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Hört i byn
Älgsoppan
serveras
20.3.
och
friluftsdag planeras 26.3. Följ med i
annonseringen i byn för mera tider och
program!

Sätt tänderna i en bit historia - kom
med
hembygdsföreningen
till
Furirbostället i Oravais lördag 26.3.
kl. 16-21.

Barn födda i byn år 2010

Den historiska resan startar med buss
från Södra Vallgrund kl. 16. Väl
framme vid Furirbostället, vid 17tiden, bjuds vi på guidning och
filmförevisning om finska kriget.

Elin Aurora Snygg f. 1.1.2010
Nelly Lea Maria Kentta f. 20.1.2010
Aava Kerttu Vilhelmiina Kauppila f.
27.1.2010
Isak Johan Bertil Ström f. 8.4.2010

Därefter sätter vi oss till bords i
Restaurang
Ädelbragds
ombonade
miljö präglad av 17–1800-tal. Personal
klädd i tidstypiska kläder serverar oss
en trerätters officersmåltid tillredd
utifrån recept från svunna tider. Efter
den historiska matupplevelsen håller
Replot skärgårds hembygdsförening
årsmöte. Vid 20-tiden styr vi kosan
hemåt med nya upplevelser och
erfarenheter i bagaget.

Avlidna år 2010
Alf Hilding Hjerpe f. 12.9.1935 d.
2.2.2010
Annika Marina Stolpe f. 15.1.1962 d.
22.4.2010
Verner Alarik Ehn f. 11.3.1919 d.
21.10.2010
UFH info

Pris för allt dvs. buss, guidning och
mat: 30 euro för Dig som är medlem i
RSHF annars 40 euro/person

Öppet
hus
för
lågstadie
(och
högstadie
om
de
vill)
behöver
övervakare. Styrelsens krafter räcker
inte till. Vi hoppas på frivilliga föräldrar
eller mor/farföräldrar som kan ställa
upp.
Inget
invecklat,
öppna
dörrarna kl 18, sälja godis, finnas till
hands om problem, stänga kl 19.30.
Anmäl till Sanna, vi började ti 8.2. och
kör varannan vecka. Säg gärna
vilken tisdag du kan övervaka.

Anmäl Dig senast 18.3.
till ordförande Maj-Len Vestergård
tfn 0500-364795 eller
ml.vestergard@netikka.fi
En ny liten tös på Skatan!
Isis Elisabeth
18.1.2011, VCS,
3265g, 48,5cm
Marie och Pontus Fred

Fredagsmys, har inte flera inbokade
fredagar.
Vill alla fortsätta vara
med som tidigare eller är det
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förändringar? Meddela åt Sanna så
fixar jag nya turlistor.

önskemål, stickasockorna behöver inte
bli färdiga den första gången.
Väl mött!
Mariella Gull

Zumba på onsdagar kl 18-19, jättekul
jumppa-alternativ som görs i egen
takt och enligt egen kondition, passar
alla åldrar!

Uf Havsbandets årsmöte.
Senaste söndag höll uf Havsbandet
årsmöte, i god tid innan sportlovet!
Mötet hölls i samma anda och stil som
tidigare år, med några förändringar i
”personalen”. Här kommer årets lista:
Ordförande: Susanna Sund
Viceordförande: Maria Rönnback
Sekreterare: Ann Anderson
Vicesekreterare: Ove Sund
Kassör: Mariella Gull
Vicekassör: Monika Nissander
Styrelsemedlemmar:
Annamari Håkans, Christoffer Storgård
och Sofia Nygård
Suppleanter: Tina Holmlund, Nina
Kullberg och Camilla Yrjas.

13. Mars kommer Green House till
lokalin mellan kl 13 och 15 är det fritt
fram att komma och prova kläder och
vårshoppa.
Sanna Sund
Stickcafé i lokalin
Att handarbeta, sticka, sy och virka, är
verkligen populärt just nu, både bland
yngre och äldre. Stickcaféer ordnas lite
här och var och trenden att virka
Amigurumis drar just nu över världen.
Jag läste i senaste numret av Kuriren
(Nr 2 2011) om stickcafé vid UllaBrittas handarbetsaffär i Karkmo. Där
träffas ett antal kvinnor en gång
varannan vecka och det lät så trevligt.
Att få sitta och handarbeta en stund
och sen njuta av en kopp nybryggt
kaffe med något gott dopp till. Man
kan dela med sig av tips och kunskap
om stickning och virkning eller annat
handarbete. Kanske det finns någon
som vill lära sig att sticka egna sockar,
men har problem med hälarna. Eller
någon som vill lära sig att virka.
Tillsammans kan man ju hjälpas åt.

