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Vi vill framföra ett tack till ALLA som på
ett
eller
annat
sätt
har
gett
Understödsföreningen för Södra Vallgrund
skola sitt stöd under dessa år som
föreningen har varit aktiv. Verksamheten
som
föreningen
har
kunnat
stöda
skolbarnen med har varit betydelsefull.
Tack till byns andra föreningar för gott
samarbete genom åren. Ett stort tack till
skolans personal för det goda samarbetet!
Lycka till i fortsättningen!

Medlemsmöte 10.1.2016

Södra Vallgrund Byaråd r.f. bjuder in
byborna till medlemsmöte 10.1.2016 kl
18.00 i skolbyggnaden för diskussion
och genomgång av både plan för
verksamhet i skolan och den uppdaterade
byaplanen.
Marthorna informerar
Våren 2016 samlas marthorna måndagar
15-17 i Sommaröhallens cafeteria.
Ny eller gammal välkommen med!
18.1
1.2
15.2
v 9, Björklunds i Norra Vallgrund
14.3
11.4
25.4

Sist, men absolut inte minst, ett enormt
TACK till skolans barn! Ni är alla så
duktiga och vi hoppas att ni ska trivas och
få det bra i er nya skola!
De allra varmaste jul- och nyårshälsningar
till alla, önskar styrelsen!
Julhälsningar

Känner du för att reflektera och diskutera,
kom med och ta en kopp kaffe med oss.
Kom åtminstone in och ”provsitt” ett par
gånger!
Kristina M Back, ordf.
tfn 0445140604

Från Granösunds fiskeläge till er alla
ett stort TACK för detta år!
Fridfull Jul & Gott Nytt År!

Understödsföreningen informerar
Tack till alla som besökte julcafét på
skolan 21.11. Gröten räckte åt alla i år
också! Gissningstävlingen vanns i år av
Kaj Nykvist. Lilltomtens säck vägde 322 g
och Kaj-Erik gissade på 325 g och fick en
korg med delikatesser inför jul.

Högsta jultujan i byn?
Sofia och Svante Bengs har troligtvis byns
högsta jultuja på sin gård. Den är femsex meter hög och är upplyst med cirka
300 lampor.

Efter årsskiftet påbörjas jobbet med att
avsluta föreningen. Tillgångarna ses över,
inventarierna skrivs över på andra
föreningar som finns i Södra Vallgrund. De
inventarier som bäst gagnar Södra
Vallgrunds barn följer med till den nya
gemensamma skolan och kan efter
överenskommelse deponeras där för
eleverna vid skolan.

Biodling i skären?
Petteri Helander (som på Sommaröhallen
säljer honung som utsågs till Finlands
bästa 2014) söker via Reko Replot skärenFacebookgruppen
5-10
platser
för
bisamhällen på olika ställen i skären.
Platserna skall vara i lä och soliga tidigt på
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våren. Bilväg ända fram är ett krav. Om
du har sådan plats, eller vet någon som
har, ring Helander 040 773 9961.

Måhända vill ni veta
hur Bullerås kom till
Jag vill i minnet leta
och sedan klämma till
med byggandet af Bullerås
att någon klarhet därom fås

Brev från fronten
Jag ber tusen gånger om ursäkt när jag
måste skriva på finska, skriver korpral
Veikko Harju. Brevet är adresserat till
Erika
Söderström,
Södra
Vallgrund,
daterat 3 januari 1942 och är ett tackbrev
för det paket han fick mottaga till julen.

Gustavus lade foten
af renaste cement
allt nedan ifrån roten
till fuller höjd omtrent
och början var till Bullerås
med salar, kammare och bås

Erika hade låtit översätta brevet. I vårt
arkiv uppbevaras det finska originalbrevet
samt en svensk översättning.

Och Arvid högg ned träden
långt fler än lov han fått
för skadan stor, det är den
har nog jag honom klått
här borta uppå Bullerås
långt bakom säkra dubbellås

Korpral Veikko Harju skriver att han gläds
åt paketet som innehöll ett och annat
”gott” men framför allt uppskattar han de
hemstickade yllestrumporna. De kommer
väl till användning när temperaturen kan
gå ner till minus 40 grader. Han skriver
vidare att han kände de varma tankar
paketet kunde förmedla till honom som
varit över ett halvt år ute i ödemarken.

