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Reino Lähdemäki och Mikael Nylund - är
med under olika etapper.

Städtalko 17.5.2017

Onsdagen 17.5 med start kl 18 har vi
städtalko på olika håll i byn: vid
simstranden, byastugan, UF-gården och
längs vägarna. Kom med och städa där du
vill! Soppåsar finns att hämtas vid
simstranden.

- "Tanken är att det ska vara en
sympatiyttring
gentemot
andra
cancerpatienter. Vi vill väcka hopp och
stöda dem i deras kamp."
- "Enligt planerna ska vi avverka sträckan
i 30-40 kilometers dagsetapper. Vi räknar
med att paddla åtta till nio timmar per
dag."
- "Själva paddlandet kan bli en fysiskt
tung utmaning om vindförhållandena
råkar vara hårda. I mera vindstilla väder
är det i sin tur tålamodet som prövas
mest."
- "Vi sköter all logistik på egen hand. Efter
dagsverkena övernattar vi i tält. Men
andra slags logialternativ är inte uteslutna
om vi skulle erbjudas sådana."

Byarådet bjuder på grillad korv och UFH
på kaffe vid simstranden som avslutning
på kvällen. Byabastun är också varm, som
alla andra onsdagar.
Välkomna med, vi är glada för alla
hjälpande händer!
Södra Vallgrund byaråd r.f. och
UF Havsbandet r.f.
Vårlunch med marthorna

Anders berättar också att han enkom för
välgörenhetsprojektet fått en donation
från
en
fabrik
i
Karleby:
en
specialdesignad kajak.
- "Längs den långa paddlingsrutten
kommer det också arrangeras olika slags
jippon och tillställningar. Enligt schemat
ska
vi
ha
nått
Vasatrakten
i
midsommarhelgen"

Onsdagen den 24 maj 2017 klockan 12.30
äter vi lunch på Berny's i Replot.
Alternativ 1: Lax med hummersås.
Laktos- och glutenfri.
Alternativ 2: Grisnoisetter med choronsås.
Laktos- och glutenfri.
Pris: 12€
Meddela senast 21.5
Kristina tfn 044 514 0604
Kvinnor och män välkomna med!

Samtidigt samlar de in pengar åt Vasa
Centralsjukhus onkologiska enhet och
Österbottens
Cancerförening.
Som
insamlingsobjekt
har
de
en
PETRÖNTGEN, som skulle möjliggöra en
tidigare diagnostisering av cancer.

Cancerpaddlingen
Den 22 maj påbörjar Anders Myntti och
fyra andra välgörenhetspaddlingen längs
hela finländska kusten som blir cirka 1500
km lång. Starten sker i Vederlax vid ryska
gränsen och allra senast 12 juli är det
tänkt att gänget ska korsa målgången vid
Torne älv.

Via Österbottens Cancerförening vill de
understöda cancersjuka barn och deras
familjer. De vill också stöda och
uppmuntra alla cancerpatienter. Stöd
projektet och var med i kampanjen mot
cancer!
Alla
kan
delta:
företag,
kommuner, föreningar och privatpersoner.
De fem som deltar i maratonpaddlingen
har tänkt satsa tio euro per skaft.

Två av deltagarna - Anders Myntti och Kaj
Haakana - ska paddla hela sträckan,
medan de övriga tre - Mikko Luokkamäki,
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- "Jag hoppas också att folket i
Österbotten uppmärksammar insamlingen
och är redo att avvara en slant."

Minnesord över Rachel Lindgrén
(1931-2017)

Betala in för dig lämpligt bidrag i kampen
mot vår nya folksjukdom på Österbottens
Cancerförenings konto FI54 5672 4320
0016 86. Märk din inbetalning med texten
"Cancerpadd". Stort tack för ditt stöd!
(Insamlingstillståndets
nummer
RA/2017/290.)

Den 6 maj 2017 följde en stor skara
släktingar och vänner Rachel Lindgrén till
den sista vilan.
Rachel var hemma från Forsby i Nykarleby
och
kom
genom
giftermål
med
folkskolläraren Josef Lindgrén till Södra
Vallgrund, som blev hennes nya hemby.
Som den duktiga handarbetsmänniska
hon var, samlade hon byns kvinnor till
kurser i broderi och ryaknytning. Hon var
lärare i textilslöjd i byskolan och höll
också
kurser
inom
Korsholms
medborgarinstitut.

Följ
paddlingen
på
Instagram
och
Facebook
SyöpämelontaCancerpaddlingen2017.
Källor: infoblad Cancerpaddlingen 2017
och intervju med Anders Myntti i Byanytt
4/2017.
Öppna byars dag 10.6.2017

I missionssyföreningen, som hon var
ledare
för,
tillverkades
alster som
auktionerades
bort
till
förmån
för
hjälpbehövande i andra länder. Bystugan
var hennes skötebarn. Där samlade,
katalogiserade och vårdade hon varsamt
kläder och föremål från en gången tid.

