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med Noomi Elfving och av Gertruds
kåserier framförda av Linnea Tallgård.
Övrig verksamhet
Replot skärgårds hembygdsförening
r.f. har också följande på gång:

öppet varje dag
vardagar och söndagar kl 11-19
lördagar 10-18

- En bussresa till smidesdagen vid
Kimo Bruk lördag 4.7, om tillräckligt
stort intresse finns. I smedjan finns
bl.a. en smideslärare från Fiskars med
sina elever. Smederna säljer sina
produkter och det är även möjligt att
göra egna beställningar. På området
finns även en mini-masugn som gör en
järnsmälta, en gammal Wickströmsmotor som tuffar och går och så är det
marknad
med
en
massa
olika
försäljare. Det ordnas guidningar
under dagen i vilka den som önskar
kan delta utan extra avgift. Möjlighet
att köpa soppa och kaffe finns.
Deltagaravgift är 20 €, det innefattar
bussresa plus inträde till området.
Anmälan till Vestergårds senast 15
juni, tfn 0500-364795, 3527589.

Boka lördagen 18.7.
för program ordnas hela dagen, bl.a.
Sommartorg vid Sommaröhallen,
Föreningarnas dag med aktiviteter
genom hela byn och Invigning av
sundet vid simstranden.
På kvällen dansar vi på lokalin!
TACK
alla Ni som deltog i
målartalkot vid Sommaröhallen som
målades i rekordtakt på två
vardagskvällar!
Sommaraktuellt vid Granösunds
fiskeläge
Talko vid ”Svennas stuga”
Onsdagskvällar kl. 17 med start 3.6.
Välkommen med och restaurera ett
gammalt och fint hus!

- En teaterresa till Helsingfors 2324.9. Pjäs: Såsom i himmelen. Du kan
redan nu göra förhandsbokningar.

Öppet hus lördag 25.7. kl. 11-16
med temat textil och hantverk. Dagen
när fiskeläget sjuder av liv. Kom och
se hur bl.a. tvåändsstickning, vävning,
nätbygge och pärthyvling går till.

Till sist en efterlysning
När vi serverar kaffe vid fiskeläget
skulle vi gärna vilja göra det i rediga
gamla kaffekoppar av porslin i stället
för pappersmuggar. Är det någon som
kan skänka sådana till oss är vi
tacksamma. Det gör inget fastän de
blir av olika färg och modeller. Till den
uppbäddbara sängen i Svennas stuga
skulle vi även behöva få ett gammalt
”plockatäcke”.
Ordförande Maj-Len Vestergård tar
emot och kan också ge information om
verksamheten, ring 0500-364 795.

I övrigt är fiskeläget öppet
under sommaren 1.6. - 31.7.
tisdagar - söndagar kl. 11-16.
Allsångs- och kåserikväll söndag
23.8. kl. 19
Kom med och upplev en fridfull
augustikväll av allsång tillsammans
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Vårens studenter

Invigningen av restaureringen
av Sommarösund

Gratulationer till vita mössan
Jim Groop
och
Viktor Måsala!

Möten som hållits har resulterat i ett
digert program som pågår hela dagen
och fortsätter på kvällen i lokalin.
Alla föreningar får, om de vill,
presentera sig för byborna, villaägarna
och andra besökare. Vi delades upp i
olika projektgrupper och min (lilla,
men effektiva) grupp skall skriva en
kort berättelse om alla föreningar i
byn, eller hjälpa föreningarnas styrelse
med att skriva berättelsen.

UFH informerar
Ifall om det finns tillräckligt intresse av
att sälja saker på lokalin kan vi
ordna loppmarknad 6.-12.7. Alla Ni
som kan tänka Er att lätt och snabbt
tjäna en slant på Era överflödiga
saker, Era handarbeten eller hembakat, hör av Er genast till Sanna, tfn
050-5244935, eller Monika, tfn 0405867958. Avgift 5 euro. Samma
system som sist, ring för mer info.

