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På lördag 26 november
blir det jul i byn!

Det går också bra att betala
medlemsavgiften under cafékvällen
eller
till
Sommaröhallen
under
julöppet.
Sommaröhallens
öppethållningstider inför jul är må-fre kl
15.00–19.00 och lö-sö samt 6.12. kl
11.00–18.00. Sommaröhallen stänger
18.12.

öppnar dörrarna inför julen och ställer
till med Jultorg 10-18. Byarådet
bjuder på glögg och hantverkarna
ordnar snabblotteri. Fynda personliga
och välgjorda julklappar till familjen
eller satsa på hembakt i alla former.
Färdiga fiskinläggningar underlättar
definitivt julstöket!

Cafékväll 29.11.2011
Byarådet bjuder in alla bybor och
andra intresserade till diskussions- och
informationstillfälle
med byarådets
styrelse samt inbjudna gäster på
tisdagkväll 29.11. kl 18.00–19.30.
Inbjuden gäst är bland annat Jessica
Rudnäs som arbetar som planerare på
Forststyrelsen. Hon berättar om det
nya projektet Visa Vårt Världsarv som
vi
kan
ha
stor
nytta
av.
Kaffeservering.
Styrelsen

Samtidigt
ordnar
Understödsföreningen Julcafé på skolan. Vi
öppnar också kl 10 och stänger kl 15.
Risgrynsgröt med socker och kanel för
att få den rätta lillajulstämningen.
Efter
det
kaffe,
julstjärna
och
skolbarnens
egenhändigt
bakade
pepparkakor.

Varva ner med Yoga inför jul

Hoppas alla får en fin lillajul och varmt
välkomna till Sommaröhallen och
skolan!

Brukar det bli stressigt inför
Kanske spänningar i huvud, nacke
rygg? Kom och varva ner, mjuka
och ge dig tid för lugn och

Festen vi alla väntat på blir den 21
december då skolbarnen firar sin
julfest på lokalin. Program och sång av
skolbarnen, kaffe med dopp av UF och
Understödsföreningen
ordnar
stort
snabblotteri.
Välkomna!

jul?
och
upp
ro.

I UF:s andra våning drar Ulrika
Vestergård-Denward medicinsk yoga
med yogaövningar, avslappning och
meditation. En yoga som passar alla
och
som
inte
kräver
några
förkunskaper. Kom i bekväma kläder
och ta gärna med en gympa- eller
yogamatta. En filt kan också vara skön
att ha med. Timmarna är gratis.

Byarådet informerar
De som glömt att betala byarådets
medlemsavgift för 2011 hinner ännu
göra det genom att betala in 3,-/vuxen
och 1,-/barn (under 18 år) till Aktia
497018-2855 (IBAN FI22 4970 1820
0008 55).

Ring Ulrika om du vill veta mer eller
undrar över något, tfn 050-5812468.
Välkommen!
Söndagar kl. 16-17 med start 4.12.
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Pengar att hämta!

Skola i förändring
I sin nya bok Skola i förändring har
Josef
Lindgrén
sammanställt
historiska fakta om Södra Vallgrund
skola från åren 1869-2005. Lindgrén
var ju själv anställd som lärare och
föreståndare i skolan under åren
1950-87 och har efter sin pensionering
flitigt bedrivit
forskning
gällande
skolhistorien. Nu kan vi ta del av en
del av resultaten i bokform.

Ännu finns det några som inte tagit ut
sin återbäring. Fråga i kassan vid
nästa inköpstillfälle om du har
återbäring outtagen så den kommer
dig till godo!
Södra Vallgrund Handelslag
Upphittat
En mobiltelefon har hittats på vägen
ner mot Sommarösund. Återfås i
kassan i SVHLG mot beskrivning.

I boken får vi bl.a. läsa om kyrkliga
barnskolor,
folkskolans
tillkomst,
delning av Vallgrund folkskoldistrikt,
Södra Vallgrund folkskola, perioden
1923-1950,
perioden
1950-1975,
perioden 1975-1987 samt perioden
1987-2005.
Det
finns
också
förteckningar över ekonomipersonal,
direktionsordföranden,
lärare
i
folkskolan och senare lågstadieskolan
och elever födda under den långa
perioden 1912-2004. Att byskolan är
mycket viktig för en liten ort i
glesbygden
är
ett
faktum
som
framkommer med stor tydlighet i
boken.

