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Förra
bufféns
favorit
blev
chokladkakan som Carolina Sund
bakade. Ni som deltog förra gången,
lämna gärna in era recept!

Årsmöte
Understödsföreningen
för
Södra
Vallgrund
skola
har
årsmöte
måndagen 27 september 18.30 på
skolan. Kaffe + delikatess! Genast
efter årsmötet ca 20.00 diskussion om
vallgrundskolornas framtid.
Alla hjärtligt välkomna!

stänger dörrarna inför hösten på
söndag 26.9. kl 19.00. Sista chansen
nu under veckoslutet att skaffa lokalt
tillverkat hantverk eller fylla frysen
med hembakat före julöppningen
27.11.

Vi går igen!
Samling vid Sommaröhallen som
vanligt måndagen den 20.9 kl 9.30.
Det har framkommit önskemål att
bilda två grupper. En grupp går som
tidigare och en annan grupp går lite
långsammare och kanske kortare
sträcka. Till vilken grupp du vill höra
avgör du själv.
Rose-Marie och Annette

Granska snabbt yllesockslagret om där
behövs påfyllning eller hämta en billig
bok att läsa en kulen höstkväll. Nu
finns marmelad gjord av vindruvor till
salu. Antikvariatet kan för övrigt ha
öppet under arkivkvällarna hela hösten
om du betalar med jämna pengar.
Nycklar till egna hälsoresurser

UFH informerar
Må bra-dag
vid lokalen 3.10.2010 kl 15-18.
Visning och försäljning av Green house
kläder, underkläder från PXC, Aloe
Vera produkter, Pure Design smycken,
barnkläder från Ellen och Elvira mm,
mm. Kakbuffé och kaffe 5 euro.

Seminarium 24. - 26.9.2010
Föreläsningsserie med
Boris Aranovitch
Målgrupper
· Terapeuter inom olika vårdformer
· Allmänheten
· Medicinsk utbildning ej nödvändig

Kakbuffé
Succén får fortsättning! Kakbuffé
serveras igen i lokalen på må bradagen. Samma procedur som sist,
anmäl ditt bakverk till Sanna Sund
050-5244935. Kom ihåg att ta med
receptet! Många provsmakare är
välkomna igen, kom och välj din
favorit. Kom i tid så har du alla sorter
att smaka på, de tar slut fort!

Delta i den intressanta föreläsningsserien som Boris Aranovitch håller i
september. Boris har en gedigen
erfarenhet efter 30 år inom alternativ
vård som forskare och lärare. De
senaste
åren
har
hans
företag
Människans resurser i Stockholm
utvecklat ett koncept där
man
utvecklar innovativa undersöknings–
och vårdformer i nära samarbete med
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ryska
vetenskapsmän.
Även
samarbete med Karolinska Institutet
har gjorts.

fönstren, trasmattorna på golvet samt
musiken som Daniel Beijar arbetade
fram på tramporgeln.

· Tankens kraft för egen hälsa
– påverka det undermedvetna?
· Andning med rätt teknik
– god syresättning?
· Vatten i aktiv form
– syra - bas balans/pH?
– vad vet vi om levande vatten?
· Skanning av kroppens energiresurser
med Alfa-programmet

Om tramporgeln berättades att den är
tillverkad i slutet på 1800-talet,
eventuellt början av 1900-talet, vid
Bröderna Anderséns Orgelbyggeri i
Pedersöre. Den har ursprungligen ägts
av Maj-Lens farmor och farfar, senare
av Gustav Fant som skänkt den åt
Noomi Elfving som i sin tur skänkt den
åt Granösunds Fiskemuseum. Orgeln
är nu renoverad och i bra skick.
Bälgarna skall ännu trimmas in. Orgeln
kändes som ett viktigt instrument i
Svennas stuga.

Teoretisk och praktisk genomgång av
ovanstående
element
den
24.–
26.9.2010 (3 dagar). Man kan delta
alternativt 1, 2 eller 3 dagar. Kostnad
100€ / dag. Bindande anmälan med
inbetalning 100€ på konto VAB
567008–2169470.
Resten
vid
inskrivning. Märk inbetalningen B.
Aranovitch föreläsning.

