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Sommaröhallen öppnar 19.11 kl 10. 
Hantverkarna ordnar det traditionella 
snabblotteriet och Södra Vallgrund Byaråd 

r.f. bjuder på varm glögg.  
 

Samma dag från kl 11 ordnas julcaféet 
med julgröt och kaffe med dopp i 
ungdomslokalen. Risgrynsgröt med 

fruktsoppa eller kanel och socker, 
5€/pers. Barn under skolåldern gratis. 

Kaffe och jultårta 2,50€/pers. 
 

Stall Orkidé håller ledd ponnyridning för 
barnen på UF-gården mellan 12 och 14. 
Avgift två euro. 

 
Övriga öppethållningstider i 

Sommaröhallen före jul är vardagar kl 15-
19 samt lördag och söndag kl 11-18. På 
Självständighetsdagen 6.12. är hallen 

öppen 11-18. Sista försäljningsdag blir 
18.12. 

 
 
 

 
Vallgrund hem och skola/dagis r.f. har 

haft årsmöte och nya styrelsen   
består av följande personer: 
Susanne Nabb valdes till föreningens 

ordförande. Sune Sundqvist - vice   
ordförande. Maria Kentta - sekreterare. 

Kristina Koski-Paasila - kassör.  
 
Övriga styrelsemedlemmar Simon 

Burman, Sonja Dahl, Mariella Gull, Ann 
Anderson, Maria Schauman, Jonas 

Seitovaara. Skolans representant Camilla 
Sund (med Malin Lundström som 
suppleant) och representant från dagis 

Emily Hagberg. Tommy Nyström och Jens 
Karlsson valdes till verksamhetsgranskare 

för verksamhetsåret 2016-2017. 
 

Föreningens verksamhet består av att 

arbeta för skol- och dagisbarnens   
välmående och för att föräldrarna aktivt 

ska kunna ta del av skolans och 
daghemmets vardag. 

Mariella Gull 

 
 

 
 
vid minnesstunden i Replot 

församlingshem den 24.9.2016 
  

Vi har idag följt en hedersman till gravens 
ro. Josef har tjänat Vallgrundbygden 

sedan han var en ung lärare, som flyttade 
från Kvimo, en liten by till en annan liten 
by, där förhållandena påminde om 

varandra.  
 

Tidigt började han ägna sig åt 
samhällsfrågor och utvecklingen inom 
skolväsendet och trafiken till fastlandet. 

Med sin energi och klara tankeförmåga 
kunde han medverka till beslut i 

kommunalpolitiken som gagnade 
hembygden. Som person var Josef lugn 
och tålmodig. Efter att noggrant ha tänkt 

igenom saken formulerade han rakt och 
konstruktivt sin slutsats.  

 
Tillsammans har Rachel och Josef levt 
över 60 år. Att förlora sin livskamrat och 

en god familjefar är smärtsamt. När en 
livstråd brister är ingenting som förut. 

Saknaden känns tung, men en känsla av 
tacksamhet över ett gott liv skymtar fram 
i sorgen. Styrkan i det som en gång var 

skyddar och tröstar i en saknad som följer 
oss envar till livets slut. 

  
Vi tackar Josef för den han var, hans 
livsgärning och hans varma känsla för 

hembygden.  
Lisen Stolpe  
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Som vi alla säkert har märkt lever vi i 
mycket intressanta tider nu med en 

pågående Social- och hälsovårdsreform 
samt omdaningen av de statliga regionala 
myndigheterna som så småningom skall 

uppgå i de nya landskapen per 1.1.2019. 
Frågorna är många, hur går det med vårt 

sjukhus, vilka statliga myndigheter uppgår 
i landskapen, hur blir det med 
Räddningsverkens antal, hur påverkas 

dom som jobbar i organisationerna, 
kommunernas framtida uppgifter och roll, 

hur påverkas den service till medborgarna 
som produceras och till vilket pris och 
med vilka resurser osv. 

  
Den som är intresserad av att följa med 

detta arbete kan med fördel uppdatera sig 
på t.ex. Österbottens förbunds hemsidor. 

