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10 sidor evenemang! 

 

Jesschan i Replot del 4 

Det är dags att inse att panelen kommit till vägs ände i 

detektivarbetet kring Replotbornas Jessch-vardande och för att 

komma vidare i undersökningen kring varför Jesschan blev 

Jesschan vänder vi oss nu till alla våra läsare, era vänner och 

bekanta. Har ni kanske någon gång fått ta del av historien bakom 

det hela eller har ni eventuellt någon egen spännande tanke om 

hur det kan ha gått till, och varför? Vi välkomnar alla bidrag som 

ni får sända in till Byarådets e-postadress: 

replotbyarad@gmail.com Om det är så att ni hellre berättar 

historien för någon som sedan skriver ner den får ni kontakta 

Linda på nummer 044 3222019. 

På det här utrymmet kommer vi framöver att istället bekanta 

oss med Replot som by genom att lyfta fram olika delar av byn, 

gamla väg- och gårdsnamn. Ni kanske inte är riktigt säkra på var 

Hannas back finns, Skatasch tå eller Kattråmpon? Det kommer 

vi att reda ut åt er, men ni får vänta... tills nästa nummer! 

I detta nummer upprepar vi fjolårets succé, en 

evenemangskalender full med skärievenemang. Är det någon 

som påstår att det inte händer något i skären under sommaren 

så är det bara att glatt visa upp den långa listan nedan. Så passa 

på att delta i föreningarnas aktiviteter! 

Och med det får vi tillönska Er en god, lång och förhoppningsvis 

varm sommar! 

Styrelsen 
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Hälsningar från Replot båtklubb! 

Replot båtklubb bildades 1986 och består i 

dagsläget av ca 170 medlemmar. 

Klubbens verksamhet omfattar bland annat 

remning av båtrutter, besiktning av båtar, 

deltagande i postrodden samt 

kameraövervakning av Replot hamn. 

Varje år ordnas aktiviteter som t.ex. 

flagghissning vid båtklubbens båthus, 

utfärder, kajakpaddling samt flagghalning vid 

båtsäsongens slut. Klubben deltar även i 

städtalko nere vid stranden tillsammans med 

de övriga föreningarna i byn. 

En annan av årets höjdpunkter är den 

traditionella supén med dans som ordnas i 

samband med årsmötet i mars-april varje år. 

Som medlem i Replot båtklubb har man även 

tillgång till bastun och den gamla lotsstugan 

på Ritgrund som Replot båtklubb gemensamt 

med Petsmo båtklubb förvaltar. 

Om ni är intresserade av båtliv, kanske ni vill 

få er båt besiktigad, prova på att delta i 

postrodden eller annars bara vara med är ni 

hjärtligt välkomna med i båtklubben. 

Ta kontakt med någon i styrelsen som i år 

består av ordförande Tommy Hjerpe, vice 

ordförande Nicklas Jakobsson, sekreterare 

Stefan Kajan, kassör Pernilla Nabb samt 

styrelsemedlemmarna Roy Rönns, Karl-

Gustav Sjödahl, Mikael Karhulahti, Bjarne 

Lindfors, Peter Örn och Jens Södergård. 

Tommy Hjerpe

Båtklubbens aktiviteter 2015 

 Besiktning av båtar vid Replot hamn onsdagen den 3:e, 10:e och 17:e juni kl 17 

 Städtalko nere vid stranden tillsammans med de övriga föreningarna i byn den 9:e juni 

 Om någon är intresserad av att delta i postrodden som i år går från Björköby till Holmö den 

27:e juni, ta kontakt med Kenth Nabb! 

 Torsdagen den 30:e juli kl. 18:00 ordnas en grill- och kajakpaddlingskväll vid Enabådan i 

Replot 

 Den 24:e september kl. 18:00 halas klubbflaggan vid båtklubbens båthus 

 

Vill du bli medlem i Replot Byaråd? Betala in medlemsavgiften som är 10 € /hushåll eller 5 € /enskild 

medlem till Byarådets konto: FI21 5670 3920 0157 00. Medlemsavgiften för föreningar är 50 € för 

2015-2016.  

När medlemsavgiften betalats vill vi gärna få in uppgifterna nedan. Uppgifterna behövs för att vi ska 

kunna nå alla med information om vad som är på gång. Fyll i lappen och lämna den i Byarådets 

postlåda som vi placerat på väggen mellan blomsteraffär Enebacken och Macken, eller maila 

informationen till Byarådets e-post: replotbyarad(at)gmail.com 

Namn, adress, telefonnummer, e-post, personer i hushållet, förslag och idéer till Byarådet. 

 

 

Ansvarig utgivare för Replot Byablad: Replot Byaråds styrelse 

Kontaktuppgifter:  replotbyarad@gmail.com 

Postlåda vid Macken, Replot 

 

mailto:replotbyarad@gmail.com
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1:a maj i Replot 

På första maj ordnade byarådet för första gången 

familjeevenemanget ”Vårskriet” vid Replot hamn. 

Dagen bjöd på soligt men lite blåsigt väder, men 

vinden hindrade inte folket från att ta sig ner till 

hamnen. Vid Brännkull kunde man om man ville 

köpa gasballonger, det fanns både stora och små 

att välja mellan. Det fanns även munkar och mjöd 

till försäljning, Marthorna hade hjälpt till med 

munkbaket. Replot UF stod för ansiktsmålning och 

ett tag hann många ivriga barn ställa sig i kö. 

Skäriteatern ordnade en skattjakt för barnen, de 

fick samla ledtrådar av olika sagoväsen som 

exempelvis Näcken.  

Vid gästhamnen visade Replot FBK upp brandbilen 

åt både ung som äldre. Replot FRK hade på samma  

 

ställe en liten infopunkt och ett quiz. De riktigt 

modiga hade här ett tillfälle att slippa vinterlåddin, 

förutom FBK och FRK fanns även en 

våtdräktsklädd livräddare på plats så att badarna 

lugnt kunde springa till sjöss. Bastun i Miniarken 

var varm och Folkhälsan bjöd på varm saft åt de 

som tagit sig ett dopp. Som bevis på sin bragd fick 

alla badare ett diplom, hela 16 personer i 

varierande åldrar vågade sig till sjöss. Dagen 

avslutades kl. 15 med Båtklubbens traditionella 

flagghissning.  

Byarådet har fått höra många positiva 

kommentarer om evenemanget, vi tackar 

besökarna och våra medarrangörer och önskar er 

välkomna åter!  



Händer i Skären sommaren 2015 
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Juni 

1 – 4 juni IF Kvarken ordnar friidrottsskola i 

Replot och Björköby. Friidrottskolan är 

till för alla barn i åldern 6-13 år. Vi lär oss 

grunderna i kula, spjut, längd, höjd etc 

och har roligt med koordinationslöpning 

och lekar. Se mer information på 

www.ifkvarken.fi.  

