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L En utvecklingshistoria om
tiden då livet är som bäst och då
det är som värst. En nyskriven
ungdomsmusikal med nykom
ponerad musik: funky blues,
street dance, alternativ rock och
show dance.
Så beskrivs Finlands Svenska
Ungdomsförbunds nya musik
satsning Chans. 29 ungdomar i
åldern 15–19 uppträder, medan
åtta andra jobbar bakom scenen
med olika uppgifter.
Två av artisterna är Alva Sand
ström från Maxmo och Ksenia
Timoshenko från Oravais.

– Under sommaren var vi på
övningsläger i Helsingfors, Åbo
och Kimito. Dessutom har vi
jobbat på egen hand med att lära
oss replikerna och sångerna, be
rättar Alva Sandström.
Musikalen Chans hade ur
premiär i Mariehamn i slutet av
juli.
– Det var jättehäftigt att stå
framför publik för första gången,
säger Sandström.
Ksenia Timoshenko tycker
likadant.
– Det var en jättefin känsla
på Åland. Det bästa är att få stå

på scenen och dela med sig av
musik och sång till publiken.
Och så är det ju så roligt när
man får respons med detsamma,
säger Ksenia Timoshenko.
Musiken är helt nyskriven.
– Ingen har hört den före de
kommer och ser på Chans.
Förra helgen gavs Chans i
Pargas och nästa veckoslut står
Helsingfors i tur. Till Vasa kom
mer föreställningen i början av
oktober, för att visas i Jakobstad
en vecka senare.
Både Alva Sandström och
Ksenia Timoshenko ser fram

FCAA5E9B(ö''.Parlopp, Langradin, båtliv,
allsång, teater och mycket mer./ #.!áâ

emot att få uppträda inför vän
ner och bekanta.
– Då får vi visa varför vi varit
borta från familj och vänner så
mycket. Det ska bli spännande,
säger Ksenia Timoshenko.
Till vardags studerar hon på
Topeliusgymnasiet i Nykarleby.
Alva Sandström går på Yrkes
akademins musikerlinje i Jakob
stad.
– Det blir intressant att upp
träda på hemmaplan, säger Alva
Sandström.
Chans är avsedd för en publik
från tonåringar och äldre.
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Sommaren i bild, rond 2
L Nej, uppmaningen till läsarna att sända in
bilder från den gångna sommaren föll inte
i god jord. Det var pinsamt så få det var som
ville vara med.
Men så lätt ger jag inte upp.
Bästa läsare, jag hoppas ni bara hade glömt.
Jag hoppas ni har många charmiga bilder
som visar vad som hänt i våra byar under de
gångna månaderna. Och jag hoppas att ni

trots allt vill dela med er av minnena till alla
andra läsare!
Även om det inte var många
bilder som sändes in, var de
som kom mycket trevliga.
Sänd till kommunbladet@
hssmedia.fi –
rond 2 avslutas
den 29 september!
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L Sara Karlsson i Ora– Sara tycker mycket
artävlinge
äs
vais vann läsartävom att åka båt.
lingen denna gång.
De brukar också
– Jag tror det var
sjunga tillsammans
E
R
A
N
VIN
mormor i Vörå som
och Sara pratar
sände in svaret, säger
mycket och gärna.
mamma Anne.
– Men det är inte
Sara fyllde två år i
alltid så lätt att förstå
söndags och har ännu
vad hon säger.
inte personligen börjat delta i
Sara är Östen och Anne Karlstävlingen.
sons fjärde barn. Äldsta sonen
– Sara är en snäll och lätt- Kim går på Optimas maskinskött flicka. Hon är nöjd med och metallinje i Jakobstad, Nina
att leka för sig själv och är gärna har börjat på Topeliusgymnasiet
utomhus. Där tycker hon om att i Nykarleby i höst och Sam går
hoppa på studsmattan och att på sjuan i Tegengrenskolan i
sparka boll, berättar Anne.
Vörå.
Under sommaren tog familjen
– Själv ska jag vara vårdledig i
sin båt och åkte över till Sverige. ett år till, säger Anne som annars
Efter att ha kört ner längs kus- arbetar på läkarmottagningen
ten, reste de till Åland och hem vid hvc i Oravais.
.!/2! /1.'
igen längs den finska kusten.
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L I läsartävlingen gäller det att hitta bilderna. Skriv ner de rätta
svaren, din adress och ditt telefonnummer och skicka in svaret till
Kommunbladet, PB 52, 65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”.
Svaren behöver vi ha senast den 29 september. Bland alla korrekta
svar utlottas ett presentkort värt 35 euro. Lycka till!

