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Vilken rikedom och glädje för oss! Nu
får vi i vår tur uppmuntra och stöda
Honom med vardagsbesök och bön om
hjälp i olika situationer.

Vi säljer 98!
Eftersom bensinen 95 E 5 har bytts ut
mot 95 E 10 fr.o.m. årsskiftet
så säljer vi 98 E 5 tills vi får nya
pumpen installerad.
Södra Vallgrund Handelslag

Då Han var "liten och ung" hade Han
bysbor omkring sig, de gav hjälp och
stöd, därför överlevde Han. Nu är det
vår tur att umgås med 100-åringen så
att Han med glädje sköter oss, växer
och mår bra under det nya sekel Han
börjat på.

Stavgång
Oxveckorna är här! Måndagen på rätt
plats och då klockan blir 9.30 den
10.1.2011 fattar vi stavarna. Ett gott
humör bara växer på rutten genom
byns slingrande stigar.
Annette & Rose-Marie

Vi tackar varmt och önskar Honom
arbetsglädje och gott humör!!
Inga Doktar
Understödsföreningen

Sega gubbar!

för Södra Vallgrund skola vill tacka alla
som på ett eller annat vis deltagit i
våra evenemang. Om du t.ex. köpt en
kaka vid butiken av skolbarnen så har
du
bidragit
till
kanske
ett
simhallsbesök eller en slalomdag.

Känns det som om musklerna blivit för
korta med åren. Kom till Södra
Vallgrund skola på onsdagkvällar kl.
18.45–19.45
på
yoga-inspirerad
karajumpa
med
Sune
Jewander.
Efteråt kan du gå i bastu och bada i
vak, om du så önskar.

Stort TACK även till Marthaföreningen
och Byarådet som donerat pengar till
oss. Visste du att dina lästa böcker
som du för till Sommaröhallens
antikvariat omvandlas till pengar som
vi köper nya böcker för till skolbarnens
bibliotek?

Senkommet Tack!
Hela 2010 levde vi bysbor tillsammans
med en pigg 100-åring, utan att riktigt
fatta betydelsen. Vi blev uppmuntrade,
tackade, fick gåvor, små och roliga och
stora.

Julcaféet var lika välbesökt som alltid
och julskinkan vanns av Annette
Anderson. Pricka redan nu in vårens
söndagslunch den 22 maj! Och till sist
men inte minst vill vi hälsa alla nya
medlemmar välkomna och önska alla
bysbor ett givande år 2011!
Maria Schauman, ordf.

Tänk bara på julklappen, då Han
frikostigt lät oss själva bestämma
värdet på gåvan! 100-åringen sa vid
ett tillfälle: "Tack för de 100 första
åren!" Det betyder väl att Han
stannar?!
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tvåtimmarssession eftersom Byarådet
samlas för styrelsemöte kl 20.00 i
samma
utrymmen.
Föreningarnas
representanter är välkomna att delta i
arkiveringen
och
material
kan
inlämnas
för
katalogisering
och
regelrätt arkivering.

SNABBREKLAM/-INFO
Handelslagets medlemmar har under
vintern
fått
reklambrev
och
information
i
sina
elektroniska
postlådor.
Det här är ett mycket fördelaktigt sätt
för Handelslaget (och miljön) att hålla
kontakt med sina medlemmar och
övriga kunder.

Årsmöten
Vårvintern är antagligen även i år
fullspäckad av föreningars årsmöten.
Val av styrelse sker och verksamheten
fastställs. Det GÅR att delta i årsmöten
utan att bli invald i styrelsen.

Vi får snabbt ut information och kan
även utnyttja tillfälliga erbjudanden
som vi får av våra leverantörer. Om vi
först skall göra ett kundbrev, skicka
det till tryckeriet och hämta det
därifrån för att sedan dela ut i de
traditionella postlådorna så betyder
det att vi ibland måste tacka nej till
förmånliga erbjudanden.

Årsmötet behöver, förutom styrelsen,
även mötesdeltagare för att vara
beslutsfört, så där har du en viktig roll
i byns aktiva föreningsliv. Följ med i
annonseringen om diverse möten och
häng med. Förutom en trevlig stund
med övriga bybor kanske du får en
kopp kaffe!

Om du har e-post adress, och vill få
vår snabbreklam/-info, så skicka den
till oss på adressen svhlg@netikka.fi
Södra Vallgrund Handelslag

Om du har följt med i någon förenings
aktiviteter och känner på dig att det
där vill och kan du hjälpa till med, ta
kontakt med styrelsemedlemmarna.
Om styrelseposterna mot förmodan
inte räcker till, kan du alltid bli aktiv
medlem, som hjälper till vid behov. De
nya styrelserna och deras planer för
verksamheten presenteras här så
småningom efter att informationen
skickats in.

Inköpskvitton
Det är dags igen att leta upp alla
kvittenser från fjolåret. Du som är
medlem: räkna ihop och lämna in
anhållan om återbäring till Södra
Vallgrund
Handelslag
inom
januarimånad!
Zumba

Övernaturligt

onsdagar 18.00–19.00 i UF-lokalen i
Södra
Vallgrund.
Drop-in-timmar
startade 12.1.2011. Pris 6€/h eller
50€/10h. Instruktör Patricia Öberg.

Julbocken kom med boken ”Andarnas
stad” där Vasas spöken presenteras.
Jag har inte ännu läst den men är
övertygad om att nu är nog en lämplig
tidpunkt att börja på med boken.

