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Festmässa 26.10 kl 10 i kyrkan. Biskop
Björn Vikström, Berg, Bergström-Solborg,
Westerlund,
Nordqvist-Källström,
Körskolan, Germivox, kyrkokören och
Korsholms kammarorkester. Kyrkkaffe.

Loppmarknad i UF-lokalen
Lördag och söndag 25–26.10 kl 10.30–
16.00 köper och säljer vi förhoppningsvis
som aldrig förr i lokalin. Bordshyran är 3
euro om du väljer att sälja själv eller 10
euro om du lämnar saker till försäljning.

Val av ledamöter till församlingsrådet och
gemensamma kyrkofullmäktige förrättas 9
november 2014.

Kontakta Mariella Gull för att reservera ett
loppisbord. Vi ställer i ordning på fredag
24.10 kl 18-20.

Marthorna: Hösten har kommit!
Marthaföreningen delade i början av
oktober ut ett informationsblad om sina
träffar och program. Första träffen var
15.10. Följande träffar hålls som vanligt kl
15 på skolan 29.10, 12.11, 26.11 och
10.12. Höstens verksamhet diskuteras och
under sommaren inkommen post gås
igenom. Kaffe med dopp. Alla är hjärtligt
välkomna, också nya medlemmar!

Understödsföreningen vid Södra
Vallgrund Skola
Välkomna på understödsföreningens
(för Södra Vallgrund skola) årsmöte
och auktion onsdagen den 29.10.
Vi inleder med auktion av skolans prylar kl
18.00 och fortsätter med årsmöte och
kaffe kl 19.00. Understödsföreningen
stöder skolans uteverksamhet med t.ex.
simhallsbesök och lägerskola.

Åsa Jinder
Det är aningen tidigt att annonsera om
julsånger, men det här är värt att läsa.

Insamling till Hoppets stjärna

Studio Ticket marknadsför på sin hemsida
följande evenemang: Åsa Jinder I julens
tid 16.12.2014 i Grand, Borgå och
17.12.2014 i Södra Vallgrund UF-lokal
kl 19. Biljettpris 20 euro + exp.avg. 2
euro/biljett, vid dörren 25 euro. Sång och
nyckelharpa: Åsa Jinder, piano: Thomas
Enroth.

Insamlandet
för
Hoppets
stjärna
fortsätter. Hela, rena kläder i alla
storlekar, leksaker, husgeråd, mattor,
gardiner, barnvagnar och sittkärror,
mindre möbler och cyklar. Tar emot
måndagskvällar 18–21.00. Övriga tider
enligt överenskommelse. Bodil Salonen
Strandgränd 66 Norra Vallgrund tfn 040
525 1443.

1979 blev Åsa Jinder Sveriges yngsta
riksspelman
genom
tiderna
på
nyckelharpa, 15 år gammal. Ett år senare
debuterade hon med albumet Åsa Jinder
spelar nyckelharpa.

Biskopsvisitation 25–26.10
Korsholms svenska församling meddelar
på sin hemsida följande:
"Välkommen att delta i följande program:
Församlingsafton 25.10 kl 18 i Smedsby
församlingsgård. Biskop Björn Vikström,
Berg, Westerlund, Nordqvist-Källström,
Kammarkören Psallite och Kör för alla.

År 1988 fick hon 5 plus i Aftonbladet av
Lasse Anrell för skivan Stilla ro och nära.
Samma
år
spelade
hon
solo
på
Nobelfesten. År 1995 spelade Jinder i den
norska gruppen Secret Garden med den
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vinnande
sången
"Nocturne"
under
Eurovision Song Contest i Dublin. Samma
år skrev hon tillsammans med Susanne
Alfvengren
och
Marianne
Flynner
fotbollslåten "Det är nu!" för Sveriges
damlandslag i fotboll inför VM.

