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- Det var först då släktgården ute i
Sommarösund skulle renoveras som min
kusin Christer hittade ett skrin under
golvplankorna. Tror åtminstone det var
Christer. Alltnog. Där fanns farfars
minnesanteckningar från åren 1917-18
plus en medalj från kriget. Där fanns
också ett brev från brodern Ernst som var
skrivet några veckor före han dog. Där
fanns också de brev som min pappa
(Sven, f. 1931) och mina två farbröder
ute vid fronten hade skrivit till varandra
under andra världskriget. De hette Ernst
och Åke. Farfar döpte alltså sin äldste son
efter lillebror som aldrig kom hem från
Tyskland.

stänger nu på söndag 17.12 kl 18.
Claus Stolpe i Sommaröhallen söndag
17.12 klockan 12.30-15.
De som ännu har några julklappar oköpta
kan söka sig till Sommaröhallen på
söndag 17.12.
Förutom allt annat trevligt som ju finns
där kommer Claus Stolpe att vara på plats
klockan 12.30-15 och samtala om sin nya
bok ”Det stora kriget 1914-1918”. Boken
återger det första världskriget. Men det
finns en klar koppling till våra trakter.
- Boken är tillägnad min farfars bror Ernst,
vars grav jag hittade en bit från
Hamburgs flygfält på valborgsmässoafton
2012. Han var med i den så kallade
jägarrörelsen. Alltså de nära 2.000 man
som i hemlighet tog sig till Tyskland för
att få militärutbildning där, berättar Claus.

Boken inleds alltså med en redogörelse för
Finlands väg till självständighet. Med
avstamp från ”skären”. Därefter går vi
vidare, till varför det första världskriget
alls bröt ut. En rätt invecklad historia, rent
ut sagt. Själva krigshändelserna upptar
sedan ungefär hälften av bokens innehåll.
- Det handlar om en översikt. Det är
endast i undantagsfall jag går in på
detaljerade
redogörelser
över
truppförflyttningar och annat. Däremot
försöker jag ta upp en del tekniska
landvinningar på ett överskådligt sätt.
Flygvapnet utvecklades ju snabbt under
första världskriget. Dessutom var det nu
som stridsgas och pansarvagnar kom in i
bilden. För att inte tala om att
maskingevär och kanoner hade utvecklats
i rask takt.

Tanken var att de här gossarna senare
skulle återvända hem för att ställa till
oreda för ryssarna. I själva verket hann
Finland förklara sig självständigt medan
pojkarna var där. De som återvände
hamnade därför in i ett inbördeskrig.
Att hitta den där graven kändes rätt
speciellt. Så det är ingen slump att
gravstenen pryder omslaget på boken.
- Ernst Stolpe var väl nog den i vår släkt
som har varit mest ensam då han dog.
Inte kunde han väl tro att brorsans
barnbarn skulle föra blommor till hans
grav nära 100 år senare.

Det sista avsnittet handlar sedan om vad
som skedde efter kriget. Gamla imperier
upplöstes och en mängd nya stater såg
dagens ljus. Dessutom bred den allmänna
rösträtter ut sig efter kriget. Men till ett
fruktansvärt pris i termer av miljoner och
åter miljoner döda.

Bland Claus’ släktingar så hade varken
han eller någon annan känt till att farfar
Alexander hade deltagit i den här kampen.

Vilket intresse har vallgrundbor och andra
av det här? - Det varierar säkert. Men av
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de böcker jag hade med mig 10.12 gick
alla åt, utom en. Då hade vi ändå inte gått
ut med infon före dagen innan, genom
Facebook-gruppen ”Vallgrund och resten”.
Så det var väl inte alla som hann se det
där, kanske. Den bok som nu blev över
finns kvar på Sommaröhallen. Men jag
måste förstås skaffa fler. I nuläget är mitt
lager tomt, så jag får fixa det där via
förlaget. I bästa fall kunde jag komma ut
hit med lite fler böcker i början av veckan
om jag bara får allting ordnat. Men om
inte förr så är jag ju på plats på söndagen
sen.
A
Kommande fusionsförhandlingar

tidsluckor! Först
tiderna alltså!

till

kvarn

får

bästa

SMSa in tomtebeställning funkar också:
040 352 4297 Ring är troligen sämsta
alternativet eftersom det är svårt att höra
när buteljeringsmaskinen går på brygget,
så får ni ej svar, ring igen om en stund!
Priset för denna förmedlingstjänst i bästa
jultid är endast 40 euro. Pengarna går till
tomtarna,
chauffören
&
Ungdomsföreningen i lika delar. Patrik Björkman /
Facebook "Vallgrund och resten"
Macken blev Scharken!
Scharken Replot
Café och pizzeria

Välkomna
att
diskutera
Korsholms
kommande fusionsförhandlingar i ReplotBjörkö skola måndag 18.12 kl 18.00.

