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Målsättningen är att träffas i workshop-stil
3-5 gånger under det närmaste året så att
materialet ska vara klart för användning
till sommarsäsongen 2018 (och eventuellt
kunna användas i Världsarvsporten, som
står klar våren 2018).

Byarådets årsmöte

Södra Vallgrund Byaråd r.f. kallar alla
medlemmar till årsmöte i Uf-lokalen 19.3.
kl
18.30.
Stadgeenliga
ärenden,
kaffeservering.

Vi träffas måndag 13.3 kl 18 i
Sommaröhallen över en kopp kaffe och
lyssnar på informationen och funderar i
lag hur vi bäst kan genomföra detta
projekt, så att alla syns.
Alla är hjärtligt välkomna.

RSHF årsmöte vid Loftet
Kom med till Konsulinnans kafferum vid
Loftet i Vasa fredag 10.3 kl. 18. Här
bodde konsulinnan Tulla Moe när hon inte
vara vid Bullerås. I taket finns vackra
takmålningar som restaurerats fint, liksom
de övriga rummen. Vi får ta del av husets
historia, en del av konsulinnans liv, och
serveras Konsolens köttgryta till middag.
Under
kvällen
hålls
också
Replot
skärgårds hembygdsförenings årsmöte
med stadgeenliga ärenden.

Födda i byn 2016
Adrian Jonas Lennart Wester
f. 12.9.2016
Föräldrar Sandra Valsberg-Wester
Jonas Wester

och

Nova Alexis Pada
f. 30.9.2016
Föräldrar Gabriella Westergård-Pada och
Christian Pada

Middagens pris är 25 euro/person. Anmäl
dig senast söndag 5.3 till ordförande
Ulrika Vestergård-Denward på tfn 050
581
2468
eller
Ulrika.vestergard@netikka.fi,
meddela
även eventuell diet/matallergi.
Varmt välkommen!
Styrelsen för RSHF

Sylvi Aino Sofia Kauppila
f. 30.12.2016
Föräldrar Anna Salmi och Kimmo Kauppila
Avlidna 2016

Leader-projekt i S. Vallgrund

Alf Bertel Ingmar Ström d. 8.6.2016
John Ståhl d. 2.9.2016
Josef Vilhelm Lindgrén d. 8.9.2016

Världsarvet i Kvarken r.f. har fått Leaderprojektpengar för att utveckla synligheten
för byarna i världsarvet. Det är meningen
att Världsarvsföreningen tillsammans med
eldsjälarna
i
respektive
by
ska
dokumentera alla intressanta besöksplatser/historiska platser m.m. och sedan
skapa presentationer av detta i digital
form,
kanske
med
bilder,
filmer,
interaktiva kartor, papperskartor m.m. för
den lokala besökaren.

Marthaföreningen informerar
Årsmöte
Södra Vallgrund Marthaförening r.f. har
hållit årsmöte.
Styrelsen för verksamhetsåret 2017
består av ordförande Kristina M Back,
viceordförande
Inga
Stolpe
och
styrelsemedlemmarna
Lene
Back,
Margareta Hjerpe, Lisa Nykvist och Ulla

Kenth Nedergård kommer ut för en första
infoträff, där han vill träffa "aktivisterna" i
byn
och
berätta
om
planerna.
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Westman. Suppleanter är Anita Ahlskog,
Sigbritt Lund och Lisa Berg.

Kontakta Sanna Sund tfn 040 770 8551
om du är intresserad av att hjälpa till!
Projektet önskas vara färdigt före höst.

Vi träffas måndagar jämna veckor i
Sommaröhallens cafeteria mellan 14 och
16. Vårens träffar är 20 februari, 6 mars
hos Berit i Norra Vallgrund, 20 mars, 3
april och 8 maj.

Fiskekortsavgifter 2017
Bofasta och mantalsägare 10,Utomstående, 5 st nät 15,Dagkort kastspö eller 3 st nät 10,Fiskevårdsavgifterna kan erläggas vid
Södra Vallgrund under öppethållningstiderna.

Till UF-lokalen kommer Anette med
underkläder och Maria med kläder
lördagen den 6 maj 13-15. Öppen
tillställning. Originella kvinnor kan då hitta
annat än vad tonårsmodet har att
erbjuda. Vårlunch senare i maj.

Om du fiskar, erlägg avgiften, så
understöder
du
samtidigt
vårt
sikutplanteringsprojekt från Sandfladan.
Vallgrund fiskargille r.f.

Årsmötet beslöt att uppmärksamma
Finlands
självständighet
under
verksamhetsåret och drog sig till minnes
två verser som eleverna skulle lära sig
utantill på 40-talet:

Markägare och bybor!
Söndagen den 5.3 kl 12-14.30 bjuder
älgjägarna alla markägare och bybor i
Södra Vallgrund på älgsoppa i UF-lokalen.
Sedvanligt lotteri. Hjärtligt välkomna.