Förbundet har en speciell sida som 
kontinuerligt uppdateras på adressen 
http://2019.osterbotten.fi/ och 

information finns även på statsrådets sida 
http://alueuudistus.fi/sv/framsida  

Rolf Sund 
 
 

 
Passa på och kom på bio vid lokalin på 

fredag 18.11 för en billig peng. Vi ordnar 
filmkväll med SÖU's mobila bioanläggning. 
 

Filmer: 
Kl 18: Hitta Doris, fr 7 år, längd 1h 43min 

Kl 20: Doctor Strange, fr 11 år, längd 1h 
55min 
 

Inträde: 3€/film 
Vi säljer popcorn, chips, godis och dricka. 

OBS! Endast kontanter! Evenemanget i 
samarbete med fd Understödsföreningen 
för Södra Vallgrund skola 

 
 

 
Folkhälsans verksamhet för äldre 
fortsätter ännu ett par gånger före jul i 

Södra Vallgrunds Uf-lokal. Alla som har 
möjlighet att delta är välkomna. 

Programmet börjar kl 12.30 med mat. 
Camilla Snickars från Vallan lagar maten.  
 

Träffarna ordnas udda veckor och nästa 
blir 22.11 kl 12.30 - 15.00. Tisdagen 
13.12 ordnas julfest kl 12.30 - 15.00. 

Ledare för gruppen är Lisbeth Lågas och 
hjälpare är Ros-Marie Snygg. Maten samt 

kaffe och dopp kostar 10 euro.  
 
Anmäl dig (för matens skull) till 

Folkhälsans Förbund, Camilla Westerlund 
telefon 050 403 0074. 

 
 
 

Lektionsridning och terrängturer 
Från december 2016 drar vi igång med 

ridningen igen på söndagar. En plats ledig 
från 4.12 kl 11. Passar dig som ridit i alla 
gångarter och som vill rida lektion och 

ibland terräng. 
Ett par platser lediga från 4.12 kl 12.30.  

Vi anpassar ridningen efter väder och vind 
samt underlag.  

 
Jullovsprogram 2016 
Hästskötardag 

Riktar sig till åldersgrupp 7-12 år 
Kl 10-14 tisdagen den 27.12.2016 

Max 4 deltagare 
Vi sköter om och pysslar med hästarna, 
rider m.m. Inga förkunskaper behövs, vi 

utgår ifrån deltagarnas tidigare 
erfarenhet. Vi avslutar med glögg och 

pepparkakor. Avgift 90 euro. 
 
Skicka meddelande för bokningar och 

information 044 510 8458. 
 

 
 
Jaktföreningens medlemmar deltog i 

manifestationen för Vasa centralsjukhus 
8.10.2016. Torget var fullt av människor 

och folkmängden överträffade 
förväntningarna med råge. Tillsammans 
ville de alla stå upp för att bevara 

centralsjukhuset med en omfattande jour. 
Arrangörerna uppskattade att 10000 

människor hade samlats på torget, polisen 
uppskattade folkmängden till mellan 5000 
och 10000 personer.  

 
Jaktlaget i sina orangefärgade jaktkläder 

uppmärksammades åtminstone i 
Vasabladet, Pohjalainen, Ilkka, Ilta-

Manifestation 8.10.2016 

Folkhälsan 

Förändringarnas tidevarv  

Stall Orkidé 

Uf Havsbandet informerar 

http://2019.osterbotten.fi/
http://alueuudistus.fi/sv/framsida
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Sanomat och på Yles nätsidor både på 
finska och på svenska. 
 

 
 

Se huru marken sig häver, 
mäktigt ur djupen den stiger. 
En gång av isblocken nertyngd, 

nu vill den födas på nytt. 
CÖH 

 
Skärgården växer  
var dag. 

Moräner beundras. 
 

I moränernas rike  
finns isens visitkort. 

CÖH 

Om sommaren den gröna 
till vår badvik vill vi gå, 

vi drömmer om simturer sköna 
och om solvarma klippor också. 

