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Evenemang i lokalin

Laxsoppa serveras i lokalin lördagen den 8
juli kl 12-14 (eller så långt soppan räcker)
. Kom och njut av god soppa med
hembakt rågbröd och kaffe och kaka till
efterrätt. Pris 8€ för vuxna, 6€ för barn
under 12 år och gratis för barn under
skolåldern. Varmt välkomna!

25 år

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 hantverkare servera de 120
första
kunderna
ett
smakprov
ur
sortimentet.
Helena
Höglund-Rusk
serverar
en
25-årsdrink,
som
är
specialtillverkad för oss, och Krohn
serverar en godbit. Hantverkarnas lotteri
ordnas precis som vanligt.

Apan Anders & Barnens estrad besöker
oss traditionsenligt även denna sommar.
Tisdagen den 11.7 kl 17–18.30 håller
Apan och hans gäng program i lokalin för
våra yngre sommarfirare med bl.a. teater,
sång och pyssel. Ungdomsföreningen står
för serveringen av kaffe, saft och glass.
Välkomna!

Dagen till ära öppnar Sommaröhallen
redan kl 10 (som förr i världen) och håller
öppet normalt till kl 18.

Program vid Granösunds fiskeläge
i sommar

Byafesten
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 och besökare 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! Om
det mot förmodan regnar, inhiberas
loppiset.

Museet är öppet från 28.6 till 6.8,
onsdagar till söndagar klockan 12 till 17
samt torsdagar i juli till klockan 21. Som
guide och värd fungerar i sommar Willy
Varhama.

I
UF-lokalen
kokas
den
berömda
laxsoppan (se lokalins annons). På gården
ordnar Stall Orkidé ledd barnridning på
lokalgården kl. 12–13.30. Avgift 2€.

Den 5 augusti på Skärgårdsdagen håller
Granösunds fiskeläge tillsammans med de
andra museerna i Replot och Björköby
öppet hus mellan klockan 10 och 16. Vi
firar då att det förflutit 100 år sedan
Svennas Sven (Sven Back) föddes.
Födelsedagen
högtidlighålls
med
en
kakbuffé i Svennas stuga. Även fadern

På Byadagen lördagen 8.7 inviger vi två
nya utställningar. En konstutställning med
tavlor av Peter Borotinskij och en egen
utställning om lotsyrket i Vasa skärgård.
Invigning och kaffeservering sker klockan
14.
Replot församling håller friluftsgudstjänst
på museiområden söndagen 23.7 klockan
14.

Replot
Skärgårds
hembygdsförening
inviger två nya utställningar kl 14 (se
föreningens annons)
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skräddaren Edvard Backs broderier finns
till påseende under dagen.

Cancerpaddlingen närmar sig Vasa. Det
enorma
projektet
att
paddla
från
östgränsen upp längs kusten till den
västra gränsen har redan kommit över
halvvägs, och nu närmar man sig
hemhamnarna.

Hantverkarkvällarna hålls varje torsdag i
juli klockan 18 till 21 enligt följande:
6.7
Ekofoto
–
fotografier
på
ekologiskt sätt Vi framkallar fotografier
med framkallningsvätskor som vi själva
tillreder. En unik möjlighet att lära sig hur
ett mörkrum fungerar! Leds av Daniel
Beijar och Britt Al-Busultan.
Tillredning av Panikeröra med Bertel
Lindvik.

Nu har du möjlighet att träffa de modiga
männen och delta i detta fina projekt.
Paddlarna tar i land i Vasa Fiskehamn,
invid restaurangbåten Faros på tisdag 4
juli kl 14.
Kom med du med och delta i satsningen
och insamlingen.
https://www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/
sv/pressmeddelande/cancerpaddlarna-ivasa-4-7-klo-14/

13.7 Hantverkarkväll för hela familjen
Slöjda i naturen! Tälj din egen
flugsmätta, slangbella eller pilar med
Pontus Fred.
Tillverka ett armband av fiskkotor
med Anita Storm.

Strandjippo till förmån för
Cancerpaddlingens insamling

20.7 ”Fruntimmerskväll”
Gör ett te som passar dig med Anita
Storm.
Gör ditt eget schampo med Ann-Louise
Weckström från Vallnika.
Kvällen avslutar vi med yoga med Ulrika
Vestergård-Denward.

Som säkert de allra flesta känner till
utförs i detta nu Cancerpaddlingen med
bybon Anders Myntti i spetsen.
Vi i ungdomsföreningen kom på idén att
ordna ett strandjippo till förmån för deras
insamling.

27.7 Handarbetskväll
Flerfärgsstickning- och virkning med
Jeanette Rönnqvist-Aro. Vi tittar närmre
på hur man stickar Vallgrundtröjan och
skärgårdsspecifika ”krokasockor”.

