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Vårtecken
De (vårtecknen) kommer i år också!
Rolf Snygg såg två knölsvanar som flög
norrut över Boträsk 2.4. Dagen efter såg
han att myrorna vaknat i en stack vid
Skyddskårsskjutbanan.

öppnar 4.5. kl 10
Nytt
för
sommaren
är
den
nya
antikvariathörnan, vilken ger rum för fler
hantverkare.

Den 10.4. såg Barbro och Lars Ström 4
starar på Strömsback.

UF Havsbandet informerar

Den första bofinken såg Inga och Håkan
Stolpe i Sommarösund den 10.4. Nu
efteråt har de sett flera stycken.

Vappenfest ordnas naturligtvis vid lokalin
med mat och dans. I år är det Tremolo
som håller igång musiken.
Festen börjar kl 19 tisdagen den 30.4.
Observera förhandsanmälningen.

Krokus blommade hos Margareta
Hans Söderlund fredagen 12.4.

och

Trots regn och hård blåst den 15.4. sågs 3
tofsvipor flyga över gården hos Annette
och Börje Anderson.

Meny: Bbq-stekta kycklingbröst, sallad,
potatissallad, baguette
Barnmeny:
korv
och
köttbullsspett,
pommes + sallad
Kaffe + efterrätt

Dag Rönn såg storspoven 18.4.
Söndagslunch

Pris: Mat + dans 25 ,För barn under 12 år: 10 ,Barn under 5 år: gratis
Endast mat: 15,Endast dans (från kl 21) 10,-

Snart är det dags för den traditionella
söndagslunchen på skolan. I år går den av
stapeln söndagen 19 maj kl. 12-15.
Understödsföreningen utlovar god mat och
efterrätt samt lotteri m.m.

Förhandsanmälan tas emot av Sanna
Sund tfn 050 5244935. Anmäl senast
28.4.

Vinsten föreningen får in på lunchen
tillfaller i sin helhet lågstadieelevernas
utomskolverksamhet
och
nästa
års
lägerskola som preliminärt kommer att
ordnas
på
Rönnskär.
Alla
hjärtligt
välkomna!

Marthakretsen
I maj är örter och växter aktuella, då Annlouise Weckström från Vallnika berättar
för oss vilka olika arter vi skall samla in
och torka under sommaren så att vi i höst
kan tillverka eget schampo. Vi träffas
14.5. kl 18.30 i skolan.

Samtidigt vill vi redan nu puffa för
trivselkvällen särskilt för familjer med
barn i lågstadiet dit vi välkomnar nya
familjer i gemenskapen. Preliminärt har vi
tänkt att ordna trivselkvällen torsdag 15
augusti vid simstranden i Sundet. Mera
information om detta kommer när skolan

Kontaktperson för marthakretsen är Lilian
Westerlund.
Programkvällarna
som
marthakretsen ordnar är öppna för alla
som är intresserade.
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börjar i höst - men pricka in kvällen redan
nu!
Understödsföreningen
vid Södra Vallgrund skola

nummer 040-5251443
Trädgård.

Tirpi

stall

och

Bodil Salonen

Replot skärgårds hembygdsförening r.f.

Info om församlingarnas dagklubb
Församlingarnas dagklubb är till för 3 - 5
åringar. Målet för verksamheten är att
stöda barnets individuella och sociala
utveckling på det sätt som motsvarar
barnets ålder och förutsättningar, samt
stöda familjen i barnets kristna fostran.

Årsmöte
I samband med kryssningen till Umeå,
den 9 mars, höll föreningen sitt årsmöte
ombord på Wasa Express. På årsmötet
behandlades stadgeenliga ärenden med
bokslut, verksamhetsberättelse, budget
och verksamhetsplan för 2013 samt val av
styrelse.

Leken är barnets sätt att lära och träna
olika färdigheter och därför förekommer
både fri lek och ledd lek tillsammans i
grupp. Sång, rytmik och rörelse hör också
till dagsprogrammet. Aktiviteter som
utvecklar känsla för form och färg hjälper
dem även att uttrycka sina upplevelser.
Stillheten under samtal och berättelser vid
den gemensamma samlingsstunden är
viktig för barnet och ger en upplevelse av
gemenskap och samhörighet.

Den största förändringen i styrelsen
utgörs av Lars-Ola Vestergårds avgång.
Efter 44 år i styrelsen, varav 43 år som
föreningens ständige kassör och rådgivare
i ekonomiska frågor, önskade han nu
avgå. Utöver det ekonomiska var han
också en av de aktiva aktörerna när
Granösunds fiskeläge grundades 1972 och
har fungerat som en ledande person vid
uppbyggnaden av området. I hans ställe
valdes Gustav Rönn, från Söderudden,
som ny styrelsemedlem.

Om barnen är många, indelar man dem i
en grupp för 3 åringar och en grupp för 4
- 5 åringar. Om barnen endast är 7, kan
man ha en blandgrupp.