sidan ______

sidan ______

sidan ______

sidan ______

Namn: ______________________________________________________
Adress: _____________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________
L Rätt svar. I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
som fanns på sidorna 18, 16, 11 och 7.
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L Detta kan vara ett byafoto
från cirka 1920 på skriftskolpojkar från Miemoisby födda 1902.
I mitten sitter Einar Ollus
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(Margaretas morbror) och till
höger bakom honom Verner
Grannas från Grannasbackan.
Kontakta Margareta Ehrman
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på
margareta.ehrman@gmail.
com eller telefon 050-5426729
om du känner igen någon av
pojkarna!
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@dWTñX`WX`'öeXbfX_UXd kan alla
bekanta sig med kommunens kulturutbud.

Kul-Turen visar
vad som finns
L Den 10 september har museer
och hantverkare runt om i kommunen öppet hus. Tanken är att
evenemanget, som döpts till KulTuren, ska bli årligen återkommande.
– Idén kommer egentligen
från Göran Backman, som
tyckte att museerna kunde ordna ett gemensamt evenemang,
till exempel en bussrundtur där
man stannade vid olika museer.
Jag föreslog att vi skulle göra
något i stil med Skördefesten
på Åland eller Konstrundan.

Resultatet blev en blandning av
alltihopa, berättar Eva-Marie
Backnäs.
Hon är ledare för ett projekt
som heter ”Museer i samarbete”
inom ramen för Kultur Österbotten.
Lokalt är det fritidssekreterare Gun-Britt Bergman som hållit
i trådarna.
– Folk har tagit kontakt själva
och velat vara med. De tycker
det är roligt när något sådant
här ordnas, säger Bergman.
Det är tänkt att minst två

bussar ska köra runt mellan de
olika platserna. Biljetterna kostar 10 euro styck.
– De som vill åka buss borde
anmäla sig senast den 8 september för att vi ska veta hur många
bussar som behövs, säger Bergman.
Hon tar emot anmälningar på
telefon 3821 671.
I samband med anmälan får
man också närmare uppgifter
om rutterna. Nästan alla ställen
är öppna mellan 12 och 18.
.!/2! /1.'
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L Med mindre än en månad
kvar börjar det bli dags att anmäla sig till Botnialöpet.
Terrängloppet
Botnialöpet
arrangeras vid Norrvalla i Vörå
lördagen den 17 september
klockan 10. Man kan välja mellan distanserna 16 eller 30 kilometer.
I stavgångsklassen ges även
möjligheten att gå och springa
utan stavar, distansen är 8 eller
16 kilometer utan tidtagning.
Nytt för i år är att det finns en
ungdomsklass. Ungdomar under 17 år (född 1994 eller senare)
springer 8 kilometer.
Förutom den individuella tävlingen finns möjlighet att delta
i företagstävlingen. Det spelar
ingen roll vilka distanser man
deltar i.
Deltagarna i Botnialöpet
bjuds på natursköna banor längs
stigar, grus- och skogsbilvägar.
Det finns vätskekontroller
med cirka tre kilometers mellanrum. Vid alla kontroller serveras
sportdryck och vatten. Dessutom

