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Pengar att hämta!
Har du redan lyft din återbäring på
inlämnade köpkvitton från år 2008?

har JULÖPPET från 28.11. – 20.12.
Vardagar: 15–19.00
Lö-sö: 11–18.00

Om du är osäker så fråga i kassan Du kanske har pengar att hämta!

Traditionsenligt
Jultorg
i
Sommaröhallen blir det lördagen
28.11. Vi öppnar redan kl 10.00 och
avslutar dagen kl. 18.00.

Återbäringen bör lyftas under 2009.
Södra Vallgrund Handelslag
Madame på Handlin!

Byarådet bjuder på julglögg och från kl
11.00 leder Margot Enström allsången.
Hantverkarna utlovar fina vinster i
snabblotteriet, kom och pröva lyckan!

Lördag 5.12. kl. 9.00 - 13.00
besöker
Björkens
köttförädlingskonsulent Madame Björkens vår butik
och ger smakprov på Björkens
produkter. Köttet kommer från egen
gård i Kronoby.

Utbudet på hyllorna är nu som störst;
bland
annat
stickat,
hembakt,
presentartiklar, fiskinläggningar och
stora fina julkärvar. Ponnyridning för
familjens yngre medlemmar blir det
också.
Välkommen in!

Nu har du möjlighet att när som helst
beställa 1/2 gris om du så önskar.
Köttet levereras färdigt styckat 5,95/kg.
Beställ av Mikael eller Birger!
Södra Vallgrund Handelslag

Delgeneralplan för
vindkraftpark

Södra Vallgrund Jaktförening

Ett informationstillfälle om delgeneralplanen ordnas torsdagen den 26
november
kl.
18.00
i
Södra
Vallgrund Uf-lokal. På informationstillfället presenteras bl. a. delgeneralplanens arbetsprocess och tidtabell.

meddelar att vi röker ”SKINKOR” vid
jaktföreningens
rökbastu.
Vi
har
reserverat 15.– 16.12. och 19.– 20.12.
Anmälan om man vill delta skall vara
gjord senast 11.12.2009.

I enlighet med markanvändnings- och
bygglagens 63 § meddelas att en
delgeneralplan
för
vindkraftpark
påbörjas i västra delen av Replot.
Planen berör ett område mellan
Söderudden och Södra Vallgrund.
Källa:På gång just nu www.korsholm.fi

Om vi lyckas få fullt endast till en
rökning så röker vi vid det senare
tillfället (19.– 20.12).
Alla som vill delta anmäler sig till S-O
Sten tel. 3527846.
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Fototävlingen!

Ung och gammal, stor och
liten...

Kom ihåg att rösta på motiven till byns
nya vykort på lördagen! Fotografierna
finns utställda både i julcafé på skolan
och på jultorget i Sommaröhallen.

... önskas hjärtligt välkomna till
JULCAFÉ
på
skolan
i
samband
med
Sommaröhallens
julöppning
inkommande lördag 28.11. kl. 10-15!
"Vi gör som vi brukar", dvs. fångar
julstämningen med risgrynsgröt och
kaffe och dopp. Det finns också
möjlighet till "Skinkgissning" och att
rösta på bidragen till fototävlingen för
byns vykort! Risgrynsgröten kostar 3
€, en andra portion 1 €. Kaffe/te/saft,
jultårta, pepparkaka kostar 2 €.
Skinkgissningen kostar 1 €.
Välkomna!

Röstningen
pågår
endast
denna
lördag, så passa på! Om allt går väl så
har vi nya vykort med byamotiv
färdiga för användning inom kort.
Byarådet och UFH
UFH informerar
Julpyssel ordnas för alla intresserade
i samband med Öppet hus för
skolbarnen 1.12. kl 18.00–19.30.

Vi vill också passa på tillfället att
"puffa" för JULFESTEN som i år blir
13.12. i samband med Luciatåget
genom byn. Till julfesten är alla i byn
välkomna!