Med Noomi Elfving som rutinerad
allsångsledare sjöng vi visor av Ernst V
Knape, Zacharias Topelius, Bengt
Ahlfors, Tove Jansson, Evert Taube
med flera. Med Noomis sångarglädje
och inspiration sitter ingen tyst.
Kalliolle kukkulalle som är tonsatt av
Kaj Chydenius har fått svensk text av
Lars Huldén. Den sjöngs först på
svenska
och
sedan
på
finska.
Kommentar från vana körsångare var
att den går lättare att sjunga på
finska.

Preliminärt dagsprogram kl. 10–17.00
· fredag 24.9.
Rensa kroppen och bli friskare.
- Praktiskt seminarium
· lördag – söndag 25.– 26.9.
Träning av kroppens resurser.
– Praktiskt seminarium
· Vatten, Andning o. Tankens kraft
· Millimetervågsterapi/Radamir

Ett smakprov på Lars-Ola Bergs
författarskap gav Linnéa Tallgård
genom att med intresse läsa ur hans
skrift: Klobb Fi - ett människoöde.
Klobb Fi hette egentligen Greta Sofia
Holmqvist (f 1870, d 1943). Hon var
gift med Klobb Joss, Johan Holmqvist
(f 1867, d 1946). Berättelsen handlar
om deras strävsamma liv som fiskare
och med 5 barn att föda. Som så
många andra for Joss till Amerika att
söka lyckan. När han förtjänat
tillräckligt med pengar skulle Fi och
barnen komma efter. Så blev det inte,
Joss hittade en ny kvinna och Fis
strävsamma liv med barnen fortsatte.
Åhörarna kände tacksamhet mot LarsOla som tecknat ner detta märkliga
livsöde från vår egen hembygd och

Mera
information
fås
av
Sune
Jewander,
Oy
Napodi
Ab,
+358440663265, jewander@netikka.fi
eller via internet www.mr-ab.se >
kalendarium.
Allsång och diktläsning i
Svennas Stuga
Över bygden skiner sol i blånande sky,
kunde Maj-Len Westergård konstatera,
efter en regnig dag, när hon hälsade
ett
40-tal
sångglada
människor
välkomna in i den varsamt renoverade
Svennas stuga. Välkomnande kändes
även elden i spisen, pelargoniorna i
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från en tid som inte ligger allt för långt
tillbaka.

UFHs styrelse har fått i uppdrag att
forska i intresset för ett gym. Ett
förslag är att ändra pingisrummet i
lokalin till ett gym istället. Lämna in
ditt svar på minigallupen senast
9.10.2010 till kassan i Handlin.
Tack för hjälpen!

År 1983 var ett bra lingonår här ute
skärgården. Av alla bärplockare från
när och fjärran inspirerades Lars-Ola
att skriva: Lingonrushen. Vi sjöng den
till melodin Flickorna från Småland.
(Sången finns publicerad på annat
ställe i detta blad.)

Sommarösund

Linnéa avslutade genom att ur LarsOlas dikthäfte, Som en droppe i havet,
läsa: Den gamla aspen samt Höstlöv.
Dikterna handlar om det strävsamma
livet men som han konstaterar, att var
dag är en bonus ändå.

Djupet
Resultatet av djupmätningarna för
Sommarösund
presenterades
för
styrgruppen
på
senaste
mötet
1.9.2010.
Djupmätningen/lodningen
har gjorts av ett oberoende företag
specialiserat
på
dylika
arbeten.
Metoden som använts är en form av
laserspegling av botten som gör att vi
har tillgång till data för varje
kvadratmeter.

Replot Skärgårds Hembygdsförening
gör ett viktigt arbete genom att ordna
samlingar med ett gemensamt tema.
Det stärker hembygdskänslan och
samhörigheten, du hör till någon och
du lär känna de andra.

