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Skolan mittemellan

Källartalko 19.11.! Vi börjar kl 10.00
med att göra något åt väggarna som
vattenskadades. Arbetsuppgifter finns
åt alla i alla åldrar, eftersom källaren
är fylld med saker som skall gås
igenom. Där finns bland annat spel,
pyssel, byggnadsmaterial och tillbehör
som bör sorteras.

Kom och ta del av vår utredning och
tyck
till
om
vårt
förslag
för
Vallgrundskolornas framtid.
Tillsammans bestämmer vi nu hur
framtiden skall se ut!
Söndagen 30 oktober kl 19.00 på
Södra Vallgrund skola
Kaffeservering
Hem och skola Norra Vallgrund
Understödsföreningen
för Södra Vallgrund skola
Arbetsgruppen

Några arbetsmoment kan vara tunga,
där stora starka pojkar behövs. Andra
arbetsmoment kan vara lätta, där
exempelvis flinka fingrar eller fötter
behövs.
Vi
behöver
dessutom
många
arbetsledare, så vi får ett trevligt
avslut på kvällen, då vi gemensamt
avnjuter en middag tillverkad av
resten av talkogänget som inte rymdes
i källaren. Kontakta Sanna för mera
information.

UFH informerar
Gillar du att fynda? Har du något du
skulle vilja omsätta till pengar? Nu
finns en möjlighet att sälja och köpa
begagnat
eller
nytt
i
lokalin!
Söndagen
4.12.
ordnas
en
lokalmarknad, julbasar, utställning, ett
miniloppis eller en köp- och säljdag,
you
name
it!
Köp
och
sälj
prydnadssaker,
kläder,
julgodis,
böcker, ishockeyhjälmar, videofilmer,
husgeråd, elektronik eller vad som
helst.

Understödsföreningen
informerar
Understödsföreningen
vid
Södra
Vallgrund skola r.f. har haft årsmöte
och i styrelsen
under
2011-12
fungerar
Maria
Schauman
(ordförande),
Sanna
Sund
(viceordförande), Lilian Westerlund
(sekreterare), Ann Anderson (kassör),
Birgitta Nilsson, Tina Holmlund och
Herman Fogelberg (lärarrepresentant).

Byns föreningar (och företag!) kan
också delta och presentera sig själva,
värva medlemmar och samla medel.
Öppethållningstider blir mellan 11.00
och 16.00, men vi går väl hem tidigare
om allt blir sålt. Utrymme finns i
mängd och massor och i flera våningar
dessutom.

Under läsåret har vi för avsikt att som
under tidigare år understöda elevernas
utomskolverksamhet. Vi har också
planer på att bidra till byggandet av
vindskydd dels vid rinken och dels i
skolskogen. Plock ur verksamheten
under
höstterminen
är
bl.a.:
arbetsgruppens
presentation
av
förslag
för
byskolornas
framtid

Boka din plats via Sanna tfn 0505244935, deltagaravgift 5 euro.
Halloweendisco dansas 29.10.
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(tillsammans med Norra Vallgrund)
30.10. kl. 19 i Södra Vallgrund skola,
bakverksförsäljningsdag
utanför
Handlin 11.11. inför Farsdag, Julcafé
26.11. kl. 10-14 och disco för
lågstadieelever 2.12.

Så här anmäler du dig:
Anmäl dig antingen
- elektroniskt på www.korsholm.
fi/vuxeninstitutet (ej per e-post!)
- per tfn (06) 327 7261
- eller genom att besöka vuxeninstitutets kansli

Insamlandet av medlemsavgifter sker i
årsskiftet med infobrev och uppgifter
för inbetalning. Medlemsavgifterna är
samma
som
i
fjol,
dvs.
10
euro/förälder till barn i skolan, 2
euro/barn
och
2
euro/stödjande
medlem. Håll utkik efter infobrevet i
postlådorna i december!