WWF
informerar
om
havsörnar
torsdagen 3.12. kl 18.00 på lokalin.
Kaffeservering.
Pizzakväll ordnas 11.12. kl 19.00 för
ungdomarna och Öppet hus 15.12.
för skolbarnen.

Luciatåget börjar vid skolan, ungefär
vid "mörkrets inbrott" - följ med
senare annonsering vid butiken! Vid
julfesten
arrangerar
skolbarnen
programmet och i samarbete med
ungdomsföreningen ordnas servering.
Understödsföreningen ordnar sticklotteri och om någon vill bidra med
lotterivinster går det bra att hämta
dem till skolan senast 11.12.
Vi ses på julfesten!

Talkot
24.10.
lyckades
alldeles
utmärkt, det var otroligt många som
ville delta, tack för all hjälp! En montör
kommer och kopplar det sista, och då
är luftvärmepumpen i användning.
Alexander Sebbas vann pris för bästa
utstyrseln på Halloweendiscot. Grattis!

Det kommer ett liv efter julen också,
även om det känns lite avlägset ännu.
Efter
nyår
kommer
Understödsföreningen att samla in medlemsavgifterna på bankgiro. Håll utkik
efter blanketterna, mera information
om detta i nästa blad!

Med en rofull väntan på det nya
året.
Styrelsen
Skribenter, föreningsaktiva och
andra intresserade!

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Understödsföreningen
vid Södra Vallgrund skola

Missar du ofta deadlinen? Känns det
som om att tidningen kommer ut
precis innan du kommit dig för att
lämna in material till redaktionen? Är
2

det svårt att hitta information om när
nästa tidning kommer ut?

piano. Vi fick genast ja på vår fråga
om lån.

Vi kan ändra på det! Meddela mig Din
e-postadress så kan jag påminna Dig
om kommande nummer. Du når fler
personer i rätt tid, du får ut din text
lätt och behändigt och tidningen blir
mera mångsidig. Det vinner vi alla på i
längden.

Den 16 juni 1995 var det dags för
jubileumsfest. Det blev musik, tack
vare Noomi, vårt allt i allo och ett
lånat piano. Fin stämning, stor publik,
många gratulationer och så den stora
överraskningen: ”Pianogrisen”! Fo-si,
fo-si!? Han mottogs med glädje och
skratt! Namnet berättade vad han
”arbetade” för: Ett piano till byn! Han
fick rikligt med ”mat” under skoj och
glam. Han grymtade, Tack! Tack!

Eller om Du hellre vill uppdatera din
nyinförskaffade kalender för år 2010
med
Söderbybladets
preliminära
utgivningsschema så kommer det här:
veckorna 2, 7, 13, 18, 23, 27, 32, 37,
42 och 47. Ungefär var femte vecka,
med andra ord.

Med spänning öppnade vi grisen efter
festen och räknade oss fram till mk
1241,40! Så bra! ”Piano-grunden var
lagd! Vår kassör Elin ordnade med ett
eget pianokonto vid banken. Vi
kommer igen!

Pianogrisen
Ler du glatt igenkännande eller blir du
ett stort frågetecken då du läser
rubriken? Pianogrisen är en saga för
sig och nu är det rätt många år sedan
den
skrevs.
Han
”föddes”
på
vårvintern 1995 och kom till Marthorna
via Annette. Hennes arbetskamrater
ville påminna om att ”lönedagarna”
småningom tar slut: ”Börja spara nu!”
Hon tog det inte så allvarligt för egen
del – men kanske Marthorna – de har
säkert någonting på gång att spara till.
De får sköta grisen!

Efter den här festen var alltid
Pianogrisen och Marthorna med vid
fester och tillställningar i byn. Glädje
spred han och ”mat” fick han!
Pianokontot växte! Åren gick. Så blev
det sommaren 1998. Nu Elin, vad har
Pianogrisen arbetat ihop åt oss?
Jo fina, 8285 mk! Kan vi börja handla
nu? Vem skall hjälpa oss? Noomi så
klart, hon vet och kan! Hon i sin tur
gav sin son Andreas i uppdrag att
utforska
pris
och
kvalitet
på
instrument. Han var vän med ägaren
till en musikaffär och kom med
följande besked: ”Det finns ett bra
instrument för 8190 mk! Då ni betalar
kontant får ni rabatt. Priset blir 6500
mk.” Pianot skjutsades hem till
Byastugan och Elin hade pengarna i
hand då vi tog emot nyförvärvet. Ett
3-årigt arbetspass kunde avslutas, vi
var vid målet: Ett piano till byn!
Pianogrisen grymtar: Tack! Tack! Nu
återstår
bara
invigningen
av
instrumentet.