UFH meddelar
Styrelsen vill TACKA alla talkojobbare
som ställde upp lördagen den 19.11.
Det är sådana som ni som gör att vi
orkar fortsätta :-)
Resten av årets program ser ut såhär:
25.11. Hiphop-kurs Lågstadie kl 14-16
Högstadie kl 16.15-18 och
26.11. Hiphop-fortsättning Lågstadie
kl 10-11.30 Högstadie kl 11.30-13
Kursen är gratis, föreningen bjuder på
mellanmål. Gärna anmäl till Sanna
men man kan också komma oanmäld.

Min pappa, jag själv och mina barn
tillhör alla elevgruppen i skolan och
min
mamma
återfinns
bland
personalen, vilket naturligtvis gör att
igenkännandets leende leker många
gånger då jag tittar i boken. Jag tror
att det samma gäller alla er andra som
på ett eller annat sätt har en koppling
till materialet eller de i boken nämnda
personerna. Kanske ett bra boktips för
jullovsläsning i stugorna? Eller för
julklappssäcken? Under adventstiden
kommer
boken
att
finnas
till
försäljning i Sommaröhallen.

4.12. Julbasar, kom och sälj dina
urväxta kläder, bakverk, pyssel m.m.
Bordshyra 5,- anmäl till Sanna. Öppet
kl 11.00–16.00.
10.12. Cupcake-kurs, tiden ännu
oklar, anmäl till Sanna. Både för yngre
och äldre bakare.
13.12. Traditionsenligt Luciatåg. Vi
startar kl 18 från Handlin, kaffe och
julstjärna på lokalin samt ringlekar.
21.12. Skolans julfest ordnas i lokalin,
jättefint
program
(som
vanligt)
servering,
HELA
BYN
UT
UR
STUGORNA!!!!
Sanna Sund
tel nr. 050-5244935

Boken är utgiven med stöd av SvenskÖsterbottniska
samfundet
och
Aktiastiftelsen i Vallgrund.
Lilian Westerlund
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Replot skärgårds
förening

trevnadens och bekvämlighetens skull
ordnar vi med busstransport från
Sommarösund kl 18 och när vi är
framme håller vi först årsmöte och
därefter blir det vikingamiddag. Boka
datumet redan nu i ditt minne eller i
din almanacka så återkommer vi med
detaljer senare.

hembygds-

Innan dess skall vi fira JUL först och
från hembygdsföreningens sida önskar
vi alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT
NYTT ÅR och tackar för det år och den
sommar som gått.
Maj-Len Vestergård

Nu är den här igen! – Boken Livet
bland Kvarkens söner och döttrar
En ny faksimilupplaga har utkommit
och ännu till på det historiska datumet
11.11.11.
Boken
är
ordentligt
inbunden och faller således inte isär
vid flitig användning.

Svältuvikstenen

Vid
Sommaröhallens
julöppning,
26.11.11, kl 10 – 14 har du chans och
komma och köpa ett litet uppslagsverk
om livet i skärgården förr. Då är det
möjligt att få boken daterad och
signerad med det historiska datumet
11.11.11 om så önskas. Lämplig
julklapp till barn, barnbarn. Passa på
tillfället!! Bokpaket till specialpris.
Boken finns naturligtvis senare också
till salu vid Sommaröhallen, AktiaVallgrund, Andelsbanken i Replot samt
Gros bokhandel.

Enligt sägen blev jätten Finn utdriven
från Sverige. Han fyllde en stor säck
med stenar och begav sig över
Kvarken för att finna ett nytt land. Det
gick hål på säcken och stenarna
började falla ut. Han blev arg och
kastade stenarna omkring sig. Av
dessa bildades alla holmar, skär och
stensamlingar i vår skärgård. En
väldigt stor sten hamnade bredvid
Svältuviksvägen.
Den största i
skärgården? Någon som vet?

Vid
ungdomsföreningens
julbasar
4.12.11 kommer vi också att delta
med
bokförsäljning
samt
med
försäljning av nytryckta bröddukar
med fäälråoson på. NYTT – brödduk,
även med fäälråoson påtryckt +
hembakt rågbröd
och knoplådan
”Knopar ombord”.

Med Lisa Nykvist som guide, kunde
stavgångsgruppen,
härom
dagen,
beundra den stora stenen. Ända tills
någon, i detta blad, meddelar något
annat, är stenen den största i hela vår
skärgård.
Med och beundrade stenen var
Börje
Snöskoterkörning

Så vill jag passa på tillfället och även
informera om föreningens årsmöte i
mars nästa år.