1 – 5 juni Skäriteatern ordnar barnlägret 

Teaterkrank på Brännkull för barn i 

åldern 7-14 år. För mer information ring 

Johanna på tel. 050 300 3297. 

2 juni Ledd verksamhet i lekparken i Björkö 

tisdagar och torsdagar kl 12 – 15. Ordnas 

under tiden 2.6 – 10.7. Två ledare finns 

på plats och mellanmål serveras. För 

barn fyllda 3 år. 2€/gång.  

Kontaktuppgifter Pia Björkman 0500 

161 837. Arr. Folkhälsan i Björkö. 

3 juni Besiktning av båtar vid Replot hamn kl 

17. Arrangör Replot Båtklubb. 

3 juni Sommarjumppa kl. 19-20 vid Replot 

sportplan. 2€/gång, ta med liggunderlag. 

Arr. Folkhälsan i Replot 

4 juni Folkhälsan i Replot ordnar buss till 

NiceRun, vill du med kontakta Rosita 041 

4355157! 

 NiceRun betalning och nummerlapps-

utdelning vid Replot-Björkö skola 

måndag 1.6 kl 18.30 – 19. För mer 

information kontakta Rosita.   

4 juni Ledd verksamhet i lekparken i Björkö 

kl 12 – 15. Se mer info den 2 juni. Arr. 

Folkhälsan i Björkö. 

6 juni Öppna byars dag. Södra Vallgrund är 

en av fjorton byar i Österbotten som 

deltar i det landsomfattande 

evenemanget Öppna byar, där frivilligt 

arbete är i fokus. Evenemanget har 

ordnats redan några år och har bland 

både besökare och arrangörer väckt stort 

intresse. Lotteri ordnas bland alla som 

besökt någon Öppen by-tillställning, se 

till att du fyller i ditt namn på 

deltagarlistan. Radio Vega lovade göra 

ett inslag om evenemanget under 

förmiddagssändningen 1.-5.6. Tyvärr kan 

de inte besöka alla byar, men vi hoppas 

naturligtvis på att få vara med i en av 

sändningarna. 

 Se närmare information om vad som 

händer i Södra Vallgrund på sidan 13. 

6 – 7 juni Loppis i Replot ungdomslokal 

Lördagen 6.6 kl 10-15 

Söndagen 7.6 kl 11-15 

Replot UF ordnar loppis i ungdoms-

lokalen enligt modellen att vi sköter om 

försäljningen av varorna. Osålda varor 

kan om försäljarna önskar doneras till 

Hoppets Stjärna. Sista anmälningsdag för 

försäljare är 3.6, anmälan till Daniela på 

tel. 050 5720060. Ring kl. 18-20. För 

anvisningar till försäljare, se 

www.replotuf.sou.fi eller vår FB-sida. Om 

vädret tillåter ordnas plättstekning ute 

på gården 

7 juni Gudstjänst i Replot kyrka kl. 18, Ann-

Mari Audas-Willman, Karolin Wargh. 

9 juni Ledd verksamhet i lekparken i Björkö 

kl 12 – 15. Se mer info den 2 juni. Arr. 

Folkhälsan i Björkö. 

9 juni Städtalko kl 18 vid stranden i Replot. 

10 juni Besiktning av båtar vid Replot hamn 

kl 17. Arrangör Replot Båtklubb. 

http://www.ifkvarken.fi/
http://www.replotuf.sou.fi/
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10 juni Sommarjumppa kl. 19-20 vid Replot 

sportplan. 2€/gång, ta med liggunderlag. 

Arr. Folkhälsan i Replot 

11 juni IF Kvarken ordnar friidrottsskola. För 

mer information se 1 juni och på 

www.ifkvarken.fi.  

11 juni Ledd verksamhet i lekparken i Björkö 

kl 12 – 15. Se mer info den 2 juni. Arr. 

Folkhälsan i Björkö. 

14 juni Konfirmation och högmässa i Replot 

kyrka kl 10. Glenn Kaski, Michael Wargh. 

16 juni IF Kvarken ordnar friidrottsskola. För 

mer information se 1 juni och på 

www.ifkvarken.fi. 

16 juni Ledd verksamhet i lekparken i Björkö 

kl 12 – 15. Se mer info den 2 juni. Arr. 

Folkhälsan i Björkö. 

17 juni Besiktning av båtar vid Replot hamn 

kl 17. Arrangör Replot Båtklubb. 

17 juni Sommarjumppa kl. 19-20 vid Replot 

sportplan. 2€/gång, ta med liggunderlag. 

Arr. Folkhälsan i Replot 

18 juni Ledd verksamhet i lekparken i Björkö 

kl 12 – 15. Se mer info den 2 juni. Arr. 

Folkhälsan i Björkö. 

20 juni Gudstjänst i Replot kyrka kl 18. Leif 

Snellman, Erica Nygård. 

21 juni Gudstjänst i Björkö kyrka kl. 12.30. 

Leif Snellman, Erica Nygård. 

23 juni Ledd verksamhet i lekparken i Björkö 

kl 12 – 15. Se mer info den 2 juni. Arr. 

Folkhälsan i Björkö. 

24 juni IF Kvarken ordnar friidrottsskola. För 

mer information se 1 juni och på 

www.ifkvarken.fi. 

24 juni Sommarjumppa kl. 19-20 vid Replot 

sportplan. 2€/gång, ta med liggunderlag. 

Arr. Folkhälsan i Replot 

25 juni Ledd verksamhet i lekparken i Björkö 

kl 12 – 15. Se mer info den 2 juni. Arr. 

Folkhälsan i Björkö. 

26 – 27 juni Den traditionella Postrodden 

startar i år från Svedjehamn i Björkö och 

avslutas på Holmön. 

Postrodden är en mångårig tradition, där 

allmogebåtar ros och seglas mellan 

Björkö i Finland och Holmön i Sverige. 

Evenemanget ordnas till minne av 

posttransporterna som gjordes under 

århundraden mellan dessa två orter. 

2015 sker starten från Svedjehamn på 

lördag kl 10, där marknad och annat 

program ordnas under dagen.  

På fredagkväll är det dans i Café Salteriet 

med dansbandet Gents. För båtlagen tas 

en anmälningsavgift, men att som 

åskådare komma och delta i 

festligheterna nere vid hamnen är 

kostnadsfritt. Inträdesavgift för dansen 

från kl 20. Arr. Björkö UF. 

28 juni Gudstjänst i Replot kyrka kl 18. 

Leif Snellman, Johan Heikkilä. 

29 juni – 3 juli Simskola i Norra Vallgrund. 

Se mer information på sidan 9. Arrangör 

Folkhälsan i Replot. 

http://www.ifkvarken.fi/
http://www.ifkvarken.fi/
http://www.ifkvarken.fi/
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29 juni – 10 juli simskola i Södra Vallgrund 

och Vistan. Se mer information på sidan 

9. Arrangör Folkhälsan i Replot. 

30 juni Ledd verksamhet i lekparken i Björkö 

kl 12 – 15. Se mer info den 2 juni. Arr. 

