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UFH tackar och informerar
Ett stort tack till alla soppkokare
och tillställare som hjälpte till vid
lokalin lördagen den 16 juli när vi hade
laxsoppa.

Sikfiskets dag 13.8. kl 12-15
Som en del i KAG-projektet ”Fisket
som näring” ordnas Sikfiskets dag vid
Granösunds fiskeläge lördagen 13.8.
Traditionell sikröra görs av Bertel
Lindvik och sushi av Kvarkenfisk
tillreds av Björn Helsing, Dynamo.
Rökning
av
sik
samt
sikfiske,
montering
av
nät,
säljakt
och
utrustning samt repslagning förevisas
också under dagens lopp.

Tack även till alla soppätare som
trotsade regnet och kom och åt.
Intresset att äta soppan var betydligt
mindre i år än tidigare år, så under
vintern tar vi oss en funderare om vi
skippar soppan nästa år och hittar på
något annat i stället. UF Havsbandet
har 110 års jubileum nästa år, så det
finns skäl att fira.
Verksamheten vid lokalin drar snart i
gång igen. Vi hoppas kunna fortsätta
med Öppet hus för lågstadiebarnen
varannan
vecka
med
start
i
september. Mera info kommer senare.
Styrelsen har en önskan om att det
skulle finnas frivilliga föräldrar som
kunde vara med och övervaka på
Öppet hus.

Besök till ”smidjon” i Smedsby.
Varje måndag kväll samlas Smedsby
hembygdsförening kring ”smidjon” i
Smedsby.
Männen
smidar
och
damerna bistår med kaffe. Smedsby
hembygdsförening besökte oss vid
Granösund för två år sedan och bjöd
oss att komma på svarsvisit.
Nu är det planerat ett besök till
Smedsby måndag 22.8.2011 kl 17:30.
Vi
åker
med
egna
bilar.
För
kaffeserveringens skull är det bra om
vi säger hur många vi blir.

Fredagsmys för de äldre barnen/
ungdomarna hoppas vi också ska
kunna fortsätta med, om intresse
finns. Mera info kommer senare

Meddela alltså senast söndag 21.8. om
du kommer med, tel. 352 7589, 0500
364 795/Vestergård.

Zumba börjar igen vecka 35 dvs. 31
augusti kl 18.15–19.15. Ledare är
Patricia Öberg. Alla med!

Upphittat

Fredagen 23.9.2011 blir show i lokalin
med
”Alfred
Backas
första
avskedsturné”.
Showen
är
två
timmar inklusive paus. Håll ögon och
öron öppna för mer info, det planeras
nämligen för en helkväll i lokalin.

En målarväska har hittats och återfås
mot beskrivning.
Ring Nina Kullberg 050 538 1058 /
Sands snickeri.
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Väl mött
styrelsen!

i

lokalin

i

höst,

hälsar

medtages! Väderreservation! Kontaktperson:
Rosita Pellas 050 544 4693

gm Mariella Gull

Jättevarvet-rundvandring
på
Västerös
naturstig kl. 13-17. Parkering, kiosk och
korvgrillning vid Sandskatas infoplats. Härifrån
ordnas också gratis skjuts med en halvtimmes
mellanrum till Söderskata med endera båt
eller taxi. Vid Söderskata kan man gå en
kortare eller längre rutt, grilla korv och äta
egen matsäck vid brasan vid Söderskatas
fiskbastu. Retur till Sandskata med båt, taxi
eller gåendes. Väderreservation!

Kvarkens världsarvsdagar 8.14.8.2011
Världsarvsdagarna arrangeras nu för sjätte
gången
och
riktar
sig
särskilt
till
världsarvskommunernas invånare. Alla är
välkomna att ta del av Världsarvsdagarnas
program, men de flesta utflykterna kräver att
man bokar plats på förhand!

Världsarvsdag
på
Bergö
med
historisk
vandring för barn och guidning och öppet hus
vid museet. Orgelkonsert i Bergö kyrka kl.1718 med Mauritz Brunell och efter konserten
bjuder Malax kommun på kaffe och bulla i
församlingshemmet.

Lördag 13.8
Skattjakt för barn vid Replot bron med start
från Havets hus bredvid restaurang Berny's kl.
12. Tar ca 3 timmar. Arrangör: Världsarvet i
Kvarken rf

Postjakt: Publikseglatser från Bernys i Replot
(se lördagens program för information)
Källa: www.kvarken.fi

Världsarvskryssning till Valsörarna med start
från Svedjehamn kl.11. Guidad vandring på
Valsörarna (ca.2km), kaffe och smörgås
avnjuts vid fyren. Retur till Svedjehamn ca
kl.15:30. Pris: 49€/vuxen, 29€/barn under 12
år. I priset ingår båttransport, guidning, kaffe
och laxsmörgås. Bokningar till Fredric Sandvik
050 355 3924. Väderreservation!

