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NYA REDAKTÖRER
I nummer 1, årgång 1 av Söderbybladet står att läsa: "Detta första
nummer har sammanställts av Börje
och Hans. Nu äntligen, när vi skriver
årgång 8 och 72 nummer senare har
vi redigerat vårt sista blad.
Det har varit jobbigt, till och med
stressigt ibland men för det mesta
roligt. Några gnällspikar har vi
träffat på men överlag har bybor
och
andra
visat
en
otrolig
uppskattning.
Att titta i de första numren är
faktiskt riktigt intressant. Tidningens
namn var ju inte sådär riktigt
självskrivet. Men efter en enkel
namnomröstning var det naturligt
att tidningen skulle heta Söderbybladet.
"En ungdomsförening i kris" är en av
rubrikerna i nr 1, år 2001. Man
klagar på för få ungdomar i byn
samt att tiden som aktiv medlem är
kort. En tanke kastades fram att slå
ihop
Ungdomsföreningen
och
Byarådet. I praktiken blev lösningen
att Byarådets ordförande skulle
även
fungera
som
Ungdomsföreningens ordförande under en
övergångsperiod.
Den övergångsperioden är förbi för
länge
sedan
och
nu
är
Ungdomsföreningen
en
av
de
aktivaste föreningarna i byn. En
eldsjäl behövs i varje aktiv förening.
När nu nya, unga krafter, Minna Aro

Ansvarig utgivare: Södra Vallgrund byaråd

och Monika Nissander, tar vid som
redaktörer
för
Söderbybladet,
önskar vi dem lycka till och hoppas
att de skall trivas med sin nya
uppgift. Personligen tror jag att vår
tidning kommer att vara en mycket
viktig informationskälla för framtida
folklivsforskare. Tidningen finns på
vårt
Nationalbibliotek,
Kungliga
Biblioteket, förutom att den delas ut
åt byborna och sprids ut i världen
via internet.
De nya redaktörernas kontaktuppgifter finns i slutet av detta blad.
Börje
LINNÈA – En Martha
Platsen är tom, leendet borta. Vår
Martha-kedja är en länk kortare. Så
litet vi vet! Onsdagen var du med
oss, på lördagen fanns du inte mer.
Vårt vanliga ”Tack för idag!” tänkte
vi inte som ett avsked. Vi tänkte att
efter två veckor ses vi igen.
Tomheten och saknaden gästar oss
nu. Minnen från gångna år fyller oss
med glädje och tacksamhet. Linnéas
trägna
närvaro
och
hjälpande
inställning, allt efter krafter och
möjligheter kan bli en sporre för
oss. Vi ska låta hennes insats peka
på: Det är viktigare att vara än att
göra!
Ett ödmjukt varmt TACK för Linnéa,
så ock för gemenskapen i Marthakedjan.
Inga Doktar

VÄRLDPREMIÄRER I SÖDRA
VALLGRUND
Den fjärde april hade ett sextiotal
förväntansfulla
stora
och
små
samlats i publiken i uf-lokalen för att
få ta del av inte mindre än två
världspremiärer på samma kväll.
Det var dags för teatergruppen, som
övat flitigt under vintern att
framföra sin musikal och för
filmmakaren Mikael Weckström att
visa sina nyaste produktioner.
Musikalen utspelade sig i skolmiljö
och framfördes av aktörerna Edvin
Fogelberg, Sandra och Jennifer
Öster, Kevin och Dania Wistbacka,
Benjamin Sebbas, Carolina Sund,
Sofia Nygård, Cecilia Weckström och
Felicia Anderson. VILKEN SHOW! I
musikalen fick publiken se både
dans och skådespeleri kryddat med
playback på medryckande låtar. Vi
hoppas att hjälten och hjältinnan
fick varandra tillslut! För idén, regin
och koreografin svarade Ramona
Wistbacka och Victoria Lund. Bra
jobbat allesammans!
Micke Weckström bjöd publiken på
två filmproduktioner. Först visades
kort- och stumfilmen Harriet Potter
och den försvunna toarullen som
uppvärmning. Huvudrollen spelades
av Cecilia Weckström och birollerna
av Wilma och Mille Weckström,
Felicia, Alexandra, Kevin och Johan
Anderson. Hur fick allesammans
egentligen
plats
i
Weckströms
utedass? Medan publiken funderade
på
det
startade
Micke
upp
huvudfilmen som var Lasse-Majas
detektivbyrå: Skolmysteriet i en
modifierad version baserad på
boken med samma namn. Det var
verkligen
en
thriller;
fartfylld,
spännande och rolig på samma
gång! Här såg vi i huvudrollerna
som Lasse och Maja Benjamin