Efterlysning
Har någon ett obehövligt skötbord
(helst väggfast, eller fristående och
ihopfällbart) samt en potta? Vi
behöver grejerna till Sommaröhallens
WC.
Ring Marléne 050-5968494

OBS!
Om
någon
"bysbo"
är
intresserad
av
den
gamla
omklädningshytten som förr stod vid
simstranden i Sundet och numera
finns i anslutning till rinken är det bara
att hämta bort den därifrån - vi
diskuterade att restaurera den, men
beslöt bygga ett vindskydd av "laavumodell". Så det är fritt fram för den
som vill att transportera bort den
gamla hytten därifrån.

Antikvariatet sommaren 2011
En liten svacka märktes tyvärr i
antikvariatförsäljningen i år. Riktigt
nöjda får vi nog vara ändå, för
skoleleverna har 330 euro i lämplig
form av fritidsaktivitet att invänta.
Hela 409 böcker såldes, varav 188 var
sådana som donerats till Byarådet.
Motsvarande siffror i fjol var 465
böcker (varav 241 var Byarådets) och
430 euro till elevernas fördel.

Vi ser fram emot ett givande läsår /
Styrelsen

Vänlighet

Nytt i kommun
är ett språk som den stumma kan
tala och den döva kan höra.
Människor behöver människor för att
leva och utvecklas. Vi behöver
varandra för att få kärlek och ömhet.
Vi behöver varandra för att känna oss
betydelsefulla. Vi behöver varandra för
att få uppskattning. Men, vi har också
behov att få ge allt detta åt varandra.

Med risk för att kursplatserna är
bokade kan här nämnas att följande
kurs är aktuell i byn
Gör pärlsmycken-endagskurs
Lördag 12.11.2011
110451 Pärlan för dig, Södra Vallgrund
Södra Vallgrund skola. Lö 10.00-15.00
12.11.2011. 6 lektioner. Christina Hast
Kursavgift 6,00 euro. Max 14 stud.

Tänk på människorna i de två byarna i
ett land där den viktigaste födan är ris.
Vi kan tala om by nr 1 och by nr 2.
Alla hade fått ätpinnar långa som åror.
Ris fanns i ymniga mått. Det gick en
tid och man besökte byarna på nytt. I
by nr 1 var människorna utmärglade
och magra. De kunde ju inte äta med
så långa ätpinnar. I by nr 2 var

Skapa ditt eget halsband, armband
och
örhängen.
Vi
använder
wiretråd, kedjor, rocaille, pärlemor,
strass-,
glas-,
metall
och
sötvattenspärlor mm. Bara fantasin
sätter gränserna! Kursmaterial och
verktyg kan köpas av läraren.
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människorna välmående och glada.
Här kunde man äta – man matade
varandra.

den ensammes sång, som du?
Nu sjunger ej mera fiolen
nu spelar ej linden mer
men genom mitt hjärta ilar
en innerlig längtan
var gång jag dig ser
Arne Westergård (Östervall)

Vi kan inte skapa något gott och
leva gott om JAG går i första
rummet.
Inga Doktar
Skadedjur

Olyckshändelse

Vi pratade sorkar tidigare och det kom
fram att Bo Westman fångat 187
sorkar hittills i sin fälla denna sommar.
Slå det den som kan!

En bilolycka inträffade i julhelgen på
banan mellan N. Vallgrund och
Söderudden med den påföljden att
chauffören med passagerare fick
intaga ett varmt möblerat hjärterum
så länge skadorna reparerades.
Läkare:
Hjärtspecialisten
Linnea
Vestergård ingen mottagning från och
med den 7 till årets början.
Varning:
En
elakartad
förlovningsepidemi
härjar.
Allmänheten uppmanas vara på sin
vakt.

Arkivet
Vi har börjat arkivera igen! Vi samlas
på måndagar kl 18.00 och håller på till
20.30. Alla som är intresserade av att
läsa och forska i vad som hänt tidigare
i byn är välkomna.
Hans och Birger sorterar UFH:s papper
och
de
har
hittat
handskrivna
byatidningar från 1940-talet som vi
vårdar ömt. Här får du läsa en bråkdel
av det som ingick i tidningar utgivna
år 1945.

Kungörelser
Till salu: En extra fet julgris i tredje
året hos Sven Back Kalvholmsstigen 2
tel. oa. Träffas under småtimmarna.

