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Tack!!!

Bästa medlem i Södra Vallgrund
Handelslag
Inköpskvitton från år 2013 bör inlämnas,
färdigt räknade, senast 31 januari 2014.

Än en gång har Södra Vallgrund skola
erhållit ett pengabidrag från antikvariatet
vid Sommaröhallen. Vi vill rikta ett stort
tack till Monika Nissander och alla som på
något sätt bidragit genom skötsel, eller
inköp av litteratur vid antikvariatet.

Kontorsutrymme
Är du i behov av utrymmen för kontor,
försäljning
eller
annan
verksamhet?
Vänligen kontakta Birger Sebbas 044
5807 601.

I år kommer pengarna att användas till
bokanskaffning,
tidningsprenumeration,
samt inköp av klassiska barnfilmer.

Året som gick

Vill även i detta skede göra reklam för att
Södra Vallgrund skola i år fyller 90 år.
Skolan togs i bruk 1924 och har sedan
dess varit en del av byns centrum. I våran
julfest
vid
ungdomslokalen
uppmärksammade vi skolans pigga ålder,
och planerar att ordna någonting kring
detta ännu i vår.

Födda
Fanny Isabella Håkans f. 28.6.2013.
Föräldrar Ann-Louise Paulin och William
Håkans.
Zackarias Alfons Torkko f. 8.11.2013.
Föräldrar Louise Bengs-Torkko och Kim
Torkko.
Avlidna
Inga Elisabeth Stolpe
f. 22.12.1926 d. 17.4.2013
Lars Gustav Valdemar Stolpe
f. 30.1.1949 d. 22.8.2013
Axel Lund
f. 18.6.1924 d. 16.12.2013
Gerd Marianne Nygård
f. 17.7.1957 d. 20.12.2013

Med önskan om en god fortsättning
på 2014,
Vi på skolan
Efterlysning
Vem har tagit ljuslyktan vid postlådorna
på Sjörosäng. Den försvann mellan 4-5
januari. Det var ju ganska mörkt dessa
dagar, så kanske någon behövde lite ljus
för att hitta hem. Tyvärr finns inga spår
som visar om lyktan gått mot Norra eller
Södra Vallgrund. Den eller de som lånade
den får gärna föra den tillbaka.
God fortsättning på det nya året 2014.
Marita Rönn

På gång med Folkhäsan i Replot
Må bra dag på Norrvalla 1.2. kl 10 till
ca 17
Unna dig en trevlig dag med bl.a.
gymtränig, träningsbana, vattengympa
och utomhusaktiviteter – och både lunch
och middag i matsalen. Transport ordnas.
15 euro för medlemmar. Anmäl dig senast
ti 28.1 till Marika Nylund tfn 0500 564808.
Äldregruppen
Träffar varannan tisdag i Södra Vallgrund
UF med start ti 28.1. Ledare Lisbeth Lågas
och
Tina
Back.
Förfrågningar
och
anmälning av nya deltagare till Camilla
Westerlund tfn 050 4030074.

Södra Vallgrund Handelslag
informerar
Jullotteriet
Jullotteriet som ordnades i butiken vanns
av Rolf Sund. Som fru Fortuna fungerade
Birger Öster. Vinsten var en delikatesskorg fylld med varor passande till julen.
1

Yoga i Vallgrund
Söndagar 26.1–6.4 i Norra Vallgrund skola
(sportlovspaus 23.2). Yogapasset består
av
yogarörelser,
avslappning
och
meditation – och gör gott för spänningar i
rygg, nacke och huvud. (Yoga)matta eller
fårskinn, filt och (meditations)kudde med.
Ledare Ulrika Vestergård-Denward, tfn
050 5812468. 2€/gång för medlemmar
och 3€/gång för icke medlemmar. Ordnas
i samarbete med Svenska studiecentralen
SSC.
Motionskampanjen Motionera dig till
Södern
Folkhälsans motionskampanj pågår i tre
månader, februari–april. Motionskort kan
hämtas och returneras vid butiken i Södra
Vallgrund, biblioteket i Replot och av
styrelsemedlemmar. Alla kan delta och all
motion får räknas med. Huvudvinst ett
resepresentkort.
Simlärare och lekledare sökes
Till sommarens simskolor i Vistan, Norra
och Södra Vallgrund samt Replot behövs
lekledare och simlärare. För att jobba som
simlärare behöver du vara 18 år fyllda och
som lekledare 15 år.
Intresserade ombeds lämna in en skriftlig
ansökan
senast 5.3
till simombud
ulrika.vestergard(a)netikka.fi. Av ansökan
bör framgå födelsetid, vilket av jobben
som intresserar och vilken by, samt
tidigare jobberfarenhet. Vid frågor ring
simombud Ulrika på tfn 050 5812468.