Folkhälsans simskola 27.6.–
8.7.2011
Simlärare Sara Lund och Marielle
Westerlund, lekledare Jonas Hjort.

Världsarvskryssning i Kvarkens skärgård med
M/S Corina. Avgång från bryggan vid Havets
Hus bredvid restaurang Berny invid Replotbron
kl.14, tar ca 2 timmar. Pris: 15 €/pers,
pensionär 13 €, barn under 7 år 7,50 €.
Anmälningar till 050 026 0751

Årets simskola, min tionde och
Marielles första, drog igång första
vardagen efter midsommar. Vi hade
fått många anmälningar så vi visste
att det skulle vara många elever som
mötte oss på stranden. Den första
dagen ägnade vi oss åt att bekanta
oss med varandra och vänja oss vid
vattnet. Vattentemperaturen visade
sig inte vara något större problem.
Termometern visade nämligen över 20
grader redan första dagen.

Postjakt: Publikseglatser från Bernys i Replot
kl 13.00. 15.30 och 18.00. Priset per vuxen
blir 20€ och för barn under 12 år 5€.
Anmälningar
till
044
380
8083
eller
postijahti(at)postijahti.fi.
Söndag 14.8
Världsarvstur till Molpehällorna med start kl.9
från Bredskärs fiskehamn. Avgång en gång i
timmen beroende på intresse. Retur senast kl.
16. Pris: 20€/vuxen, 10€/barn. I priset ingår
båttransport och guidning.
Förhandsanmälan till Camilla Björkqvist 050
527 8853.
Väderreservation!

Torsdagen den 30.6 var en speciell
dag, vi väntade gäster till stranden.
Det var ovisst in i det sista om våra
gäster skulle dyka upp eller inte, men
klockan 10.50 såg vi något stort och
grönt närma sig stranden, vi samlade
ihop oss och ställde oss på bryggan för
att ta emot våra gäster. Folkhälsan
hade
nämligen
bjudit
in
sjöbevakningen för att vi skulle få veta
lite mer om deras arbete och samtidigt

Vandring längs Björkö-Panike vandringsled,
busstransport
ordnas
till
Panike
från
Korsholms vuxeninstitut kl.9. Bussen avgår
hemåt ca kl. 16 från Björköby (Svedjehamn).
Anmälningar
senast
11.8
via
www.
korsholm.fi/vapaa-aikatoiminta
(sommaraktiviteter) Pris: 15€. Egen matsäck
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också få lära oss vad vi vanliga
båtförare bör tänka på när vi vistas på
sjön.

stark person (t.ex. p.g.a. vätskebrist
under en het sommardag)
* simmar du långa sträckor, håll dig
nära stranden
* dyk ALDRIG på obekanta ställen
(från klippa eller brygga)
* simma inte där det finns kraftiga
strömmar eller stora vågor

Patrik och Arto från Sjöbevakningen
berättade om sig och sitt jobb, vilka
uppdrag de har och vad som krävs för
att vara en bra sjöbevakare. Eleverna
passade på att ställa kluriga frågor och
jag tror att de båda fick sig en
tankeställare när en av nybörjarna
frågade: Vad skulle du säga att är det
viktigaste i ditt jobb som sjöbevakare?
Som svar fick hon att det viktigaste är
att vara professionell i det man gör.

*
algerna
blir
allt
vanligare;
misstänker du giftalger? kontrollera
saken med hälsomyndigheterna i
kommunen
* se upp för solens kraftiga strålar.
Bästa sättet att skydda sig är kläder.
Barn förstår inte att skydda sig, det är
den vuxnas ansvar att se till att barnet
inte bränner sig
* rör du dig på sjön bör du ha flytväst
på dig. Gäller både barn och vuxna

Sjöbevakarna fick såklart också frågor
om pistoler och hästkrafter. För att vi
skulle få lära oss hur en bra flytväst
fungerar och vilka olika modeller det
finns
på
marknaden
hade
sjöbevakarna tagit med sig några olika
alternativ.
Plötsligt
blev
killarna
avbrutna av telefonen och vi på
bryggan trodde att nu fick de ett
alarm. Alarmet visade sig komma från
kollegorna i helikoptern från Åbo. Åbosjöbevakningen var på besök och
Patrik och Arto hade ordnat så att de
skulle flyga över oss. "Säg att de inte
får någon lunch om de inte kommer"
sa Patrik, Arto förmedlade vidare och i
samma stund hör vi något som
dundrar in över stranden. Det var ett
välplanerat och trevligt inslag i
simskolevardagen. Tack sjöbevakarna!

