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Deltidsjobb och sommarjobb

Nya stavtag!

Intresserad av att jobba i butik i vår,
sommar, höst, lördagar? Hör av dig
till oss så fort som möjligt. Ju tidigare
du kan börja på våren och ju
längre du kan jobba på hösten desto
bättre. Kom in och presentera dig!
Birger
Sebbas
044
5807
601/
sodra.vallgrund.hlg@netikka.fi
Södra Vallgrund Handelslag

Ett nytt år har börjat! Måndagen den
11.1.2010,
kl
9.30,
start
från
Sommaröhallen med nya stavtag, ny
fart! Allt för en bättre kondition. Kom
med på en promenad, 45 min. Ta in
skogsluft, regnluft och friskluft. Njut
av socialsamvaro.
Väl mött
Rose-Marie o Annette

Pörtom revyn 2010 - SPARKEN

Information om handelslaget

Lördagen den 6 februari kl 19 har du
möjlighet att komma och se Pörtom
Uf:s revy SPARKEN. Buss (Touring
Partner) ordnas med start från
Sommarösund.

Alla som utnyttjar Södra Vallgrund
Handelslags
tjänster
kan
bli
medlemmar.
Medlemsskap söks skriftligen hos
andelslagets styrelse som besluter om
godkännande. En medlem förbinder
sig att iaktta andelslagets stadgar
samt erlägga en fastställd insats (nu
20 euro). Som medlem kan du åtnjuta
eventuell återbäring av andelslagets
vinst genom att återlämna inköpskvittenserna du fått i butiken under
året.

Pris för revybiljett 12,-. I priset ingår
även kaffe med dopp och ett klatschigt
programblad. Kostnader för bussen är
beroende av hur många vi blir.
Anmäl ditt intresse så fort som möjligt,
dock senast 31 januari, till Vestergårds
tfn 3527589.
Arrangör Replot skärgårds
hembygdsförening r.f.

Inköpskvitton från år 2009 bör
inlämnas
färdigräknade
senast
30.1.2010.
Södra Vallgrund Handelslag

Studiecirkel i arkivering
Arbetet fortsätter på torsdagar kl.
18.00–20.30 fr.o.m. 21.1.2010.

Fototävlingen!

Alla
föreningsaktiva
(och
andra
intresserade) är välkomna att delta i
sortering och katalogisering av sin
förenings historia. Torsdagarna är
även lämpliga dagar att besöka
arkivet, om byns historia intresserar.

Många
hittade
fotografierna
i
folkmängden då understödsföreningen
serverade gröt på skolan och Byrådet
ordnade
Sommaröhallens
jultorg.
Sammanlagt 64 personer gav 145
röster
och
fotografiet
från
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Sommarösunds simstrand ut mot stora
världen vann. Fotograf bakom det
vinnande motivet är Heidi Jahkola. På
delad andra plats kom bilden från
”yttre sundet inåt”, tagen av Johan
Yrjas, och ”Välkommen-skylten”, även
detta motiv taget av Heidi Jahkola.

hem med ett märkligt fenomen. Han
hade
tre
slemklumpar
i
svagt
rosaskimrande färger. Han undrade
om han möjligen hade fått några
maneter. Maneter i Södra Vallgrund?
Det kan inte vara möjligt? Vi satte
slemklumparna i en vattenskål. Två av
dem var söndriga, en var alldeles
perfekt på ca 5 centimeter.

I tävlingen deltog många andra fina
motiv, som också fick mycket röster,
så fina vykort kommer att finnas till
salu snart. Tusen tack åt alla er som
röstade och ännu fler tack åt alla er
som skickade in bilder!

Undertecknad
tog
kontakt
med
Österbottens
fiskarförbund
och
diskuterade med Guy Svanbäck och
han sade att i Sundom har det också
fångats maneter. Sedan ringde jag till
TE-centralens fiskarmästare Sundqvist
och han sade att han var från Nyland
och där var maneter av den här sorten
mycket vanliga. Så var den saken
klarlagd. I Italien på ett ställe blev det
stora svårigheter med en manetsort,
näten blev alldeles fulla som en
slemmig massa så det gick knappt att
fiska där.

