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Kom i bekväma kläder och ta gärna med
en
(yoga)matta,
filt
och
kudde.
Ledare är Ulrika Vestergård-Denward,
som också svarar på frågor om du undrar
över något, tfn 050-581 2468 och e-post
ulrika.vestergard(a)netikka.fi
Kostar 2 euro/ggr för medlemmar och 3
euro för icke medlemmar. Arrangör är
Folkhälsan i Replot r.f. i samarbete med
Svenska studiecentralen SSC.

Årsmöte
för Södra Vallgrund Marthaförening r.f.
hålles onsdagen den 6.2.2013 kl 15 på
skolan.
- Stadgeenliga ärenden
- Stadgeändring enligt förbundets modellstadgar
med
ändring
av
ev.
förmånstagare.
Kaffe med tårta
Välkomna alla Marthor!
Styrelsen

Inköpskvitton
Inköpskvitton för 2012 bör inlämnas
färdigräknade senast 31.1.2013.
Södra Vallgrund Hlg

Födda i byn år 2012
Evert Erik Elliot Fred f. 23.8.2012.
Föräldrar Marie och Pontus Fred.

Ett 2-euros nöje

Melvin Karl-Edvin Wik f. 14.10.2012.
Föräldrar Lotta Westergård och Mikael
Wik.

Onsdagsbastun i Sommarösund,
gör kroppen stark och själen sund.
Värmen i bastun, kylan i vaken är toppen.
Känns som språkbad för hela kroppen.
Kom och pröva, det är värt varje pund.
Börje

Olivia Lilja Maria Furu f. 21.10.2012.
Föräldrar Sandra Wester och Jan Furu.
Avliden

Folkhälsans
motionskampanj
”Motionera dig till Södern”

Linnéa Maria Nyback
f. 15.6.1930 d. 6.12.2012

I
februari
startar
Folkhälsans
motionskampanj
”Motionera
dig
till
Södern”
där
du
kan
vinna
ett
resepresentkort på 600 euro, och annat
smått och gott. Du samlar motionspoäng i
ditt motionskort. En poäng fås för: 30
minuter promenad, cykling, jogging,
gymnastik,
simning,
skidåkning,
snöskottning, stavgång, trädgårdsarbete
etc.

Yoga i Vallgrund
Kom på ett välgörande och avslappnande
yogapass söndagkvällar kl. 18.30–19.30 i
Norra Vallgrund skola 3 februari – 28 april
(paus under sportlov och påsk).
Yogan kräver inga tidigare erfarenheter av
yoga. Vi arbetar med pass som gör gott
speciellt för spänningar i rygg, nacke och
huvud.
Varje
pass
består
av
yogaövningar,
avslappning
och
meditation. Andningen är också en viktig
del under hela timmen. Passen är
utarbetade inom den medicinska yogan
utifrån kundaliniyogan, och är ett bra sätt
att varva ner och finna balans.

Motionskort fås från styrelsemedlemmar i
Folkhälsan i Replot, och kan också hämtas
från och lämnas in vid:
* Södra Vallgrund Handelslag (vid
butiksvagnarna och anslagstavlan)
* Aktia i Vallgrund
* Biblioteket och
* Andelsbanken i Replot
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Kostnad
Pris för hela paketet är 90 euro/person.

Lördagskryssning till Umeå

Anmälan om deltagande
Den som är intresserad, medlem eller icke
medlem, kan anmäla sig till Maj-Len
Vestergård, tfn 0500 364795 senast
fredagen den 22 februari men anmäl
gärna så fort som möjligt.
Simlärare och lekledare sökes
Det ljusnar för var dag, och fortare än vi
anar är sommaren här med sol, värme,
öppet hav – och simskolor. I fjol gick
sammanlagt 125 barn i någon av de
simskolor som Folkhälsan i Replot
ordnade. Vi hoppas på lika många i år,
och på lika duktiga och härliga simlärare
och lekledare. Till sommarens simskolor i
Replot, Norra och Södra Vallgrund samt
Vistan söker vi därför redan nu simlärare
och lekledare.

Replot skärgårds hembygdsförening r.f.
ordnar en kryssningsresa till Umeå
lördagen den 9 mars 2013. Samtidigt
håller vi på ditresan föreningens årsmöte
ombord på båten i eget kabinett.
På hemresan har vi även tillgång till
kabinettet och då kommer Daniel Beijar
att presentera föremålskatalogiseringen
samt bilder från Granösund.

För att kunna vara simlärare behöver du
vara
18
år
och
ha
gått
simlärarutbildningen (ordnas en i vår i
Österbotten med start 22–24.3) och delta
i en obligatorisk fortbildningsdag (ordnas i
Vasa em 26.5 och kväll 5.6). För att jobba
som lekledare behöver du ha fyllt 15 år
(en utbildningsdag ordnas 3.6). Och så
ska du förstås tycka om att arbeta
utomhus med barn. Om du är intresserad
så sänd, eller lämna in, din skriftliga
ansökan senast den 31 mars till
simombudet Ulrika Vestergård-Denward,
Sommarösundvägen 246, 65930 SÖDRA
VALLGRUND
eller
till
någon
av
styrelsemedlemmarna
i Folkhälsan
i
Replot.