 
Ja, så var det i unga dagar, 
många plask o stänk o skratt. 

När som vuxna vi återser vikar och hagar 
förundras vi  -  naturen har kommit i fatt. 

 
Det finns ingen badvik längre! 
Här växer det vassar och säv. 

Och vattnet är långt utanför. 
Så annorlunda allting nu blev. 

 
Naturvärldsarv  - så heter det nu, 
men längtan till badviken finns ännu. 

CÖH 
 

Carita Öist Hele fick också ett erkännande 
i tävlingen "Mitt världsarv", bland annat 
boken "Ekot från istiden", för sina 

fristående dikter på vers. 
 

 
 
Jag föddes hemma, liksom min syster 

Christina. Hon föddes mitt i vintern hos 
mormor Maria Alina och morfar Anders 

Herman Wester. Året var 1947. Pappa 
Kurt brukar på ett dramatiskt sätt berätta 
om hur han med häst och släde 18 km på 

oplogade vägar körde till Replot för att 
hämta barnmorskan. Det var bråttom och 

han var nervös. Det var hans första barn. 
Han hann med barnmorskan tillbaka i tid, 
men fick vänta i köket medan mamma 

kämpade i kammaren. Det drog ut på 
tiden och hon skrek och förde oväsen 
förstås. Efter den pärsen sade pappa Kurt 

till mamma Astrid: ”Det här skall du inte 
behöva vara med om flera gånger.” 

Christina fick tre syskon efter det. 
 
Jag föddes i Vallgrundstugan mittemot 

"Hanlin", Södra Vallgrunds Handelslag. 
Där bodde mor & far som nygifta. De 

skötte om Astrids farmor och farbror 
Viktor Wester, som var dövstum efter en 
sjukdom i ungdomstiden. Han och morfar 

Herman hade byggt huset och snickrat 
inredningen, som delvis finns kvar. 

 
Jag är född mitt i sommaren och mamma 
Astrid stod och diskade vid 11-tiden. 

Omkring kl. 14 kom jag till världen. Det 
gick betydligt lättare andra gången. När 

jag var 8 månader flyttade familjen till 
Vasa, Fabriksgatan 17 i Brändö, och hyrde 

ett kök av farbror Karl från Norra 
Vallgrund. Han hade varit i Amerika och 
spelade fiol. Han bodde själv i kammaren, 

men hade egen ingång. Hyran bestod i att 
pappa Kurt skulle skotta snö på den 

ganska stora gården och trottoaren. 
 
Till natten bäddade föräldrarna åt 

Christina en säng, som bestod av två 
stolar mittemot varandra, medan jag, som 

var mindre, sov i en tvättkorg som fick ett 
vackert draperi i huvudändan. Föräldrarna 
sov i en "heteka". Pappa försörjde 

familjen och mamma var hemmafru. 
 

Efter en tid blev det en lägenhet ledig i 
samma hus på ett rum och kök. Då var vi 
redan fem i familjen. Anders föddes på BB 

i Vasa. Det var en lyxlägenhet med 
rinnande kallt vatten och avlopp. Slasken 

skulle ännu bäras ut. Utedasset var på 
gården och användes av alla i huset. Det 
var några trappsteg upp till sittbänken. 

När jag var omkring fyra år och Anders 
två, smög vi tyst, tyst och öppnade 

hastigt locken och såg till vår förtjusning 
feta råttor, som flydde åt olika håll. Ett 
par oljefat för matrester stod på bortre 

gaveln på samma uthus. Bottnen hade 
rostat sönder, så det var också ett tillhåll 

för råttor. Samma procedur: smyga sakta 
runt hörnet, hastigt skramla med locken 
och se råttorna fly. 

Då min syster och jag föddes 

"Mitt världsarv" 
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På den här tiden hade inflyttade skäribor 
och landsbor kor, hästar, grisar och höns i 

uthusen i Brändö och i Vasa. Vi hade 
"Moja", en oerhört snäll ko, som – till 

mammas förtvivlan – blev biten av 
råttorna om nätterna. En gris hade vi 
också, som försvann strax före jul. Vi barn 

fick aldrig veta hur det kom sig att vi hade 
julskinka den julen. 

