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Tomteuthyrning
Norra
Vallgrund
uf
erbjuder
tomteuthyrning på julaftonen, man får
två tomtar för 20,-. Intresserade tag
kontakt med ordförande Joel Salonen
040-8364028 helst med sms.

Julöppning i Södra Vallgrund
Sommaröhallen slår upp dörrarna inför
julen och håller traditionsenligt jultorg
lördag 27.11. Öppet 10-18. Glögg,
snabblotteri och butiken full av
högklassiga varor.

Examen

När hungern gör sig påmind går du till
skolan där Understödsföreningen för
Södra Vallgrund skola ordnar julcafé.
Risgrynsgröt, kaffe/saft, jultårta från
kl 10-15. Deltag i vår populära
skinkgissningstävling och du kan vinna
julens skinka!
Hjärtligt välkommen!

Niklas Öster har avlagt politices
kandidatexamen i ämnet sociologi vid
Åbo Akademi, 24.9.2010.
Nytt i kommunen
Daghemsbiträde, vikariat på heltid vid
Vallgrund daghem under tiden 1.2–
16.6.2011, svenskspråkigt, behörighetskrav FFS 272/2005. Lön enligt
AKTA.
Förfrågningar: Daghemsföreståndare
Gunborg Sten tfn 352 7848.
Källa:www.korsholm.fi

UFH informerar
7.12. kl 18.30 finns Nina Hollsten på
plats i Lokalin och säljer blyfria
sojaljus. Finns i alla möjliga ljuvliga
dofter och storlekar men även doftfria.
Passa på att fylla egna förråd till julen
eller fyll julklappssäcken.

Skatan

7.12. har vi sista öppet hus för denna
termin, men vi fortsätter efter nyår.

Vid samfällighetens delägarstämma i
våras
beslöts
som
bekant
att
småbåtsfarleden in till hamnen i
Skatan skall muddras för att byns
hamnplatser där också i fortsättningen
skall vara användbara och attraktiva.

10.12. är sista fredagsmys för detta
år, det "firas" i strandbastun. (Lokalin
bokad).
13.12. startar luciatåget traditionsenligt från skolan kl 18.00, vi
samarbetar med skolan. Kaffe och
julstjärna på lokalin.
Efter luciaprogrammet fortsätter vi
med ringlekar i salen och så kanske
jultomten kommer på besök...

Enligt stämmans beslut har det bildats
en arbetsgrupp som för ärendet
framåt. Gruppen som består av Birger
Öster, Herold Ståhl, Nils Lindell, Börje
Sand och Rolf Sund har sammanträtt
två gånger och bland annat lämnat in
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tillståndsansökan för åtgärden
Södra Österbottens ELY-central.

till

som exempelvis har lite stolar eller
inga långbord kan låna av en annan
som i sin tur kanske behöver hjälp
med servering, ordningsvakter eller
folk på talko.
- Jag vet hur svårt det är att få ihop
folk på talko, att få tillräckligt med
ordningsvakter
och
dylikt,
säger
Sanna. Om vi samarbetar får vi alla
det lättare, säger hon.

Tillståndet har beviljats och som bäst
pågår arbetet med att söka efter
entreprenör för arbetet. Meningen är
att arbetet utförs inkommande vinter.
Södra Vallgrund samfällighet
Läst och lånat

Jag avslutar intervjun med att fråga
Sanna vad hon gör på fritiden.
- Njae, svarar hon, Jag har liksom inte
mycket fritid.
- Men jag tycker om att läsa böcker,
så nu har jag börjat kombinera nytta
med nöje och lyssnar på ljudböcker i
bilen, jag som kör mycket njuter av
att kunna koppla av då och då.
Skrivet och publicerat 16.9.2010 av
Tina Storsjö http://www.webbop.fi/start/article-

