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Eftersom vi fått en snörik vinter
planeras
den
efterlängtade
byaskidningen på måndagskvällen
15.2. i uf-lokalen. Jan-Peter Sandkvist
är kontaktperson.

Födda
Katriina (f. Palomaa) och Christian
Lampe fick en dotter 4.1.2010.

Vi behöver hjälp med
övervakningen av Öppet Hus.
Föräldrar,
storasyskon,
mor/farföräldrar tag kontakt så kommer vi
överens när ni kan komma. Första
gången är nu inkommande tisdag
16.2. kl 18–19.30. Ni behöver inte
vara ensamma, alltid är någon ur
styrelsen med. Men vi är egentligen
bara två stycken som delar på detta så
anmälningar
om
hjälp
mottages
mycket tacksamt.

Fiskebåt köpes
Rönnqvist 16 eller motsvarande. Ring
Jarmo Salmi 050 5560 961.
Årsmöte

Gratis buggkurs ordnas på lokalin
lördagarna 20.2. och 27.2. kl 15-18.
Info fås även av Sanna. Vi önskar så
många som möjligt med, så kanske vi
kan ordna flera liknande tillställningar.
Alla åldrar med!!!! Anmäl gärna till
Sanna, men man kan även komma
utan anmälning.

Replot
skärgårds
hembygdsförening r.f. årsmöte lö 13.03.2010
kl 18.30 på Bullerås. Stadgeenliga
ärenden,
sedvanligt
lotteri,
lätt
middag.
Fort
Sommarös
historia
framförs.

Uf Havsbandets årsmöte i lokalin
21.2.
kl
16,
servering,
varmt
välkomna.
Fredagsmysarna
(ungdomarna
alltså) far på utfärd till Indigo i stan
22.2. efter skolan. Högstadieeleverna
kommer till stan och lågstadieeleverna
tar bussen till stan den dagen. De får
mellanmål där och kan bekanta sej
med verksamheten, sen går de på
bio (väljer själva vilken film).

Anmälan senast 7.3. till Vestergårds,
tfn 3527589.
UFH informerar
Ungdomsbussen gästar byn på
uflokalgården 12.2. kl 18-22 (märk
tiden!!!) Från åk 5 och uppåt.
Välkomna!!! Fredagsmysen fortsätter
om ni vill inne i lokalin t.o.m. kl 23
som vanligt.

Nu behövs bara föräldrar eller andra
som kan hämta hem dem, ta
kontakt till Sanna 050-5244935.
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Det hade redan förut funnits en
sångförening som gemensamt med
Replot
ungdomsförening
varit
i
verksamhet 1899 och som filial under
Vasa ungdomsförening. Dess arbete
hade väl legat nere en tid, eftersom
det i stiftelseurkunden står att man
beslöt
återuppliva
sistnämnda
förening. Den nu bildade föreningen
fick
namnet
Vallgrund
ungdomsförening och stod som filial
under Vasa u.f. vars stadgar även
antogs.

Fastlagssöndag!
På
fastlagssöndagen
och
tillika
vändagen,
14.2,
ordnas
byatrevligheter på Såånde och vid
uf-lokalen för alla bysbor, ung som
gammal!
Vid uf-lokalen finns ärtsoppa (3
€/pers) och fastlagsbulle + kaffe (2,50
€) från kl. 11.00 fram till 14.00.
På Såånde ordnas skidtävling för alla
och envar med start kl 12.30.
Tävlingen är väldigt deltagarvänlig!
Den som inte vill skida kan vara i
pulkbacken, delta i lekar eller bara
umgås! Sari Järvinen kommer också
att vara på plats (kl 12.00–13.30) och
erbjuda ridturer för en liten slant.
Varm saft och grillkorv finns till
försäljning om ärtsoppan inte är
populär.