och annat du kan tänkas behöva för en
trevlig kortspelskväll. Kom, fastän du inte
har en spelkompis, ju fler som kommer
desto större chans blir det att få fulltaliga
spelgäng. (Pidron spelas ju i två par). Att
dela med sig pidroreglerna här är väl lika
onödigt som att förklara att himlen är blå.
Om du vill friska upp minnet, och är
uppkopplad, kan du läsa på, samt öva
hemma inför pidrokvällen. Reglerna hittar
du här
http://www.pidrochallenge.com/pidroregler.htm,
och
spela
kan
du
göra
här
http://www.pidro.net/ (du kan ladda ner
spelet till din dator).
Reglerna lär vara Kokkolaversionen, så
vissa olikheter kan förekomma. Vi
utnämner skiljedomare på ort och ställe
om åsikterna går isär angående reglerna.
Vi går även igenom reglerna före spelet
börjar, om ni vill.
Söndagslunch
Välkommen på söndagslunch till skolan
söndagen 16 februari kl 12-15 (eller så
långt det räcker) På menyn står laxsoppa
med mjukt bröd, kaffe och mockaruta till
efterrätt. Lunchen kostar 10€/5€/under 5
år gratis. Söndagslunchen är öppen för
alla som vill stöda vår verksamhet.
Hjärtligt välkomna!
Understödsföreningen
för Södra Vallgrund skola r.f.

UFH informerar
Fredagsmys har börjat. Fredagsmysarna
fick strax efter jul- och nyårsledigheterna
ta itu med en av logerna vid scen för att
inreda ett nytt litet krypin åt sig. De har
städat och fejat och skruvat och donat.

Medarbetare sökes
Min mångåriga medarbetare har begärt
befrielse från sina frivilliga arbetsuppgifter
från och med nummer 2 av denna tidning.
Därför söker vi nu en ny tidningsutdelare
som vill besöka 34 postlådor fem gånger
per år i denhär ändan av byn. Lönen är
ringa, eller ingen alls, men frisk luft och
benrörelse fås enligt eget val av
förflyttningssätt. Vänligen hör av dig till
redaktion för mera information inom de
närmaste veckorna.

Öppet hus har också kört igång efter jul.
Program och framför allt programledare
("övervakare") sökes. Öppet hus ordnas
jämna veckor, beroende på hur övrigt
program av andra ordnas. Ändringar
marknadsförs via skolan.
Årsmötesdatumet fastställdes till 16.2. kl
18.00. Alla hjärtligt välkomna för att
diskutera verksamheten i lokalin.

Firarsvängen

Pidrokväll ordnas lördag 8.3. från kl
19.00. Vi kokar kaffe, ta med spelkort

Vi som släktforskar är intresserade av
datum
och
skulle
vilja
att
Ni
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uppmärksammar varandras födelsedagar,
speciellt 50, 60, 70, 80, 90 och 100-års
födelsedagar även födelsedagar emellan
jämna tio år kan naturligtvis firas via
denna tidning.

niklas.hastbacka(a)netikka.fi. Ordnas av
Folkhälsan i Björkö och Replot församling.
Iitu Kapiala köper skogsskifte i Replot ca
2-4 hektar. "Bjud!" uppmanar hon.

Delgeneralplan

Rolf Snygg byter ett förmånskort till
Pentik, -20% på keramik, till (nästan) vad
som helst. Dessutom vill han låna/köpa
Stephen King: Revolvermannen, eller byta
mot Stephen King: Desperation.

Information om delgeneralplanen för
Södra Vallgrund ordnades för allmänheten
13.1. på lokalin. Vi som inte hade möjligt
att delta då har en chans till att få ta del
av planen.