Butiker i skären
New and old by Maena finns i gamla
Finnteho på Vallgrundvägen 78 b. I
butiken kan du hitta, förutom kläder och
skor (även ekologiska kläder), fårskinn,
böcker, smycken, godis, choklad från
Malmö
Chokladfabrik,
presentpaket,
muggar med egna foton och texter,
psylliumfröskal, kuddar som passar för
dator, som ryggstöd eller som barnens
gosdyna,
vykort
med
mera.
Öppethållningstiderna är onsdagar kl 1719 och lördagar 11–14.30. Du kan boka
en kundkväll också, tillsammans med
kompisar och/eller arbetskamrater. Fem
personer är lämplig grupp, med tanke på
att ni vill säkert prova kläderna innan köp.
Grupper kan bokas på nummer 040 966
9092/Maria Nabb.

År
2000
sålde
Jinder
guldoch
platinaskiva för Folkmusik på Svenska.
Skivan sålde 95000 exemplar. År 2002
sålde Jinder guldskiva för Tro Hopp och
Kärlek.
År
2004
gav
hon
ut
samlingsplattan 25 år som riksspelman.
Hon sitter sedan år 2011 i Statens
Kulturråd.
27.10.2014 ger hon ut sin nya cd som
heter Tröst och den producerar hon med
den finlandssvenske musikern Thomas
Enroth. Under spelningarna kommer hon
att bjuda på sånger från nya cd:n men
också julsånger på nyckelharpa.

I presentbutiken Home of Kikas hittas
gardiner
och
övriga
hemtextilier,
inredningsartiklar, rengöringsprodukter för
hemmet och kosmetika. Home of Kikas
planerar och syr gardiner enligt kundens
mått och önskemål. Hon syr också dynor
med fototryck, väggbonader, dukar,
överkast, filtar och kläder. Färdiga
produkter av hennes egen design och
tillverkning hittas. I butiken finns alltid ett
litet lager av tyger såsom linne och bomull
samt många tilda-tyger. Där säljs även
hudvårdsprodukter från Jurlique och
inredningsprodukter
från
olika
leverantörer. Home of Kikas gör också
hemvisningar.
Kontakta
Marika
Suomalainen 044 503 8083. Adress
Vestvägen
32,
Replot.
Webshop
www.kikas.fi.

Blir lokalin det bästa, och aktivaste,
konserthuset i kommunen? Tänk, av två
konserter hålls en i Borgå och den andra i
Södra Vallgrund. Vilka är oddsen?
Vattenprov och avgifter
I Vasabladet tisdagen 14.10.2014 kunde
vi läsa att "kommunen skall i framtiden
stå för den obligatoriska provtagningen av
vattenkvaliteten vid badstränderna i Norra
Vallgrund, Sommarösund och Replot trots att dessa inte upprätthålls av
kommunen. Beslutet är resultatet av en
motion med Leif Bengs (SFP) som första
undertecknare. Beslutet betyder inte att
kommunen
blir
upprätthållare
för
stränderna.
De
tre
stränderna
marknadsförs på kommunens webb som
allmänna badstränder jämförbara med de
kommunala stränderna."

Stolpes stenen
Än har ingen förklaring eller beskrivning
inkommit angående varifrån namnet
kommit. Vi väntar och ser.

Feltryck
Slarvmaja var i farten i förra tidningen
och lämnade lustiga avtryck till historien.

Elvis i byn 24.9.

Det
var
ingalunda
meningen
att
annonsera att jaktföreningen skall börja
hålla piano-, gitarr- eller sångundervisning
i byn. (Men om viljan finns, går det säkert
att ordna).

"Oi, nu va an na bra handi Henrik Åberg
tå an kom å sjongd för ås åp lokalin." (Ett
försök att skriva Lappfjärdsdialekt). Nu
kommer jag inte längre ihåg hur många
sånger han och Thomas Enroths orkester
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framförde, men vi trivdes bra. Och bandet
trivdes också, de skämtade och skrattade
om vartannat. Henrik berättade mellan
låtarna om sin karriär och hur allt började
1995, tack vare Sikta mot stjärnorna.
Thomas Enroth, som besökt oss tidigare,
var initiativtagare för detta besök och det
visade sig vara ett mycket bra beslut.

