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Replot Skärgårds
förening

Hembygds-

UFH informerar
Kakbuffé!
Leta upp ditt favoritrecept, baka och ta
med resultatet till lokalin på söndag
15.8. före kl 12, för då ordnar vi
kakbuffé!
Vi deltar i provsmakargänget med 5
euro per person och testar en bit av
varandras bakverk. Sött eller salt är
ingen skillnad, bara resultatet är din
favorit! Intäkterna fördelas jämnt
mellan bagarna, och anmäl dig gärna
på förhand till Sanna Sund. Recepten
samlas dessutom ihop till vårt eget
recepthäfte som förmedlas senare till
alla deltagare.

Utfärd till Storkyro.
Lördagen den 4 september ordnar
hembygdsföreningen en dagsutfärd till
Storkyro.
Storkyro – mötesplats för historia
och nutid. Området anses stå som
förebild för det Norden som beskrivs i
Kalevala.
Vi
besöker
Storkyros
medeltida kyrka samt hembygdsmuseet alldeles invid kyrkan.

Marknad i Sommarösund
15.8. kl. 12-16
På plats: Gunnels Fisk, Bodil Salonen
med blommor och videprodukter,
Vistan Wood med utemöbler och
blompelare. Världsarvsprodukter från
Lindemans nät, Loftet, Hemgården,
Karitas Snickarbod, Karin Dahlbäcks
vykort och stugbok. Naturstig med
världsarvsvinster och kakbuffé.

Museiområdets
byggnader
representerar 1700- och 1800-talens
byggnadstraditioner. Sevärda är bl.a.
”rummet
med
krigsminnen”,
”spetsboden” mm. Möjlighet kan
ordnas att besöka bronsåldersgravar,
väpnarmuseum, Levälahti offerkälla
mm.
För
de
handarbetsoch
hantverksintresserade finns Villavintti,
alldeles nära museet, specialbutik för
produkter av inhemsk fårull samt olika
presentartiklar. Vi skall också äta
någonstans under dagen.

Vid regn hålls marknaden i UF
Havsbandets lokal.
Arrangörer: Replot-Björkö Turism r.f.
och UF Havsbandet
10 eurosshowen, revykonsertståupp
med och av Alfred Backa i lokalin 12.9.
Biljetter 10 euro, föreställningen börjar
kl 19.00. Boka plats i god tid på tfn
050-5244935 Sanna Sund.

Dagens slutliga program är ej ännu
fastställt så kom gärna med önskemål.
Är du intresserad kan du kontakta
Maj-Len Vestergård, tfn 3527589 el
0500 364795 så fort som möjligt eller
senast 30.8.2010 före kl 18.

Onsdagen 18.8. samlas pensionärer
från hela gamla Vasa län till stor
sommarsamling
i
lokalin.
I
1

programmet
finns
kulturinslag,
sommarspel, tävlingar och dans.
Sommarsamlingen ordnas av den
österbottniska
kretsen
av
Pensionärerna. Cirka 250 personer har
förhandsanmält sig.

upplevelse för hela familjen! Pris: delta
med normal inträdesbiljett 5/2€.
to 12.8.,fre 13.8.,lö 14.8. och sö 15.8.
De Geer-rundtur. Guidad vandring
och båttur i skärgården kring De Geermoränerna, c. 2,5-3h. Kl. 17.00 start
från Svedjehamn. Pris: 20€/pers, barn
10€. Bokningar: Vippipooki, 0414367643

Världsarvsdagarna
12.– 15.8.2010
Kom med och fira Kvarkens skärgård,
vårt gemensamma världsarv! Alla
evenemang under Världsarvsdagarna
är öppna för allmänheten.
VÄLKOMMEN!

lö 14.8. och sö 15.8.
Seglatser med s/y Postjakten.
Segla i världsarvet! Kl. 13-15, 15.30–
17.30
och
18-20,
avfärd
från
Replotbron. Pris: 15€/pers, barn 10€.
Bokningar: Traditionsfartygsföreningen
Skutan r.f., 044-380 8083

Program
Söndag 15.8.
Mört- och strömmingsfiskets dag,
Granösunds
fiskeläge,
Södra
Vallgrund. Kl. 12-15 demonstration av
hur strömmingar gälas, halstras och
saltas. Fiskbiffar av mört. Möjlighet att
köpa kaffe och hembakat bulla. Fritt
inträde!