Som vanligt tar vi gärna emot tips och
idéer till verksamheten, hjälpande
händer då det behövs och hoppas på
trevlig samvaro och samarbete i
övrigt! Kontaktperson för allt detta är
främst vår eminenta ordförande Sanna
Sund, men även andra personer på
listan går att prata med! 
Ann Anderson
PS. UFH har ny webbadress:
http://ufhavsbandet.sou.webbhuset.fi
Spökhistoria

Om de kan i Karkmo så kan väl vi
också. Vi kan se det som en modern
form av syjunta. Så låt oss ordna
stickcafé i lokalin. Vi träffas under
lättsamma former, inspirerar och
hjälper varandra. Ett gyllene tillfälle
att lära känna nya stick- och virkande
kompisar. Man behöver ju inte
handarbeta för att man kommer dit,
man kan ju bara komma in på en
kaffekopp.

Monika efterlyste spökhistorier i årets
första nummer av Söderbybladet. Jag
har en historia där jag är själva
spöket.
Händelsen utspelade sig 1946 och
platsen
var
ju
naturligtvis
”Svartskärsback”, ett mycket omtalat
spökställe på den tiden, som man
ogärna passerade ensam nattetid.
Vägen bestod enbart av hästspår så
färdmedlen
var
begränsade
till
sparkstötting eller skidor om man inte
körde med häst.

Vi träffas första gången söndagen
27.2. kl 18.00 i lokalin. Den första
gången kan vi ha en diskussionskväll
för att se om det finns idéer eller
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Det var skidtävling i Replot denna
söndag och som vanligt skidade vi
deltagare
hela
vägen
till
tävlingsplatsen.
Tävlingarna
hölls
vanligtvis på eftermiddagen för att det
inte skulle bli alltför långt uppehåll till
prisutdelningen på dansen. Uppehållet
kunde man fördriva på Mynttis
kolonialvarubutik.
En
gårdshandel
fullproppad med varor av olika slag
som till och med var upphängda i
taket. Butiken kunde man besöka
vilken tid som helst, dock ogärna på
kyrktid. Jag och mina kompisar Jalle
och Ossi fördrev tiden där och jag
köpte en hästpingla till vår nyinköpta
häst.

fläckar finns det gott om. Det är
trasigt i kanterna av tidens tand och
mössens framfart. Det kan vara
skrivet av kronolotsen Johan Anders
Nyström, Korsör Lotsplats. Hans namn
förekommer på många ställen.
Häftet har tydligen varit någon slags
dagbok
över
utförda
arbeten,
väderförhållanden,
lotsningar
men
även religiösa funderingar förkommer.
Bönen Fader Vår, finns nedskriven.
Häftet har även använts för att öva
stilskrivning. Hela alfabetet finns
nedskrivet med olika stilar och med
olika stora bokstäver.
Texten är svår att tyda och oläslig på
många ställen. Men här är några
utdrag ur texten: Tabell över utförda
lotsningar. Lotsning från Korsör till
Norrskär, kostade 2 rubel 70 kopek.
Det lotsade fartygets namn nämns
inte, däremot att kapten hette, Johan
Petter Högdahl. Även fartygets lästetal
och
djupgående
står
omnämnt.
Lotsning från Korsör till Brändö
kostade 2 rubel 40 kopek. Kapten
hette Petter Melin.

Strax efter tolvslaget beslöt vi att
vända kosan hemåt, dagen hade ju
varit mödosam med skidåkning och
allt dansande och ännu återstod ca 12
km i nattmörkret efter en smal
hästväg.
Efter en tid märkte vi av prat och
skratt att vi hade någon med
sparkstötting efter oss. Det var ett par
flickor från Norra Vallgrund i sällskap
med Sven Erik Strand.