Uppläggningsområdena i Vargusvik
och Samfällighetens sandplats har
enligt planen för restaureringen av
Sommarösund
och
markägarnas
önskemål kalkats och planterats med
gran- och tallplantor i höst.

I år var det officersmiddag, från 18081809, som vi intog vid restaurang
Ädelbragd i Oravais och för nästa års
årsmöte går vi ännu längre bak i tiden
och tänker att vi skall inta en
vikingamiddag vid Solf gästgiveri.
Datumet är fastslaget till 3.3.2012. För

Eftersom snöskoterkörningen också på
dessa områden var tämligen livlig
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senaste snörika vinter vill vi passa på
att
påminna
om
att
man
på
landbacken skall ha markägarens
tillstånd
innan
man
kör
med
snöskoter. Planteringar och växter
under snötäcket kan skadas om de blir
överkörda av snöskotrar, vilket kan
leda
till
onödiga
och
otrevliga
diskussioner och krav på ersättningar.
Styrgruppen gm Rolf Sund

Annars så hittade jag på Forecas
hemsidor ett ställe de kallar Suomitrivia. Där läste jag att i förra veckan
var det 9,1 grader varmt på Utö och
21,5 grader kallt i Salla. Det är 30
graders skillnad det, under samma
vecka. Otroligt. Men allt är möjligt, vi
märkte förra veckan att vår syren
började grönska igen. Men tillbaka till
julen. Vad skall du ge bort i julklapp?
Om du tycker att du inte kommer på
något bra, kan jag tipsa dig att satsa
på något som ni kan göra tillsammans.
Gå och bowla, eller bjud på en
endagsresa till en annan ort, besök ett
museum eller hälsa på hos en
gemensam vän. Erbjud dina tjänster,
t.ex.
gräsklipparservice
eller
snöskottning. Baka en kaka, eller ge
en bunt av dina veckotidningar om din
vän också tycker om att läsa.

Julhälsningar
Södra Vallgrund Handelslag önskar
sina ägare och övriga kunder en riktigt
God Jul och ett Framgångsrikt Nytt År
2012!
Styrelsen för UFH tackar för ett fint år
i fin byagemenskap och önskar alla en
god jul och ett gott nytt år!
Jultankar

Lös korsord tillsammans, eller berätta
vitsar och roliga historier för varandra.
Läs böckerna som berättar om byn och
skärgården högt och diskutera. Skaffa
gamla nummer av Söderbybladet på
Sommaröhallen och minns tillbaka.
Gör upp en plan tillsammans där ni
hittar på en massa roliga saker, en för
varje
månad
eller
oftare,
och
genomför dem. Alla julklappar behöver
ju inte delas ut runt jul, för man kan
ha roligt året om.

En månad kvar till jul, då. Vi bannade
snön (och kölden) i vintras, men inte
är det här heller något att drömma
om. Värmen är ju bra i sig, men
mörkret faller mig inte i smaken. Tror
ni att vi får en vit jul i år? Jag hoppas,
men tänker nog ibland att sådan tur
har vi inte. Vi halkar väl omkull på
gravgårdens hala isgångar i jul igen, i
regn och vind.
Men, jag är ingen väderspågumma. Så
mycket kan jag dock säga att på
fredag 25.11. blåser det upp till 10
m/s och regnar, men på lillajulslördag
tittar solen fram bakom molnen och vi
har några grader kallt, ca fyra, vilket
är riktigt passligt med tanke på
Sommaröhallsöppningen och julcafé på
skolan. Solsken har vi igen den 28.11.
med några minusgrader, som leder till
att det snöar onsdagen den 30.11.
Regnet som kommer den 1.12. tar
tyvärr bort mestadelen av snön. Och
om det här mot förmodan inte
stämmer, får ni kritisera Forecas 10dygns prognos.

En annan trevlig ”julklapp” är att ta sin
vän under armen och delta i en eller
många av de olika aktiviteterna som
sker i byn. Ställ er vid vägkanten och
se på när luciatåget går förbi, vik in på
julbasar i lokalin och yoga, delta i
skolans julfest, besök Sommaröhallen
och fira tillsammans efteråt en

God Jul och Gott Nytt År!
SÖDERBYBLADET
Monika Nissander
Tfn 040-5867958
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
Nästa tidning utkommer omkring vecka 3.
Material önskas senast 6.1.2012.
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