1MTMaTnMaTGnLMa1_f@o>
LEYÒÏÓÒÏõ&fEgEYh:hO[Y
:o+ELEYLfEYL@fDEY[CM:o
jccg:hgEf[X:C[B+ELEYLfEY
_fg>VTYOYL:oB_CUEf
M`o^g\LoIcLMaW'opMng
)hf@U:oOUEY"ccEhMjgU:KKE
K_fg>VTYOYL
aTwcnopM^\OcwW]V:g
[CMc[fgVOYgcf[DjUhEf )
"ccEhUV[CU:YÐÑÐÓÒÏ
W`cInr] fjUgL:h:YÒÕ
OX[
"ccEhMjg)EfoEfOYLO fjUg
L@fDEYgXODEgDEX[Yghf:hO[Y
LjODYOYLc@[Xf@DEhoODBEM[o
^M`MpoTGnLAnaA>fUV:q
o>LEYÒÏÕ:qX[_gh
X:fUY:DEYM@VVgUVÐÑÐÕc@
VEXEhgL@fD:fY:_fg>VTYOYL:o
M:YhoEfUgcf[DjUhEfMEXB:Uh
xgUg:XhB:UVjUgV[ccOg
)EfoEfOYL
rnWnIcopE^^Mp)V:LK>Vhgo>LEY
ÐÒÏf:o:Og[X[CMBEg_U
DEYYr:fEgh:jf:YLEYDEV
Bf:LD[CMgX:U:c@DEVOU:hEg
gEfKf@YÐõÏÏh:VEhgXEYrEf
Eg_UXOVT_YUfOYL[KxCEfgB[
gh>VVEhXEDDEggjhgh>VVYOYL:f
gExVXBVOLjOD:Dc@[Xf@DEh
g:XhgX:U:c@YrB:U:hBf_Djf
EYfOUhOLB:UjLY)cECO:VLjOD
YOYLMEV:D:LEY
ÚÛÙÙ :UYOYLEYc@B_fT:gU[X
L>fY:XED[CMgEc@
ÚÜÜÙ EK_fgh:Bf_DEYUV:f:K_f
:ogX:UYOYL
ÚÞÙÙjYLVOL:"ghEfB[hhEYg
(ELEXEYhEgOK [Xc:LYOE
EqEfCEf:fM_LVTjhhKf:XK_fjfOf
B[gh>VVEh
.Ao`roIAJ]Ma:oOgh@UEfg
o>LEYÖÑÖÓ1_f@1EfYEfg
XjgEjXM@VVEf_ccEh
 znIMnToTGnLMa EfhBr@
V:qo>LEYÐÕ1_f@"ccEhMjg
,hgh>VVYOYL:o1_f@M_fYgU@c
7WnTcAnIMpAn`roMr`f:
o:OgK:BfOU"ccEhMjgOYO:hrfEY

_oEf:gjYOYoOg:g>oEYOMjgEh
B[fff:o:OgMEXBrLDg
K_fEYOYL
/MA/WLM/Uck1:g:o>LEYÐÐÖ
f:o:Og:YhoEfUgDEX[Yghf:
hO[YEfjYDEfjV+jfEY
ÚÛÚÝ)hEYgVOcYOYL
ÚÝÚß&>fV:fBEhE
ÚßÚá+[XhEhOVVoEfUYOYL
,YDEfD:LEYM:foO>oEYK_fg>VT
YOYL:oMEXB:Uh[CMBTjDEfc@
MEXLT[fDg:Kh[CMhOVVhjLL
'opMngo]M`roMr`"ghEf_
o>LEYÑÐÒÏ"ccEhMjg
/gaLAToo]c^`roMMp>fUV:q
o>LEYÐÏ:qX["ccEhMjg
+:oEVL:VVEfO&:jV>LLVjYD1_f@
CEYhfjX"ccEhMjg
 A^A]pTGnL:V:Uho>LEYÐÕÖ
qU:YL:f_fg>VTYOYL:oK@fU_hh
L:fYjVVgUOYYLEhXT_VULEh[gh
XX_TVOLMEh:hhgE ELEf
ghEYµÐÕXEhEf_oEfM:oEh¶
:KKE
ELMnaMTGnLMa(ETcEVho>LEY
ÒôÐ(ETcEVh"ccEhMjgÐÑÐÕ
ff(ETcEVhMEXBrLDgK_fEYOYL
rnrUc^`Mao M^W]ApMooMn
:ffOEh[VXeoOgh EfhBr@V:q
o>LEYÔÓÖ EfhBr :LEYhOVV
>f:xYYg:KKEXEDõg[fhEf
:hhU_c:&@cV:hgxYYg>oEY
M:YhoEfUgK_fg>VTYOYL
nAaUc^`£o1>ghEf_ÐõÏõ
:qX[:BfOUgBjhOUEYM@VVEf
_ccEh)X:Ucf[oc@L[DOg[CM
:YDf:cf[DjUhEf
.MyUc^`MaoWTU^AaL
(EqM[VXgo>LEYÐÏÏ:qX[
_hhcf[DjUhO[Y[CMjhMrfYOYL:o
oOVV:fEYE,YDEfjV+jfEYK@f
X:YBEU:Yh:gOLXEDDTjfEY
GnLoIrpW]MaA`caAo>UO
c>>o>LEYÑÏÒ1_f@Ef:XOU
hEqhOVOEfhf>DL@fDgcf[DjUhEf
MjDo@fDgcf[DjUhEf(:B:hhc@
:VV:cf[DjUhEfjYDEfjV+jfEY
^z]pWaTwEaaMnaA :cEVV:
[o:f:o:OgK:BfOU[cch[fL
U:KKE