Folkhälsan i Björkö. 

 

Juli 

2 juli Ledd verksamhet i lekparken i Björkö kl 

12 – 15. Se mer info den 2 juni. Arr. 

Folkhälsan i Björkö. 

2 juli Hantverkskväll vid Granösunds 

fiskeläge. Kråkriskvastar och rismattor, 

Örtkunskap, Pärtspikning och guidning 

vid lillstugan om kloka gummar och 

gubbar. Se mer information på sidan 11. 

3 juli Premiär för Skäriteaterns pjäs Rea på 

Burk kl 19 på Brännkull. Bokningar på 

telefonnummer 044 0196499. 

 

5 juli Friluftsgudstjänst på Granösunds 

fiskeläge kl 14. Leif Snellman, sång av 

Britt-Mari och Gun-Helen Andtfolk.      

5 juli Skäriteatern visar pjäsen Rea på Burk kl 

19. Se 3 juli för mer information. 

6 juli Skäriteatern visar pjäsen Rea på Burk kl 

19. Se 3 juli för mer information. 

7 juli Ledd verksamhet i lekparken i Björkö kl 

12 – 15. Se mer info den 2 juni. Arr. 

Folkhälsan i Björkö. 

7 juli Skäriteatern visar pjäsen Rea på Burk kl 

19. Se 3 juli för mer information. 

7 juli Berättarkväll om gamla tider vid Björkö 

Gårdsmuseum kl 19. 

8 juli Skäriteatern visar pjäsen Rea på Burk kl 

19. Se 3 juli för mer information. 

9 juli Ledd verksamhet i lekparken i Björkö kl 

12 – 15. Se mer info den 2 juni. Arr. 

Folkhälsan i Björkö. 

9 juli Hantverkskväll vid Granösunds 

fiskeläge. Videslöjd, Enkelt och gott av 

fisk och guidning vid fiskarbastun om 

livet i den yttre skärgården. Se mer 

information på sidan 11. 

9 juli Skäriteatern visar pjäsen Rea på Burk kl 

19. Se 3 juli för mer information. 

10 juli Skäriteatern visar pjäsen Rea på Burk 

kl 19. Se 3 juli för mer information. 

11 juli Sim & Rodd arrangeras av Replot UF 

vid Replot hamn med start kl. 12. Dagen 

bjuder traditionsenligt på laxsoppa, 

servering, tävlingar för barnen och 

tävlingar så som sim, rodd, luftgevärs-

skytte och stockkastning. Vi ska också 

försöka förnya oss genom nya tävlingar 

och samarbete med andra föreningar 

och företagare. 

11 juli Traditionellt sommartorg ordnas i 

Sommaröhallen, Södra Vallgrund från kl 

10 med snabblotteri, levande musik, 

hantverk och fisk med mera. Övrigt 

program i byn står Byarådet för med 

bakluckeloppis vid gästbryggan i 

Sommarösund (väderreservation, 
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kontaktperson Monika Nissander) samt 

UF Havsbandet med mat i lokalen. 

Museét vid Granösunds fiskeläge håller 

också öppet. 

11 juli Mårtesloppis kl. 12-17. Sälj allt du 

inte längre behöver, och fynda nya 
skatter vid Mårtes i sommarsolen. Ring 
0443245730 eller maila på 
bjorkomuseum@hembygd.fi för att boka 
bord, 10 €. 

 
11 juli Skäriteatern visar pjäsen Rea på Burk 

kl 19. Se 3 juli för mer information. 

 

11 juli Dans på Café Arken, Replot. 

 

12 juli De två sista föreställningarna av 

Skäriteaterns pjäs Rea på Burk visas kl 14 

och kl 19. Se 3 juli för mer information. 

12 juli Gudstjänst i Replot kyrka kl 18. 

Anders Lundström, Philip Hällund. 

13 – 24 juli Simskola i Replot. Se mer 

information på sidan 9. Arrangör 

Folkhälsan i Replot. 

14 juli Berättarkväll om gamla tider vid 

Björkö Gårdsmuseum kl 19. 

15 juli Replot UF ordnar beachvolleyboll-

turneringen Bollens Natt kvällstid vid 

Replot hamn. Servering på plats. 

Närmare info om anmälan och tider på 

www.replotuf.sou.fi och Facebook när 

det närmar sig 

16 juli Hantverkskväll vid Granösunds 

fiskeläge. Ådring och marmoring, 

Rödmyllekok på traditionellt sätt med 

sälolja, Tvålkok och guidning vid 

sälbåthuset om livet ute i fälan. Se mer 

information på sidan 11. 

19 juli Gudstjänst i Replot kyrka kl 18.  

Leif Snellman, Patrik Vidjeskog. 

21 juli Berättarkväll om gamla tider vid 

Björkö Gårdsmuseum kl 19 

23 juli Hantverkskväll vid Granösunds 

fiskeläge. Växtfärgning, Smide, Titta in i 

Svennas stuga och hör historien bakom 

den. Se mer information på sidan 11. 

25 juli Dans till Matz Bladhs på Café Arken, 

Replot 

26 juli Högmässa i Replot kyrka kl 10.  

Glenn Kaski, Erica Nygård.  

Högmässa i Björkö kyrka kl 12.30. Glenn 

Kaski, Erica Nygård. 

Friluftsgudstjänst kl 14 vid Målaris, 

Kuggvägen 32, hos Ann och Tom 

Mattsén. Vid regn i försh. Besök av 

Charles Isaksson, Kaski, sångprogram, 

servering.        

28 juli Berättarkväll om gamla tider vid 

Björkö Gårdsmuseum kl 19. 

30 juli Hantverkskväll vid Granösunds 

fiskeläge. Dialektkväll, Smakbuffe med 

smartfisk och kaffeservering med 

hembakta munkar. Se mer information 

på sidan 11. 

30 juli Replot Båtklubb ordnar en grill- och 

kajakpaddlingskväll kl 18 vid Enabådan i 

Replot. 

I juli kommer även Björkö byaråd att ordna 

allsång nere vid Salteriet. Håll utkik efter 

mer info. 

 

 

mailto:bjorkomuseum@hembygd.fi
http://www.replotuf.sou.fi/
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Augusti 

2 augusti Gudstjänst i Replot kyrka kl 10. 

Glenn Kaski, Erica Nygård.  

Ekumenisk friluftsgudstjänst kl 14 på 

Brännkull i Replot.  

5 augusti Dubbelpasset kl. 18.30 vid Replot 

simstrand. 45 min jumppa på land och 

sen vattenjumppa med jumppabälten, 

möjlighet till bastu efteråt. 2€/gång. 

Arr. Folkhälsan i Replot 

8 augusti ordnar IF Kvarken en lekfull 

straffsparks turnering på sportplan. Mer 

info på www.ifkvaken.fi. 