Den första styrelsen bestod av
följande personer: Olga Öist, Sofia Sid,
Karolina
Nybond,
Edla
Nylund,
Karolina
Östergård,
Johannes
Holmlund, Johannes Östergård, Alfred
Nybond,
Anders
Ström,
Edvard
Östergård och K.V. Åkerblom.
Föreningens första ordförande blev
dess stiftare K.V. Åkerblom. Och det
kan anses som en lycka att föreningen
i dessa första år, erhöll så utmärkta
ledarkrafter.
Det
kan
kanske
intressera att betrakta det program
som framfördes vid föreningens första
möte.

Programmet på Såånde genomförs
med väderreservation, om det är
alltför kallt och blåsigt nöjer vi oss
med ärtsoppa, bulle och samvaro vid
lokalin.
Välkomna!
önskar
Byarådet, Uf Havsbandet och
Understödsföreningen för Södra
Vallgrund skola.

Programmet som följer: Sång Fram till
seger och Var välkommen envar. L.
Stegar höll hälsningstal. Modersmålets
sång sjöngs unisont. Lärare Åkerblom
talade
om
ungdomsföreningarnas
fosterländska betydelse. Så sjöngos
sångerna Ja vi elsker detta land, och
ila vi borta bort från Finlands kust. L.
Stegar läste en byralla. Efter ännu en
sång följde paus med kaffe och
limonad servering, under pausen
lektes
ringlekar.
Programmet
fortsattes ånyo, men sång, paketmetning, skämtorkester, dialog sång
brevlåda (!?) och sist en stunds dans.

Historik
Birger Öster och Hans Söderlund
sorterar ungdomsföreningens arkiv
och hittade en historik som är skriven
ca år 1933. Tyvärr finns inte nämnt
datum eller vem som skrivit den. Här
kan du läsa första delen:
Ungdomsföreningen Havsbandet kan
nu blicka tillbaka på en tre decenniers
tillvaro
och
verksamhet.
Enligt
stiftelseurkunden bildades Vallgrund
ungdomsförening den 25 jan 1902.

Ordningen vid festen betecknas som
god, och inkomsterna stego till 35
mark.
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Ungdomsmötena från denna första tid
präglades både av regelbundenhet och
ordning,
rikliga
och
omväxlande
program, talrika föredrag, dialoger,
teaterstycken och sånger både köroch unisont. Vad som riktigt verkar
förvånande från denna tid, är att
föreningen haft en egen handskriven
tidning, med namnet Vårt Hopp, vilken
det första året utkom med trenne
nummer. Skada blott att dessa
tidningar ej finnas i behåll, som det
dyrbara arv de skulle utgjort, för
nutida föreningars släkte.

nämna endast studenterna??? Många
av Södra Vallgrunds ungdomar får
yrkesexamen varje år, varför nämns
icke de? Jag vet vilket värde en
yrkesexamen har idag och jag har stor
beundran för våra ungdomar i skären
med yrkesexamen, som värdesätts av
arbetsgivarna i Vasa området. Synd
att de ej får vara med på listan...”
Och visst är det synd. Kanske någon
du känner avlägger examen i år?
Istället för en strax vissnande ros kan
du föreviga minnet av examen genom
att meddela oss andra via bytidningen
om datum, titel och kanske rentav
framtidsplanerna
den
nyligen
utexaminerade har?

Föreningen var ock denna tid indelad i
kretsar om 8 medlemmar per krets,
och en krets i gången fick då svara för
mötesprogrammena. Medlemsantalet
dessa första år växlade mellan 50-70
medlemmar.

Här är några ungdomars prestationer
(eller kommande prestationer om
examensbetyg inte erhållits än) som
nämndes i samband med ovanstående
meddelande.

Fortsättning
följer
i
kommande
nummer. Observera att tolkningsfel
kan förekomma i texten.
MN

”Christian Höckert blev färdig VVSmontör från Vocana i våras. Nu har
han blivit civil 8.1.2010 och blev under
tjänstgöringen
som
prickskytt,
befordrad till korpral. Robert Berg blev
färdig från lantbrukslinjen vid YA.
Gabriella Nygren (f. Westergård) har
läst till hästskötare, Nina Hägen har
läst till kosmetolog. Mikaela Lund
flyttade till Åland och går i skola där”.

