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KOM MED.
Onsdagen den 9 maj kl 10.00
städar vi på gårdsplanen vid Bystugan.
Välkomna med!
Inga

Vi öppnar lördagen den 5.5 kl. 10.00

***

Välkommen !

Finlands Vallonättlingar besöker Österbotten
5 – 6 maj 2007

***

Finns det någon fler person, som kan tänka sig
att baka rågbröd till Sommaröhallen i sommar.
Ju flere ni är ju mera sällan behöver ni baka och
variationer i brödbaket är bara bra åt kunden.
Kontakta Marléne 050-5968494

Lördagen 5 maj Vallongille i Vallonia
Garden, Smedsby kl.18.00 med kvällsbuffet á
13 € eller kvällsfika á 5,50 €
Bjarne Berg berättar om vallonsläkten ”de
Morgny”
och Paul Ström om vallonsläkten ”le Brun”

***

Understödsföreningen för Södra
Vallgrund skola berättar...

Söndagen 6 maj Vallondag i Kimo bruk, Oravais. Busstransport kl. 10.00 från Vallonia garden till Kimo bruk tur/retur 6,50 €.
Vi besöker Oravais gravgård med smideskorsen. Guidning i Kimo bruk.
Lunch i bruksgården á 15 €.
Evi Engström visar bildspelet ”Hit ledde järnets väg”. Diskussion
Deltagaranmälan till Bjarne Berg tel. 3440294

För ett ögonblick tänkte vi låta söndagslunchen vila
ett år, men...
Tack vare många härliga bybors önskan så...
Ropar vi nu hurra, hurra, hurra...
Det blir

SÖNDAGSLUNCH
den 20.5.07, kl 12 - 15,
vid skolan.

***

Meny:
Fransk köttgryta, potatismos och grönsallad.
Chokladmousse, kaffe/te/saft.

REPLOT SKÄRGÅRDS HEMBYGDSFÖRENING MEDDELAR

och...
I samarbete med byarådet erbjuds alla intresserade att uppleva en inledande vandring längs
byns egen ca 2 km långa naturstig.
2 guidade turer ordnas, med start från skolan kl.
11 och kl. 15.

Talkoarbete börjar med vårstädning vid fiskeläget
lördagen den 5 maj kl 11. Var och en tar med
egen matsäck och dricka samt räfsa.
Onsdagen den 9 maj kl 15 är det talko vid Fort
Sommarö. Arbetet omfattar rivning av tegelväggar, rengörning av tegelstenar.
Lämpliga verktyg medtages.
Föreningen bjuder på grillkorv men dricka och ev.
smörgås tar var och en med.

samt...

I skolan kan du också läsa i
Södra Vallgrund Byaråds

URKLIPPSBÖCKER
Även SNABBLOTTERI ordnas.

Onsdagen den 23 maj kl 17 börjar talkoarbetet vid
fiskeläget och därefter fortsätter talkoarbetet varje
onsdag fram till den 29 augusti.

ALLA ÄR VARMT VÄLKOMNA!
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Börje Ströms fågelobservationer

UF HAVSBANDET
INFORMERAR

23/3
3/4
5/4

Påsk-kul

***

som ordnades lö 7.4 var välbesökt. 19 stycken
påskutklädda barn kom och deltog i de olika tävlingarna. Tävlingarna bestod av kvastkastning,
kubbkastning och påskharehopp (längdhopp från
stillastående). Barnen delades in i skolålder och
under skolålder. Sofia Nygård fick flest poäng i
skolåldersklassen och Calle Sund och Dania
Wistbacka delade första platsen i klassen under
skolåldern. Även några föräldrar deltog i tävlingarna i sin egen klass, där vann Jani Schauman. Priset för bästa utklädsel gick till Ida
Snygg. Tävlingarna hölls utomhus i det vackra
vädret.

NATURRAPPORT
Många har hört av sig och rapporterat hur långt
våren blivit förbrukad. Redaktionen tackar ödmjukast.
25.3 Under sin morgonpromenad såg Inga Lind
och Lasse Gammelgård staren både i Österändan och på Strömsback. Samma dag
sågs nässelfjärilen, både hos Andersons
och på Bolid.
27.3 såg Olof Snygg bo- och bergfinken samt
dagen efter
28.3 tranor på Boträsket.
29.3 upptäckte Per-Håkan Stolpe 2 starar och
Ole Rönn, en huggorm.
8.4
såg Stina Ström sädesärlan. Samma dag
rapporterar Ann-Mari Kieslich från Bolid
att hon såg 5 huggormar, en sädesärla, en
ödla, 3 sångsvanar, två skrakpar, ett par
knipor och några flugor. För övrigt, tranrop, svansång och orrspel. En spillkråka
jobbade hårt och fick sig ett bo och en
maka.
9.4
iakttar Per-Håkan Stolpe en kungsfågel
och en rödvingetrast.
14.4 ser samma observatör en strandskata. Ole
Rönn rapporterar om flera storspovar.
15.4 surrar den första humlan kring P-H Stolpe.

FILMKVÄLL
Som avslutning på vårterminens öppet hus ordnas en filmkväll fre 4.5 kl 19.00.
Disneyfilmen ”Vilddjuren” visas.

GREENHOUSE
Visning av Greenhouse-kläder blir det sö 6.5 kl
15.00 – 18.00. Alla välkomna! Kaffeservering.

RENOVERING
Vi inleder en liten renovering av köket i mitten
av maj. Bland annat skall diskmaskinen äntligen
installeras.
Styrelsen
***

GAMLA BOPLATSER

Naturobservationerna har nedtecknats av Börje
***

Som nämndes i senaste nummer av Söderbybladet finns det intresse att besöka de gamla boplatserna medan det ännu finns spår av dem. Två
kvällar i maj är nu inplanerade. Kunnig guide
blir Josef Lindgrén.
• Onsd. 2.5 kl 18. Samling hos Sigurd Söderström
• Månd. 7.5 kl 18. Samling hos Birger Öster.

ARABER PÅ SKOLAN
Om saudiarabernas besök på skolan kunde vi läsa
i ett utförligt reportage i Vbl den 21 april.
Jag vill i alla fall ge min alldeles personliga upplevelse av händelsen.
Skolans rektor var med de äldre eleverna till
Lappland på lägerskola. Kika som var ensam lärare med de yngsta eleverna ville ha moraliskt stöd
och någon som kunde svara på frågor om byn. Jag
gavs den möjligheten.
Det var kallt ute och blåste hårt. De kom klädda i
kostym, utan ytterkläder. Ett par av dem hade en
stickad mössa på huvudet. Alla tog mig i hand
men endast ett par tog Kika i hand. Men de log
vackert åt henne. Någon lade sin hand mot hjärtat
(sitt eget hjärta) när de hälsade.

***

Vårtecken i Björkhagen
28/3
31/3
1/4
9/4
15/4

Tofsvipan
Rödhake
Storskrake

Krokus blommar
Myrstacken vaknat
Bofinken på gårdsplan
Tussilagus blommar
Nässelfjärilen flaxar
Humlan kom.
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