 

8 augusti Skärgårdsdag på Replot-Björkö  

kl 10 – 16 

Skärgårdens alla museer - Granösunds 

fiskeläge, Replot hembygdsmuseum och 

Mårtes gårdsmuseum – håller öppet hus 

och bjuder in till besök och olika 

program. 

Det blir bland annat guidningar, 

hantverksdemonstrationer såsom 

nätbindning och repslagning, 

aktivitetsbana för barn och vuxna, 

gammaldags lekar, bondens djur, 

Björköskåp och målaverkstad för barn 

och byarunda i Replot kyrkby.  

Hungrig behöver man inte heller gå 

eftersom det blir halstrad stömming och 

inläggningar på Granösund, fisksoppa på 

Mårtes och egenkärnat smör till färskt 

rågbröd i Replot.  

Välkomna! 

8 augusti Replot UF och Björkö UF ordnar 

buss från skären till Fagerö där 

det svenska rockabillybandet Top Cats 

spelar. Mer info om tider, pris och 

anmälning kommer senare på Facebook 

och anslagstavlorna i byarna. 

9 augusti Gudstjänst i Replot kyrka kl 13. 

Glenn Kaski, Michael Wargh. 

12 augusti Dubbelpasset kl. 18.30 vid 

Replot simstrand, se 5 augusti. 

Arr. Folkhälsan i Replot 

14 augusti Dans till Fernandoz på Café 

Arken, Replot 

16 augusti Högmässa i Replot kyrka kl 10. 

Glenn Kaski, Michael Wargh.  

Ekumenisk gudstjänst kl 14  Salteriet, 

Björköby.    

19 augusti Dubbelpasset kl. 18.30 vid 

Replot simstrand, se 5 augusti. 

Arr. Folkhälsan i Replot 

23 augusti Högmässa i Replot kyrka kl 10. 

Glenn Kaski, Michael Wargh. 

http://www.ifkvaken.fi/
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26 augusti Dubbelpasset kl. 18.30 vid 

Replot simstrand, se 5 augusti 

Arr. Folkhälsan i Replot 

30 augusti Högmässa I Replot kyrka kl 10. 

Leif Snellman, Michael Wargh. 

September 

5 september Replot Marthorna kommer 

att ordnar en dagsutfärd med buss till 

Gammaldags Torgdag i Kristinestad.Alla 

är välkomna med på dagsutflykten.  

Närmare info om resan kommer i början 

av augusti, följ med föreningsspalten i 

Vasabladet. Vid frågor kontakta Anne, 

050-5575166. 

12 september går det 19:de Broloppet av 

stapeln.  Man kan börja anmäla sig from 

1.6 via hemsidan www.ifkvarken.fi. 

 

Årets simskolor i skären 

Folkhälsan i Replot 

Sommarens simskolor för barn födda 2009 

eller tidigare hålls enligt följande: 

Replot v. 29–30, 13.7–24.7  

Norra Vallgrund v. 27, 29.6–3.7 

obs! en veckas simskola 

Södra Vallgrund och Vistan  

v. 27–28, 29.6–10.7 

NYHET: Lek & Plask i Vistan för barn födda 

2010–2011. 

Anmäl gärna innan 10.6 på 

www.folkhalsan.fi/simskolor  

Om färre än tio barn anmäler sig till en 

simskola kan vi inte garantera att kursen blir 

av, så ANMÄL! 

 

Avgift: 25€ för barn vars förälder är medlem 

i Folkhälsan i Replot, 30€ för övriga.  

Simskolan i N.Vallgrund, samt Lek & Plask i 

Vistan 20€ för medlem, 25€ för övriga. 

Betalas första dagen! 

Kontakt: simombud Ulrika Vestergård-

Denward tfn 050-581 2468, 

ulrika.vestergard@netikka.fi 

 

Folkhälsan i Björköby 

Simskola 13.7–24.7 i Björköby. Anmälningar 

och info Pia Björkman, 

Pia.bjorkman@netikka.fi eller 0500-161837.

 

Minigolf och Komiform – Folkhälsan i Björköby 

 

Minigolf Björköby vuxna 4€, barn 2€ (7-17 år)  

familjepaket 2 vuxna + max 3 barn 10€ 

Klubbor och bollar fås i Lilla butiken och café 

Björköby under deras öppettider. Andra tider 

ring 050-5475475. 

 

Gymmet Komiform vuxna 4€ 15-17 år 2€ 10 

gånger seriebiljett 35€. Barn under 15 år 

endast i vuxen sällskap. Nyckelkod och 

seriebiljetter Carina Sjö 0500863812. 

 

http://www.ifkvarken.fi/
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Replot Hembygdsmuseum 
Alexandersgatan, Replot 

Museet är öppet under julimånad samt första 

veckoslutet i augusti varje lö. och sönd. kl 

14.00-16.00 .  

Andra tider- kontakta 050-3504375 Mona 

Back eller 040 5197025 Magdalena Lindroos 

 

 

Mårtes gårdsmuseum  

Museiområdet har öppet 15.6-16.8. Tis-Fre 11-17, 

Lö-Sön 12-17. Måndagar stängt. Årets 

utställningar utgörs av Björköblommor – 

Allmogeskåpens Konstverk, Skyddskåren, samt 

Barnens Björkö. Välkomna! 

Även i år erbjuder 
vi det populära 

Björköpasset. 
Med hjälp av 
denna broschyr 
kan ni guida er 
själva genom byn. 

Den utstakade rutten startar vid Svedjehamn 
och kan följas till fots, eller med hjälp av 
världsarvscyklar som finns till uthyrning vid 
Café Salteriet. När ni följer rutten på passets 
mittuppslag leds ni runt byn via olika stopp, 
där ni får ta del av bilder, lokalkuriosa och 
kluriga frågor. Passet utgör en trevlig 
sommaraktivitet för alla nyfikna turister och 
passar utmärkt för barnfamiljer. Det 
innehåller också fritt inträde för en person till 
Mårtes Gårdsmuseum och en fribiljett till 
Björköby minigolfbana. Björköpasset kostar 
4,50 € och säljs vid Café Salteriet, Lilla Butiken 
& Café Björköby, Havets Hus och Mårtes 
Gårdsmuseum.  

För mer information, vänligen besök vår 
hemsida bjorkomuseum.hembygd.fi eller 
Facebook-sida 
www.facebook.com/MartesGardsmuseum. 
För förfrågningar, ring 0443245730 eller maila 
på bjorkomuseum@hembygd.fi. 

Evenemang: 
Berättarkvällar om gamla tider anordnas vid 
Björkö Gårdsmuseum dessa tisdagar i juli kl 
19.00: 7.7, 14.7, 21.7, 28.7.  

Lördag 11.7 Mårtesloppis kl. 12-17. Sälj allt du 
inte längre behöver, och fynda nya skatter vid 
Mårtes i sommarsolen. Ring 0443245730 eller 
maila på bjorkomuseum@hembygd.fi för att 
boka bord, 10 €. 

