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Året som gick

Årsmöteskallelse
Replot skärgårds hembygdsförening r.f.
håller stadgeenligt
ÅRSMÖTE
fredag 13.3.2014 kl. 18.30
på Berny´s i Replot.

Födda
Valter Harry Isak f. 19.6.2014. Föräldrar
Sandra Wester och Jan Furu.
Leona
Regina
Maria
f.
11.7.2014.
Föräldrar Sandra Valsberg-Wester och
Jonas Wester.

Anders Myntti berättar om ”Isfärder över
Kvarken och annorstädes”

Avlidna
Gertrud Alice Ståhl
f. 4.5.1923 d. 10.2.2014
Paul Torvald Ström
f. 13.11.1932 d. 2.5.2014
Harry Ingmar Wikström
f. 8.1.1936 d, 29.7.2014
Sylvia Öist
f. 5.1.1928 d. 12.8.2014
Rut Ingegerd Back
f. 25.7.1931 d. 3.11.2014

Daniel Beijar visar nya kortfilmer i
gammal stil från: Sikfiskets dag 2011,
Pärthyvling och pärtspikning
2012, Storkyro 1700-talsmarknad 2014.
Efter årsmötet Gastromiddag.
Kostnad 30 €.
Anmälan om deltagande senast 8.3
till ordförande Ulrika VestergårdDenward, tfn 050 581 2468,
ulrika.vestergard(a)netikka.fi
Styrelsen

Marthaföreningen informerar
Södra Vallgrund Marthaförening r.f. har
hållit
årsmöte.
Styrelsen
för
verksamhetsåret
2015
består
av
ordförande
Kristina
M
Back,
viceordförande
Inga
Stolpe
och
styrelsemedlemmarna
Lene
Back,
Margareta Hjerpe, Lisa Nykvist och Ulla
Westman. Suppleanter är Anita Ahlskog,
Sigbritt Lund och Lisa Berg.

Soppdag
Söndagen den 15.3. kl 12-15
bjuder älgjägarna
alla bybor och markägare
på älgsoppa i UF lokalen.
Sedvanligt lotteri.
Alla hjärtligt välkomna!

Verksamhetsplanen
innehåller
bland
annat:
* ordna regelbundna möten
* informera om och diskutera aktuella
frågor
* bystugan
* företa resor och teaterbesök

Årsmöte för Södra Vallgrund
Byaråd r.f.
Byarådet välkomnar alla medlemmar till
årsmöte söndagen 15.3. kl 18.30
i UF-lokalen.
Stadgeenliga ärenden.
Kaffe med dopp serveras.

Vi träffas nästa gång hos Berit Björklund i
Norra Vallgrund 4.3 klockan 14.30. I
övrigt sker träffarna onsdag eftermiddag
mellan 15 och 17 på skolan. Senare i vår:
18 mars, 1 april, 15 april och 29 april.
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Vi hoppas fler kvinnor kommer med!
Föreningen har spelat stor roll i byn och vi
hoppas kunna föra vidare något av det
som kvinnorna har arbetat för. Tag därför
kontakt med någon som du vet är
medlem eller med mig på telefon 044 514
0604.
Kristina M Back

Hur länge skall himlarna se er i fullaste
blom
Vi bävar för tiden, för friden och
levnadens åldrar
Vi blommar och bär våra kroppar och
hoppas på nytt
Längs stränderna slingrar sig nätternas
speglar
Gulnande löven samlas, förmultna med
mossa och ris,
Havet - rör dig som kvällens glänsande
fågel
Tidlösa röster ej blekna i rörelsens famn.

Informationsbrev
Understödsföreningen Södra Vallgrund
skola delade ut ett informationsbrev
häromdagen där det nämns att försäljning
av bakverk utanför SVHLG ordnas 2.4.
och 30.4. Den sista april säljs även
hemlagad mjöd.

Ja rör dig du havet till tidernas
morgongryning
Skölj dina stränder som höjer sig upp
genom dyn
Bär dina utslagna rosor, dina bleknande
speglar
Ur dimmorna höja din klädnad, du
älskade jord
John Ståhl
Dikten är skriven 1956 och publicerad i en
tidning, eventuellt Vasabladet. Detta
tidningsurklipp och brev fanns i vår
postlåda häromveckan, och förgyllde min
dag. Även jag emotser fler alster!