 
Mamma Astrid har berättat att jag en 
gång skulle följa efter Christina till 

mjölkbutiken, som låg i huset bredvid vårt 
på Kråkfjärdsgatan. Jag stack iväg och var 

länge borta. Mamma blev orolig och 
ringde polisen. De hade hittat en flicka, 
som motsvarade min beskrivning, i en 

butik i Dragnäsbäck. Jag hade traskat 
gatan fram och kommit till "Bäckin" (c:a 2 

km). När folk frågade vems flicka jag var, 
hade jag svarat: ”Mammas och pappas!”. 

Jag var ute på flera ensamma turer. Det 
ledde till att mamma satte upp en lapp på 
min rygg med namn och adress. 

 
I grannkvarteret fanns en kvartersbastu. 

Vi var där hela familjen. Jag minns ångan 
och den stora damen, som tvättade folks 
ryggar. Det var en stor bastu. 

 
I samma kvarter fanns också biografen 

Bio-Bio, dit mor & far smet iväg när vi 
hade somnat. En gång vaknade Christina 
när föräldrarna var på bio. Hon hoppade 

ut genom fönstret och sökte mor & far hos 
Inger Wiik, som hjälpte henne hem och in 

igen genom fönstret. Det behövdes flera 
fjärdingar för att hon skulle nå upp. Efter 
det blev de försiktigare. Kanske de 

började berätta vart de skulle gå. 
Karin Sandqvist 

 
 
 

Vuxeninstitutet firar 50 år 
Välkommen på Vuxeninstitutets 

jubileumsfest lördag 19.11 kl. 15.00 i 
Korsholmssalen. 
I höst är det 50 år sedan institutet 

grundades, då under namnet Femte 
ungdomsringens medborgarinstitut. Nu 

firar vi jubileumsåret med en gest i 
Korsholmssalen. Festtalare är rektor 
emerita Alice Lillas. Medverkar gör 

institutets egna sång- och musikgrupper. 
Efter programmet bjuds publiken på kaffe 
och tårta. 

 
Årets eldsjäl 

Till årets eldsjäl utnämns en person som 
genom engagemang, kunnighet och egen 
uppoffring inspirerat barn, ungdomar och 

vuxna till att regelbundet delta i 
främjande idrotts- och fritidsaktiviteter. 

Årets eldsjäl ska vara bosatt i Korsholm. 
 
Årets Kulturperson 

Till årets kulturperson utnämns en person 
som under året har berikat det kulturella 

livet i Korsholm genom engagemang, 
kunnighet och genom berömvärda 
kulturella insatser. Personen ska vara 

bosatt i Korsholm. 
Välmotiverade förslag sänds skriftligt till 

kultur@korsholm.fi (eldsjäl eller 
kulturperson) eller till Ämbetshuset, Fritid 

och kultur, Centrumvägen 4, 65610 
Korsholm. Förslagen ska vara oss 
tillhanda senast måndagen den 21 

november 2016. 
 

Idrottspremieringar 
Korsholms kommun premierar 
framgångsrika idrottare, årets eldsjäl och 

årets kulturperson i Kulturhuset onsdagen 
den 4 januari 2017 kl. 18. Meddela dina 

idrottsprestationer senast 2.12.2016. 
Källa: https://www.korsholm.fi 

 

 
 

Nästa nummer utkommer strax före 
jul, sänd in dina julhälsningar samt 
dina bästa eller värsta julminnen. 

Skriv en sammanfattning över året som 
gått eller önskemål om året som kommer. 

Alla bidrag är välkomna. Tack för bidragen 
och tipsen till detta nummer! 
 

Vi råkas väl på julöppningen i byn på 
lördag? 

 
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 49! 
 
 

Nytt i kommun 

Nästa nummer sista numret för i år 
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