Några delar av meningar: Den 5 juni
1849 gick ångskonerten Örn Skyld (?)
förbi Korsör Lotsplats utan lots och
den 21 augusti gick han på samma
sätt.

Vi närmade oss Svartskärsback och
det var ju oemotståndligt att använda
mig av hästbjällran. Vi skidade en bit
in i skogen och när flickorna var uppe
på backen började jag ringa i klockan.
Flickorna skrek till och rusade nerför
backen i vild panik men Sven Erik
stannade till och ropade ”E ji bara
Lars-Ola an tjuäpt in klocko vi Mynttis
i da han”. Spöket avslöjades således.
Lars-Ola Berg

... nu är denna kalla vinter begynt och
vi frysa när vi är utan ved och vi får
icke lega hästar att köra med ...
Tisdagen
2
oktober
1849
kom
ångskonerten Berzelius till Brändö. Det
var en ful skuta.
... den 25 november 1849 var det
stark sydostlig vind. Jag tror vi får
sluta vårt arbete (?) vid Korsör
Lotsplats för i år.

Fynd i arkiven
Bland Svennas Svennas efterlämnade
papper finns ett anteckningshäfte från
mitten av 1800-talet. Häftet är utan
pärmar, slarvigt hopsytt med vanlig
sytråd.
Bläckplumpar
och
bruna

I slutet av häftet kan man läsa: Vid
dopet har getts mig till heders namnet
Johan Anders Nyström från Wallgrund
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södra by, av Mustasaari socken och
Replot kapellförsamling

Nu har vi valt att ge dessa svar olika
poäng,
eller
"tyngd".
Ett
"alternativ nummer 1" har gett 5
poäng, alternativ 2 ->4 poäng, osv.
De som bara fyllt i ett kryss så har vi
satt att motsvara 1 poäng.

Tittat i häftet, blåst bort dammet och
försökt tyda skriften gjorde
Börje Anderson

Sammanställer man detta i en tabell
så
får
man
följande
resultat:
"Nuläget är bra" ligger fortsättningsvis
bäst till, men "Gemensam skola"
seglar upp som följande alternativ.
Delad skola ligger som 4:a och så
gott som ingen är intresserad av att
flytta
skolorna
till
Replot.
Överlag kan man säga att de tre olika
alternativ
som
placerade
sig
först, låg klart före de två andra. Och,
så
gott
som
ingen
är
heller
intresserad av att flytta skolgången till
Replot.

Skolenkäten
Man brukar ju prata om
förbannad lögn och statistik...

lögn,

Eftersom undersökningen medvetet
var öppen och inte styrd i någon
riktning, dvs. man kunde tycka på
många olika sätt och i olika nyanser,
så blev resultatet därefter. Man kan
tolka svaren på flera olika sätt och
spekulera vad som inverkar på vad.
Men, ifall man börjar med att se på
vad som folk satt som alternativ 1, så
är svaret ganska entydigt.
1. Nuläget är bra, 22 st
2. Ny skola mellan byarna, 14 st
3. Gemensam skola, 6 st
4. Delad skola, 3 stycken
5. Allting till Replot, 0 st
Sammanlagt så hade 78 personer
svarat på enkäten. Av dessa var 30
från hushåll (=>60 individer). Resten,
18 stycken, var givna som individuella
svar, några hade inte kryssat i svar. Vi
vet tyvärr inte exakt hur många
lappar
som
delades
ut,
men
målsättningen var att få med alla
elevers föräldrar i båda skolorna samt
även dagisbarnens föräldrar. Men,
man kunde både kryssa för ett
alternativ, eller rangordna svaret
från 1 till 5 beroende på vilken ordning
man
prioriterade
dem
i.
Ifall
man ser på den helhetsbilden så blir
resultatet en aning annorlunda och
mera nyanserat. Visserligen så är de
flesta
fortsättningsvis
av
den
åsikten att nuläget är bäst. Något
annat hade vi kanske inte heller
väntat oss.

Lars-Johan Andersson
Epost-ros
... Dessutom vill jag lägga in en ros i
nästa
Söderbyblad,
till
dig
:)
Det senaste numret var intressant och
lättläst!
Mariella Gull
SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 13.
Material önskas senast 28.3.2011.
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