Anna Asplund-Staffans skriver: "Som jag
har förstått det så finns det inga lediga
platser hos familjedagvårdare i Replot. Vi
skulle gärna vilja ha vår Julius hos en
dagmamma. Nu funderar vi om det finns
någon barnkär, ansvarsfull person som är
hemma på dagarna och skulle kunna
tänka sig att ta hand om vår Julius från 1
mars, mot betalning förstås. Han kommer
då att vara 1,5 år och det skulle handla
om max 25h/vecka."
Kontaktuppgifter kan fås via redaktion,
eller Facebookande vän.

Förslaget till plan är offentligt framlagt
13.1. - 12.2. i Korsholms ämbetshus,
andra våningen. Materialet kan även ses
på
www.korsholm.fi/planläggning.
Anmärkningar om planen kan framföras
enast 12.2. till Korsholms kommun,
planläggningsavdelningen. Det finns en
särskild
anmärkningsblankett
på
www.korsholm.fi/planläggning.
Jaktföreningens soppdag

Antikvariatet i fjol

I
tisdags
bestämde
jaktföreningens
styrelse att soppdagen ordnas söndagen
16.3. i år.

Sammanlagt 592 böcker såldes via
antikvariatet julen 2012 och sommaren
2013. Dessa böcker gav en intäkt på
963,80 som fördelades mellan bokägarna
och
skolbarnen.
Denna
gång
gav
antikvariatet skolbarnen ett bidrag på
619,50 euro. Läs rektorns hälsning på
första sidan hur pengarna kommer att
användas denna gång. Fortsätt gärna att
donera böcker, eller sälj dina böcker via
oss. Och kom och köp!

Skyddskåren, Jägarrörelsen och
orostiderna
Hans Nåhls från Sverige skriver i
Vallgrund och resten: "Mottager hemskt
gärna
uppgifter
kring
Skyddskåren,
Jägarrörelsen och orostiderna (19171918, 1939-1940, 1941-1944, 1945 och
mellankrigstiderna) som är knutet till
Vallgrundbyarna, Replot, Björkö, Panike,
Söderudden. Ta kontakt via meddelande
här i Facebook om du har nåt som kan
vara av intresse." Om du har nåt av
intresse finns det 332 andra medlemmar i
gruppen som kan sända informationen åt
Hans. Hör av dig så förmedlar vi!

Här följer en lista på böcker som finns till
salu för tillfället. Öppettider enligt
överenskommelse, eller på måndagar
mellan 18 och 20.30. Vi har ingen kassa,
så jämna pengar önskas. Siffran i slutet är
önskat pris.
Ann-Gerd Steinby - Himlens vrede 2,50
Anni Nyström - Anna Maria 5
Marianne Fredriksson - Anna, Hanna och
Johanna 2,50
Erik Wahlström - Den dansande prästen 3
Margaret Drabble - En naturlig nyfikenhet 3
Axel Munthe - Boken om San Michele 2,50
Paul Theroux - Moskitkusten 2
Marisa de los Santos - Cornelia, Cary Grant 2
Roddy Doyle - Paddy Clarke HaHaHa 2

Annat Facebook-nytt
Dagklubben i Björkö startar upp igen
fredagen den 7.2. kl 10-14.30, finns det
behov/intresse för barn (3-5 år) från
andra skäribyar också att delta i denna
verksamhet?
Meddela
intresse
till
3