Av
undersökningen
framkom
att
Sommarösund
har
grävts
till
överenskommet djup, N 60 – 2 meter
(ungefär 1,6 – 1,7 vid normalt
vattenstånd) förutom på ett ställe,
Verkhålet. Djupet i verkhålet var inte
överallt acceptabelt och skall därför
rättas till. Högst sannolikt kommer det
att grävas från pråm inkommande
sommar. Rännan i mitten och mera
mot Sommarösidan håller dock måttet,
så håll er mera på den sidan med
mera djupgående farkoster.

Vi lite äldre ungdomar som kände
Svennas Sven undrar om inte även
han gläds i sin himmel över att hans
stuga blivit en samlingspunkt där
glädje och samhörighetskänsla skapas.
Börje Anderson
Kanonen!
När och hur kom den gamla kanonen
till UF-lokalens gård? Och varifrån?
Det har berättats att den tidigare
använts som dimkanon, vet någon
mera? Hör av dig till Rolf Snygg, 050
511 7276.

Det finns också stenar en bit utanför
Sveabryggan
(utanför
muddringsområdet). Dessa är dock så stora att
det inte ansågs nödvändigt att i detta
skede börja ta bort eller spränga dem
så vi fortsätter med att märka farleden
med remmare för att klara samma
djup som inne i Sommarösund.

Minigallup
Vill du ha ett gym i
pingisrummet i UF-lokalen?

Ja

Hastighetsbegränsning
Hela Sommarösund, från Lakagrynnan
(grynnan
mellan
Sjöbevakningsstationen och Sveabryggan) ända till
övre delen av inre Sundet, omfattas

Nej
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som tidigare av en hastighetsbegränsning om 4 knop (ungefär 7
km/h). Hastighetsbegränsningen är
fastslagen i beslut av Länsstyrelsen i
Vasa län från 9.8.1984 och således
bindande för all trafik. Under vintern
kommer nya hastighetsbegränsningsskyltar att införskaffas och uppsättas.
Styrgruppen gm Rolf Sund

om ett skyhögt lingonpris,
så man fyllde sina säckar full
med lingon, bark och ris.
Refr.
På Högskärsskogsbilväg
stod det bilar överallt.
Från hela Vasa län kom folk
som plockade och svalt.
Guldrushen i Klondike
artonhundranittisex,
Va ingenting att jämföra
med höstens lingonspex.
Refr.

Visdomsord

Vänlighet föder vänlighet.
Sofokles (och Cicero)

Man gick ju som en sampotröska
över skog och mark
och fyllde sina säckar
full med lingon, ris och bark.
Man gav sig knappast tid
ens till en liten kaffetår,
man kröp på alla fyra
över kärr och genom snår.
Refr.

Du gör fel när du berömmer en sak
som du inte fullt förstår, men värre
när du klandrar den.
Leonardo da Vinci
Lingonrushen
Skrivet av Lars-Ola Berg 1983.
Melodi: Flickorna från Småland.

Man hann ju knappast med sin skörd
till skogsbilvägen där,
så kommer det en Ford Transit
och köper alla bär.
Man får sin näve full med ”fyrk”,
sen plockar man igen
och först när månen har gått upp så
söker man sig hem.
Refr.

På lingonröda tuvor
och på villande mo,
där furuskogen sussar
sussilull och sussilo.
Där fick man se dem en och en
och stundom två och två,
med lingonkorg i handen,
kommande skuttande på tå.

Man kom med flyg
att räkna våra älgar nu i år
och blev ju smått förvånad
när man såg så många spår.
Det kryllade utav liv
så man trodde man fått fnatt,
men plötsligt gick det upp ett ljus och
då förstod man att:
Refr.

Refr:
Ja de va plockare från Vallgrund,
de va plockare från stan.
Ja det kryllade av folk
som plocka lingon hela dan.
Det var bönder, pensionärer,
kontorister, tjänstemän.
Det va folk som villa bort sig
och fick svårt att hitta hem.

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

I slutet på augusti fick man se
med vilken fart,
folk kuta runt i skogen
efter halvröd lingonkart.
Det gick ju vilda rykten

Nästa tidning utkommer omkring vecka 42.
Material önskas senast 20.10.2010.
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