5. Det här måste man blunda för att
kunna se.
6. En arab gick ut i ett kraftigt oväder
utan paraply. Varför blev han inte våt?
7. En frukt- och grönsakshandlare är 54 år
gammal, 175 cm lång och har 43 i
skonummer. Vad väger han?
8. En polis hade en bror, men brodern
hade inte någon bror. Hur kommer det
sig?

Vi fick önska sånger som de skulle
framföra i ett potpurri. Någon föreslog
KAJ:s Yolo-sång (Jåo nåo e ja jåo YOLO ja
nåo, en riktig tungvrickare). Den fick vi
inte höra då, men kanske en annan gång?
I showen ingick en paus med kaffe- och
skivförsäljning
samt
möjlighet
att
diskutera
med
artisterna.
CD-skivor
signerades så pennorna glödde. Det var
fin stämning i lokalin den kvällen och vi
tog ett hopp tillbaka i tiden, dit där Elvis
var kung. Fast det är han nog än.

9. Ett ägg behöver tio minuter för att bli
hårdkokt. Hur lång tid tar det att
hårdkoka tre ägg?
10. Hur långt kan björnen springa in i
skogen?
11. Hur mycket är dubbelt av hälften av
250?
12. Hur länge sover hästar?
13. Hur många stegar behöver man för att
nå upp till månen?
14. Hur många tvillingar går det på ett
dussin?
15. I Nürnberg ligger en sten på torget
och när tuppen gal rör den sig. Hur
förklarar du det?

Sysselsättning för mörka
höstkvällar
Nu har vi plötsligt massor med tid, när
höstmörkret anlänt. Snart ställer vi
dessutom om klockorna, och då blir det
riktigt mörkt, och tidigt! Funderar du
ibland på åt vilket håll klockan skall
vridas? En tumregel är "alltid mot
midsommar", d.v.s. nu på hösten vrider
du bakåt en timme mot närmaste
midsommar, och på våren vrider du
framåt.

Nyinlämnat till antikvariatet och
annat läsbart
Senaste leverans till antikvariatet består
av en hög ungdomsböcker från förr om
bl.a. Poco, Biggles, Hemliga sjuan och De
sex. Där fanns även böcker av författare
som Maria Lang, Louis L´Amour, Alistair
MacLean, Barbara Cartland och en pocket
ur Sandemo-serien. Ännu är de här
böckerna inte prissatta, men de säljes till
gott hem alldeles för billigt. Det är vår
varumärke, och så tänker vi fortsätta.

Men
mörkret
ja,
det
kräver
inomhusaktiviteter. Gåtor är trevliga,
speciellt när man kommer på svaret själv.
Här får du testa om du råkar vara alert
just idag. Svaren hittar du på ett annat
ställe i tidningen. Sök svaren först när du
läst och funderat på alla gåtorna. Inte
fuska!

Höstläsning kan med fördel väljas från
bokhörnan på måndagskvällar kl 18–
20.30 eller varannan torsdag (nästa träff
16.10) då Söderbybladets studiecirkel
samlas.

1. Alla dåliga böcker har en god sida.
Vilken?
2. Bara jag själv kan säga vem jag är?
3. Den som inte har mig försöker vinna
mig och den som har tillräckligt av mig
försöker göra mig kortare. Vad är det?

Annat nämnvärt i bokhörnans lager är
boklådan full med böcker, både på finska
och svenska, om Finlands krig. Dessutom
finns det bananlådvis av pocketromaner i
Harlekinformat på bägge språk som
slumpas bort. Vi har dessutom lite
kokböcker och uppslagsverk och mängder

4. Det första används i nästan varje
maträtt, det andra släcker törsten, det
hela finns vid stranden. Vad är det?
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av romaner till salu. Även lite faktaböcker,
bland
annat
om
bridgespel,
och
matematisk kurslitteratur finns.

med sig många fina fördelar, bland annat
gratis
extra
pizzafyllning
på
den
enstjärnigt Michelinrosade restaurangen
Vallan och friheten att gå förbi kassakön i
"Sothebys Handle Inn", vår lokala
supermarket. Från en revy på 1980-talet
kom uttrycket att "ju längre norrut man
kommer, desto sämre, kallare och
molnigare blir vädret" Det bekräftades
dessutom med en sanningsenlig cykeltur,
hagel i Norra Vallgrund och strålande
solsken i Sommarösund.