Året som gått
Höstens studenter
Christoffer
Storgård
Westerlund.

och

Anton

Födda i byn
Son, f. 24.12.2009 Sonja Ruotsala och
Joel Dahl.

Några dagar senare hade Robert och
jag ut strömmingsskötar, då fick vi 30
kg strömming och två maneter till, så
fenomenet var ett faktum, det finns
maneter i byn Södra Vallgrunds
fiskevatten. Händelsen ägde rum i
slutet av september.

Avlidna
Ragnar Wester
f. 5.2.1917, d. 31.1.2009
Arid Ingvald Ståhl
f. 23.3.1921, d. 15.3.2009
Ester Ailin Lund
f. 22.11.1922, d.23.8.2009
Ingrid Alice Ehn
f. 6.8.1923, d. 20.9.2009
Sigurd Söderström
f. 29.1.1922, d. 28.11.2009
Upphittat

Håkan Berg

Har du glömt vantarna någonstans?
Och/eller är din lilla börs på villovägar?
De finns att hämtas på Handlin!

Av en händelse läste jag att Hans
Hästbacka
skrev
i
Vasabladet
2.11.2009 ”i höst har österbottniska
farvatten
tillfälligt
berikats
med
maneter,
som
kommit
drivande
söderifrån från åländska farvatten.”
Han hade fått rapporter om maneter
från
Truthällan
i
Kalax,
Södra

På fiskefärd i Södra Vallgrund
Robert Berg hade satt ut nät på
”Malvetungsbottnin”. Följande morgon
då han hade vittjat näten kom han
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Flatskäret i Nämpnäs och Strömmingsbådan i Bergö.

sådana ordnas, alla pengar vi får in
går oavkortat till skolbarnens fromma.
Simning, bowling, slalomåkning är
exempel på aktiviteter som föreningen
understöder.
Maria Schauman

Han skrev dessutom ”Att maneter
visar sig i österbottniska farvatten hör
inte till vanligheterna. Det händer
ibland med långa mellanrum, när
maneterna i åländska vatten har haft
en
god
förökningssäsong
under
sommaren och det finns gott om
maneter. Dessutom måste den stora
havsvattenström, som går upp längs
västkusten, råda oavbrutet i flera
dagar, gärna samtidigt med ihållande
lågtryck och sydliga vindar. Då når de
omkringdrivande
maneterna också
österbottniska vatten.”

Som tidigare nämndes i detta blad
kommer understödsföreningen i år att
samla
in
medlemsavgifterna
via
bankgiroblanketter. Om du hellre vill
betala medlemsavgiften kontant kan
du ta kontakt med Maria Schauman.
Medlemsavgiften är i år 10 e för aktiv
medlem (t.ex. föräldrar till barn i
skolan), 2 e för understödande
medlem, 2 e för barn.

Söndagen 22.11. kunde vi läsa i
ovannämnda tidning i ”Tre frågor”
ställda åt Hans Hästbacka att de
troligtvis inte kommer att finnas här
nästa sommar eftersom ”maneterna
skall ha en viss salthalt för att kunna
föröka sig och då kommer de inte att
klara sig här”.

Med hjälp av medlemsavgifterna kan
vi understöda skolbarnens utomskolaktiviteter, t.ex. lägerskola, utflykter
och simhallsbesök. Bankgirona delas
ut i postlådorna inom kort!
*Tack på förhand för ditt stöd!*
Lilian Westerlund
UFH informerar

Ovanligt, men sant, och intressant!
MN

År 2009 hade UF Havsbandet 190
betalande medlemmar. Vi tackar alla
medlemmar
för
det
så
viktiga
understödet.

Understödsföreningen
för Södra Vallgrund skola tackar alla
som deltagit i våra aktiviteter under
hösten. På julcafé hade vi 144
grötgäster och julskinkan som vägde
2,608 kg vanns av Anneli Latvala.

Fredagsmyset börjar igen 15.1. kl
19-23. Möte med föräldrar och
ungdomar angående fredagsmyset
hålls på söndagen 17.1. kl 15.30 då vi
bestämmer
vårens
datum
och
övervakare. Öppet hus börjar igen
19.1. kl 18.00–19.30.