Vi bollade först idén om att ordna nåt i
samband med att de passerar här under
själva
paddlingen,
men
den
idén
strandade i och med att det skulle ge oss
så osäker tidtabell för arrangemanget.

Medlemmar i Södra Vallgrund
Marthaförening r.f.

Därför landade vi i beslutet att ordna nåt
för att uppmärksamma deras fina initiativ
och modiga insats efter att de slutfört
paddlingen. Alla känner sig, tyvärr får
man väl säga, berörda och engagerade
när det kommer till sjukdomen. Så svårt
att hitta talkokraft och engagemang är det
inte! Och vem som är nästa i tur att ha
nytta av ändamålen för deras insamling
vet vi inte.

Scriptum har inbjudit oss att delta i
Bokfest i Björkö tisdagen den 4 juli
klockan 18 på Björkögården.
Presentationen gäller Jarl Nystrands och
Anita
Storms
bok
”Björkömöbler−
Björkökalusteet”.
Är du intresserad kontakta undertecknad.
Kristina M Back, tfn 0445140604
Cancerpaddlarna i Vasa 4.7 kl 14.
På Österbottens Cancerförenings hemsida
läste jag följande pressmeddelande:

Deras insamling går till för att försöka få
ihop pengar till en PET-röntgen till Vasa
Centralsjukhus och att stöda familjer med
cancerdrabbade barn.

Träffa
våra
modiga
paddlare
vid
restaurangbåten Faros strand på tisdag
4.7 kl 14!

Strandjippot kommer att hållas på
simstranden i Sommarösund onsdagen
den 26.7 med början kl 18. Så boka den
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kvällen i kalendern! Någon tidpunkt för
när jippot slutar på kvällen har vi inte
bestämt, men nog är vi där till åtminstone
kl 21. Så har du inte passligt att komma
tidigare på kvällen så kan man också
komma senare på kaffe och korv.

väder den kvällen så vi får en härlig och
trevlig kväll på stranden tillsammans.
Vi hoppas på stor uppslutning så att vi
säljer många bullar, kaffekoppar och
korvar på stranden!  Vi SES!
Ungdomsföreningen
gm Annelie Sten och Mariella Gull

Vi kommer att sälja kaffe, saft, bulla och
grillkorv under kvällen. Det fina med
försäljningen är att allt vi säljer den
kvällen är sponsrat så 100 % av
försäljningen
går
direkt
till
Cancerpaddlingens
insamling!
Så
kommer du och köper t.ex. en kaffe och
en sockermunk för 3€ så går dessa 3€ till
insamlingen!

Nyheter i korthet
- Uf Havsbandet finns nu på Instagram.
- Norra Vallgrund simstrand är uppdaterad
med lekpark.
- Arbetet med Vallgrundvägen lär börja
vecka 28.

Anders Myntti och Kaj Haakana, de två
som paddlar hela vägen, kommer att delta
på jippot. Förhoppningsvis kommer de 3
övriga
initiativtagarna
till
Cancerpaddlingen som sträckvis paddlar
tillsammans med Anders och Kaj också att
delta. Under kvällen berättar de om sina
upplevelser under de gångna veckorna ute
till havs. De har också med sig kajakerna
och utrustningen de haft med sig.

- Folkhälsans simskola pågår 3.-14.7.
Nybörjargruppen simmar kl 12-14 och
fortsättningsgruppen kl 14-16.
- Fotbollsträningar ordnas tisdagskvällar kl
19:00
på
Sjörosäng
ifall
folk
är
intresserade. Öppna motionsträningar för
dem som vill röra på sig. Ingen bestämd
ålder eller kön men förra året deltog
spelare från åldern ~13 -> 99. Patrik
Björkman
var
sammankallare
på
Facebook.

Ann-Katrine Burman och Yngve Lithén
kommer att stå för fin musik under
kvällens lopp på stranden.
Ungdomsföreningen
står
som
initiativtagare till evenemanget och ordnar
detta tillsammans med byns jaktförening
och byaråd.

Drone
Foto
är
en
lokal
fotograferingstjänst
i
Korsholm/Vasa.
Kontakta
Dag
Rönn
för
fotograferingstjänster
ovanifrån
med
drönare.

Har Du nån idé eller nåt du vill bidra med
angående jippot så ta kontakt med nån av
undertecknade.