Kom och köp de bästa innan någon annan
hinner!
Utländska gäster i Sommaröhallen
Det kom ett telefonsamtal. Vi talades vid
och bestämde att en grupp med engelska
som gemensamt språk skulle komma till
Södra Vallgrund och bekanta sig med
aktiviteterna och kulturen i den aktiva
byn. Inga närmare uppgifter om vem som
skall delta eller hur många, och deras
intressen.

Med detta i bakfickan fick jag plita ner
några ord och uttryck på minneslappen.
Sist och slutligen kom bara hälften av den
anmälda gruppen, med det blev en fin
dialog besökare och presenterare emellan.
Besöket hörde till ett projekt vid KulturÖsterbotten där deltagarna bekantar sig
med lokal kultur, hantverk och natur.
Härifrån reser en motsvarande delegation
för att bekanta sig med Sveriges och
Tysklands
motsvarigheter.
Men
en
Sommaröhall får de nog leta länge efter!

Därför var det lite svårt att förbereda sig.
I förbifarten kom det fram att en del av
gästerna kommer från Tyskland, och då
slog det mig att det enda användbara
uttrycket jag kan spontant på tyska är
"Alles in Ordnung" som Marve Fleksnes i
TV lärt mig. Nå, hjälp inkallades och Heidi
Jahkola och Marléne Ström lovade ställa
upp.

Naturligtvis kom ju även alla fina saker vi faktiskt har i
byn upp, men de får vi ta en annan gång.

Dagen närmade sig och ett kort
framförande skulle hållas, för ett besök på
45 minuter. På engelska. Ännu mera
panik. Vad går man och lovar sådant för?
Att prata inför grupp på eget modersmål
är ju skrämmande i sig, och något man
alldeles för sällan råkar ut för. Och var
skall man hitta orden man vill använda?
Facebook, förstås!

Denhär storyn får mig onekligen att tänka på vitsen i förra
tidningen om gubben som höll föredrag så att ingen kom
på nytt. Gruppdeltagaren från Smedsby lovade nog
återvända, med fru och allt. Vi får se hur väl mitt föredrag
lyckades. Och om du någon gång behöver en berättelse,
hör av dig, potentiella historiemakare finns!

Svaren på gåtorna i denna tidning
1. Den sista.
2. Tungan.
3. Tid.
4. Saltvatten.
5. Drömmarna
6. Det var sandstorm.
7. Frukt- och grönsaker.
8. Polisen var en kvinna.
9. 10 minuter.
10. Till mitten, sedan springer han ut igen.
11. 250.
12. Tills de vaknar.
13. Bara en, men den måste vara tillräckligt lång.
14. Tolv, såklart.
15. Tuppen rör sig alltid när han gal.
Källa: http://www.knep.se/gator/?sida=1

Jag slängde ut frågan åt Vallgrund och
resten-gruppmedlemmarna och fick igång
en "tråd" av 20 kommentarer. Där
föreslogs bland annat, humoristiskt nog,
att jag skulle nämna att (precis som
Amerika) så är Vallgrund delat i två, och
att highlandkorna agerar gränsbevakning
mellan nord och syd. Förr har mycken
osämja funnits, men nuförtiden har detta
minimerats till en festlighet vart fjärde år
med ett slag på "Show Rose Eng"
(Sjörosäng) då ungdomarna rider nakna
på rasande tjurar likt i Spanien och
slänger surströmming på varandra. Den
som är sist i sadeln vinner, och förutom
ära och berömmelse kronas denne till
Härskare för kommande fyra år. Titeln för

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.
Material till nästa tidning kan inlämnas senast
vecka 45.
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