Öppethållningstider
Må - to kl 9-18
Fre - lö kl 9-21
Sö kl 12-20

Deltar
gör
kommunfullmäktiges
ordförande
Carola
Lithén,
kommunstyrelsens vice ordförande Anita
Sundman
samt
flera
av
våra
skärgårdspolitiker.
Moderator: Minister Ole Norrback
Arrangör: SFP i Replot-Björkö

Vi serverar pizza:
Fredagar kl 14-21
Lördagar kl 12-21 och
Söndagar kl 12-20

Kommunfusionsutredningen

Nu på lördag 16.12.2017 kl 9.00 öppnar vi
upp Scharkens fiskdisk inför jul. Vi
erbjuder fiskdelikatesser som hör till
julbordet. På lördag 16.12 håller vi
provsmakning av Scharkens strömmingsinläggningar
samt
möjlighet
att
förhandsbeställa.
Välkommen
in
för
uppköp av julens fiskprodukter!
Hälsar Snickars Deli

Kommunens
officiella
tvåspråkiga
hörande- och informationsmöten om
kommunsammanslagningsutredningen
hålls enligt följande:
23.1.2018 Replot-Björkö skola
24.1.2018 Korsholms kulturhus
29.1.2018 Korsholms kulturhus
(finskspråkigt)
31.1.2018 Solf skola
7.2.2018 Norra Korsholms skola
13.2.2018 Kvevlax skola
20.2.2018 Tuovilan koulu
Samtliga informationstillfällen inleds kl.
18.00. Källa: www.korsholm.fi

Vallan sände hälsningar åt oss före deras
höstsäsong slutade i november. "Sen syns
vi nästa år i februari. Passa på att pröva,
njuta av alla nytillkomna konkurrenter
medans vi håller stängt! H team Vallan"
Fackeltåget i söndags

Tomtebeställning

Tack till Gerbykören för det fina
uppträdandet i lokalin 10.12! Lättsamt och
trevligt med många bekanta julsånger
samt humoristiskt mellanprat mellan
låtarna. Och barnen dansade till allt! Det
var den absolut den bästa julkonserten
hittills i år. h. en i publiken.

Tomten tar emot beställningar med hjälp
av Norra Vallgrund UF i år också! Enklaste
är att skicka åt mig på Facebook när ni
önskar tomten ska komma - skicka
önskemål om tid och också om en tidigare
eller senare tid en den önskade passar,
eftersom
tomten
har
begränsade
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Outdoor, Akku Salminen,
Brewery,
Silmäasema
Näkökeskus.

Favorit i repris
Vad kommer vi att minnas från året som gått?
Här är åtminstone en av mina favoriter:
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.

Bock's Corner
Wasaborgin

Donation till Cancerpaddlingen 2017
Så här skrev Solf Service i sitt inlägg på
Facebook 26.7.2017
"Bästa Kunder!
Under åren lämnar det pengar över när något
har gått snett när kunder har tankat på våra 2
automater. Det kan vara att kunden inte
förstått hur man ska göra vid tankning, tiden
att tanka har gått ut, eller att kunden inte
brytt sig att komma in efter överbliven slant
efter
tankning.
Dessa pengar som kunderna inte löst ut,
kommer vi nu att donera till Cancerpaddlingen
2017 som vi besöker ikväll 26/7 2017 i Södra
Vallgrund i samband med det strandjippo som
ordnas
för
Cancerpaddlingen
av
Ungdomsföreningen
Havsbandet.
Alla är välkomna att delta i detta tillfälle och
stödja
Cancerinsamlingen
2017.
Summan som doneras för våra kunders
räkning är 425€ Solf Service tackar sina
kunder för donationen. Mvh Stina och Yngve
Snickars"

Två av deltagarna - Anders Myntti och Kaj
Haakana - ska paddla hela sträckan, medan
de övriga tre - Mikko Luokkamäki, Reino
Lähdemäki och Mikael Nylund - är med under
olika etapper.
- "Tanken är att det ska vara en
sympatiyttring
gentemot
andra
cancerpatienter. Vi vill väcka hopp och stöda
dem i deras kamp."
Samtidigt samlar de in pengar åt Vasa
Centralsjukhus
onkologiska
enhet
och
Österbottens
Cancerförening.
Som
insamlingsobjekt har de en PET-RÖNTGEN,
som
skulle
möjliggöra
en
tidigare
diagnostisering av cancer.

Vasa Andelsbank - Vaasan Osuuspankki
den 11 maj
"Igår 10.5. var det drömmarnas motionsdag,
vilket också en stor del av bankens personal
uppmärksammade
genom
att
gå
på
gemensamma promenader och cykellänkar. Vi
kommer, som en del av helheten, att betala in
en liten stödsumma till välgörenhetsprojektet
Syöpämelonta - Cancerpaddlingen2017.
#drömmarnasmotionsdag #opirörelse"

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.
- "Jag hoppas också att folket i Österbotten
uppmärksammar insamlingen och är redo att
avvara en slant."

Ab Wikström Media Oy den 16 mars
"Ibland åtar vi oss sponsoruppdrag. Nyligen
fick vi möjlighet att hjälpa Syöpämelonta Cancerpaddlingen2017
med
ett
snyggt
utformat informationsblad. Vi lyfter gärna
fram denna beundransvärda insats, som görs
för att samla pengar till en PET-röntgen och
för att hjälpa familjer med cancerdrabbade
barn."