Södra Vallgrund deltar i Öppna byars dag
10.6.2017
Program i UF-lokalen kl 11-14
Tillbakablickar
i
byn:
fotoorienteringsrunda till fots eller med cykel.
Start vid lokalin, där finns kartor över
rundan.
- Läs i Södra Vallgrund Byaråds
klippböcker om vad som hänt i skärgården
sedan 1991. Även äldre urklipp finns
sparade.
- Uf Havsbandets tygväskor finns till
försäljning
- Uf Havsbandet ordnar café med
smarriga bakverk mot en liten avgift
- Söderbybladets alla nummer finns att
bläddra i, alla tidigare nummer finns till
salu.
- Plantbyte på gården. Om du har för
mycket av något i din trädgård, kom och
dela med dig!
- Brandklubben visar upp sin nya brandbil
på UF-gården.

Som politiker och medlem av kommunens
bildningsnämnd
kunde
hon
bevaka
skolfrågor som berörde både den egna
byskolan och skolorna i grannbyarna. Hon
var också en god skriftställare och
medverkade i bokprojekten om Vallgrund
och Replot.
Vi tackar Rachel för hennes förtjänstfulla
arbete för hembygdens utveckling och
välmående.
Lisen Stolpe
Uppiffning tillsammans med
Strömsögänget?
Aktion Österbotten ordnade program förra
tisdagen för sina aktiva och motsvarande
aktiva
i
Kyrölandet
och
Mellersta
Österbotten då vi bekantade oss med
Strömsö och åt middag på Berny's där vi
fick höra om planerna för kommande
Världsarvsporten.

Kl 12-13.30
- Ledd barnridning med Stall Orkidé mot
en liten avgift
Södra Vallgrund Byaråd r.f. ordnar
målartalko på föreningens byggnader.
Samling vid simstranden.
Väderreservation
för
evenemangen
utomhus.

Britt-Marie Norrgård, som arbetar på
Aktion Österbotten, berättade dessutom
om byarnas möjlighet att bli utvald av
Yles programserie Strömsö.
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Vi efterlyser nu ett ställe i byn som skulle
kunna piffas upp av Strömsömänniskorna
i tv-programmet. Stället kan vara var som
helst och bli vad som helst, nästan.
Tanken är att vi skall hitta ett gemensamt
ställe i byn som vi vill förbättra med små
medel och göra trivsamt för oss alla. Om
vi hittar ett lämpligt objekt som faller dem
i smaken kanske vi får vara med i tv och
få idén genomförd! Hör av dig om du har
tips.

eller Facebook, så tar vi kontakt så fort vi
kan.
Agneta Wikman har bokat första Pop Uptillfället.
Hon
säljer
handmålade
linneklänningar i Sommaröhallen 14–
17.6.
Sommartorg i Sommaröhallen
Byafesten
och
Sommartorg
i
Sommaröhallen infaller i år 8.7.2017.
Sommaröhallen firar 25 år i år och vi firar
dagen med liten guldkant. Vi har bett två
olika hantverkare servera de 120 första
kunderna ett smakprov ur sortimentet.
Korsnäs mathantverk serverar en 25 årsskål och Krohns serverar en godbit.
Hantverkarnas lotteri ordnas precis som
vanligt.

Till minne av Agda
Det står ett träd där stugan fanns
ett träd med knotig stam
från gången tid ur sprucken bark
syns minnen välla fram
Man lyss man hör berättelser
från trädets levnadstid
och trädet viskar hemlighet
till trädet näst invid

I
UF-lokalen
kokas
den
berömda
laxsoppan och på gården får barnen rida
på Stall Orkidés hästar.

Det står där än på livets höst
med torr och bruten gren
för åldrig vandrare till tröst
vars dag nu blivit sen

Loppis vid gästbryggan ordnas som
tidigare. Den som anländer först väljer
bästa platsen och de följande radar upp
sig
på
passligt
avstånd
bredvid
föregående. Parkering vid simstranden, så
man inte kör över försäljningsartiklarna.
Ingen avgift för försäljningsplatsen, men
alla försäljare får hjälpa till med
marknadsföringen i egen bekantskapskrets. Start kl 10 och så håller vi på så
länge som det finns kunder, så kom i tid!

Med vårens kraft den fylldes nyss
med hängen utav gull
men hösten skördar gulnat löv
som återgår till mull
Lars-Ola Berg
Medlemsavgift

Gårdsloppis i sommar?

I
tidningen
finns
information
om
byarådets styrelse och medlemsavgiften.
Medlemsavgiften, 5 euro för vuxna och 1
euro för barn under 18 år, kan även
betalas i Sommaröhallen.