Norrgran reste väggarna
ofta föll han neder
stötte sig om läpparna
samt ref sina kleder
ja, det har händt på Bullerås
det må ni veta nu gunås

Korpral Harju vill göra sin plikt för
fosterlandet samtidigt som han tänker på
de som fått ge sitt dyrbaraste offer, sitt
liv. Brevet avslutas med Guds välsignelse
till hemmafronten.
Läste brevet gjorde Börje

Af Emil skuros glasen
med styrka och trumant
de sprack av bara fasen
och det är riktigt sant
han ovett fick på Bullerås
så glas af honom mer ej slås

Byfånen funderar
Bo Westman gav mig ett papper med
denna text på. Texten kommer från en
blogg med rubriken "Byfånen funderar"
som Herbert Lindén för. Här är länken till
detta inlägg:
http://bloggen.fi/herbertsblog/2015/03/1
6/nr-1119-litet-mera-lattsmalt/

Vem Gustavus, Arvid och Norrgran var har
jag ingen aning om. Antagligen var det
gubbar från Södra Vallgrund. Den stackars
Emil som fick ovett när han skar
fönsterglasen var dock min morbror Emil
Arvid Öjst (1899-1945).
Han var, tillsammans med sin yngre
broder Werner, med när palatset Bullerås
uppfördes. Och båda bröderna började
också sin sjömansbana ombord på ss
Lapponia där kapten Burman förde befäl.
Om alla som deltog i byggnadsarbetet var
lyckliga och glada känner jag inte till.
Nämnas kan att sjökapten Gustaf Burman
avled i London i medlet av 1920-talet i
kallbrand. Han ligger också begravd i den
stad där han dog."

"Bland övriga papper hittade jag en rätt
märklig dikt som är skriven i ett rum på
Globe Hotel, Kings Lynn i England. Dikten
är skriven av sjökapten Gustaf Burman
som förde befäl på ångaren ss Lapponia.
Jag antar att årtalet är 1919 eller 1920.
Sjökapten Burman hade i slutet av 1910talet låtit uppföra sitt semesterresidens
”Bullerås” i Södra Vallgrund och dikten
berättar om hur det gick till när det
mytomspunna palatset byggdes:
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− Farmen.

Nätjulkort

Varför har du valt att bo i Södra
Vallgrund?
− Jag vill bo i naturen.
Vad tycker du att byborna i Södra
Vallgrund skall vara stolta över?
− En levande by.
Vad i Södra Vallgrund oroar dig?
− Att byn ska dö ut.

Via social media kom följande julhälsning
"Jag (tar) mig friheten att tillönska alla
medlemmar i gruppen "Vallgrund och
resten" en Fridfull Jul och därefter ett
riktigt Gott Nytt År!"
Och då jag frågade om hälsningen får
läggas i tidningen också, så var svaret
"Min mor Ellen förde posten från Replot till
Vallgrundbyarna under närmare 20 år. I
ur och skur. Som liten gosse fick jag följa
med henne sittande på postsparken
vintertid.

Min bästa årstid är: Tidig höst för att
det är så underbart i skogen och i fjällen
då.
Jag får energi av att: Samla mat och
kasta prylar.
Min dolda talang: Klyva ved.
Jag skulle aldrig klara mig utan:
Husdjur.
På morgonen är jag: Pigg och effektiv
Agnes Fogelberg, åk 5

Innan avfärden från butiken i Södra
Vallgrund stack föreståndaren Axel Öist
alltid litet godis i min ficka och sommartid,
vi höbärgade i Södra Vallgrund, fick jag
och min bror Hemming hos Stina och Karl
Backman äta så mycket jordgubbar vi
orkade med i deras trädgård. Mot den
bakgrunden är jag tacksam att en
julhälsning ingår i Söderbybladet!" av
Herbert Lindén.

Det här är Britta Westerlund
Sysslar nu med att koka, baka, städa,
tvätta osv...
Trivs bäst när jag pysslar hemma, läser,
stickar och dylikt.

Unga intervjuar

Vad får dig att skratta?
− Allt möjligt roligt.
Vad får dig att gråta?
− Allt som är sorgligt.
Vad ser du på TV?
− Columbo.

Söderbybladet bad på vårvintern eleverna
i årskurs, fyra, fem och sex ställa frågor
till några bybor som fyllt trettio år. I tolv
tidningar får vi veta lite mera om tolv
personer i byn. Ett varmt tack till eleverna
och
Anders
Lundström
för
positiv
inställning till projektet.