 

  

http://salteriet.fi/
https://www.facebook.com/lillabutiken.cafebjorkoby?fref=ts
https://www.facebook.com/lillabutiken.cafebjorkoby?fref=ts
http://www.havetshus.fi/start/
http://bjorkomuseum.hembygd.fi/
http://bjorkomuseum.hembygd.fi/
mailto:bjorkomuseum@hembygd.fi
mailto:bjorkomuseum@hembygd.fi
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Granösunds fiskeläge  

– ett skärgårdsmuseum 
Bulleråsvägen 320, Södra Vallgrund 

Öppet 23.6 – 9.8  

Ti – Sö kl. 11–16.  

I juli även torsdagskvällar kl. 18–21.  

Övriga tider enligt överenskommelse. Inträde 

3euro/person. Barn gratis.  

Replot skärgårds hembygdsförening 

rfreplot.hembygdsforening@korsholmsskarg

ard.fi 

Tfn 044-7265165 

www.granosund.hembygd.fi 

Facebook Granösunds fiskeläge 

 

Granösunds fiskeläge speglar livet i 

skärgården för drygt 100 år sedan och är ett 

vackert beläget friluftsmuseum på 

Kalvholmen i Södra Vallgrund, Korsholm. Idag 

finns ett tiotal kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader nere vid det idylliska sundet. 

Upplev skärgårdshistoriens vingslag och 

besök muséet under öppethållning tisdagar 

till söndagar 23.6–9.8 kl. 11–16 – eller boka 

in ett eget gruppbesök. Hör guiden berätta 

om livet i skärgården, utmana ditt 

skärgårdskunnande vid 

aktivitetsbanestationer med skärgårds- och 

fiskekunskap eller ströva bara omkring och 

njut. 

Under torsdagskvällarna i juli, 2–30.7 kl. 18–

21, uppstår på området ett byns vardagsrum. 

Under kvällarna kan du lära dig hemligheten 

bakom hantverk som kokning av rödmylla, 

videslöjd, växtfärgning och pärtspikning. I 

Svennas stuga värmer brasan och du kan 

avnjuta färskt pannkaffe med hembakt bulle 

eller nykokt munk.  

Med Öppna byars dag 6.6 kör säsongen – och 

pärthyvel – igång. 

Avslutar gör vi 8.8 med en skärgårdsdag Då 

halstras strömming och traditionellt hantverk 

förevisas – som nätbindning. I fälbåthuset 

berättas om säljaktens äventyr. 

Granösunds fiskeläge – en upplevelse för alla 

sinnen! 

Torsdagskvällar vid Granösunds 
fiskeläge 2015 
Hantverkskvällarna hålls torsdagskvällarna i 
juli kl. 18–21 
 

Torsdag 2 juli  
Kråkriskvastar och rismattor med Arvid 
Lindkvist  
Kom och gör rismattor av björkkvistar och 
järntråd – och kvastar av kråkris.  
Örtkunskap med Ann-Louise Weckström 
Lär dig mer om örter och dess användning. 
 
Pärtspikning 
Kvällens guidning vid lillstugan om kloka 
gummar och gubbar med Anita Storm. 
 

Torsdag 9 juli 
Videslöjd med Bodil Salonen 
Lär dig grunderna i videslöjd och tillverka 
själv några enkla saker. 
Enkelt och gott av fisk med Bertel Lindvik 
Lär dig göra enkla goda fiskrätter och röror. 
Kvällens guidning vid fiskarbastun om livet i 
den yttre skärgården. 
 

Torsdag 16 juli 
Ådring och marmoring med Jarl Nystrand 

http://www.granosund.hembygd.fi/
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Kom och se hur man imiterar olika trädslag 
med surmjölk. 
Rödmyllekok på traditionellt sätt med sälolja. 
Tvålkok med Anita Storm 
Lär dig tillverka din egen tvål. 
Kvällens guidning vid sälbåthuset om livet ute 
i fälan. 
 

Torsdag 23 juli 
Växtfärgning med Anita Storm 
Vi växtfärgar ullgarn och ull tillsammans med 
Anita Storm.  
Smide med Johanna Ahlskog och Patrik 
Strandberg 

Tillverka en hasp eller något annat enkelt 
föremål vid ässjan. 
Titta in i Svennas stuga och hör historien 
bakom den. 
 

Torsdag 30 juli 
Dialektkväll 
Vi tar en titt på föremål och redskap – 
muséets eller något du har med dig. Vad har 
de kallats och vad har de använts till? 
Smakbuffe med smartfisk 
Kaffeservering med hembakta munkar

 
 

 

Sommaröhallen - hantverkarbutik och café 

Sommarösundvägen 260 

65930 Södra Vallgrund 

Öppethållningstider: 

25.5.– 30.8. 

måndag-fredag, söndag kl 11-19 

lördagar kl 10-18 

 

1.9.– 27.9. 

fredagar, söndagar kl 11-19 

lördagar kl 10-18 

 

Evenemang: 

Öppna byars dag i byn 6.6. kl 10-18 

Sommartorg 11.7. kl 10-18 

Besök Sommaröhallen även före jul!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aava Kertun kotitila 
Österändsvägen 92, 65930 Södra Vallgrund 

045-6719 358  www.aavakertunkotitila.fi   

Vi har öppet 17.6.-8.8.2015 ons-lö kl 11-17 

(midsommardagen 20.6. stängt) 8.8.-

13.9.2015 lö-sö kl 11-17 

Tyyne-grisens konstläger är för alla barn (5-

13 år) som är intresserad av djur och konst 

12.7, 26.7 ja 2.8, se vår fb-/hemsida för mer 

information.  

http://www.aavakertunkotitila.fi/


Händer i Skären sommaren 2015 
 

 
BYABLADE - Replot Byaråd                                     Nr 2 - Juni 2015                                                                          13 
 

Nu får vi hoppas på en 

solig och varm sommar! 

Öppna byars dag 6.6.  

– Södra  Vallgrund byaråd 

Program i Södra Vallgrund på öppna byarnas 

dag 6.6.2015 

Sommaröhallen är öppen enligt tiderna ovan. 

I Sommaröhallen finns närmare hundra 

hantverkares produkter. Bilder och mera 

information finns på vår hemsida på portalen 

korsholmskärgård och fb-sida. Kontaktperson 

Marléne Ström. Sommarö-hallens 

telefonnummer 06-352 7830 

Utöver Sommaröhallen sköter Södra 

Vallgrund Byaråd r.f. om strandbyggnaderna 

vid Sommarösund simstrand. Där värms 

bastun och sena vinterbadare eller tidiga 

sommarbadare kan värma sig en stund i 

bastuvärmen. Kontaktperson ordförande 

Johan Rönn 050 313 0696. 