Säg minns du, kära?

Önskas köpa: Ett ½ kg kärlek önskas
köpa, som delbetalning kan ges smör.
Svar till detta bladets kontor mark
”kärlek”

Det kommer en flicka på vägen
med guldglans i burrigt hår,
med dansande fjät hon gångar
och sjunger om kärlek och vår.

Lediga platser: En 18 års flicka får
plats som sängkamrat hos en ung man
som känner sig ensam och övergiven.
Svar i d.b.k. mark ”röda läppar”

Och solen glittrar och leker
på vikens svallande våg
och höstvinden susar och smeker
så härligt bland guldtung råg

Namnsdagar: I dag och i morgon
Harry i övermorgon.

Säg, minns du dagen, kära?
vi gingo längs höströd lid
säg, minns du hur innerligt nära
du var mig, säg minns du, Allid?

Påminnelse: Solen går upp och ner i
morgon i händelse: ä de klart.
En penningbörs förlorades mellan
Strömsback och Vik...? Den innehöll
summa jämna pengar. Som belöning
utlovas en puss till påsk.

Vem kunde väl spela så härligt
så innerligt vekt som du
vem kunde sjunga i natten
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Förlorat: En fähund bortsprungen
natten
till
i
övermorgon.
Igenkänningstecken: svart var an vit
där han var fram och till bak.

På grund av skobrist hos eleverna är
mina danslektioner slut från och med i
dag. Eskil Sund
Förlovning
har
ingåtts
mellan
kokerskan Linnea Vestergård och
hästtämjaren Harald Åström.
Samt mellan refrängsångerskan Alice
Österberg och trumslagaren Axel
Ståhl.
Förlovning har också ingåtts mellan
chauffören
John
Ståhl
och
bondedottern Elin Hjärpe.
Och mellan spelmannen Axel Sid och
arbeterskan Elin Nyholm.

Annonser
Påskägg säljes till nedsatt pris åt
mindre bemedlade som äro försedda
med stark skinnrygg.
Till salu ett par nya och utslitna
stövelbyxor. No 56. Svar till märket
”utslitna”. Tel 2011
En väska är borttappad av skolgossen
Allan Wester som är skinnbeklädd i
kanterna,
brun
till
färgen
och
innehåller några smörgåsar.

Ett
fyrfaldigt
”hurra”
för
de
förlovningsannonser som händelsevis
äro sanna.
Skämt å sido

En A,B,C-bok är borttappad av en liten
flicka vid namn Britta Vestergård som
är inlindad i en blårutig näsduk.

Det verkar som om det var ok att
nämna byborna med namn i de
tokigaste sammanhang den tiden,
eftersom roligheter dök upp i flera
nummer. Vi i arkivgruppen skrattade
gott åt annonsen där Allan beskrevs
vara brun i kanterna och innehålla
några smörgåsar samt åt historien om
lilla Britta som var inlindad i en
blårutig näsduk.

En liten hund är bortsprungen från sin
ägare
John
Sandström
som
igenkännes på en vit fläck på högra
framfoten.
Mera kungörelser
Önskas köpa en oanvändbar smoking
no 68. Svar fortast möjligt. Paul
Nyback

Vi återkommer med mera ”nyheter”
från förr så fort som det finns rum i
tidningen!

En villa uthyres på grund av
opassande placering. Närmare med
Arne Westergård.

PS. Läs Arnes dikt en gång
åtminstone den är ”på riktigt”
otroligt fin. Övrig text efter dikten
jag med en nypa salt, men vad
jag?

Ungkarlskabaré med program hålles
vid Skatavägen nr 5 den 8 mars med
början när alla äro församlade.
Servering, socker med. Biljetter i
förköp hos vaktmästaren Axel Öist.

till,
och
tog
vet

Nästa nummer är JULNUMMER! 
SÖDERBYBLADET

Ett snyggt möblerat rum uthyras åt en
lugn och allvarlig person som mest
håller sig borta om nätterna och är i
tjänst på dagarna. Svar med foto.
Elsie Nyberg.

Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 47.
Material önskas senast 18.11.2011.
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