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För att fira Finland 100 år bjuder
föreningen deltagarna på pannkaffe med
bulle. Björkökretsen också inbjuden.
Behöver du skjuts ta kontakt med
undertecknad.
Nya medlemmar välkomnas!

Sommaröhallen
övergick
till
septemberhelgöppet, men får ännu besök
av grupper på vardagar. På onsdag 13.9
t.ex. kommer en veteranbilsgrupp på ca
30-40 personer. De startar kl 18 från
Vasa. Många gamla fina fordon att titta på
då, och många trevliga veteranbilister att
språka med. Väderreservation. Dagen
efter kommer en grupp på närmare 60
personer från Lillkyro.

I höst samlas vi måndagar jämna veckor
mellan
klockan
14
och
16
i
Sommaröhallens cafeteria:
2.10, 16.10, 30.10, 13.11 och 27.11.
Dessutom har vi möjlighet att delta i
Replotmarthornas resa till handarbetsmässan
i
Seinäjoki
30.9.2017,
se
föreningsspalten.
Kristina M Back, ordf.
Tfn 0445 1406 04

Sommaröhallen stänger 24.9 och öppnar
igen efter mitten av november.

Aktiastiftelsen i Vallgrund

Bya-arkivet
Arkiveringsgruppen
startar
igen
måndagen 18.9 kl 18. Föreningarnas
material katalogiseras och vi arbetar som
en studiecirkel med stöd från SFV
bildning. För att få utgifterna täckta skall
studiecirkeln redovisas, med bland annat
närvarolista, och minimiantalet för en
studiecirkel är fem personer.

Aktiastiftelsen i Vallgrund har i år delat ut
34 000,- till följande föreningar, med
verksamhet
i
Vallgrund
bygden:
Understödsföreningen för svenskspråkig
missbrukarvård 500,Vallgrund Hem och skola/daghem 2000,Uf Havsbandet 6000,Norra Vallgrund Uf 3000,Folkhälsan i Replot 1500,Replot skärgårds hembygdsförening 700,Föreningen Skräddar-Antas stuga 2000,Vaasan
Meripelastusyhdistys 750,WAU Oy, motionsklubb i Vallgrund
skolan 400,Södra Vallgrund Byaråd 2300,
Skärgårdens
skolor,
gemensamt
projekt 1600,FRK Replot avdelning för ungdoms- och
knatteläger 400,Korsholms 4H-klubb 1000,Södra Vallgrund Båtklubb 1400,IF Kvarken 2200,Skäriteatern 1000,Södra Vallgrund Jaktförening 2000,Norra Vallgrund Jaktförening 2000,Österbottens cancerförening 1500,Estrad evenemang ”Barnens kalasturne”

Det gör inget om man är fler! Arbetet går
snabbare och det är dessutom roligt!
Välkommen in och lär dig om byns
historia. Det finns ännu några orörda
ämnesområden. Vi förevisar också gärna
hur långt vi har kommit, vik in och bli
imponerad!
A
Marthorna
Marthorna
samlas i Svennas
Svennas stuga
Granösunds
fiskeläge
måndagen den 18
september 2017,
klockan 14.
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sponsorering 250,Cykelhjälmar
till
alla
skolelever
i
skärgården i åk 1 hösten 2017 ca 800,Gemensam
Aktiastiftelsesatsning:
ca 700,Margareta Hjerpe

gynnas av fint väder var inte alls givet
den här sommaren.
Huvudpersonerna
som
paddlat
kom
sjövägen till jippot och möttes av varma
applåder när de steg i land. De berättade
för publiken om sina upplevelser och
syftet med deras långa paddling.
- Vi har samlat på oss naturupplevelser
och måtte jag ha världsrekord i mjölksyra,
sa Anders Myntti.
- Vår kamratskap är av bästa sort och vi
vet personligen vad en cancerdiagnos
innebär.
- Nu vill vi samla pengar för att möjliggöra
tidig diagnosticering. För ju tidigare
cancer upptäcks desto bättre är utsikterna
för att tillfriskna, sa Myntti.

Annat nytt på gång
Ännu
obekräftad
information,
men
förslagsvis ordnas Folkhälsans träffar för
äldre i lokalin 19.9 kl 12.30-15 och 3.10,
17.10, 31.10 samt 14.11.
Yoga i Folkhälsans regi föreslås starta
17.9 kl 17-18.30 i vindsrummet i lokalin.
Följ med i annonsering på anslagstavlan i
butiken.

Målet för Cancerpaddlingens insamling är
att samla medel till Vasa centralsjukhus
onkologiska avdelning för en PET-röntgen
och stöda cancerdrabbade barnfamiljer via
Österbottens Cancerförening."