Nostalgi
Plötsligt fyller en gammal sång mitt
hjärta
med hemmets doft, mina ögon med
tårar.
Raderna är slutet på en dikt skriven av
Tu Shen-Yen, och kan tolkas som
hemlängtan t.ex. till sitt gamla
hemland. Lars-Ola Berg har fått dikten
av sin schackmotståndare i Sverige,
som flyttat härifrån i unga dar. De
håller kontakten genom att spela
schack på internet.

Korrigeringar
och
tillägg
till
ovanstående text publiceras i nästa
nummer om sådana finns.
MN
Byarådets styrelsemöte 31.1.

Höstens studenter år 2009

Byarådets styrelse bestämde på mötet
att årsmöte hålls i slutet av mars på
söndagen 28.3. kl 17.00 i lokalin.

Det kom ett meddelande:
”Läste fundersamt igenom "Året som
gick" i Söderbysbladet, där höstens
studenter var uppräknade. Varför

Försäljningen
gick
Sommaröhallen.
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försäljningsrekord slogs med god
marginal. Vi väntar med spänning vad
året
2010
kommer
med.
Sommaröhallen öppnar eventuellt en
vecka in i maj, eftersom första maj
med vappenfirandet infaller såtillvida
opassligt i år.

Läst och lånat
Det är aldrig försent... Läste i somras
(29.7.2009) under glada miner i
Vasabladet en liten positiv grej som
inte har kommit med i denna tidning
tidigare, förrän nu:

Byarådet deltar i programmet som
ordnas på vändagen, och styrelsen
hoppas att intresse finns bland
föreningarna att även denna sommar
ordna en motsvarande byadag som
förra sommarens sundinvigningssuccé.

Jag och mitt sällskap blev så otroligt
glada för det fantastiska bemötandet
vi fick på Sommaröhallen i lördags av
den ”målande” damen. Många rosor
för alla fina råd och fortsatt skön
sommar önskar Vendela Vuorinen med
bruten arm.

Byarådet planerar även en fortsättning
på
föreningsinformationen
som
samlades in för plakaten som sätts
upp i lokalin. Information samlas för
att kunna delas ut till nyinflyttade och
övriga intresserade. Mera om detta
senare.
MN

Jubileumsår
Det kom ett annat meddelande också:
”Hej, Började fundera på en liten sak.
Är det nu inte lite tidigt med 10 årsjubileum i år. Enligt normal praxis bör
det väl bli 9 år!? *"Jubileum* är då
man firar att det gått en viss tid, oftast
ett visst antal år, sedan något hände
..." (Wikipedia) Däremot påbörjades
det 10de verksamhetsåret/årgången.
Hur är det tänkt? Kanske det
definieras/firas
annorlunda
för
tidningar och årgångar?”

Visdomsord
Vi glömmer alltför ofta att en av de
svåraste konsterna i den krångliga
tillvaron är att inte klaga.
Einar Wallquist
Nytt i kommunen

Nu är frågan: ska vi fira 10 årgångar i
år eller 10 år nästa år? I förra numret
nämndes
årgångsfirandet,
men
majoriteten bestämmer naturligtvis,
om det går till omröstning.

Sommarjobb 2010
Korsholms
kommun
erbjuder
korsholmsungdomar födda 1988-1993
sommarjobb för en månad under
perioden 1.5.– 31.8.2010. Det finns 70
st sommarjobbsplatser i kommunen.
Lönen är 890 euro.

Hör av er, med fler åsikter. Och gärna
idéer om hur vi ska fira också, så vi
kommer framåt.

Ansökningsblanketter
fås
från
Ungdomsinfocenter Sepis eller på
www.korsholm.fi eller www.decibel.fi
För mera information 06-3277333.

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

Sista ansökningsdag är 26.2.2010 kl
16.00.
Källa: www.korsholm.fi

Nästa tidning utkommer omkring vecka 12.
Material önskas senast 17.3.2010.
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