I ungdomslokalen ordnas en utställning med 

lokal anknytning. Niklas Östers fotografier, 

Södra Vallgrund Byaråds klippböcker och 

Söderbybladet förevisas. Byborna har 

uppmanats att delta i utställningen med sina 

lokalhistoriska samlingar. Dessutom deltar 

byns andra föreningar med diverse program 

och information om sig själva. Även 

skolbarnen är inbjudna att delta i 

utställningen, även om de har välförtjänt 

sommarlov. Dessutom vill vi visa upp vår 

stora fina ungdomslokal som lämpar sig för 

uthyrning för fester i alla former. 

Kontaktperson ordförande Susanna Sund 040 

770 9951. 

Södra Vallgrund Handelslag, vår 

utomordentliga byabutik med bredaste 

byabutikvarusortimentet i kommunen, är 

öppen kl 9-15. 

Replot Skärgårds Hembygdsförening, som 

driver friluftsmuseet Granösunds fiskeläge, 

öppnar upp museiområdet för besökare. 

Barnen kan pröva på aktivitetsbanan som 

finns på gården. 

Vi rekommenderar även en promenad längs 

naturstigen som går mellan Sommarösund 

simstrand och Fort Sommarö. Naturstigen är 

3.2 km lång. 

Närmare information, inklusive bekräftade 

öppethållningstider, kommer att finnas i 

Sommaröhallen och på anslagstavlan i 

affären.

 

Smått och blandat 

 

 

 

 Påminnelse till byarådets medlemmar: 

har ni ännu inte betalat medlemsavgiften 

för 2015, gör det ;) 

 Kolla in Byarådets facebooksida, vi 

försöker förse er med både nytta och 

nöje 

 

 

Ägg tycks intressera både då och nu… 

Tillbakablick genom Vasabladet 13.6.1995 



Ny i Byn 
 

 
BYABLADE - Replot Byaråd                                     Nr 2 - Juni 2015                                                                            14 

Följetongen ”Ny i Byn” fortsätter denna gång med Sirja Antus, 30, som i skrivande stund bott på 

Replot i exakt ett år. Före det hade hon under två år besökt kärleken i Replot, Visa Ekblom, som är 

uppvuxen i byn. Till familjen hör också Sirjas dotter Tilda, som snart fyller 10 och de två 

nakenhundarna Nemi och Pusu. Sirja är född i Vasa, uppvuxen i Vörå, och återvändare till Vasa för 

att studera och senare arbeta. Både hennes och Visas modersmål är finska men de har båda gått i 

svenskspråkiga skolor och är båda fullständigt tvåspråkiga. Tanken på att flytta permanent till Replot 

kändes först omöjlig för att det är så ”bakom takana”. Vännerna och jobbet fanns ju i Vasa.  

- Men det var så skönt att komma ut hit på helgerna! säger Sirja och ler åt minnet. 

 

”Tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa” 

Jag, Sirja och hennes tidigare arbetskollega 

från tiden då Sirja jobbade inom 

åldringsvården, Gun-Britt Beijar (min moster) 

sitter denna soliga majdag på min terrass, äter 

svamppaj och dricker kaffe. Det är svårt att få 

till en dejt med en hårt treskiftsarbetande ung 

mamma. (Men hon trivs ypperligt på sitt jobb 

på akuten vid centralsjukhuset). Mitt första 

intryck av Sirja är hennes fantastiska 

utstrålning. Hon är en uppenbarelse full av liv, 

och hon utstrålar ett lugn. Hon känns snäll och 

öppen så jag går direkt på pudelns kärna och 

frågar om varför hon valde att flytta till Replot. 

Jag får först en djup suck till svar men sedan 

rinner orden (och några tårar) ur henne. 

- Vi hade så många jobbiga år innan jag tog 

beslutet att flytta hit, men sen då jag hade 

bestämt mig kände jag en oerhörd lättnad, 

säger Sirja. 

- Ja, jag sa ju nog flera gånger åt dej då du 

förbarmade dej över det ena och det andra att 

'flytt nu till Replot, där finns ju allt', triumferar 

Gun-Britt som är så glad å Sirjas vägnar som 

ser ut att ha det bra idag. 

- Ja, här finns allt utom simhall! ler Sirja, som 

gärna skulle önska fler aktiviteter för barn och 

unga i byn. Men den fantastiska naturen väger 

upp allt det som fanns i stan, konstaterar hon. 

 

 

- Simmar gör man i havet om man bor på 

Replot, säger Gun-Britt allvarligt.  

Sirja visar några bilder från sina projekt i 

huset.  

- Först tänkte vi bo tillfälligt i Visas hus och 

bygga nytt tillsammans, men redan efter 

första veckan i huset sa jag åt Visa att ”tänne 

jäädään”! Platsen uppefter björkallén längs 

Byhamnvägen är ju idealisk, så vi bestämde 

oss för en remont istället. Vi fick vara med om 

den klassiska glädjen, att hitta vackert trägolv 

under heltäckningsmattorna, ler Sirja. 

Nu på våren är det underbart att ha en egen 

trädgård. Jag tänker på de utslående 

tulpanerna som Sirja laddade upp på facebook 

för någon vecka sedan med texten ”Tätä on 

odotettu kuin kuuta nousevaa”. Den 

meningen har etsat sig fast i mig och jag 

känner att just den meningen är talande för 

Sirjas känslor för ”landningen” i Replot.  

- Det är först nu, ett år efter en kaotisk flytt, 

arbetsbyte m.m som jag på riktigt har börjat 

fatta att jag bor här. Jag har knappt hunnit 

bekanta mig med folk, har inte hunnit helt 

enkelt. Jag har satt allt extra krut på att få 

Tildas skolbyte att löpa så smidigt som möjligt. 

Och det har gått över förväntan! Jag är så nöjd 

med skolan! Det enda som känns tråkigt är 

finskatimmarna, säger hon, då jag uppmanar 

henne att försöka säga något som kunde 

utvecklas. Tilda har fått nya vänner,  
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både finsk-och svenskspråkiga och verkar 

trivas ypperligt i skolan. Hon lämnade ingen i 

publiken oberörd på skolans programafton i 

julas då hon som Emil i Lönnebergs mamma 

tog över scenen och sjöng solo rakt in i allas 

hjärtan. 

 - Vi är nog båda kreativt lagda, gillar konst i 

olika former. Tilda har själv varit med och 

inrett sitt rum i flera olika färger och 

temahörnor och vi gillar båda vackra 

klänningar och smink, och att baka färgglada 

tårtor till kalas, skrattar Sirja och visar en bild 

av en fenomenal regnbågstårta. 

Min bild av Sirja som en musikalisk och 

konstnärlig talang förstärks då hon berättar 

att hon gillar att måla med sprayflaskor och

 

 har ett piano i vardagsrummet (pianomusik är 

rent terapeutiskt efter långa arbetspass, får 

jag veta). Tipset att måla med sprayflaskor fick 

hon via ett youtubeklipp. Sedan gick hon själv 

lös! Hennes spraymålningar har varit med i en 

utställning i Ateljé Torni och 

uppmärksammats i Vasabladet. 