Vi efterlyste byggare till ett skåp för
byastugans inventarier i början av året.
Skåpet skall byggas på plats på vinden i
lokalin. Än har ingen anmält sig,
antagligen för att fel telefonnummer
skrevs i uppmaningen. Sannas rätta
telefonnummer är 040 770 9951. Hör av
dig, du som kan tänka dig spika upp
skåpstommen och dörrarna. Ju förr skåpet
är klart desto bättre för inventarierna.

Markku Suoranta, verksamhetsledare i
Österbottens Cancerförening, skickade
hälsningar till besökarna efter kvällen "Det
blev fina 404,90 euro i insamlingsbössan
som jag hade framme på ert fina
evenemang förra torsdagen. Ha en
fortsatt fin sommar och TACK!"

Skadegörelse
Dörren till grillkåtan var ur bruk tillfälligt i
början av augusti. Någon hade öppnat
dörren så hårt att gångjärnen slitits loss
och handtagsmekanismen gått sönder.

Kvällen som helhet inbringade drygt 3200
euro.
Insamlingsbössor finns fortsättningsvis i
butiken och i Sommaröhallen.

Tidigare hade någon enligt rykten sluppit
in i skolan, rökt och fått eld på papper i
skräpkorgen.
Elden
hade
lyckligtvis
släckts, men rök och vatten hade de
uppmärksamma byborna fått vädra bort
och torka upp.

Finland 100 år
Vi
kom
nästan
upp
till
önskat
deltagarantal i skärens gemensamma
firande av Finland 100 år.

En kväll för Cancerpaddlingen

Skördefesten
med
skördemarknad,
program samt mat och musik i lokalin
måste tyvärr inhiberas på grund av för få
deltagare. Vi får se om bidragsgivaren
godkänner nya planer för ett annat tillfälle
eller om bidraget måste återbetalas.

ByaNytt skrev bland annat såhär om
evenemanget.
"Fin kväll var det, när tre föreningar i byn
förverkligade ett Strandjippo i slutet av
juli till förmån för Cancerpaddlingens
insamling. Paddlingen är över, men
insamlingen pågår under hela året. Att
strandjippot i Södra Vallgrund också skulle

En uppmaning till alla efter att vi delade
ut reklamen i byn är att se över
informationen på sin postlåda. Syns
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ägarens namn och/eller adress på lådan?
Och är postlådan hel och tömd? Om ingen
tömmer postlådan kanske den inte heller
behöver finnas kvar?

denna bok skall inspirera till vidare
diskussioner och att vi får lära oss mera
av varandra.
I
folktradition
tar
man
fasta
på
övergångar av olika slag, från barn till
vuxen, ogift till gift, från levande till död.
Detta ritualiseras på olika sätt, genom
konfirmation, bröllop och begravning. På
samma sätt som livet delas upp i olika
faser,
delas
året
upp
av
olika
märkesdagar. Detta är ett sätt att skapa
en ordning som också symboliserar och
ger en uppfattning om tidens gång."

Medlemsavgift
Södra Vallgrund Byaråd r.f. samlar ännu
in medlemsavgifterna i Sommaröhallen.
Medlemsavgiften är 5 euro för vuxna och
1 euro för barn.
Hittat i bokhörnans lager
Jag hittade en intressant bok i bokhörnans
lager nu när alla böcker genomgick
ytterligare
en
"säljeller
slänggranskning". Den heter Årets dagar
med finlandssvenska traditioner och är
skriven av Monica Lundström.

Trettio dagar har november
April, juni och september.
Februari tjugoåtta allen
Alla de övriga trettioen
Januari börjar året
Februari kommer näst.
Mars, april har knopp i håret
Maj och juni blommar mest
Juli, augusti och september
Härlig sommar är det då,
Men oktober och november
och december är så grå.

Såhär skriver hon i början av boken. "Mitt
intresse för att skriva den här boken
uppstod då jag upptäckte att det fanns ett
behov av kunskap om vår finlandssvenska
kultur både bland studerande och också
bland dem som redan arbetar inom
vården. Även för min del ville jag forska
mera i vad alla dessa dagar, som är
omnämnda i vår almanacka, egentligen
har för betydelse.

Höstdagjämning
Den 22 eller 23 september är det
höstdagjämning, natten har hunnit ikapp
och går om dagen i längd. Vid
höstdagjämningen har jorden hunnit
halvvägs
mellan
midsommar
och
midvinter och då är dygnets mörka och
ljusa del exakt lika långa över hela jorden!
Nu är naturen som vackrast med
flammande färger och luften är klar och
frisk

Syftet med boken är att den skall kunna
användas som stöd i diskussioner och
aktiviteter.
Speciellt
äldre
personer
uppskattar då gamla traditioner diskuteras
och att de själva får ge sina minnen
vidare. Det är hos vår äldre befolkning all
den tysta kunskapen finns. På det sättet
lever våra traditioner kvar och vi skapar
med
enkla
medel
positiva
och
meningsfulla stunder i vardagen. Jag
hoppas att jag på detta sätt kan förmedla
vidare någonting av vår kultur och
inspirera till att söka mera kunskap.