Så kom han, spargrisen, just då vi
smidde
planer
för
vårt
70-års
jubileum. En fest, så klart – men
musik – vi har inget instrument! Tänk
om spargrisen varit... nej, inte det,
men han visar oss väg: ”Spara, jag
rymmer en liten ”lockfågel”, börja med
den!” Då måste det bli dop! Sagt och
gjort: Spargrisen blev, Pianogrisen! En
ihärdig och trägen medarbetare för
Marthorna, visade det sig.
Till jubileumsfesten måste vi låna
instrument. Fint med goda grannar!
Holmlunds i Björkö ägde ett flyttbart

Tisdagen den 14 juli 1998 kl 19 blev
det fest. Noomi och pianot var pelarna
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i festen. Vi sjöng som aldrig förr och
lyssnade
till
dikter
och
kåseri.
Publiken,
omkring
80
personer,
strålade och njöt! Kunde de annat, de
som träget ”matat” grisen i tre år!

Skymningsstund
En morgonstund – förtröstansfull,
inför en nyfödd dag,
en soluppgång på livets höst
ger även välbehag.
Men dagen går mot aftonsol
med ljum och lekfull vind,
som smeker ömt och kärleksfullt
en gammal fårad kind.

Många varma tack till alla som var
eller varit med, i vår strävan för
pianot! Noomi i synnerhet, kan vi inte
tacka nog, hon har hjälpt oss i många
år. Hela hennes familj blev indragen i
pianoprojektet! Den fina rabatten får
vi tacka Andreas för. Tobias bjöd på
musik och Björn avslutade med
tänkvärda, goda ord. Tack! Psalmen,
”I denna ljuva sommartid”, satte punkt
för den fina festkvällen.

För varje liten skymningsstund
du tar ett litet steg – vem vet,
måhända mot ett paradis
i okänd evighet.
Ett år har gått...
... sedan förra julnumret. En hel del
har rapporterats under året, en hel del
har gått oss förbi. Men sådant är livet.
Vi tar nya tag efter alla helger och
ledigheter.

LÅNA PIANOT
Pianot har sitt hem i Byastugan. Det
lånas ut, kostnadsfritt, för olika
tillställningar i byn.
Lånet är förenat med aktsamhet
och ansvar!
Marthorna.

Vakta alla levande ljus, låt dig
fotograferas med dina nära och kära
då Ni träffas, värm inte glöggen alltför
varm, ring en vän, pynta ditt hem så
mycket du vill, mata småfåglarna
regelbundet,
rikta
nyårsraketerna
stadigt åt rätt håll samt tänk ut, skriv
ner och sänd in många långa
intressanta historier för kommande
Söderbybladet nummer.

Tänkvärt
Det enda sättet att ta reda på om en
person är att lita på, är genom att lita
på honom.
Ernest Hemingway

För min egen och även Södra
Vallgrund Byaråd r.f.:s del vill jag
önska alla bybor och Söderbybladetläsare
God Jul
och
Gott Nytt År
2010

Vallgrund - min hembygd
I förra numret efterlystes en del av
böckerna, och till min glädje fick jag
höra att ny upplaga av dem som är
slutsålda, är på gång, och kommer att
finnas till salu på Sommaröhallen så
fort som de är färdiga.

SÖDERBYBLADET

Läst och lånat

Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi

I tidningen Kuriren nr 4 från mars
2007 hittade jag följande fina dikt,
skriven av Lars-Ola Berg.

Nästa tidning utkommer omkring vecka 2.
Material önskas senast 6.1.2010.
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