Tanken är att alla föreningar, med
verksamhet i byn, skall få ett plakat i
A3-format fullspäckad med information
om föreningen såsom verksamhet,
historia,
kontaktuppgifter
samt
fotografier
eller
bilder.
Plakaten
kommer att ha samma utformning layout för alla föreningar, så plakaten
blir överskådliga. Det var även tal om
att plakaten skulle kunna ramas in och
placeras i lokalin. Föreningen får
naturligtvis ett eget plakat som den
kan använda vid egna tillställningar.

Lördagen
11.7.
kan
vi
ordna
plantbytardag på lokalgården, om
intresse finns. Hör av Er så kan vi
diskutera detaljer, eller nåt annat
program!
I förväg kan vi meddela att:
- Apan Anders kommer 16.7.
- Triathlon ordnas 23.7.
- Beachvolleyturnering hålls 8.8.
Mera information finns att få av
styrelsen och i kommande nummer.

Låter det intressant? Hjälp mig att
samla information om din förening så
ska vi se vad slutresultatet blir. Inget
trycks utan föreningens godkännande,
så agera nu, vi har inte mycket tid på
oss! Kontakta mig före 15.6.

Infopunkt vid Havets Hus
I Korsholmsnytt 27.5.2009 informerar
Korsholms kommun att infopunkten
vid planerade Havets Hus öppnar i
mitten av juni. Fyra språkkunniga
ungdomar har fått sommarjobb och
ger
information
om
service
i
skärgården och Kvarkens naturarv från
tidig morgon till sen kväll till slutet av
augusti.

PS. Föreningarna får naturligtvis skriva
texterna själv, utan min inblandning,
om så önskas! Hör av Er i vilket fall
som helst.
Monika
Talkokväll

Vi borde kontrollera att all fenomenal
service vi har och får här i byn
presenteras på rätt sätt, så att
serviceutbudet får den marknadsföring
det förtjänar.

Tisdagen 9.6. kl 18.00 siktar vi sanden
vid simstranden. Kratta och räfsa med!
Byarådet
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behöver man inte vara oförskämd,
telefonförsäljarna arbetar hårt för lön
för mödan de med, och tänk på allt
otacksamt bemötande i sökandet av
kunder som de råkar ut för...

Stamkund
Att vara ”stamkund” i en affär innebär
oftast att man får ett kort som skall
visas vid kassan vid varje inköp. Är
man en samlare som jag är, så blir det
snabbt en väldigt massa kort att hålla
reda
på.
Det
är
plussakort,
ykkösbonus, s-bonus, alla möjliga
butikers kort och nuförtiden även
Veikkaus som vill att man ska uppge
sina kontaktuppgifter.

Sant eller ej? Men roligt är det...
Uppsats av Johan 8 år i Uppsala.
Kon
Kon är ett husdjur... Men den finns
också utanför huset. Och den lever
ofta på landet, men den kommer
också in till staden, men bara när den
skall dö. Men det bestämmer den inte
själv.

Fördelen är dock alla förmåner man
har
möjligheten
att
utnyttja.
Häromdagen kom ett vykort på posten
som utlovade ett grillset, verktyg att
använda vid grillning, gratis, förutsatt
att jag visar upp vykortet vid kassan i
deras butik. Så gjorde jag, och fick
mitt grillset, alldeles gratis.

Kon har sju sidor... Den översta sidan
- Den nedersta sidan - Den främre
sidan - Den bakre sidan - Den ena
sidan - Den andra sidan - Och den
invändiga sidan.

Undrar just varför de delar ut dem,
och hur mycket jag egentligen, under
årens lopp, betalat för det?

På den främsta sidan sitter huvudet...
Och det är för att hornen skall ha
något att sitta fast på. Hornen är av
horn och dom är bara till prydnad.
Dom kan inte röra på sig, men det kan
öronen. Dom sitter på sidan av
hornen. Kon har två hål framme i
huvudet. Dom kallas ko-ögon. Kons
mun kalles mule. Det är nog för att
den säger mu.

En vit lögn
Ibland är det väl okej att dra till med
en harmlös historia som inte är den
ultimata sanningen? Det verkar som
om det inte går en vecka förbi utan att
en telefonförsäljare försöker sälja en
tidning åt mig, allt som oftast
finskspråkiga.