Höstens sista blomma
Jag är höstens sista blomma.
Jag blev vaggad uti sommarens vagga,
jag blev ställd på vakt mot nordens vind,
röda flammor slogo ut
på min vita kind.
Jag är höstens sista blomma.
Jag är den döda vårens yngsta frö,
det är så lätt att som den sista dö;
jag har sett sjön så sagolik och blå,
jag hört den döda sommarens hjärta slå,
min kalk bär intet annat frö än dödens.

Alla har vi individuella minnen och
traditioner hur våra helger firas. Men i
huvudsak firar vi ändå rätt likadant i hela
Svenskfinland. Och mycket att samtala
om och intresse för att dela varandras
berättelser finns. Hur förbereddes jul,
påsk och midsommar? Vilka sånger
sjöngs, när var det dans och hur ställde
man till hela kalaset? Det är meningen att

Jag är höstens sista blomma.
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jag har sett hösten djupa stjärnevärldar,
jag skådat ljus från fjärran varma härdar,
det är så lätt att följa samma väg,
jag skall stänga dödens portar.
Jag är höstens sista blomma.
(Edith Södergran)

York. Högkvarterets tomt och byggnader
är en internationell zon. Det innebär att
FN har sin egen flagga, sina egna
frimärken och sin egen säkerhetsstyrka.
FN:s officiella språk är arabiska, engelska,
franska kinesiska, ryska och spanska.
Under ett möte kan en delegat tala vilket
som helst av de officiella språken och talet
tolkas samtidigt till de andra officiella
språken.
FN har fyra huvudmål
- att bevara freden i världen
- att utveckla vänskapliga förbindelser
mellan länderna
- att genom samarbete hjälpa till att
förbättra levnadsvillkoren för människorna
i de mindre utvecklade länderna, minska
svälten, sjukdomar och analfabetism och
förbättra
respekten
för
människors
rättigheter och frihet.
- att vara en mötesplats där olika länder
kan enas om hur de ska nå dessa mål.

Alexis
Kivi
dagen
(Den
finska
litteraturens dag, 10 oktober)
Aleksis Kivi, egentligen Alexis Stenvall,
föddes den 10 oktober 1834 i Palojoki by i
Nurmijärvi socken, Nyland, död där den
31 december 1872, var en finländsk
författare och dramatiker. Han blev alltså
endast 38 år gammal. Då han inledde sin
författarbana
fanns
inte
någon
finskspråkig litterär tradition, endast
enstaka andra författare skrev på finska.
Kivi var tvungen dels att utveckla det
finska språket, dels att möta fördomarna
mot finska som ett litterärt språk.
Fast
Kivi
egentligen
hade
ett
svenskspråkigt släktnamn, var hans
modersmål
finska
och
hans
släkt
finskspråkig, men hans föräldrar kunde
också svenska och i skolan läste Kivi
svenska. Ordet Kivi betyder sten. Inom
Finlands kultur är han odödlig genom sina
verk; Sju bröder och Sockenskomakaren.
I sina verk skildrade Kivi det finska folket
på ett humoristiskt och varmt sätt.

Fler dagar kommer i senare nummer.
Pop Up i Sommaröhallen
En butik inne i butiken? Eller utanför
butiken? Om du vill, är du välkommen att
komma och visa upp dig och dina
hantverk i Sommaröhallen. Ännu hinner
du! I november och december går också
bra. I Pop Up butiken sköter du
försäljningen själv, men får vid behov
använda bankkortsapparaten. Kontakta
Marléne eller Monika, så hjälps vi åt med
marknadsföringen.

FN-dagen (24 oktober)
Förenta nationerna är en organisation som
består av självständiga stater som gått
samman för att arbeta för freden i
världen. Målet är att bygga en bättre,
tryggare och rättvisare värld.

På gården kan även loppis ordnas. Eller
skördemarknad, även om den tidigare inte
blev av. Befintliga bord på terrasserna kan
användas. Det behöver inte vara stora
mängder du kommer med. Om du har två
liter saft eller bär för mycket kan du
mycket väl komma till Sommaröhallen och
sälja dem. Tänk vad köparen skall bli
glad! Tilläggsuppgifter och priser fås av
Monika.

Idén till att grunda FN kom till under
andra
världskriget
när
miljontals
människor dödades och for illa. Ledarna i
många länder var övertygade om att man
behövde samarbeta för att hindra framtida
krig. FN föddes inte över en natt, utan det
behövdes många års planering innan
organisationen blev till. Den 24 oktober år
1945 firas över hela världen som FN:s
födelsedag.
Till
en
början
var
medlemsländerna 51 till antalet. I dag har
antalet medlemmar ökat till 191. (År
2011)
Medlemsländernas
representanter
sammanträder i FN:s högkvarter i New

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 40!
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