Till lotteriet som ordnades i samband
med skolbarnens julfest 11.12 på
lokalen fick vi många fina bidrag av
snälla bysbor, tusen tack för ert
engagemang! Företag som sponsrade
oss var: Fresh, Schetelig, Stockman
beauty,
Viking
Line,
Vallnika,
Fotocenter,
Vasa
simhall,
Aktia,
Strömsö. Julfesten var en succé, tack
till skolbarnen, lärarna och övrig
skolpersonal för det fina programmet.
Delta gärna i våra aktiviteter när

Inför kommande årsmöte söker vi nya
styrelsemedlemmar. Följande möte
hålls 17.1. kl 14.00, alla som är
intresserade av att komma med i
styrelsen kan delta redan då.
Styrelsen skulle vilja veta vem alla
som har nyckel till lokalin, ta kontakt
med Sanna.
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Vi har tänkt ordna en programkväll
på
vårvintern
och
dit
behövs
naturligtvis program. Vi vet att det
finns massor med olika talanger i byn,
folk som spelar instrument, sjunger, är
duktig på akrobatik m.m. Meddela till
Sanna 050-5244935 om du eller
någon du känner vill uppträda. Det
kan vara nästan vad som helst, snabb
på fiskrensning, skicklig att kasta
pizzabotten i luften eller något helt
annat.
Styrelsen

Nästa morgon ringer telefonen igen
och samma röst frågar lite mindre
korrekt:
- Unnrar alltschå när ni öppnar idag?
- I dag är det ju juldagen, svarar
föreståndaren
med
tillkämpad
artighet, så vi har faktiskt stängt idag
också!
På annandagsmorgon ringer det igen
och samma röst, fast nu ännu
ostadigare, frågar:
- Jo, goa föresctåndaren, en annan
unnrar
alltschå
när
ni
öppnar
egentligen?
Föreståndaren blir jätteirriterad och
svarar barskt:
- Nu har ni ringt och stört mig varenda
dag under julhelgen och vi har faktiskt
stängt idag också. Men i morgon
kommer jag och öppnar klockan nio
och då ska jag se till att ni personligen
blir insläppt.
- Inschläppt? Jag vill inte bli
inschläppt. Jag vill bli utschläppt!!
Källa:humorinvest.se

Läst och lånat
I Vasabladet 21.12.2009 såg jag
följande glada notis: Julens vackraste
blommor till lärare och elever i Södra
Vallgrunds lågstadie för julfesten med
luciatåg, sång och den fyndiga och
proffsigt utförda revymusikalen ”Södra
Vallgrund? Mr President”.
Insändare: Vi som var med/Lene Back.

Jubileumsår

Nytt i kommunen

Söderbybladet firar 10 årgångar i år!
Första numret utkom i mars 2001 och
detta bör naturligtvis firas med buller
och bång. Årsmötet ska få välja och
vraka bland många fina idéer, hoppas
jag. Har du en idé? Vill du planera och
genomföra den? Hör av dig, vi har
några veckors effektiv planeringstid
kvar.

På
kommunens
internetsida
www.korsholm.fi finns den här texten
under
lediga
jobb
idag
13.1.
”Moderskapsvikariat, Replot morgonoch eftermiddagsverksamhet. Morgonoch eftermiddagsverksamheten vid
Replot skola söker en person att
handha ett moderskapsvikariat fr.o.m.
26.2.2010. Mera information ges av
Anders Myntti tfn 352 1910 eller 0500
367 763”

Vad många av oss mest av allt
behöver är någon som får oss att göra
vad vi kan.
R.W. Emerson

En liten historia...

SÖDERBYBLADET

Tidigt
på
julaftonsmorgon
ringer
telefonen hemma hos föreståndaren
för Systembolaget i Sundbyberg. En
herre frågar korrekt:
- Jo, jag undrar när öppnar ni butiken?
- Det är ju som ni kanske vet julafton i
dag, och då har vi stängt, blir svaret.

Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 7.
Material önskas senast 10.2.2010.
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