Sebbas och Cecilia Weckström.
Sällskap på brottsplatsen, skolan,
hade de av ett antal skolkamrater
både i filmen och i verkligheten,
ingen nämnd och ingen glömd. I
filmen innehades birollerna av Tom
Yrjas, Nina Gädda, Sandra Öster,
Edvin Fogelberg, Anton och Mikael
Westerlund, Birger Sebbas och Börje
Anderson. Dessutom såg vi två
poliser från Korsholmspolisen. Ifall
att filmen visas vid flera tillfällen ska
jag inte avslöja desto mera om
intrigerna. För regi och screenplay
svarade Micke Weckström.
Intäkterna
från
inträdesavgiften
tillföll i sin helhet Understödsföreningen vid Södra Vallgrund skola
r.f och UF Havsbandet stod för sin
del för serveringen, det smakade
gott med kaffe/saft och salt paj i
pausen.
Förutom att prestationerna från
såväl aktörernas som regissörernas
sidor var uppskattade av publiken
hördes flera kommentarer gällande
hur fint det är att barnen i byn får
vara med om projekt av den här
typen
också
utanför
skolans
verksamhet. På hur många orter
finns det frivilliga ledare för teater
och film som bidrar till sådana
upplevelser för barnen? Vi som
hunnit bli lite äldre kände oss lite
avundsjuka på den här möjligheten,
tänk om man kunde få vara med i
en musikal...eller varför inte i en
revy? Vi får hoppas att den här
kvällen ger mersmak och att det
ordnas trevliga föreställningar också
i fortsättningen! Kanske vore tiden
mogen för ett revyprojekt också för
äldre amatörskådespelare? Tack ska
ni ha allihopa som medverkade den
här gången!
Den
glada
och
publiken/
Lilian Westerlund

månghövdade

CHOKLADPROVNING

UPPDATERINGSMÖTE 13.4

Vi som tycker om choklad hade en
underbar
kväll
på
”lokalin”
häromveckan. Krister Kulju hade
plockat ihop en sådan samling
konfektyr som man önskar man
kunde få äta varje dag. Det var
annat än Marabou eller Fazers blå,
vill jag påstå! Förresten så är det ju
inte riktig choklad, det som man
köper i mataffären. (Men det är gott
det också). Hur chokladen, som man
får ur kakaobönan, odlas, skördas
och tillverkas hann vi också i rask
takt behandla.

Johan Håkans var på plats och
svarade på alla de frågor som den
aktiva skaran av bybor ställde. Vi
fick höra att det för tillfället inte
finns någon risk för indragning av
vår skola, inte heller finns det
planering på ett centralkök i Skären
dels på grund av de långa
avstånden och dels på grund av att
skolköken i byarna är för små.

En chokladprovning kan man ordna
hemma, om man vill bjuda sina
vänner på annat än en ”vanlig”
kaffekopp. Det behöver inte alls
vara så märkvärdigt. Man stegar in i
en
specialaffär
som
säljer
chokladkonfekter och köper några
olika sorter. Eller beställer på nätet,
jag hörde just om en chokladbutik
som
börjar
sälja
choklad
på
postorder. Undrar om det var någon
annan än jag som hade ätit upp
första godbiten innan Krister hann
berätta att man inte skall bita
sönder chokladen utan låta den
smälta i munnen för att alla smaker
ska komma till sin rätt i tur och
ordning. Choklad kan smaksättas
med nästan vad som helst, vi
smakade på choklad smaksatt med
bl.a. mandellikör, romrussin, nötter
och också vitchoklad. Smaken är ju
inte allt, alla gånger, utan man
”äter” ju gärna med ögonen också.
Vissa chokladkonfekter är så vackra
att man nästan inte vill äta upp dem
- men bara nästan!
Det finns 25 nyutexaminerade
chokladsmakare i trakten nu. Det lär
finnas vinsällskap här och där,
kanske
vi
kunde
starta
ett
chokladsällskap?
Monika Nissander