Sommarprogram
Sommaräventyr i Södra Vallgrund 4.7 kl.
12–15
Kom med familjen på en äventyrsdag i
naturen. Du kan pröva på äventyrsbanor
på låg höjd. Kvarkens Naturskola deltar i
evenemanget och bjuder på naturäventyr.
Möjlighet att simma (ingen övervakning).
Grillmöjlighet finns, ta med egen matsäck.
Plats: Bullerås simstrand, Bulleråsvägen
330, 65930 Södra Vallgrund. Ålder: Hela
familjen.
Avgift:
Gratis.
Anmälning:
Senast 29.6. Minst 20 deltagare. Förlängd
till senast 3.7Anmälningar via kommunens
hemsida
https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsve

Alla som är aktiva på Facebook kan gå in
på evenemanget UF Havsbandet skapat
där
”strandjippo
till
förmån
för
Cancerpaddlingens
insamling”.
Klicka
gärna där om ni ämnar komma så får vi
en uppfattning i hur mycket folk som är
på
kommande.
Där
sätter
vi
ut
information
vart
efter
planerna
framskrider. Håll också ögon och öron
öppna i lokala medier!
Ifall det blåser en orkan eller regnar ett
monsunregn den kvällen hålls jippot i
lokalin istället. Men vi ska hoppas på fint
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rksamhet/aktiviteter/sommaraktiviteter/n
y-sida-3/
Tilläggsuppgifter:
Elisabeth
Wiklund tfn 050 517 6661

Egenland & Tarinanmetsästäjät
Yle kom på besök till byn en solig
sommardag, närmare bestämt 15.6 efter
att Nicke Aldén ringde upp mig p.g.a.
tipset jag skickade in för det nya
tvåspråkiga tv-programmet de planerar.
Sommaren 2017 filmar Yle runtom i
Finland. Inspelningsplatserna består av
tips från publiken. Två nya serier som
visar det bästa från våra viktigaste platser

Kajakpaddling
Enskilda personer eller grupper kan hyra
kajaker från kommunens fritid- och
kulturavdelning. Grupper kan även ta
kontakt för ledd paddling. Utflyktsmål,
rutt och tidpunkt enligt överenskommelse.
Tilläggsuppgifter: Elisabeth Wiklund tfn
050 517 6661 och Jessica Strandholm tfn
050 517 6662. Under semestertider kl. 8–
16 på tfn 044 727 7380.

Egenland är en ny reseguide till Finland. I
det här kulturprogrammet är det vi som
bestämmer vad som är kultur: Rutten
består av de platser och upplevelser vi
föreslår.

Öppen klättring ordnas i Vattentornet,
Rådhusgatan 32, Vasa på onsdagar och
söndagar. Avgift 5 euro, ingen anmälning
behöv.

Bland förslagen väljs de bästa platserna,
upplevelserna och personligheterna och
hjälper nya resenärer att hitta till byn.
Tillsammans presenteras vår skatt eller
smultronställe i ett videovykort som hela
världen kan ta del av. Vi blev utvalda som
en av 40, fastän 400 var föreslagna.

Besök utegymmen som finns i Korsholm.
Utegymmen är tillgängliga för alla, året
om och är gratis att använda. Du kan
träna mag-, rygg-, ben- och armmuskler
eller göra övningar med din egen
kroppsvikt som motstånd.
I Korsholm finns utegym på följande
ställen:
Karperö sportplan, Bäckstået 7, 65630
Karperö.
Korsholms idrottspark vid Botniahallen,
Prostövägen 2, 65610 Korsholm.
Kvevlax skidspår, Koskövägen 76, 66530
Kvevlax,1 km upp längs motionsbanan.
Replot sportplan, Vallgrundvägen 50,
65800 Replot.
Solf skidspår, Västersolfvägen 231, 65450
Solf.
https://www.korsholm.fi/uppleva/fritidsve
rksamhet/aktiviteter/sommaraktiviteter/

Den tiodelade, tvåspråkiga tv-serien
startar i Yle Teema & Fem i slutet av
2017.
Egenland lockar till att göra avstickare
från den planerade rutten, att bekanta sig
med både kända och okända under.
Tarinanmetsästäjät är ett nytt slags
dramaprogram där ett filmteam i varje
avsnitt gör en kortfilm på någon finländsk
ort. Skådespelarna samlar ingredienser för
manuskriptet på plats och ställe, som
skrivs och filmas där och då. Allting sker
under sex dagars tid, så det är bråttom
och trycket på att skapa en bra film ökar
dag för dag.

Välkommen hem Charlie!
Skäriteatern bjuder in till skratt. Fredag 7
juli är det premiär och sedan spelas
komedin Välkommen hem Charlie! fram
till 16 juli.

Det blir spännande att se vad de hittat på.
Vi råkas väl i helgen i byn?

Bokningar på skariteatern.sou.fi eller på
044 019 6499, mellan kl 10-12 samt två
timmar innan föreställningarna börjar.
VÄLKOMNA!
Föreställningar
förutom
premiären från måndag till söndag 10–
16.7 varje kväll kl 19, samt på söndag
16.7 även kl 14.

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 30!
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