Varför har du valt att bo i Södra
Vallgrund?
− Jag fick jobb här 1967.
Vad tycker du att byborna i Södra
Vallgrund skall vara stolta över?
− Över oss själva och vår fina by.
Vad i Södra Vallgrund oroar dig?
− Att inga nya familjer flyttar hit.

Nytt från och med nummer 7: Vi lägger på
en rem och publicerar flera intervjuer per
nummer
p.g.a.
skolans
nedläggningsbeslut. Nästa läsår kanske vi
hittar på ett annat projekt?
Det här är Erika Fogelberg
Kallas Kika.
Jobbar på Folkhälsan.
Trivs bäst när jag är tillsammans med
min familj.

Min bästa årstid är: Hösten för att
höstluften passar bra ihop med böcker och
korsord.
Jag får energi av att: Vara med vänner,
lyssna på musik.
Mina bästa arbetsredskap är: Mina
händer.
Mitt jobb som lärare var väldigt
intressant.
På morgonen är jag som piggast.
Johannes Perätalo, åk 6

Vad får dig att skratta?
− Roliga vitsar.
Vad får dig att gråta?
− Sorgliga filmer.
Vad ser du på TV?
3

Det här är Lilian Wiis
Sysslar nu med att ta hand om min
familj och mina djur.
Trivs bäst när jag får ha en lugn
hemmakväll.

och det ska mycket till
innan jag blir exalterad.
Men jag har en last
som håller mig fast
i ett järngrepp varje vinter.
När året är slut
och snön ligger djup
och slädarnas medar slinter.

Vad får dig att skratta?
− Lagom dåliga skämt.
Vad får dig att gråta?
− En väldigt dålig dag.
Vad ser du på TV?
− Det mesta, speciellt spännande filmer.

Jag vill ha mer jul.
Ge mig mer jul.
Tusen stjärnor som tindrar,
glitter så långt jag ser.
Av juleljus som glimmar,
vill jag ha mer.

Varför har du valt att bo i Södra
Vallgrund?
− Jag flyttade ihop med Marcus.
Vad tycker du att byborna i Södra
Vallgrund skall vara stolta över?
− Naturen.
Vad i Södra Vallgrund oroar dig?
− Ingenting, jag har inte bott här så
länge.

En show glöms bort
om den bara visar opp
effekter som man knappast anar.
Så ge mig trettio grader kallt,
tomtar överallt
och en skog av gröna granar.
Jag vill ha snötyngda hus,
tusentals ljus,
kulörta kulor i drivor,
bjällerklang
som ackompanjemang,
på alla julens skivor.

Min bästa årstid är: sommar för att det
är varmt och ljust.
Mitt jobb är: Försäljare på Biltema.
Jag skulle aldrig klara mig utan: Min
bil.
På morgonen är jag: Väldigt trött.
Melinda Wiis, åk 6

Jag vill ha mer jul ...
Ge mig en svårknäckt nöt,
sötare gröt,
djupare dopp i grytan,
glittrigare glim
och grötigare rim
och mer Arne Weise i rutan.
Jag vill ha rymligare säck,
segare knäck,
fetare fläsk från grisen,
krimsigare krams,
längre långdans
och raskare räv på isen.

Här tog intervjuerna slut. Söderbybladet
tackar alla som deltagit och speciellt
Kristina Back som genomförde idén!
Slutet gott, allting gott
Här är vi då igen, ett år till har gått. Ett år
av allt möjligt program och alla möjliga
händelser. Vi startar det nya året med
genomgång av byns visioner i den
uppdaterade byaplanen och naturligtvis
också planen för verksamhet i skolan. Alla
idéer och allas insatser är välkomna.

Jag vill ha mer jul ...

Södra Vallgrund Byaråd r.f.
önskar alla bybor,
alla Sommaröhallsbesökare
och alla Söderbybladetläsare
en god jul och ett gott nytt år 2016

Men först, så skall vi fira jul och nyår. Med
eller utan snö, men helst inte i regn. Min
favoritjulsång denna jul är Adolphson &
Falk "Mer jul" från år 1996. (Så går det
när man lyssnar på gamla skivor.)

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.

Texten är nästan som en dikt:
Jag är en lugn person
med takt och ton
måttfull och balanserad.
Jag är tyst och still

Material till nästa tidning bör inlämnas senast
vecka 4!
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