Vi diskuterade kommunala tomter
som finns i byn. Kommunen bygger
inte radhus, men sådana finns det
behov av även här. Ungdomar som
vill flytta hemifrån och äldre som
inte längre har möjlighet att bo i och
sköta om sitt egnahemshus har inga
alternativ i vår by. Vi hörde om
andra byar och invånare som tagit
initiativ och själva gjort något åt
saken. Om viljan finns, så klarar väl
nog vi också av det. Se hur långt vi
kommit
med
Sommarösundprojektet! Även om Kung Bore satt
käppar i hjulen så ger våra duktiga
bymedlemmar inte upp. Allt går, vi
behöver bara en eller två eldsjälar
som tar itu med projektet.
Många visioner som antecknades i
förra
byaplanen
och
dess
uppdatering har genomförts. Nu
kom vi på en hel del till som skall
antecknas. Ett fåtal av de visioner
som kom upp till diskussion är att
ett övergångsställe vid affären och
skolan över till Sommaröhallen
önskas och att hastigheten genom
byn sänktes tack vare idog kontakt
med
vederbörande
myndighet.
Vägarna och vägytorna i Skären bör
med all orsak förbättras, speciellt de
som
vi
använder
varje
dag.
Sommaröhallen med bya-arkivet har
uppförts
med
talkokrafter.
Hemsidorna
om
byn
skall
uppdateras.
Vi
hörde
att
skoleleverna lärt sig att det är artigt
att hälsa på alla man ser i byn, vare

sig de är bybor, villaägare eller
turister. Det kan vi alla ta modell av.
Det gör att alla känner sig
välkommen i Södra Vallgrund.
Styrelsen i Byarådet fortsätter med
renskrivning
av
byaplansuppdateringen och kallar till nytt
byaplansmöte för att få presentera
den till byns invånare. Då hoppas vi
naturligtvis att ännu fler deltar i
diskussionen, det är till allas fördel
att vi försöker hålla fast vid det vi
har och hitta möjligheter till att
utveckla vår by. I byaplanen ska vi
anteckna vad vi vill ha och hur vi
ämnar få det. Den uppdaterade
byaplanen kan överräckas till vår
nya kommundirektör, så han får
fördjupa sig i hur vi lever och bor
här i vår livskraftiga by när han
fattar viktiga beslut som berör oss.

VÅRTECKEN
Den 30.3 såg Ole Rönn starar,
snösparvar och gäss på Sjörosäng.
1.4 Krokus blommar i Björkhagen
2.4 Myrstacken vaknade i
Björkhagen.
Den 12.4 såg Bo Westman en
skrattmås vid Sommarösund
Den 16.4 såg Ole Rönn sädesärlan
och rödhaken vid Krokofladan samt
strandskatan vid Kryngrund.
Den 16.4 såg Börje Anderson
storspoven på Sjörosäng.
17.4 Tussilago blommar i
Björkhagen.
_____________________________
HANDELSSTÄMMA
Södra Vallgrunds Handelslag håller
handelstämma på lokalin 29.4.2008
med start kl. 19.00. Kaffeservering.

Monika Nissander
LOPPMARKNAD PÅ LOKALIN
Öppethållningstider:
Tisdag 29.4. kl. 18.00 – 20.00
Torsdag 1.5. kl. 15.00 – 20.00
Lördag 3.5. kl. 10.00 – 16.00
Söndag 4.5. kl. 12.00 – 16.00
Ännu ryms försäljare med, lokalin
har emottagit donationer och har ett
eget bord. Andra föreningar är
också välkomna. Kontakta Monika
040-5867958
för
att
få
försäljningsnummer. Bordshyra 5
euro. Kanske du vill baka och
donera vinsten till Understödsföreningen för skolan, eller till
föreningen
bakom
Granösunds
fiskeläge, eller till den förening som
ligger ”närmast hjärtat”? Byarådets
antikvariat säljer böcker, i caféet får
du köpa färskt kaffe och hembakat
dopp.

EXAMEN
Ellinor Hjerpe har avlagt examen i
informationsförvaltning
vid
Åbo
Akademi.

UNICEF-VANDRING
Den 6.5 ordnas en vandring på
skolan till förmån för barnen i Laos.
Genom att sponsorera eleverna
bidrar du till att stöda barn som inte
har samma förmån till vård och
skola som vi.
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