Den sjätte maj planeras en trivselkväll och
målningstalko, med program och bastu
efteråt. På samma informationsblad finns
också medlemsavgiften för 2015 nämnd.
Hej!
Denna vackra dikt skulle jag gärna se i
Söderbybladet! Den är ett exempel på
den unika begåvning för författarskap,
som så många i denna bygd ägt - och
äger. Många opublicerade texter finns
säkert här och där i "gömmorna". Ser
fram emot att få ta del av flera alster,
poesi såväl som prosa.
Många hälsningar, Britta Westerlund

Hästskit
Jag vill uppmana alla hästägare som
använder Allévägen som genomfartsväg
att plocka upp skiten efter hästarna eller
så sätter ni blöjor på dem. Vid en lätt
uppförsbacke där postlådor finns, så har
hästkrakarna upprepade gånger satt
avtryck
genom
att
tömma
hela
maginnehållet vid just denna plats.
Naturgödsel i all ära, men vill jag ha
denna produkt levererad till mig så sker
det inne på min går INTE vid postlådan.
Tom Färm

Istiden
Här böjde sig jorden mäktig i tidernas
gryning
Urfattig, naken, karg som en havets
demon
Berg utav is i vålnaden plöjde - fåra på
fåra
Plöjaren strödde bland stenar en växande
skog
I mullen han sådde där fårorna skar
genom diset
Där hördes förvisso ur jorden en uråldrig
ton,
Här skulle han stanna, i seklerna vila sin
skuldra
I årtusende sova, sen vakna och börja på
nytt.

VAD

FORDOM

TIMAT

Vid ett besök hos Karin och Kurt Norrgård
i Replot visade Kurt ett gammalt Vasablad
från lördagen den 5 januari 1935, som
han fann 1985 i ett rivningshus i Solv.
I bladet berättades om Karl Stolpe, som
bodde i närheten av mitt hem i
Sommarösund. Jag var då fem år och
kommer ihåg denna hedersman som en

Vad säga nu alla ni trötta stormfällda
träden
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vanlig fiskargubbe, som helst inte ville
berätta om hur många fiskar han fått då
han tillfrågades. Hans dotter Vendla var
däremot mera talför.

hans huvudsakliga yrke) och hade då sin
dotter Vendla med, såsom ”fiskarkamrat”.
Han for då ut för att ”dra” upp sina
skötar. Havet låg först spegelblankt, men
efter hand blåste det upp till storm, som
övergick till orkan. S. måste lämna
skötarna och försökte länsa undan, men
det visade sig omöjligt att nå land. Han
satte upp nödsignal – vilken observerades
av lotsar o.a. på Norrskär.

Jag
återger
berättelsen
som
undertecknats A.S. vilket torde stå för
Agnes Stolpe, känd som en kunnig
skribent i byn.
Valdemar Stolpe

Orkanen var emellertid så våldsam det
upprörda havet som ett enda skum,
varför de på land varande tvekade att
våga sig ut. Till sist ville dock ett par av
lotsarna jämte en fiskare göra ett försök.
De kommo då till hjälp, med fara för sina
egna liv. Som ett bevis för den hemska
orkanens styrka må nämnas, att lotsarna
ej kunde taga S. över i sin båt, utan
endast kastade en lina över till hans båt,
och på så sätt länsade man undan till
Rönnskärs skärgård, ty vinden var
nordlig.

I morgon söndag den 6 jan. fyller Karl
Stolpe i Södra Vallgrund 80 år. Märkligt
nog gifte han sig också på sin födelsedag
den 6 jan. 1882 och fick samleva med sin
hustru i 36 års tid. De hade tillsammans
14 barn, av vilka endast 4 leva. 3 av
barnen dogo inom en vecka i difteri. Bl.a.
må omnämnas, att en av hans pojkar
(Sigurd) följde med mf ”Sandö” i djupet,
när den förliste hösten 1922.

Andra gången S. var i överhängande
livsfara var på svag is. Denna gång (det
skedde strax efter jul 1922) var han på
väg ut på isen för att sätta ut lakstickor.
Vid
Kråkströms
skatan
utanför
Sommarösund
brast
isen,
och
S.
hamnade i vattnet. Han räddades i sista
stund av tillskyndande personer.
K.S. förde s.k. kronoved till Valsörarna,
Strömmingsbådan och Norrskär i c:a 38
års
tid,
först
under
dåvarande
lotsfördelningschefen
Tengströms
och
sedermera under överste Bruuns tid.
Vedforslingen
upphörde
1912
vid
lotsverkets förryskning. Den tiden fanns
inga motorer, utan S. fick ro och segla,
segla och ro, den långa vägen från
Vallgrund till resp. platser. S lastade
många gånger först sin båt, och rodde
sedan hela vägen till Norrskär, t ex. när
det inträffade stiltje.

År 1882 var Karl Stolpe i ”fälan”, fastän
han ej kunde hantera gevär och skjuta.
Han ”klobbade” i stället. Från fältiden må
omnämnas, att han tillsammans med en
kamrat på kort tid ”klobbade” 80 sälar,
och sälspäcket utgjorde c:a 100 lispund
per man. Vid samma tid, men - ett annat
tillfälle - "klobbade" Stolpe och en kamrat
70 gråsälar på en dag, vilket måste anses
ovanligt.
När ledfyrarna Nagel och Storhästen
byggdes, fungerade Karl Stolpe såsom
”förman” (arbetsledare). C:a 125 famnar
sten sammanfogades för fyrarna ifråga.
Ävenså när Lillsandens fyr byggdes var S.
med från början till slut.