Andra aktiviteter och program:
Fotoutställning: Kvarkens fåglar har
vårkänslor, fotograf Tuija Warén. Vasa
stadsbibliotek 10.8.– 10.9.
Svedjehamns utsiktstorn får sitt
namn, de vinnande bidragen från
namntävlingen
offentliggörs,
arr.
Forststyrelsen

to 12.8. och lö 14.8.
Världsarvskryssning
till
Valsörarna. Guidad kryssning till
Valsörarna
och
vandring
längs
naturstigen. Kl. 11.00, längd 4,5 h,
48€/pers, barn 25€ (inkl. båtfärd,
guidning, kaffe och fisksmörgås). Start
från
Svedjehamn.
Bokningar:
Kvarkenturer, 050-355 3924

Fiskeutflykter enligt beställning, arr.
Hanneles stugor, 040-734 9286.
Tänkvärt
Bättre ett ärligt nej än ett falskt ja.
Ordspråk

to 12.8.,fre 13.8.,lö 14.8. och sö 15.8.
Byatur
i Björköby.
Kl.
12.00
guidning i hembygdsmuseum Mårtes
och rundtur till fots i Björköby, längd
c. 2,5 h. Pris: 10€/pers. Arr.
Vippipooki, 041-436 7643

Bredskärsvägen
Delägare, vi röjer sly på talko längs
efter vägen lördag 21.8. kl 10.00.
Samling vid vägbommen.
Styrelsen

fre 13.8., lö 14.8. och sö 15.8.
Alfreds herbarium på Stundars.
Upplev en skollektion från 1942 i
Stundars byskola. Du får tips och
inspiration till ditt eget herbarium. Fre
kl. 15.00, lö-sö kl. 12.00. Trevlig

100-årsjubileumsfesten
Ett
stor
tack
till
Handelslagets
medlemmar och övriga kunder samt
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funktionärer, stora som små, som
deltog i 100-årsfesten lördagen den 17
juli. Tack också till Replot hembageri
som uppvaktade både med blommor
och med gåva.

för de var de som vi minns och
diskuterade allra mest.
Bråthaga-glasstestarna
Huuto.net

Cirka 400 korvar, 400 grisar, limsa,
saft och godis kilovis inmundigade
Handelslagets ägare, dvs medlemmar,
i trevligt umgänge med sina nya och
gamla kunder.
Dessutom fick festdeltagarna gåvor i
form av nyttoföremål: en penna och
en inköpslista samt en disktrasa med
texten: Tack för de 100 första åren!
vilket
föranledde
flera
muntra
kommentarer med hopp om att
Handelslaget skulle bestå åtminstone
ytterligare 100 år. Där en utmaning för
kommande generationer att se om de
klarar av det som tidigare och
nuvarande generationen presterat!

Jag hittade en annons på internetsidan
Huuto.net angående en etikett från en
tändsticksask. Känner du igen den?
Etiketten fanns i St. Michel och
säljaren hade satt ut 1,20 som
utropspris.
Tyvärr
missade
jag
auktionen, den hade ju gärna fått
återvända hem.

Denna prestation hyllades också av
flera festdeltagare som kom från andra
byar och från fastlandet.
Medlemsägda
Södra Vallgrund Handelslag

Läst och lånat
Museerna och arkiven i Svenska
Österbotten har mycket att berätta!

Glassprovningen

Här presenteras ett axplock av
material i föreningars, lokalmuseers
och t.o.m. privatpersoners arkiv.
Axplocket
baserar
sig
på
KulturÖsterbottens/SÖF upprop till
kommunernas kulturtjänstemän, som
fört frågan vidare till föreningarna.