En annan trotjänare i styrelsen, nämligen
Birgitta Berg, önskade också avgå. Hon
har varit med i styrelsen i 18 år varav
sammanlagt 11 år som sekreterare i två
repriser. I hennes ställe valdes AnnKarolin Södergård, från Replot, till ny
styrelsemedlem.

Församlingarnas
dagklubb
samlas
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gånger i veckan, 3 timmar per gång.
Replots församling kommer nu att i sin
annonsering i Vasabladet och Kyrkpressen
sätta en förfrågan om eventuellt intresse
för dagklubb i Replot. Anmälan senast 30
april till pastorskansliet.

Styrelsen i övrigt utgörs av: Ordförande
Maj-Len Vestergård, viceordförande KajErik Pått, sekreterare Ulrika VestergårdDenward, kassör Gunvor Friberg, övriga
medlemmar Monika Nissander, Rolf Sund,
Anders Friberg, Sari Järvinen.

Vi får hoppas att det finns tillräckligt stort
intresse för församlingens dagklubb i
Replot. Finns det intresse, annonserar vi
efter en utbildad dagklubbsledare som kan
leda dagklubben i Replot och Björkö.
Vid anmälan meddela följande uppgifter:
Barnets
namn,
barnets
ålder,
föräldrarnas namn och adress, telefon och
e-post
Replot Församling

Lars-Ola och Birgitta
hantverksprodukter.

avtackades

med

PAMU – projekt, sommaren 2012
Efter årsmötet presenterade projektledare
Anita Storm det PAMU-projekt som
föreningen
hade
senaste
sommar.
Föreningen hade turen att bland 60-70
landsbygdsmuséer i hela landet bli ett av
de tio som fick stöd för vår idé om
utvecklandet av lokal museiverksamhet.

Äppelträdsbeskärning
Äppelträdsbeskärning utföres ännu kvällar
och veckoslut. Ring och boka tid på
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Nyheten bestod i att ha en kväll i veckan
öppet med olika teman och hantverk.
Torsdagkvällarna blev populära och antal
besökare under kvällarna uppgick till 300.
Rapport och redovisning över projektet
görs till Museiverket som kommer att
sätta ut det på sina webbsidor där alla
intresserade kan bekanta sig med
projektet.
Ett stort tack till alla som deltog i
aktiviteterna och besökte Granösund
under torsdagskvällarna.

Granösund i sommar. En hel del tankar
och idéer framkom.
Guide/projektarbetare i sommar
Anders
Myntti
har
valts
till
guide/projektarbetare vid Granösund i
sommar. Han kommer att samarbeta med
Anita Storm som gjort upp projektplan
och fungerar som projektledare.
Vi
önskar
Anders VÄLKOMMEN
till
Granösund.
Maj-Len Vestergård

Digitalt arkiv
På hemresan presenterade Daniel Beijar
katalogiseringen
av
föremål
vid
Granösund. Intressant att få ta del av den
digitala katalogen.
Aktivitet i Umeå
I Umeå besökte vi Gammlia med samisk
hantverksmarknad och fick köpa en del
samiska produkter bl.a. bröd, kött och fisk
i olika former samt hantverksprodukter.
Dagen bjöd på fint, vindstilla vinterväder
med sol och vita vidder. Ett kärt
återseende för många var Nya konditoriet
som var sig likt från förr i tiden och bjöd
på härliga läckerheter.

Byarådets årsmöte
Årsmötet återvalde Johan Rönn till
ordförande samt styrelsemedlemmarna
Marléne Ström, Stefan Back och Monika
Nissander som var i tur att avgå. Övriga
styrelsemedlemmar är Mariah Schauman,
Anders Back, Mariella Gull och William
Håkans. Ny i styrelsen är Maria KronqvistBerg. Även revisorerna Karl-Johan Smeds
och Bo-Erik Åström och suppleanterna
Gustav Strandback samt Christer Stolpe
återvaldes.

”Fiske förr och nu”, ett fiskekulturprojekt för sommaren 2013.
På hemfärden presenterade projektledare
Anita Storm årets projekt. Vi kommer att
fortsätta med kvällsöppet på torsdagar
och temat är ”Fiske förr och nu”.

De stadgeenliga ärendena behandlades i
rask takt och vid punkten medlemsavgift
för år 2013 beslöt vi att behålla samma
avgift som i fjol. Medlemmarna tackade
för möjligheten att få betala Byarådets
medlemsavgift i Sommaröhallen eftersom
bankens taxa för betalning av räkning
över disk är så hög.