- Just nu samlar jag på gamla ramar på loppis 

som jag vill spraymåla och hänga upp i någon 

häftig formation på väggen med mina egna 

personliga fotografier. Det kanske jag får tid 

för nu då jag snart får semester. Det ska bli så 

skönt! 

Text: Charlotta Asplund 

Bilder: Sirjas privata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan: en av familjens två 

nakenhundar 

Nedan: Målning gjord med 

sprayflaskor  

Visa Tilda, Sirja och hunden Saaga 

som familjen sköter ibland  
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Månadsskiftet maj-juni är för de flesta starkt förknippat med skolavslutning av olika slag. Vi på 
Byablade tog kontakt med avgångsklassen på Replot-Björkö skola och frågade om de ville bidra 
med lite material om sig själva till detta nummer av tidningen. Här får ni en liten bild av 
sjätteklassisterna som nu avslutar sin lågstadiekarriär för att efter sommarlovet stega in i 
högstadiet.

 
 
 
VÅR TID I SKOLAN 
 
När vi började i ettan var vi korta och vilda, 
och har varit det sedan dess. Det tyckte nog 
Kati också och alla andra lärare för den delen. 
I ettan var vi tio stycken, men på våren i tvåan 
var vi bara nio stycken. I fyran kom alla 
Björköbor och en till, så vi blev sammanlagt 
13 stycken. Nu i sexan är vi sist och slutligen 
12 stycken i vår klass. Vi är fem flickor och sju 
pojkar. Vår klass är passligt stor och vi 
kommer bra överens med varandra. Åren har 
gått snabbt och de flesta ser nog fram emot 
att åka med bussen till högstadiet.  
 
I år har det hänt mycket roligt, det har det 
förstås gjort alla andra år också. I år har vi 
varit till fjällen med femmorna på lägerskola. 
Vi har även varit till stan och bowlat och ätit 
på RAX med de andra sexorna i skären. I år 
har flickorna vunnit idrottsevenemang så som 
skolfotboll och skolinnebandy och kom på 
andra plats i skolrinkbandy. Pojkarna 
däremot har vunnit brons i skolfotboll och 
guld i skolinnebandy. Den 21 maj ska vi 
tillsammans med femmorna till Powerpark. 
 
Vår tid i skolan har varit så nära perfekt det 
går att komma. Vi har fått god mat varje dag, 
snälla lärare och skolgångsbiträden. Vi har 
även fått gå våra lågstadieår i en snygg och 
ren skola med fin gård. Och det är vi väldigt 
tacksamma för. Men nu ser vi framemot ett 
långt sommarlov och efter det en trevlig tid i 
högstadiet. 

 
 
 
INTERVJUFRÅGOR 
 
1. Hur känns det att åka till högstadiet?  
Felix: Spännande och roligt. 
 
2. Vad har varit bäst under lågstadiet?  
Isak: Lägerskola och maten. 
 
3. Vad kommer du att sakna mest från 
lågstadiet?  
Andrea: Kompisarna som lämnar. 
 
4. Vad är bäst med sommarlovet?  
Malin: Inga läxor, simma, vara på villan. 
 
5. Vad tycker du om att göra på rasten?  
Markus: Spela fotboll. 
 
6. Vad är dina fritidsaktiviteter?  
Kastanja: Dans. 
7. Vilken är din favoriträtt?  
Jennifer: Taco. 
 
8. Vad ser du fram emot till högstadiet?  
Johnny: Brudar. 
 
9. Vad är ditt smeknamn? 
Niko: Nikke.  
10. Vad ska du göra på sommarlovet? 
Johannes: Chilla, köra båt, fara till villan, 
spela fotboll, simma, fiska. 
 
11. Vem har varit dina bästisar under 
lågstadiet? 
Sara: Många bästisar. 
Isach: Mathias, Markus.
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SÅ HÄR ”TYCKER” ELEVERNA I ÅRSKURS 6 I REPLOT-BJÖRKÖ SKOLA: 

 
1 = väldigt dåligt / tråkigt 5 = superbra / superkul 
 

Frågor: 1 2 3 4 5 

1. Vad tycker du om att börja i högstadiet?   8% 42% 50% 

2. Vad tycker du om skolmaten? 8% 33% 42% 17%  

3. Hur tycker du att lärarna har skött sig under åren?  17%  66% 17% 

4. Vad tycker du om skolgården?  17% 42% 41%  

5. Vad har du tyckt om skolan under åren?  17% 25% 43% 17% 

6. Hur är arbetsron i klassen?  25% 50% 25%  

7. Hur är det med rastredskapen?  25% 33% 42%  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övre raden från vänster: Jennifer Ström, Malin Skog, Andrea Moliis, Niko Kulmala, Isach 
Strandberg, Felix Lindvik, Isak Jakobsson, Johannes Asplund. 
Nedre raden från vänster: Markus Niinistö, Kastanja Korpi, Sara Ljung, Johnny Pajala.
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Sammanslagning av fiskelaget och 

delägarlagen (7 st) i Replot, samt 

muddringen av båthamnen 

Under år 2014 slutfördes sammanslagningen 

av fiskelagets vattenområde och sju av Replot 

bys befintliga delägarlag. Av dessa delägarlag 

hade tre en gemensam delägarförteckning, 

stadgar och förvaltning. Fyra av delägarlagen 

saknade stadgar, hade inga årsmöten och 

ingen officiell förvaltning. Dessa delägarlags 

verksamhet var enligt lagen oorganiserad, ett 

exempel på ett sådant delägarlag var 

Gemensamma holmar (Utgrynnan och 

Storkallan). Beroende på delägarlag varierade 

antalet delägare mellan 885 och 915. Det 

gemensamma vattenområdet hade 909 

delägare. 

Ett oorganiserat delägarlag har svårt att föra 

sin talan gällande det aktuella området i 

exempelvis frågor om naturskyddsändamål 

från statens sida. Ett oorganiserat delägarlag 

kan även ha svårt att använda området till 

delägarnas fördel om inte alla delägare är 

eniga om användningsändamålet. 

Utbetalning av ersättningar till delägarna kan 

ibland vara omöjligt då t.ex. ersättningarna i 

fråga är mindre än kostnader för 

utbetalningen. I sådana fall lämnar pengarna 

på kontot i väntan på framtida aktivitet.  

En lagförändring år 2001 gjorde att fiskelaget 

omvandlades till ett delägarlag för de 

gemensamma vattenområdena. Fiskelaget 

hade delägarförteckning, stadgar och 

förvaltning, men lagförändringen gjorde att 

stadgarna inte längre var lagenliga. Detta 

ledde till att beslut rörande byns båthamn 

likväl som andra strandområden måste tas på 

två olika möten i två olika delägarlag, Replot 

delägarlag och Replot fiskelag. 