Sanna
Sund
är
vikarierande
verksamhetsledare på Femte Ringen
r.f fram till februari. Hon kommer från
Södra Vallgrund och har en gedigen
erfarenhet av föreningsliv. Hennes
hemförening är Uf Havsbandet och där
har hon lagt ner många timmar. Nu
ska hon jobba för hela ringen vilket
hon ser mycket fram emot.
- Det känns mycket roligt, det är en
ära att jag fått förtroendet att sköta
om femte ringen medans Ann-Sofie
Finne är mammaledig, säger Sanna.
Hon erkänner att det är lite spännande
och att jobba med datorn blir den
största utmaningen.
- Men jag ska gå en datakurs nu, så
det löser sig nog, säger hon och
skrattar glatt.
Sanna, som är utbildad kosmetolog
och haft egen salong i 21 år, kände att
det var dags att pröva på något nytt,
att verksamhetsledararbetet dessutom
var på halvtid så att hon kunde
kombinera det med arbetet i salongen
avgjorde saken och hon sökte jobbet.
Närmast står Pidro-VM på agendan.
Sanna som själv spelar pidro tycker
att det ska bli spännande att vara
arrangör, men påpekar att hon får
mycket hjälp av styrelsen för femte
ringen.

502-6006-sanna-skoter-femte-ringen?categories_502=31

Post-Ellens historier!
Källa: Byfånen funderar
Min framlidne mor Ellen arbetade
under drygt tjugo år som postförare
mellan Replot kyrkby och byarna Norra
Vallgrund och Södra Vallgrund. Två
byar vars invånare under decennier
har varit aningen i luven på varandra.
Hur det är idag vet jag inte. Mor Ellen
var
en
otroligt
bra
berättare.
Dessvärre dog hon när jag var endast
femton år och många historier och
upplevelser hon varit med om blev
oberättade.
Våren 1984 arrangerade Kvevlax uf en
stor mässa vid uf-lokalen. Jag var med
och
presenterade
K.E.Nymans
småhuspaket. Då kom ett par med
rötter i de två Vallgrundbyarna och
mannen frågade om jag ville höra på
en sann historia om Post-Ellen.
Givetvis ville jag det!
Det hände sig att mannen, han var vid
händelsen i tonåren, satt tillsammans

Under sin tid som verksamhetsledare
vill Sanna jobba för att stärka
samarbetet mellan föreningarna i
ringen. Hon planerar att ordna en
inspirationskväll där föreningarna får
träffas och bolla idéer. En förening
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med en del andra äldre gubbar i
butiken i Södra Vallgrund och väntade
på dagens Vasabladet. Det var ett
ohyggligt oväder ute och snön vräkte
ner i mängd och massor. Tiden gick
och Post-Ellen dröjde och dröjde.
Givetvis blev gubbarna arga och de
utsåg en "talman" som, när Post-Ellen
äntligen anlände, skulle resa sig och
uttala
några
väl
valda
ord.
Tonårspojken väntade i spänning på
vad som hända skulle.

Kvevlax.
Talmannens
storlek
på
vinterstövlarna var berättaren osäker
på men trodde sig minnas att det
rörde sig om nummer 45 eller 46.
Märket var Nokia.
http://bilder.bloggen.fi/herbertsblog/index.asp?show=13

Kom ihåg
Småfåglarna skall ha mat hela vintern
i år också! Skriv upp vilka fåglar du
ser vid ditt fågelbord och hör av dig, vi
kan jämföra!

Äntligen anlände Post-Ellen. Trött,
svettig och säkerligen aningen arg.
Hon hade då på skidor avlagt den
närmare 15 km långa sträckan från
Replot med postväskan som ibland
kunde ha en vikt på närmare trettio
kilogram över axeln. Då reser sig
"talmannen" och läser lusen av henne.
Talmannen måste ha saknat allt vad
omdömesförmåga hette.

Rolig julhistoria
Smålandsbonden ringer sin son i
Stockholm några dagar före julafton.
– Jag vill inte förstöra helgen för dig,
men jag måste tala om att din
mamma och jag ska skiljas. 45 års
olycka får räcka!
– Vad pratar Du om pappa? skriker
sonen i luren.
– Vi står inte ut med varandra längre
och jag orkar inte prata mer om det.
Ring din syster i Kiruna och tala om
det för henne.
Panikslagen ringer sonen till systern,
som exploderar i telefonen:
– Aldrig i livet att de ska skiljas, säger
hon. Jag tar hand om det här!
Hon ringer omgående pappan och
säger bestämt:
– Ni ska inte skiljas! Gör ingenting
förrän vi kommer!
Pappan lägger på luren och vänder sig
till sin fru med orden:
– Det är okej. De kommer hem till jul
och de betalar resan själva.