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.)

Hoppets Stjärna

Och tänk vilken fest vi hade för paddlarna när
de kom hem! Publiken, musiken, serveringen
och det fina vädret gjorde allt så mycket
bättre.

Bodil Salonen fungerar som ombud för
Hoppets Stjärna i skären. Om ni städat
era skåp och lådor så för överskottet till
insamlingen. Kläder, skor, husgeråd,
sportartiklar, leksaker, mattor, gardiner
o.s.v. tas emot. Inte elektronik. Obs! Allt
skall vara rent och helt! Vid frågor är det
bara att ringa eller sms:a Bodil 040-525
1443.

Ännu kan du delta i insamlingen. Här är
några av sponsorerna som deltagit. Detta är
plockat från nätet, listan är absolut inte
fullständig!
Södra
Vallgrund
Handelslag,
Ekosoppi, Kurre Erä ja Kalastus, Scandinavian
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7.3 Besök till Kvarken Brewery i Panike.
21.3 Spök i påsk - spökberättelser på
Stundars, restaurang Hemmers Obs!
annat klockslag kl. 18.30-21.
4.4 Henrik Fågelbärj berättar om sin resa
längs med den Transsibiriska järnvägen,
Carola Hallvar-Söderström berättar om sin
Jorden runt- resa. Plats: Korsholms
ämbetshus, fullmäktigesal.
18.4
Gravgårdsguidning
i
Vasa
tillsammans med Henrik Fågelbärj och
Barbro Nedermo. Vi samlas vid porten till
den gamla begravningsplanen.
Anmälning till Kavata kamrater träffarna
görs till Korsholms vuxeninstitut i januari
Kontaktpersoner: Susanna Sund, tel.
050 3450501, susanna.sund@korsholm.fi
Annica Reini tel. 3277165, 0500 162112,
annica.reini@korsholm.fi

Idrottspremieringar
Korsholms
kommun
premierar
framgångsrika idrottare, årets eldsjäl och
årets kulturperson i Kulturhuset fredag
5.1.2018 kl. 18.00.
Kriterier
för
idrottspremieringar:
- Medalj i FM, NM, EM, VM eller
representerat Finlands landslag.
- Personen skall vara bosatt i Korsholms
kommun då medaljen tagits.
På Korsholms kommuns hemsida hittas år
2016 lista på premieringar. Om det är ett
tryckfel eller om 2017 års lista har lämnat
bort berättas inte. Men i listan hittade jag
följande:
Fred Marie IF Femman FM-silver —
Stafett, skidorientering - Damer 150
Grattis till medaljen i efterskott!
https://www.korsholm.fi/uppleva/idrott/id
rottspremieringar/

Så var vi här då igen
Årets sista dagar framför oss. Nytt år, nya
möjligheter men ändå samma intressen
och rutiner. Eller?
Hur vore det med lite aktivitet på
måndagskvällarna?
Vi
samlas
i
Sommaröhallen och forskar i och sorterar
materialet som finns i arkivet. Just nu har
vi julpaus, men vi börjar igen i januari, så
fort
ledigheterna
tagit
slut.
Om
antikvariatavdelningen lockar mer får du
gärna komma och hjälpa till med det i
stället!
Eller på söndagskvällarna? Vallgrund
stickjunta skall börja träffas i lokalin efter
nyår. Söndagen 7.1.2018 mellan 18.30
och 20 börjar vi. Varannan söndag är
tänkt för träffar.
Allt eftersom föreningarna meddelar sina
aktiviteter nästa år så har vi säkert lika
mycket att välja mellan och delta i som vi
hade i år. Hur livlig är inte denna by,
egentligen?

Julhälsning
God jul och gott nytt år
tillönskas alla medlemmar!
Södra Vallgrund Handelslag
Kavata kamrater
Kavata kamrater är vänskapsträffar för
personer över 65 år där samlingsplatsen
fylls av gemenskap, skoj och glädje.
Målet är att skapa sociala möten för äldre
och på så sätt minska ofrivillig ensamhet,
som är ett växande problem i vårt
samhälle. Träffarna ordnas av Fritid- och
kultur och Korsholms vuxeninstitut.
Kavata
kamrater-träffarna
ordnas
regelbundet varannan onsdag kl. 14-16
i olika kommundelar, Smedsby, Solf,
Kvevlax och Replot-Björkö skärgård.
Deltagaravgift
17,50€/termin,
kaffeservering ingår.
Program våren 2018
fredag (obs fredag istället för onsdag!!)
26.1
Presentation
av
Svenska
litteratursällskapet.
Adress:
Handelsesplanaden 23, 65100 Vasa
7.2 Guidning i Hartmans hus i Vasa, vi
samlas utanför apoteket
21.2 Besök till Spinneriet i Koskö (Koskö
gamla skola).

Med dessa små ord önskar jag dig
en god jul och ett riktigt gott nytt år.
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 3!
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