Karl Stolpe är en man av gamla stammen.
Med en hälsa av järn kunde man säga,
har han hunnit med mycket under sitt liv.
Knappast någon i hans höga ålder äger
ett så gott minne och en så vaken
uppfattningsförmåga.
En
ovanlig
berättartalang äger han också. Om också
ej skriv- eller räknekunnig (med pennan)

I sjönöd har K.S. varit tvenne gånger. En
höststorm för c:a 80 år sedan var han ute
på Norrskär i strömmingsfiske (som varit
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äger han kunskaper, mer än någon anar.
Han räknar så flinkt i ”huvu”, att mången
nutidsmänniska ej hinner följa med att
räkna på papper. När han reser
”upplands” med saltströmming, kan
knappast någon beräkna och kalkylera så
väl som han, när det gäller byteshandel
(råg och korn mot strömming).
A.S.

meddela mig, så kan jag förmedla din
information.
Reparationsoch
energiunderstöd
Nytt i kommunen
2015
Understöd kan beviljas för följande
åtgärder:
Reparationsunderstöd
- Reparationsunderstöd för bostäder för
åldringar
och
handikappade
(inkomstgränser)
- Understöd för granskning av byggnadens
skick i fråga om fuktskadade byggnader
som medför sanitära olägenheter
- Behovsprövade energiunderstöd för
småhus (inkomstgränser)

Efterlysning
Ett nytt monument till "Välkommen till
Södra
Vallgrund"-skylten
sökes.
Vi
efterlyser nu tips och idéer vad som
istället för den nuvarande båten skulle
kunna användas som blickfång på
Sjörosäng.
Nuvarande
båt
är
så
väderbiten att den tyvärr bara klarar ett
fåtal stormar till. Har någon en nyare båt
att lägga upp, eller kommer vi på något
annat? Ta kontakt med Byarådets
styrelse, tidningens redaktion eller så kan
vi diskutera på årsmötet den 15.3.

Ansökningstiden
går
ut
26.3.2015.
Ansökningarna lämnas in till: Korsholms
kommun,
Byggnadstillsynen,
Centrumvägen 4, 65610 Korsholm
Ansökningsblanketter
och
närmare
uppgifter om understöden fås från
byggnadsinspektören Michael Ek, tfn
06327 7186. Blanketter och anvisningar
även från http://www.ara.fi/.

Uthyres

Sommararbete i skären

I "Vallgrund och resten"-Facebookgruppen
annonserades följande i slutet av januari:
"Klipp-lägenheten på Vallan är ledig &
uthyres ifall nån är intresserad! Det är
frågan om en liten etta med kokvrå, wc på
andra våningen. Ring Patrik Björkman 040
352 4297.

Replot
församling
söker
en
sommararbetare för tiden 1.6.-31.7.2015.
Arbetet omfattar skötsel av församlingens
grönområden,
parkeringsplatser,
begravningsplatser,
blomplanteringar
samt övervakning av fastigheterna.
Den som anställs bör vara 18 år fylld,
inneha körkort och ha tillgång till bil med
dragkrok. Arbetstiden är vardagar kl 9-16.

Konsertbuss?
Många är intresserade av att se AC/DC i
juli i Tavastehus. Om tillräckligt många är
på väg från skären kanske en buss kan
ordnas. Diskussionen har just startat i
Vallgrund
och
resten-gruppen
på
Facebook.

Skriftlig ansökan formuleras fritt och
lämnas in till pastorskansliet senast
måndag 13.4.2015 kl 12 Prästgårdsvägen
9 65800 Replot. För med information,
kontakta pastorskansliet tfn 06 352 0005.

Litet hus i skären?

I nästa nummer kan vi säkert redan
meddela om vårtecknen, håll ögonen
öppna och hör av er!

Magdalena Lindroos söker ett litet hus till
salu i skären. Helst i Replot. Det kan vara
väldigt enkelt och behöver inte vara stort
eftersom det bara är hon som söker ett
mer
permanent
hem,
men
gärna
inflyttningsbart
utan
riktigt
stora
renoveringar direkt. Hon är öppen för
olika alternativ. Uppropet fanns på
Facebook, så om du inte är aktiv där, så

SÖDERBYBLADET
Södra Vallgrund Byaråd r.f.
Monika Nissander
e-post: soderbybladet(a)outlook.com
www.korsholmsskargard.fi > föreningar och
samfälligheter > Södra Vallgrund Byaråd r.f.
Material till nästa tidning bör inlämnas senast
vecka 12!
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