J.M. Coetzee - Onåd 2,50
Zizou Corder - Lejonpojken 2
Rosamunde Pilcher - När stormen kom 2
Från idealismens år till realtid 4
Sunt & Gott 5
Åle R. Nilsson - Av trä 3
T. Berry Brazelton - Barn 5
Schildts uppslagsbok 5
Vem och vad 2004 4
Boken om läsning 2
Arto Paasilinna - Harens år 1
Susanna Alakoski - Svinalängorna 1
Anita Shreve - Pilotens hustru 1
Jonathan Tropper - Sju jävligt långa dagar
1,50
Ian Rankin - När mörkret faller 2
Mikael Niemi - Populärmusik från Vittula 1
Clive Eggleton - Partisan 1
Bengt Ek - Hos morfar i Getapulien 1
Winston Groom - Forrest Gump 3
Greta Frostin - Möte vid drakblodsträdet 1
Anita Gustavsson - Lilith, Adams första hustru
1,50
Gustaf af Geijerstam - Karin Brandts dröm
0,50
Per Gunnar Evander - Det sista äventyret 1
Sven Gillsäter - Öga mot öga 0,50
Evan Green - Hettans land 1
Bo Green Jensen - Medan åren gick 0,50
Clare Francis - Natthimmel 3
Maribeth Fischer - Ett liv i mina händer 3
Einar Mar Gudmundsson - Fotspår på himlen,
drömmar på jorden 1
Colette - Tidig blomning 1
Karin Fossum - Jonas Eckel 1
Selma Grannas - Källsprång 0,30
Jack Finney - Hemligheternas hus 1
Sarah Gainham - Huset bredvid gränsen 0,50
Winston Graham - De låga murarna 0,50
Kjerstin Göransson-Ljungman - Så blankt
havet ligger 0,80
Arthur Hailey - Bilstaden 1
Arthur Hailey - Stark medicin 2
Frederick Forsyth - Förhandlaren 1,50
Folke Fridell - Död mans hand 0,80
Catherine Gaskin - Sally och fallet Devlin 1
Catherine Gaskin - För kärlekens vindar 0,50
Winston Graham - Lyckan är en kvinna 1
Gwethalyn Graham - Jord och himmel hög 1
Jascha Golowanjuk - Min gyllene väg från
Samarkand 0,80
Elizabeth Gilzean - Doktor Noel sådan hon är
0,50
Tora Feuk - Det står storm kring Bråviken
0,80
Rowena Farre - Sälmorgon 0,50
Rose Franken Claudia och David 0,80
Allan Eriksson Farväl till paradiset 0,80
Allan Eriksson Grönska min gränd 0,80
Ing-Marie Eriksson - Märit 0,50
Clara Cron - Edith von Hochfelden 1

Marika Cobbold Hjörne - Guppy till kvällsmat
1,50
Yuan-Tsung Chen - Drakens by 1,50
Catherine Cookson - Ett ljus i mörkret 2
Tom Clancy - Påtaglig fara 2
Bill Clinton - Mitt liv 8
Caroline Courtney - Den rika arvtagerskan 3
Caroline Courtney - Kärleksmaskeraden 3
Kate Coscarelli - Is och eld 1,50
Stanislav Dygat - Miraklet på Capri 1
Catherine Dillon - Min kära, min fiende 1
Martin Cruz Smith - Polstjärnan 3
Robert Elgin - Förbjuden kärlek 0,50
Dagmar Edqvist - Rymlingen fast 0,80
Dennis Egerton - Blå dunster 1
Dorothy Eden - Bella 0,50
Mignon g. Eberhart - Ditt liv är mitt 0,50
Signe Engström - Men störst är kärleken 0,50
Tove Ditlevsen - Man har gjort ett barn illa
0,80
Mark Derby - I Orientens grepp 0,50
Charles Dickens - Två städer 0,80
Elisabeth Daly - Planerad bortgång 0,80
Jane Converse - Ronnie måste räddas 0,50
Catherine Cookson - Gycklarens dotter 1,50
Michael Dibdin - Vendetta 2
David Eberhard - I trygghetsnarkomanernas
land 1,50
Tom Clancy - Summan av skräck 0,80
Len Deighton - Begravning i Berlin 1
Walentin Chorell - Kvinnan 0,50
Sven Delblanc - Vinteride 2
Marie Cardinal - Ett liv för två 1
Francois Cavanna - Sången från stäppen 1
Ingvar Carlsson - Ur skuggan av Olof Palme 4
Madeleine Brent - Ökenflickan 2,50
Tore Browaldh - Vägen vidare 1
Randi Bratteli - Leva vidare ensam 1,50
Rolf Blomberg - Xavante 1,50
Kristina Björklund - Månens tid 2
Joyce Cary - Störst är äran 0,80
Anna-Lenah Elgström - Ett vardagsäventyr
0,50
J. Blicher-Clausen - Inga Heine 0,50
Thomas h. Block - Nödlarm 1
PS. Det här är ju bara en bråkdel av utbudet,
se även Facebooksidan "Sommaröhallens
bokhörna" och gilla den, så får du
uppdateringarna!
Glöm inte att du kan "förhandsbeställa" på en
författare, så hör jag av mig när något dyker
upp.
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.
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Material till nästa tidning
kan inlämnas före vecka 10.