Ej med stora later och fagra ord
Skall du visa kärlek till hemmets jord.
Nej, med handen på plogen,
med slagan på logen
Och med tankens kraft vid ditt arbetsbord.

Idrottsanläggningar i skären
Kommunstyrelsen godkände den 8 mars
2016
en
del
principer
angående
idrottsanläggningarna i kommunen. Fritid
och
kultur
samt
teknisk
service/grönområdesenheten bjuder in till
ett diskussionstillfälle den 9 mars 2017 kl.
18.00 i Replot sportstuga för att diskutera
vad kommunstyrelsens beslut innebär i
praktiken.
Hur
kan
vi
bevara
idrottsanläggningarna i byarna och vilka
behov finns?

Fosterlandet blir vad du gör det till,
Blir så ljust och fagert och rikt du vill.
Det är du som bebor det,
av din gärning beror det,
Fosterlandet blir vad du tror och vill.
Erik Axel Lundegård/
MARTHAS SÅNGBOK, 1946
Vi hälsar nya medlemmar med i vår
verksamhet!
Kristina M Back, tfn 044 514 0604

Inbjudna: IF Kvarken, UF Havsbandet,
Norra Vallgrund uf, Björkö uf, Södra
Vallgrund byaråd, Björkö byaråd.

Efterlysning
Ett mindre byggprojekt i UF-lokalen i
Södra Vallgrund söker händiga spikare.
Marthaföreningens samling av kläder och
tyg flyttar in i lokalin och behöver ett
förvaringsutrymme på övre våningen. Vi
söker två, tre talkoarbetare som bygger
”skåpen”.

Kvarken Pool Rent
Av oss kan ni hyra en flyttbar vedeldad
badtunna för 4-7 personer. Tunnan har
plastinsats, vilket gör att den är lätt att
rengöra
och
bekväm
att
sitta
i.
Tunnan rymmer 1300 liter vatten och tar
ca
4h
att
värma
upp
vintertid.
Släpet kan dras med vanligt B-körkort.

Planeringen
av
förvaringsutrymmets
insida är redan klar. Det blir låsbara
dörrar framtill, sidoväggar och befintlig
bakvägg. Bredden blir ca 3,5 meter och
djupet 0,8 meter.

Priser:
Sö-To:
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50€/dygn

Fre-Lö:

80€/dygn

Vid två dagars hyra, -40 % andra dagen.
Nyår,
Påsk,
Valborg,
Midsommar,
Villavslutning: 140€/dygn. Rengöring av
tunnan: 15€ Transport kan ordnas enligt
behov.

18. Bränn de fina ljusen, använd dina
finaste
lakan,
bär
dina
finaste
underkläder. Spara dem inte till ett
speciellt tillfälle. Varje dag är speciell.
19. Förbered dig för mycket. Följ sedan
strömmen.
20. Det viktigaste sexuella organet är
hjärnan.

Kontakta
Kvarken
Pool
Rent
Sommarövägen 89, tfn 044 971 7172.
"40 saker jag lärt mig av livet"

21. Ingen annan än du själv styr din
lycka.
22. Tonsätt varje s.k. drama i ditt liv med
dessa ord "Spelar detta verkligen någon
roll om 5 år?".
23. Välj alltid livet.
24. Förlåt allt men glöm inget.

Något alla borde läsa (skrivet av en 90åring) "40 saker jag lärt mig av livet"
1. Livet är inte rättvist men det är ändå
bra.
2. När du tvivlar, ta bara nästa lilla steg.
3. Livet är för kort, njut av det
4. Ditt jobb kommer inte att ta hand om
dig när du är sjuk. Dina vänner och din
familj kommer att göra det.

25. Vad andra tänker om dig har du inget
med att göra.
26. Tiden läker nästan alla sår. Ge tiden
tid att göra sitt jobb.
27. Hur bra eller dålig en situation än är
så kommer den att förändras.
28. Ta inte dig själv för seriöst. Ingen
annan gör det.

5. Betala av dina kreditkortsskulder varje
månad.
6.
Du
behöver
inte
vinna
varje
argumentation. Förbli ärlig mot dig själv.
7. Gråt med någon, det är mer helande än
att gråta ensam.
8. Vad gäller choklad, så är det
meningslöst att försöka motstå.

29. Tro på mirakel.
30. Granska inte livet. Gör bara det bästa
av det just nu.
31. Att bli gammal slår alternativet - att
dö ung.
32. Dina barn får bara en barndom.