På den bakersta sidan sitter svansen...
Den använder den för att jaga bort
flugor med, så att dom inte ramlar ned
i mjölken och drunknar. På den
översta sidan - Och den ena sidan Och den andra sidan, är det bara
hår... Det heter ko-hår och har alltid
samma färg som kon.

Nuförtiden svarar jag, så fort jag får
en syl i vädret, och det är alltid först
efter en två- eller treminuters monolog
av försäljaren, att jag inte läser det
andra inhemska. Det är inte sant, för
det är inte lätt att komma undan, vare
sig i jobbet eller privat. Inhemska
vecko- eller hobbytidningar på vårt
språk är ju inte många.

Färgen på kon heter kulör.
Den nedersta sidan är den viktigaste
för där hänger mjölken. Och när
mjölkerskan öppnar kranarna så rinner
mjölken ut. När det åskar så blir
mjölken sur... men hur den blir det har
jag inte lärt mig ännu. Kon har fyra

Men det funkar! De har inga argument
kvar, och godkänner svaret direkt.
Även om det känns frustrerande att bli
avbruten med ”onödiga” telefonsamtal
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ben... Dom heter ko-ben. Dom kan
också användas till att dra ut spikar
med.

Trädgårdsdrömmar
Vi spred ut kvistflis i de nylagade
blomrabatterna i fjol, och tacksamt
nog behöver de rabatterna inte rensas
på ogräs ännu. Ogräsrensning är nog
ett av de mest otrevliga uppdragen
som finns. Otacksamt och tidskrävande är det, och så hålls ogräset
inte borta länge heller, hur man än
knycker och drar i rötterna.

Kon äter inte så mycket, men när den
gör det äter den alltid två gånger.
Dom feta korna ger helmjölk. När kon
är dålig i magen ger den ost. I osten
är det hål. Men hur den gör hålen har
jag inte heller lärt mig ännu.
Kon har gott luktsinne... Vi kan känna
lukten av den på långt håll. Kons
valpar heter kalvar. Kalvens pappa
heter tjur, och det gör kons man
också. Tjuren ger inte mjölk och är
därför inte ett däggdjur.

Annars är det trevligt att se hur det
börjat växa i trädgården och växthuset
nu. Det är också trevligt att se hur
andras trädgårdar i byn har planerats.

Den som kommer och hämtar kon när
den blir gammal heter ko-fångare. Den
sitter ofta framme på bilar. Så blir kon
slaktad, man häller mjölken i tetror
som vi kan köpa i affären. Kons fyra
ben skickas till snickaren. Det kallas
återanvändning.

Tänk om vi skulle kunna samlas och
promenera runt i varandras trädgårdar
och se vilka olika lösningar vi kommit
fram till! Garanterat mycket trevligare
än att lusläsa trädgårdstidningar...

Som man kan se är kon ett nyttigt
djur. Och därför gillar jag kon väldigt
mycket.

är inte så informationsrikt som jag
hade tänkt. En del av sommarens
program har flutit in till redaktionen,
men kanske vi kan läsa mera i nästa
nummer?

Detta nummer...

Lärarens kommentar: Jag har aldrig
läst något liknande!

Några möten och informationskvällar
har hållits sedan förra numret, och
eventuellt får vi läsa om dem snart.
Om du deltagit i något som intresserar
dig och berör även oss andra i byn,
och du är villig att skriva några rader,
tas texten emot med tacksamhet.

Turbulens
En vecka verkar ibland vara en lång
tid, men ibland känns det väldigt
kort... Flygolyckor händer ofta, men
många går mig förbi, utan att jag
tänker två gånger på saken.

En kan inte göra allt, men alla kan
göra något.

Jag befann mig förrförra helgen i
luften över Atlanten, och kom fram
helskinnad, dock ett dygn senare än
vad som var meningen. Därför känns
AirFrance-olyckan ”närmare” än de
övriga som nått nyheterna. De som
reste över samma vatten drygt en
vecka senare hade inte samma tur, de
kom inte fram alls.
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Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 28.
Material önskas senast 29.6.2009.
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