Om du inte vill "dra ner alla saker" till
gästhamnen, eller om du hellre vill delta i
programmet som ordnas den dagen, men
ändå har något att sälja så kan du ordna
gårdsloppis i sommar!

Pop Up i Sommaröhallen
Nu har du möjlighet att öppna din
tillfälliga butik i Sommaröhallen! Vi tog
fasta på mode-ordet "Pop Up" och ger nya
hantverkare chansen att visa upp sina
hantverk för hantverksglada köpare.
Boka din plats i cafét en dag, en helg
en hel vecka och visa upp dina
produkter! Kontakta Marléne 050
8494 eller Monika 040 586 7958 via

Samla det du vill sälja i en skottkärra eller
i garaget och meddela oss andra via
denna
tidning,
via
Sommaröhallens
anslagstavla, via butikens anslagstavlor
och
via
Vallgrund
och
restenfacebookgruppen så kommer vi på
uppköp!

eller
fina
596
sms

Loppismöjlighet finns också i år på
Sommaröhallens gård i augusti och
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september. Försäljningsplats kostar 3
euro per dag, befintliga terrassbord kan
användas för ändamålet. Avgiften för
platsen tillfaller Byarådet.

när de fiskar. Då en flock salskrakar
landar så finns där genast en flock trutar
som vet att de kommer att skämma upp
fisk så att de också får ett skrovmål."

Skäriteaterns teaterdagläger

Nästa REKO Replot utdelning

Teaterknotten ordnas för 5-7 åringar 1214.6 kl 9-12 på Brännkull i Replot.
Teaterdaglägret kostar 20 euro/barn, i
priset ingår mellanmål. Möjlighet till
frukost kl 8-9 finns, fem euro/barn/dag
tillkommer. På programmet bland annat
teaterlekar, sång och dans med mera.

Nästa REKO (Rejäl Konsumtion) Replot
utdelning sker onsdag 24.5 kl 16.3017.00 vid Sales parkering. Hittills har
Ylimartimos lähijuustola marknadsfört sina
ostar och yoghurtar.
Tidigare har Mia & Ninas Bär levererat
grönsaker, Kvarnfors Gård har levererat
ägg från frigående höns, Glada knorren
har levererat griskött, Kodials Eko har
levererat örter och grönsaker, Jungells
potatis har deltagit och Rodas Ekogård har
levererat kött från ekologiskt lantbruk.
Säkert har många fler deltagit, dehär
namnen syntes i samband med förra
REKO-utdelningen.

Teaterkrank ordnas för 7-14 åringar 5-9.6
kl 9-15 på Brännkull i Replot. Teaterlägret
kostar 60 euro/barn (55 euro/barn om fler
än ett barn/familj) Priset innehåller en
lunch/dag samt mellanmål. Möjlighet till
frukost kl 8-9 samt "eftis" kl 15-16 finns,
fem
euro/barn/dag
tillkommer.
På
programmet bland annat teaterövningar,
sång och dans, ansiktsmålning, akrobatik
med mera.

Beställningar skall man göra via Facebook,
men om ni inte är aktiva där så kan ni
säkert sambeställa med någon som är
facebookanvändare.

Anmälningar på telefonnummer 050 300
3297/Johanna före 17.5. Begränsat antal
platser.

Inför nästa nummer

Läst och lånat

Nästa
nummer
utkommer
efter
midsommar.
Sommaröhallen
ändrar
öppethållningstiderna
från veckoslutsöppet till "öppet varje dag" inkommande
måndag 22.5. Vi hade besök av en
busslast turister redan första dagen, och
nu på torsdag kommer följande. Då
kommer en grupp handarbetsintresserade
Tammerforsbor på besök.

Jaktföreningen har egen facebooksida, och
där hittade jag några vårtecken.
14.3 flög gässen över "Sjörusäng"
17.3 anlände tofsvipan och några svanar
18.3 flög gråhägern över Norra Vallgrund
20.3 kom pilfinken, en dag tidigare än i
fjol
24.3 kom staren och tranorna
25.3 anmäldes en bofink och rödhake
2.4 kom en turkduva
22.4 hittade Rolf Snygg första fästingen
på sin hund.

Sommaröhallen far förresten till Björkö
och marknadsför sig där 17.6 då "Förälska
dig
i
skärgården"-dagen
ordnas.
Programmet omfattar bl.a. marknad med
lokala produkter, mat, musik, dans,
postroddsbåtar,
minikryssning
och
fotoutställning. Kanske vi ses där?

I facebookgruppen "Vallgrund och resten"
skrev Hasse Snickars att han sett
salskraken 11.4. Martin Håkans berättade
att "det är nog bara i flytten vi ser
salskrakar. På vårarna har de så bråttom
så de syns sällan men på hösten ses de
oftare. Det finns några platser i
Revifjärden vid vägbanken där de pausar
och fiskar på vägen söderut. Annars
använder de samma taktik som skarvarna

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 25!
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