Post-Ellen
lyssnade
ilsket
till
förmaningstalet. När gubben tystnat
svarade hon kort: Har du inte något
mer att säga går vi ut och ser vem
som är vem av oss! Talmannen kunde
givetvis inte backa utan antog
utmaningen. Efter en stunds utevaro
återvände Post-Ellen in i butikslokalen
och ställde frågan: Är det någon annan
som har något att säga? Det var helt
tyst.
Tonårspojken upplevde händelsen med
egna ögon. Han smög sig ut på
butikstrappan och såg när talmannen
och Post-Ellen tog mått på varandra.
Det slutade med att talmannen åkte
med huvudet före ner i en snödriva så
endast stövelskaften och sulbottnarna
syntes. Och givetvis stövelnummern.
Efter en stund kom han in i butiken
och fick sitt Vasabladet.

Källa http://kvinnotankar.wordpress.
com/2009/12/22/rolig-julhistoria/

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

Av hänsyn till talmannens släkt i Södra
Vallgrund låter jag bli att avslöja hans
namn.
Denna
lustiga
historia
berättades för mig våren 1984 i

Nästa tidning utkommer omkring vecka 2.
Material önskas senast 6.1.2011.
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Roliga julfakta
Julen börjar när solen går ner den 24 december
och slutar när solen går ner den 5 januari.
Därför har julen 12 dagar.

Enligt en grekisk legend finns det illvilliga små
väsen som
kallas Kallikantzaroi
eller
Kallikantzari, och dessa sägs ställa till med
olika hyss under julen. För att bli av med dem
ska man bränna antingen salt eller en gammal
sko, vars stank sägs få dem på flykt. Andra
metoder inkluderar att hänga en gris käkben vid
dörren och elda mycket så att dem inte kommer
in genom skorstenen.

I Norge gömde man alla kvastarna efter att man
ätit upp maten och delat ut julklapparna
eftersom man trodde att häxor och onda andar
stal dem för att åka på.
I Storbritannien har man ätit julpajer sedan
1700-talet. Att äta en paj på var och en av
julens 12
dagar
sägs
bringa lycka
under kommande års 12 månader.

Det första julkortet skapades i England den 9
december 1842.
Elektriska julgransljus användes första gången
år 1895. Uppfinnaren var amerikanen Ralph E
Morris.

I Guatemala firas Juldagen den 25 december,
men de vuxna ger inte julklappar till varandra
förrän på Nyårsdagen. Barnen får sina på
Juldagens morgon.

I Sverige och Finland var det dubbla böter på
alla brott under julfriden.

I Nordamerika hänger barnen ut sina strumpor
medan holländska barn hänger ut sina skor för
att få julklappar i.

Det uppskattas att ungefär 400 000 människor
varje år blir sjuka efter att ha ätit gammal
julmat.

Grekerna ger inte julklappar och använder inte
julgranar.

Julen är den tid på året då det köps mest
diamanter.

En
konstgjord
spindel
med
nät
förekommer ofta
i
ukrainska
julgransdekorationer. Ett spindelnät som hittas på
julaftons morgon tros bringa lycka.

Julgranar är ätbara. Många delar av granar och
tallar kan ätas. Barren innehåller mycket Cvitamin. Kottar innehåller också mycket näring.
http://www.juligen.se/julkul.php?sid=00121

Det här var allt för i år, materialet Ni har sänt in har räckt till 10 nummer även denna årgång! Eller ja, lite
utfyllnad har ju nog använts, så även i detta nummer. Vi förlitar oss på att i nästa år är varenda nummer
fullspäckat med intressanta kommande och förgångna händelser, som Ni känner till. Så håll ögonen och
öronen öppna och meddela Söderbybladets redaktion om allt möjligt som pågår och som hänt i byn, mitt i
allt utkommer ett extra nummer här och där då material finns tillräckligt! Och kom ihåg att de på förhand
meddelade utgivningsdagarna är riktgivande. Alla evenemang har rätt att bli marknadsförda i vår tidning,
förutsatt att arrangörerna vill.
Å Byarådets vägnar önskar jag

God Jul
och
Gott Nytt År
2011
speciellt till medarbetarna Anne, Bernice, Bo, Börje, Margareta och Sven-Olof, utan vilka Ni inte
skulle få Söderbybladet i Er postlåda, samt till alla Ni som sänt in material till tidningen, till alla
bybor och till alla övriga läsare ut i världen.
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