerby. Hon hjälpte ytterligare till
med att skjutsa vapen, kulsprutor
m.m från kasernen i Brändö till Gerby.

Butiksbiträde
söktes
till
Södra
Vallgrund hlg i en annons i Vasabladet
11.1.2009, samma veckoslut som
förra numret av Söderbybladet kom
ut.

Tänkvärt
Hövlighet smittar av sig, låt oss sätta
igång en epidemi!
Amerikanskt visdomsord
Butiksbiträde

Ansökningstiden gick ut 23.1. och
intresserade av arbetsuppgifterna var
ett par stycken. Till arbetsuppgifterna
hör
försäljning,
kötthantering,
städning, varuplockning (tunga lyft),
kassa m.m. Arbetet är deltid, 20
timmar i veckan, men utökas om
arbetstagaren är idérik.

Efter det ryssarna avväpnats i Vasa
kom John Brood att sätta sig på tåget
och tillsammans med otaliga andra
svenskspråkiga män från Österbotten
åka
mot
Tammerfors.
Efter
intagningen av Tammerfors fick de
stanna där ett par veckor. John Brood
berättar ”Där blewo wöråborna ledsna
på mig, emedan officererna och jag
åto bättre köttstek, som vi köpte, och
de andra fingo stuvning. Jag hade då
blivit chef för köket!”

Till uppgiften valdes Bodil Salonen som
arbetade första dagen 5.2. i handlin.
För övrigt har vi märkt en liten
förändring i brödhyllan, först och
främst att den flyttats, och att vi
saknar Replot bageris produkter.
Bagarna lär vara på semester, och
urvalet är mindre än normalt.

John Brood dog 18.6.1939.
Visste du att...

Nu är det med andra ord lämplig
tidpunkt att öva sig på att baka eget
rågbröd inför kommande säsong av
brödförsäljning i Sommaröhallen...

... ett gott skratt smittar av sig, precis
som gäspningar.
... vuxna skrattar i snitt bara åtta
gånger per dag, det är tre gånger mer
sällan än för femtio år sedan. Barn
unnar sig däremot ett gott skratt över
fyrahundra gånger per dag.
... det sägs att tre minuters skratt
motsvarar 45 minuters avslappningsövningar.
... det djupa skrattet ger motion åt
våra inre organ, får hjärtat att slå

SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 13.
Material önskas senast 16.3.2009.
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