Arkiveringen

I lördags lyssnade jag nämligen på en
berättelse om hur en taklampa
mystiskt slocknat utan att gå sönder
och hur leksaker startat av sig själva, i

startar igen inkommande torsdagskväll
24.1. kl 18.00, vi mjukstartar med en
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ett tomt rum i ett hus här i byn. I dag
på morgonkaffe lyssnade jag på
historier om vägvisare som försvunnit
utan spår i snön ute på isen i tätaste
dimman denna vinter och om tydligt
hörbara fotsteg på övre våningen och
halvvägs nerför trappan av någon som
inte syntes. Naturligtvis utan att jag
startade någondera av diskussionerna,
det är det som är poängen och känns
så osannolikt.

Januaritips
- Äger du en reflexväst? Använd den!
Är du utan? Skaffa, och använd den!
- Sätter du upp information på
anslagstavlan vid affären? Släng en
blick
åt
vänster
så
ser
du
försäljningspunkten av byatidningen
och då kanske du kommer ihåg att
skicka in samma information till
redaktion också.
- Är det halt? Sanda trappan med
hjälp av plastblomkrukor. Sanden
strös jämnt och fint genom de många
hålen i bottnen. Har sandhopen frusit?
Aska går lika bra, förutsatt att du inte
drar in det i stugan.
- Osäker på ett uttal? Använd Googles
översättare på internet, mata in ordet
och tryck på lyssna. Jag matade in
bilmärket Dacia eftersom jag inte
visste om det uttalas ”daatjia”,
”datjia”, ”dackia” eller ”daasia”, men
kom fram till att ”dasiia” antagligen är
det rätta. Vi hade olika åsikter här om
hur man uttalar ”steak” (stek) på
engelska. Google hjälpte, nu vet vi
båda
att
det
uttalas
som
på
Laffjösdialekt, dvs. ”steik”. Nu behöver
vi inte beställa ”stiik och chiis” på
Subway fler gånger.
- Vill du läsa men din sängkamrat vill
sova?
Tänd
inte
lampan
på
nattduksbordet, skaffa pannlampa!
- Köp decilitermått billigt på loppis och
placera dem strategiskt i mjölburken,
sockerpåsen, havregrynsförpackningen
osv. Då går matlagning, bak och
grötkokning så mycket lättare. Alltid
rätt måttenhet till hands!
- Stäng av stand-by! Stäng av TV:n,
digiboxen,
dvdspelare
och/eller
stereon helt och hållet när de inte
används enkelt genom att använda en
skarvsladd med avbrytare. Stand byläget förbrukar mycket el.
- Har du för mycket av något? Söker
du något? Lägg in en annons eller
efterlysning gratis i denna tidning!
Hjälpen kan finnas närmare än du tror.

Har du några spökhistorier? Eller har
du råkat befinna dig på rätt plats vid
rätt tidpunkt, och upplevt något
oförklarligt? Skriv ner och sänd in!
Bingo och recept
UFH efterlyste förra våren erfarenheter
av bingoverksamheten som pågick för
länge sedan. Styrelsen väntar ivrigt på
att få köra igång med verksamheten
igen, och många av byborna också,
verkar det som! Du som var
involverad då, hör av dig så vi
kommer igång. Vi behöver dina
erfarenheter, men om du vill hjälpa till
så behöver vi nog din talkoanda också!
Receptboken saknar ännu många
recept från kakbuffén som ordnades i
två omgångar i fjol. Sänd in ditt recept
till redaktionen så får du vara med i
byns (antagligen första) kokbok.
Rosor
... kan delas ut via vår byatidning
också. Någon har väl gjort någonting
bra någon gång som du haft glädje
av?
Jag passar på och sänder rosor till
Caroline och Carita som år 2000 (jo,
år 2000, inget tryckfel där, bättre sent
än aldrig) ordnade att jag fick börja
som lärling vid flygfältet. Det har jag
haft glädje av varje dag sedan dess!
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ibland drabbar idétorkan även mig.
Och skulle jag inte hittat Gustaf i
Vasabladet
skulle
tidningen
förmodligen vara outgiven än i dag.

Lustigt
Lustigaste versionen av uttrycket ”slå
två flugor i en smäll” läste jag för en
stund
sedan.
Tala
om
dubbel
betydelse,
dessutom
en
väldigt
krävande sådan!? Rubriken löd ”Att
göra två flugor på smällen...”

Nästa nummer måste kunna fyllas
med aktiviteter och berättelser om vår
by, annars går det åt skogen eller ner i
diket eller någon annanstans. Fatta
pennan och skriv, gott folk. Det
behöver inte vara långt, det kan vara
roligt, sakligt eller informationsrikt, allt
enligt tycke och smak. Ris får du också
dela ut om skäl finns, men då får du
lov att lägga ditt namn under.
Oundertecknade riskvastar publiceras
ej.
På tal om ris vill jag sända ris åt den
som bestämt att postiljonen inte får
stiga ut ur bilen för att fylla postlådan.
Eftersom dagstidningen och övrig post
kommer vid olika tidpunkter händer
det sig onödigt ofta att det som
kommit tidigare är i vägen för följande
leverans, och blir hopskrynklat av bara
farten. Vem vill läsa sönderrivna
nyheter? Sådana har jag inte beställt.
Kan man lägga in en motion
någonstans om att jag vill ha mina
nyheter
i
min
postlåda
med
mittenvikningen uppåt, för den är
stadigare och håller måttet inför
följande leverans bättre?
Blöta nyheter är för övrigt inte heller
något att ha, i brådskan lämnas locket
på hälft och fladdrar i väder och vind
med regn och snö, så att allt är
dyblött.
Tänk om man har turen med sig och
nappar en sådan där fin postlåda på
älgsoppsdagen i år...
SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi

Ibland går det, ibland inte. Att hålla
deadline, menar jag. Ibland går det
lätt att svamla och klippa och klistra,
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Nästa tidning utkommer omkring vecka 8.
Material önskas senast 21.2.2011.