Spännande att se vad allt som finns på
Granösund!
Vi tar egen buss med och den startar från
Sommarösund kl 7.15. Båten avgår kl
9.00.
Kryssningstema ombord på båten den
lördagen är ”NOSTALGI”.
Program i Umeå
När vi kommer till Umeå far vi direkt till
Gammlia/Västerbottens museum för att ta
del av deras samevecka som just på
lördagen
kulminerar
i
en
samisk
hantverksmarknad. Utomhus är det öppet
i de samiska vistena och i bagarstugan
bakas det gahko (ngn form av samiskt
bröd) som man kan köpa.
Inomhus finns en fotoutställning kring
temat Stad samt en slöjdutställning av
hantverkaren Nils-Johan Labba.
Därefter åker vi med bussen in till
centrum av stan och det blir tid för
shopping innan vi far tillbaka till båten.
Båten avgår från Umeå kl 18.00 (svensk
tid)

Av ansökan behöver framgå när du är
född, vilket jobb du söker och till vilken
by. Om du undrar över något så ring
Ulrika tfn 050-581 2468.
Vi ser fram emot en härlig simsommar!

Förplägnad som ingår i kryssningen
På ditresan får vi kaffe och lunch och på
hemresan kaffe o middag.
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Välkommen med i gemenskapen!

sågs 3 stycken nära lotsstation och en
som var på väg mot Högskärsviken.

Vi startar upp verksamheten för äldre igen
på tisdagar i Södra Vallgrunds Uf lokal. Vi
börjar kl 12.30 för dem som kommer och
äter. De som inte äter kommer kl 13.00
då programmet startar.

På föreningens hemsida finns även
fjolårets resultat av flygräkningen och de
konstaterar att stammen på hela området
minskar med cirka 10,5 % i år. I hela
landet har en minskning på 6 % märkts
sedan år 2001.

Vi träffas udda veckor och datumen är
tisdagen 12.2. kl 12.30–15
tisdagen 26.2. kl 12.30–15
tisdagen 12.3. kl 12.30–15
tisdagen 26.3. kl 12.30–15
tisdagen 9.4. kl 12.30–15
tisdagen 23.4. kl 12.30–15
tisdagen 7.5. kl 12.30–15
Ledare för gruppen är Lisbeth Lågas/
Camilla Westerlund. Mat samt kaffe och
dopp 10 €. Kaffe och dopp 2 €.
Anmälan till Folkhälsans förbund/Camilla
Westerlund tfn 050 403 0074 med tanke
på mat och eventuell taxiskjuts.
Hjärtligt välkommen!

Knepigt julknåp
Knepiga julknåpet var ett ovanligt knepigt
knåp, nästa gång får det nog vara lite
enklare frågor. Den här gången blev det
så att Charlotta Förars vann priset! Och
inte nog med det, alla hennes svar var
korrekta! Grattis! Och tack till Byarådet
som var sponsor denna gång.
De rätta svaren kommer här (inkl.
frågorna)
1. Vad har Eiffeltornet och fyren på
Valsörarna
gemensamt?
Fyren
konstruerades år 1885 av Henry Leparte
på ingenjörsbyrå Gustave Eiffels i Paris.
(Samma ingenjörsbyrå byggde senare
Eiffeltornet.) Den monterades upp på
Valsörarna 1886. Fyren är 36 meter hög,
blev
helautomatiserad
1964
och
elektrifierad 1986.

Läst och lånat
Jag läste på Facebook att issniglarna
startar sin verksamhet denna vecka.
Folkhälsan i Replot ordnar issniglarna med
ledare Lotta Ingman, för förskolan, ettan
& tvåan i Vallgrund skolorna och dagis.
Plats: Norra Vallgrunds rink 5 måndagar
före sportlovet med start 21 januari kl 1819 (med väderreservation)

2. Är Botniahallen Finlands
a) tredje största
b) andra största
c) största
friidrotts-, boll- och allaktivitetshall i
fråga om den totala ytan? Botniahallen
är en anläggning som upprätthålls i
samarbete mellan Korsholms kommun och
Vasa stad. I fråga om den totala ytan är
hallen Finlands största friidrotts-, boll- och
allaktivitetshall. Den inrymmer bl.a. en
fullstor fotbollsplan med 400 meter långa
löparbanor runtom.

Issniglar för åk 3-4 startar 29.1. i Replot.
Tiden är 17.45–18.45 och ledarna är
Amanda Ehn och Jennifer Myntti. Ingen
avgift och köldgräns -15.
Flygräkning av älgstammen
Före jul 20. – 21.12.2012 räknades
älgstammen
i
hela
Vasanejdens
jaktvårdsförenings
områden.
Ungefär
nittio älgar fanns i skären och är nu
utmärkta
på
Replotkartan
på
jaktvårdsföreningens
hemsida
http://www.netikka.net/vasanejdensjvf/i
mages/kartor/algrakning2013.pdf.