 

I byn finns också 8 andra enskilda små 

gemensamma områden. Dessa existerar 

fortfarande och har inte berörts av 

sammanslagningen. Områdenas areal 

varierar från 0,1 till 28,72 hektar. Dessa 

områdens delägarförteckningar är tidensliga, 

men områdena har ingen administration. 

Antalet delägare varierar mellan 1-81. Dessa 

delägarlag kan förenas med det nybildade 

delägarlaget för Replot bys samfällda 

områden om de så besluter. För 

godkännande fordras årsmötesbeslut i 

delägarlaget för Replot bys samfällda 

områden.   

Vilka fördelar finns det med att delägarlagen 

sammanslås? Stora delägarlag har bättre 

möjlighet att sköta de gemensamma land- 

och vattenområdena än små och oordnade 

delägarlag. Förvaltningskostnaderna och 

arbetet minskar (bara en delägarförteckning, 

bokföring, skattedeklaration, årsmöte m.m.) 

och antalet möten minskar. Samhället 

erbjuder delägarlag (och andra föreningar) 

möjlighet att ansöka om bidrag till olika 

ändamål. Till ansökan fordras en 

självfinansieringsdel som för små delägarlag 

kan vara oskäligt hög. 

Muddringen av båthamnen gjordes av två 

delägarlag och Replot båtklubb som ett 

samordnat projekt. Delägarlaget erhöll år 

2014 12 000€ som bidrag från NTM-

centralen, 3000€ av Korsholms kommun och 

självfinansieringen uppgick till 5000€ 

tillsammans med Replot båtklubb. Farleden 

uppklassades vilket möjliggör att den i 

framtiden underhålls som en allmän farled. 

Utan självfinansiering hade inga bidrag 

kunnat sökas. 

Nu när sammanslagningen av delägarlagen 

har slutförts är styrelsens följande uppgift att 

göra upp en plan för skötseln av  
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delägarlagets egendom till delägarnas fördel. 

Årsmötet förkastar, ändrar eller godkänner 

planen. Viktiga punkter i planen är 

uppgörandet av en användningsplan för byns 

hamnområde, organiseringen av fisket enligt 

den nya fiskelagen och principer för hur 

övriga områden ska användas. För att detta 

arbete ska lyckas är det viktigt att 

kommentarer och idéer fås från byns 

delägare. 

 

Vilka nackdelar finns det med 

sammanslagningen? Lantmäteriverket tar 

betalat för arbetet som gjorts, vilket 

motsvarar 3-4 års besparingar. Mycket arbete 

har utförts i samband med 

sammanslagningen och mycket återstår 

ännu, men andra nackdelar har inte 

framkommit. 

Ari Isosalo

 

 

Röda korsets jourgrupp i Replot 

I Österbottens svenska Röda Kors distrikt 

finns idag sju aktiva första hjälpen grupper 

och händelsevis råkar en av dessa sju grupper 

finnas i Replot. Gruppen leds av Nina 

Nystrand och består en liten men naggande 

god skara som ställer upp som jourgrupp vid 

olika typer av tillställningar och evenemang. 

Vårt senaste uppdrag var ett årligen 

återkommande sådant där vi får ta del av inte 

bara tvåbent och mänskligt sällskap utan 

också av det så att säga fyrbenta slaget: 

närmare bestämt ca 2000 hundar av 

varierande ras och storlek. Det var alltså fråga 

om Vasa internationella hundutställning 

arrangerad i Botniahallen den 11 – 12 april, 

som ledde till att vi i två dagars tid rörde oss 

mellan allt från imponerande Irländska 

varghundar till små nervösa 

Chihuahuafröknar och -herremän. Samtidigt 

som vi stod till tjänst med att svara på frågor 

och dela ut diverse vårdmaterial fick vi 

sålunda en liten inblick i 

hundutställningsvärlden som ter sig som en 

alldeles egen värld i sig. Här borstades, 

flätades och framförallt väntades... Det blev 

långa dagar för såväl hundar som mattar och 

hussar! 

 

 

 

 

 

 
 

En av deltagarna får sista pälstrimningen 

innan det är dags att visa upp sig. 

 

Text av Linda Ahlbäck, medlem i 

jourgruppen. 

 

Vill du också komma med i jourgruppen? Vi 

tar med öppna armar emot alla som har 

genomgått kursen Första hjälp 1! 
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Replot UF 

Jubileumsrevy: Jesch-Inn, råsto rakkartyg å 

fäschkt fuffens 

Lördagen 14 mars var det premiär i lokalen 

för Replot UF:s jubileumsrevy som firade att 

det gått 100 år sedan föreningen fick sin lokal. 

Förutom premiären gavs fyra andra 

föreställningar i mars. Revyn bestod av en del 

nyskrivet material och scener från gamla 

revyer som uppförts från och med 1980-talet. 

Bland pärlorna från föreställningen kan 

nämnas Björkö Highlanders & Gaylander 

(2005), Äggvisan (2012) och 

Rullstolspensionären (2002). Totalt såg 

knappa 600 personer revyn, och det är vi från 

Replot UF glada för. Vi hoppas att den bjöd på 

många skratt och önskar er välkomna åter 

nästa gång! På scen: Alexandra Moliis, 

Amanda Ehn, Anders Möller, Benjamin 

Lönnbohm, Carola Sjödahl, Cecilia Rönnkvist, 

Daniel Lönnbohm, Daniela Berlin, Eva Ehn, 

Erika Erlands, Frej Lindfors, Henrik Håkans, 

Jimmy Ljung, Johanna Karhulahti, Leif Moliis, 

Mona Back, Nicole Berlin, Simone Berlin, 

Stefan Erlands, Vivian Johansson.  

 

Revyövning 

Påskfirande 4.4 

På dagen ordnade vi påskhäxfest för barnen 

med ledda lekar och korvgrillning utanför 

lokalen. Lekarna höll på en timme från 

klockan 12 och efteråt fick alla barnen en 

godispåse, korvgrillningen pågick utomhus 

under tiden och en stund efteråt och var 

populär. Ungefär 45 barn plus föräldrar 

besökte lokalen. Påskbrasan skulle tändas vid 

hamnen kl. 19, men p.g.a. den hårda vinden i 

lite olämplig riktning avvaktade vi ca en 

timme innan brasan tändes. Vinden var kylig 

och ledde till en bra åtgång av grillkorv och 

varma drycker. Uppskattningsvis 250 

personer besökte brasan under kvällens lopp.  

 

Barnteater 9-10 maj 

I maj gavs två föreställningar av 

barngruppens pjäs ”Det här är ingen 

lekstuga”. Barnteatern var ett samarbete 

mellan Skäriteatern och Replot UF, barnen 

och ledarna har träffats i ungdomslokalen en 

gång per vecka sedan september och allt 

arbete resulterade i den egenskrivna pjäsen. 

Under föreställningarna stod Replot UF för 

serveringen. Replot UF tackar barnen och 

ledarna, de har gjort ett bra jobb som 

resulterade i en trevlig föreställning.   

 