Strålande fint väder hade vi då vi satte
oss på cyklarna och trampade iväg på
glassprovning.
Servicen var utomordentlig, snabb och
smidig och vi testade allt som allt 13
olika smaker av de 18 som fanns att
testa. Dels för att vi valde att inte
testa de vanligaste (som vanilj-,
päron-, jordgubbs- och chokladglass)
och dels för att våra magar inte ville
ha mycket mer än 13 olika smaker på
en gång.

Södra
Vallgrund,
hembygdsforskargrupp

byarådets

Negativ
Från år 1945 framåt finns kronologiskt
ordnade
svartvita
negativ,
sammanlagt över 20 000 st. Motiv från
Vallgrund men också övriga delar av
skärgården. En stor del av negativen
är kopior av bybornas gamla bilder, av
vilka en del kan vara mycket gamla.
Bland negativen finns även många

Om du ännu har möjlighet ska du
absolut stanna och smaka på glassar
som gammaldags jordgubb, mangomelon, tjära och gammaldags salmiak,
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svartvita
bilder
från
en
textilinventering på 1980-talet. Från
samma inventering finns diabilder som
förvaras på Medborgarinstitutet i
Smedsby.

Södra Vallgrund Marthaförening äger
en
stor
samling
material
efter
”Svennas Sven”, hit hör bl.a. en stor
fotosamling och en samling vykort.
Källa:
http://www.svof.fi/framtidsminnen/int
ro/arkiv.htm

Kurt
Sandvik,
verksam
som
byafotograf
under
efterkrigstiden,
överlät en stor del av sina negativ,
sammanlagt
över
2000
st,
till
hembygdsforskargruppen
i
Södra
Vallgrund.

Man skall inte tro på allt man
läser...
... eller?
Det berättas att när hästägarna från
Södra Vallgrund förr i världen var på
hemväg från Replot måste de vid
passerandet genom Norra Vallgrund
sätta skygglappar för hästarnas ögon
så de inte skulle se hur eländigt det
var i byn.

Hulda
Haga,
byafotograf
under
perioden 1920-1940, överlämnade
likaså en stor del av sina negativ till
forskargruppen.
Framkallade bilder/papperskopior
Av ovannämnda negativ har över 1700
bilder framkallats i formatet 12 x 17
cm. Bilderna är fästa på kartong, varje
bild för sig. På kartongen har
forskargruppen antecknat uppgifter
om bilderna. Även större bilder i
formatet 17 x 24 cm har framställts
för utställningsändamål, ca 100-200
st. Till denna samling hör en
uppsättning skolfoton från Vallgrund.

Folket i Norra Vallgrund hävdade
emellertid att skygglapparna måste på
av den anledningen att skulle hästarna
sett hur härligt det var i Norra
Vallgrund hade de vägrat fortsätta
hem till Södra Vallgrund.
Källa:
http://bilder.bloggen.fi/herbertsblog/in
dex.asp?show=34

Urklippsbok
Södra Vallgrund byaråd har sedan
många år sammanställt urklipp om
orten
i
urklippsböcker.
Dessa
innehåller främst tidningsmaterial som
berör Södra Vallgrund, men här finns
också artiklar och notiser rörande
Norra Vallgrund, Björkö, Replot och
Söderudden. Ordningen är i stort sett
kronologisk. Tre stora volymer är
fyllda, den fjärde fylls som bäst.
Tidsperioden omfattar största delen av
1900-talet.

Nytt i kommunen
Skolgångsbiträde
Ett skolgångsbiträde för enskild elev
sökes till Replot skola under tiden
16.8.2010–4.6.2011.
Arbetstid
24
h/vecka. För närmare information ring
Anders Myntti tfn 3521910 eller 0500367763.
SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi

”Vallgrund, min hembygd” är en
skriftserie som handlar om livet i
skärgården förr och nu. Serien har
hittills utkommit i 9 volymer. Ett av
temanumren (nr 6) handlar om
dialekt.

Nästa tidning utkommer omkring vecka 37.
Material önskas senast 15.9.2010.
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