9. Slut fred med ditt förflutna så att det
inte förstör din framtid.
10. Det är okej att dina barn ser dig
gråta.
11. Jämför inte ditt liv med andras. Du
har ingen aning om vad deras livsresa
handlar om.
12. Om ett förhållande måste vara
hemligt så borde du inte vara en del av
det.

33. Det enda som verkligen betyder något
i slutet är att du har älskat.
34. Se till att vara utomhus varje dag.
Mirakel väntar överallt.
35. Om vi kastade alla våra problem i en
hög och såg alla andras problem, så skulle
vi snabbt ta våra egna tillbaka.
36. Avundsjuka är slöseri på tid.
Acceptera vad du redan har, inte vad du
behöver.

13. Ta ett djupt andetag, det får ditt sinne
att slappna av.
14. Gör dig av med allt som du inte
använder. Onödiga materiella ägodelar
tynger dig på många vis.
15. Allt som inte dödar dig gör dig
starkare.
16. Det är aldrig för sent att bli lycklig
men det är upp till dig, ingen annan.

37. Det bästa i livet har inte hänt dig än.
38. Oavsett hur du mår. Klä upp dig och
dyk upp.
39. Skörda.
40. Livet har ingen rosett kring sig men
det är ändå en gåva.
"Att överlista Jante" är Sveriges största
Facebooksida inom personlig utveckling om konsten att lyfta sig själv och andra.

17. När det kommer till jaga det du älskar
i livet, acceptera aldrig ett nej.
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nder/finland100/?start=0
finns
evenemangskalendern för Suomi Finland
100 publicerad. I mars finns ännu inget
evenemang, men i juli hittade jag något
intressant. Se här!

Månadens utmaning
Redaktionen utmanar dig att ta reda på
var
den
relativt
nyskyltade
vägen
Sommarängsvägen
finns.
Rätt
svar
kanske dyker upp i nästa tidning.

Kulturhistorisk guidning om Replot
kyrkby till fots (2 km) 8.7.2017 kl
11:00
Guidningarna är tvåspråkiga och ordnas i
samarbete med Vasa-Korsholmguider r.f.
Ingen förhandsanmälan. Guidningarna är
avgiftsfria och ordnas som en del av
Korsholms Finland 100-festårsprogram.
Parkering vid Replot-Björkö skola. Adress:
Kyrkvägen 94, 65800 Replot. Guidningen
ordnas även 15.7. och 22.7.

Loppis i april
Uf Havsbandet ordnar loppishelg i april.
Datum klarnar senare. Öppet båda
dagarna kl 11-16. Ungdomsföreningen
sköter om försäljningen. Bordshyra: 5€
för litet bord, 7€ för stort bord. Frivilligt
att ta med klädställning, men meddela
gärna
om
detta
vid
anmälan.
Loppisgrejerna hämtas färdigt prissatta på
fredag mellan kl 18-19.30.

Annat
intressant
i
"den
vanliga"
evenemangskalendern är bland annat
"Det var dans bortom vägen" 9.3.2017 kl
13:00.
Alice Lillas berättar om danser och
dansminnen
från
Österbotten.
Seniorpunkten Niklasvägen 1, Smedsby.

Ta kontakt med Mariella Gull (tfn 050 585
6696, eller via FB) om du vill ha en
försäljningsplats, samtidigt får du en
bordsnummer att lägga på prislapparna.
Snökristaller

Byakalender i mars

Af snökristaller klara
står fältet prydt;
om några veckor endast
är allt förbytt.

5.3 Soppdagen
9.3 Idrottsanläggningsmöte
10.3 RSHF årsmöte
12.3 Hantverkarmöte
13.3 Inventering av besöksplatser
byn/Leaderprojekt
19.3 Byarådets årsmöte
Helg i april: Loppis

I glittren emot solen
och fröjden er;
snart sjunken I som tårar
i jorden ner.
I, vinterns vackra blomster,
snart vissnen I,
men utaf edra tårar
skall blommor bli.

i

Inför loppis så kan det löna sig att kika in
i skåpen och reservera en bordsnummer
redan nu. Då går det undan när du börjar
prissätta.
Försäljningen
sköter
ju
föreningen om, så du behöver bara få
sakerna forslade till lokalen i god tid innan
öppningsdags, och hämta vinsten och
eventuellt
kvarblivna
saker
när
loppishelgen är slut.

Om några veckor endast
är allt förbytt:
af vårens väna blomster
står fältet prydt.
Dikten är skriven av Karl Alfred Melin
(1849 - 1919)
Snart byter vi till sommartid, sista helgen
i mars är det dags!

//

Evenemang i kommun
På
kommunens
internetsida
https://www.korsholm.fi/evenemangskale

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 13!
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