3. Vad och var är Chrysseborg?
Korsholms slott (Chrysseborg), som
byggdes till stöd för landets försvar,
omnämns första gången i ett testamente
år 1384. Korsholms vallar kallas idag den
kulle i Gamla Vasa där borgen en gång
stod. Granitkorset förkunnar att "Här
restes Kristi kors i hednisk nord".

Största
antalet
är
märkt
runt
industriområdet i Replot, där hittades nio
stycken! I Björkö hittade de sex stycken
på ett ställe och fem på ett annat, i vår by
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4. När fick öarna Köklot och Värlax
vägförbindelse med fastlandet? Öarna
Köklot och Värlax fick vägförbindelse med
fastlandet under 1970-talet.

exempel salt, ättika, matsoda och citron.
Marthakretsen ordnar tillfället.

5. Hurudant jubileum firar den
väletablerade kammarmusikfestivalen
”Musikfestspelen Korsholm” nästa år?
Musikfestspelen
Korsholm
är
en
väletablerad kammarmusikfestival. Den
ordnades första gången år 1983 och ingår
sedan år 1989 i Finland Festivals
internationella kedja. Kvalitetsmässigt
räknas Musikfestspelen Korsholm stå i
främsta ledet.

Arkiveringen i Sommaröhallen påbörjas
igen efter julledigt. Vi träffas på måndagar
kl 18.00–20.30. Nya byaforskare är
välkomna med, för tillfället har vi några
arbetsytor lediga att arbeta vid.

Smått och gott

Nytt material till arkivet tas emot alla
kvällar studiecirkeln samlas. Arkivet kan
även fungera som förvaringsställe för
övriga viktiga dokument, ta kontakt med
studiecirkelns medlemmar (exempelvis
Hans, Margareta, Birger, Börje eller
Monika, eller vik in en måndagskväll) så
diskuterar vi hur och var dina värdefulla
dokument förvaras bäst.

6. Vem var folklivsforskare och
grundare
av
Stundars?
Den
legendariske läraren och folklivsforskaren
Gunnar Rosenholm var grundare och
mångårig inspiratör när Stundars byggdes
upp. Det systematiska arbete som han
utförde präglar den museala sidan av byn.

Materialinsamlingen till Byainfomappen
fortsätter. Nu är det företagarnas tur att
marknadsföra sig. Ta kontakt med förslag
till information så får också du vara med!
Föreningarnas material är inte ännu riktigt
klart, så åsikter, synvinklar, tips och idéer
är välkomna. Kanske även en bild? Och
om du har kommit på något annat som
lönar sig att berätta för besökare så hör
av dig. Jag vet garanterat inte ens hälften
av vad byn har att erbjuda, så all
information tas emot.

7. Vilket århundrade togs Toby
stenbro, den nästäldsta stenbron i
Finland
som
fortfarande
är
i
användning, i bruk? Toby stenbro är
den nästäldsta stenbron i Finland som
fortfarande är i bruk. Den blev färdig år
1781 och är med sina konstfärdigt välvda
öppningar ett fint exempel på dåtidens
byggnadsteknik. Bron är 85 meter lång
och har en bredd på 5,5 meter.

Årsmöten knackar på. Marthaföreningen
är först ut i år med att hålla möte. Följ
med och utveckla verksamheten i våra
föreningar! Det kan hända att just din idé
tas emot med öppna armar. Och meddela
oss andra när din förening håller möte, så
också vi har möjlighet att delta!

8.
Hur
är
fördelningen
mellan
finskspråkiga och svenskspråkiga i
vår kommun?
a) 68 % svenskt 32 % finskt
b) 71 % svenskt 29 % finskt
c) 74 % svenskt 26 % finskt Av de nu
drygt 18 000 invånarna har 71 % svenska
och 29 % finska som modersmål.

Trevlig vändag 14.2.!

Svaren finns att läsa på Korsholms
kommuns
hemsida
under
rubriken
”sevärdheter”.

SÖDERBYBLADET
Nästa tidning utkommer omkring vecka 10.
Material önskas före 1.3.2013 och kan riktas till
Monika Nissander
Bråthagavägen 23 A
65930 SÖDRA VALLGRUND
Tfn 040 58 679 58
e-post: monika.nissander(a)netikka.fi
www.korsholmsskargard.fi > föreningar och
samfälligheter > Södra Vallgrund Byaråd r.f.

Ekostädning 19.2.
Vi lär oss mera om ekostädning på skolan
tisdagen 19.2. kl 18.30. Kom och lär dig
något nytt eller dela med dig av dina
knep! I ekostädning använder man sig av
det som ofta finns i skafferiet hemma, till
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