Nytt för i år var "minisimskola" för
föräldrarna. I "minisimskolan" fick man
lära sig livräddning, hjärt- och
lungräddning och simteknik. Man hade
dessutom
möjlighet
att
avlägga
simmärken.
Avslutningen
hölls
traditionellt med lekar, tävlingar,
klädsim, trip och gris.
Det viktigaste i simskolan är att man
har roligt tillsammans. Vi simlärare
och lekledare är måna om att
simskolan
ska
vara
en
trevlig
upplevelse och ett minne för livet. Vill
man dessutom utmana sig själv lite så
kan man avlägga märken i samarbete
med Finlands simundervisnings- och
livräddningsförbund. I år var det
rekordmånga märken som togs och
förutom att vi hade väldigt duktiga
elever så tror jag att vi även kan tacka
det strålande vädret för rekordet.

Onsdagen den 6.7 stod en Peugeot
med texten "Simma med Folkhälsan"
på stranden när vi kom till simskolan.
Folkhälsans simbil var för tredje
gången ute på turné och den här
gången fick vi i Södra Vallgrund ta del
av programmet. Av Mari-Sofi och
Ellinor Johansson fick vi bland annat
lära oss följande:

Vattenvanemärket
Elvira Appel, Jack Rönn, Wilma
Gundersen, Hannes Sjöberg
Nybörjarmärket
Elvira Appel, Tindra Rimpilä, Jack
Rönn, Mathias Aspholm, Isac Back,

* simma aldrig ensam, oberoende av
hur duktig du är. Muskelkramp eller
sendrag kan drabba en frisk, ung och
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Axel Schauman, Wilma Gundersen,
Isac Håkans
Intressemärket
Rasmus
Rimpilä,
Henry
Maula
Christian Hildén, Celina Hildén, Isac
Schauman, Tindra Nybo, Mathias
Nyman
Talang
Tobias Back, Agnes Fogelberg
Simkandidat
Calle Sund, Hugo Back, Wilma
Weckström, Frida Perätalo
Simmagister
Ilona Jahkola, Lina Gundersen, Filip
Back

Diplom
Cindy Förars, Ida Snygg, Daisy Förars,
Robin Nabb
Sara Lund
Nytt i byn
Det kom e-post om att den nya
bränslepumpen vid Handlin installeras
25.– 26.7. och att service på
cisternerna och övrig utrustning utförs
samtidigt. Hoppas allt gick bra. Länge
hade vi väntat på installationen, men
den som väntar på något gott...
Inga igelkottar har inrapporterats än,
har du sett några? Hör gärna av dig.
Andra små eller stora, lite ovanligare,
krabater i naturen är också värda att
nämna i vår naturruta.

25m
Mathias Aspholm, Anne Sand, Isac
Back, Emil Back, Axel Schauman,
Wilma Gundersen, Tindra Nybo
50m
Rasmus Rimpilä, Henry Maula, Anne
Sand, Isac Back, Emil Back, Wilma
Gundersen, Christian Hildén, Celina
Hildén,
Hanna
Jahkola,
Isac
Schauman, Johannes Perätalo, Tindra
Nybo, Mathias Nyman
100m
Christian Hildén. Celina Hildén, Hanna
Jahkola,
Henry
Maula,
Anne
Sand, Ella Appel, Albin Fogelberg,
Johannes Perätalo, Mathias Nyman
200m
Henry Maula, Hanna Jahkola, Tobias
Back,
Lina
Gundersen,
Agnes
Fogelberg, Mathias Nyman

Nu i skördetider kan du annonsera om
du vill byta dina grödor mot något
annat. Det kan finnas någon som har
mera användning för bären eller
frukterna som växer i din trädgård,
eller går du gärna i skogen och
plockar? Hör av dig, kanske du tjänar
en hacka eller gör en medmänniska
glad genom att ge bort lite av ditt
överflöd!
Till sist, en fiskehistoria:
- Den här gången får inte lillasyster
följa med och meta! Förra gången hon
var med fick jag inte ett enda napp!
- Jag ska prata med henne, pojken
min, och jag lovar dig att hon inte ska
föra något oväsen den här gången.
- Det är inte det! Hon åt upp alla
maskarna!
Källa:www.barnibilen.se/roliga_historie
r.html/

500m
Henry Maula, Hanna Jahkola, Agnes
Fogelberg, Mathias Nyman
1km
Ella Appel, Wilma Weckström, Frida
Perätalo
2km
Ilona Jahkola, Albin Fogelberg
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Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi

Simkunnighetsmärket
Alexandra Anderson, Hanna Jahkola,
Emilia Onnela, Agnes Fogelberg
Havssimmarmärket
Alexandra Anderson

Nästa tidning utkommer omkring vecka 38.
Material önskas senast 16.9.2011.
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