De olika programmen per kväll kommer
att presenteras senare men bl.a. följande
personer deltar
Harry Roos: torkad fisk
Björn Helsing: Kvarkensushi
Bertel Lindvik: Panikeröra
Caroline Holm: fin mat av skräpfisk,
gädda, mört och id
Mad(d)e in Bergö: fiskskinnsgarvning,
Kristiina Juvas - smycketillverkning av
fiskkotor.
Under kvällarna har vi även halstrad
strömming eller rökt sik till försäljning.
Spana in senare infon!

Söderbybladet utkommer som förr, inga
önskemål om förändringar framlades. En
minneslista
för
sista
materialinsamlingsdatumen önskades i t.ex. årets
första tidning. Resten av årets material
bör således vara inlämnat veckorna 22,
27, 32, Beroende på när information om
evenemang sänds in kan utgivningen
naturligtvis tidigareläggas. Med andra ord,
sänd in ditt material så fort som möjligt,
så får vi tidningen snabbt fylld och
utdelad.

Workshop
Vi hann även med en workshop kring en
aktivitetsbana som skall anläggas på
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Efter
mötet
diskuterade
vi
radhusprojektet.
Arbetsgruppen
som
består av Johan Rönn, Anders Back, Sune
Back, Johan Anderson och Rolf Sund
bekantar sig med ett motsvarande projekt
på Bergö. Intresserade av projektet kan ta
kontakt med Byarådets ordförande Johan
Rönn.
Monika Nissander
145
klasser
Rörelsekvarten

deltog

Moder Natur
Naturen ställer till med förtret nu genom
att ge oss alltför mycket vatten på en
gång. Knappt hade ersättningarna för
höstens
översvämningar
i Lappfjärd
räknats förrän vårfloden kom med mera.
Hur har det varit här i byn? Kommer ni
ihåg något år då översvämningar varit
värre än normalt? Utmed vägen till
arbetet ser jag en hel del vatten här och
där, och nu har vår postlådsrad gett upp,
antingen av vårorkanen eller så av
vattenmängden som blött upp stolparnas
placeringspunkter. Värre än så har jag
personligen inte drabbats.

i

Publicerad ifjol 27 februari 2012 på
internet
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Aktuellt
/newsitems/22733/
Årets
vinnare
i
motionskampanjen
Rörelsekvarten är Träsk skola i Åboland,
Södra Vallgrund skola i Österbotten och
Kapellby skola i Nyland.

Men likasåväl harmar det nog lite att jag
skyfflade
bort
snödrivan
framför
växthusdörren förra veckoslutet. Skulle
jag ha väntat tills nu hade jag ju sluppit...
Men jag kom mig in i växthuset och fick
vinrankorna uppbundna på nytt och
dessutom ansade. Det var 25 grader
varmt där inne så jag klippte och band
upp medan svetten rann. Det blev till sist
så varmt att även ögonlocken svettades.

Rörelsekvarten
fungerar
som
en
motionskampanj och en tävling mellan
alla skolor med årskurserna 1–6 i
Svenskfinland. För första gången har
Rörelsekvarten detta läsår ordnats också i
Nyland. Det betyder att sammanlagt 145
skolklasser från Åboland, Österbotten och
Nyland deltog.

Annat som dyker upp nu när snön smälter
är
hundavföringen.
Jag
läste
i
Pohjalainens
textmeddelandespalt
åtminstone tre kommentarer om hur
otrevligt det är då man inte kommer
undan överraskningshögarna. Borde man
införa pant på exkrementerna? Sällan ser
man tomflaskor i vägrenen längre...
Varför har ingen tänkt på det?

Vinnare i Rörelsekvarten läsåret 2011–12
är: Träsk skola åk 1–3 och Träsk skola åk
4-6 i Åboland. Södra Vallgrund skola åk
1–3 och Södra Vallgrund skola åk 4–6 i
Österbotten. Kapellby skola åk 1–3 och
Kapellby skola åk 4¬6 i Nyland.
Under Rörelsekvarten är eleverna så
aktiva som möjligt på rasterna i skolan
och samlar ett poäng för varje rast de är
rör på sig. Som rörelse räknades t.ex.
lekar, fotboll, klättra i klätterställning,
hoppa hopprep, springa osv. Elevernas
rastaktiviteter ska helst ske på eget
initiativ.

Till sist, en hundhistoria:
- Jag skulle vilja betala hundskatten.
- Hur var namnet?
- Fido!
Trevlig fortsättning på våren!
SÖDERBYBLADET
Södra Vallgrund Byaråd r.f.
Monika Nissander
Tfn 040 58 679 58
e-post: soderbybladet(a)outlook.com
www.korsholmsskargard.fi > föreningar och
samfälligheter > Södra Vallgrund Byaråd r.f.

Målet
är
att
samla
poäng,
leka
tillsammans, vinna bättre kondition och få
fina priser!
I maj får skolorna sitt pris (d.v.s. fick i
maj 2012, red. anm). Stort grattis till alla
eleverna som kämpat väl!

Material till nästa tidning
kan inlämnas före vecka 22.
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