TakTil STimulering

- beröringsmetod som ger avslappning och lugnar
Behandlingen tar 45 minuter, kom och pröva!

Carolas taktil
Tfn 044 288 5063, 06-317 4820
Naturvårdsklinik Mango
Hovrättsesplanaden 20,
65100 Vasa

• Transport och spridning av gödsel
• Slyröjning av skogsbilvägar och utfallsdiken
• Transport av jord och sand
• Övriga transporter med trafiktraktor m.m.
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finns det några vätskekontroller
med extra tilltugg som exempelvis saltgurka och russin.
För anmälningsavgiften får
deltagarna förutom att delta i
loppet även olycksfallsförsäkring, dusch och möjlighet till

simning i simhallen, medalj och
diplom.
Efteråt bjuds deltagarna på
mat i Norrvallas restaurang.
Anmälningar tas emot på
www.botnialopet.fi.
!!! 2/

Minimideposition 6.000  varav hälften
som placeringsdeposition
t.ex. 3 år 3,5% ränta och hälften

i Sp-Fondbolags fonder

Kvevlax – Vasa – Maxmo – Petsmo
Tfn 346 2111
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Ea^T`W9`ñefd_ är mångårig ordförande i Komossa UF.
Dessutom är han engagerad i både revyer och sommarteater.

Han ser fram emot humorfest
L Roland Engström är årets
kulturpristagare 2011 i Vörå
kommun. Priset överräcktes vid
Vörådagarnas huvudfest som
ordnades på Maxmo dansbana
den 10 juli.
– Det är alltid roligt att få
uppskattning. Jag känner mej
hedrad.
– Ibland funderar man ju på
varför man håller på med föreningsaktivitet så här, år efter
år. Då är det roligt när någon
ser och uppskattar det man gör,
säger Roland Engström.
Han är mångårig ordförande
för Komossa UF, ett uppdrag
som han gärna sköter, men som
han också gärna skulle ge vidare
till någon annan.
– Det börjar kanske vara dags
för någon yngre att ta över. Det
är inte bra att sitta på samma
post alltför länge.
Föreningen är en av dem som
är med och ordnar Byarevyn i
Oravais. Men innan det är dags
för nästa revy, ska Komossa UF
ordna en ny humorkväll.
– Fjolårets humorgala var
omtyckt, så vi tänkte ordna en
ny nu i höst, säger Engström.
Datum är ännu inte fastslaget,
men det blir troligen någon gång
i oktober.
B{dWXfñ{^^Xd6kTdXhk` blir det
i höst ungefär samma gäng som
skriver och framför numren som
i vintras.
Men Roland Engström förutspår också ökat samarbete med
Vörå UF, så här efter kommunsammanslagningen.
– Det är inte omöjligt att ordna några gemensamma projekt
med Vörå i framtiden.
– Jag tänker nu närmast på
SÖU-rock, som vi ordnar nästa
sommar igen. Där får Vöråborna
gärna vara med, om de vill, säger
Engström.
Förberedelserna inför SÖUrock påbörjas redan i vinter.
– Förra gången vi ordnade
SÖU-rock var allting nytt. Nu
vet vi vad som fungerade och
vad som behöver förbättras.
Den här gången börjar vi inte
från noll.
Trots att det låg mycket hårt
arbete bakom arrangemangen i
fjol somras, tycker Roland Engström ändå att det var intressant
att vara med och ordna SÖUrock.
vhXd ÷ööö bXdea`Xd såg Roland Engström i huvudrollen
som Gösta Mannfolk Oravais
Teaters pjäs ”För några stockars

nMpo]r^prnknWopATAnMW7gnGÛÙÚÚEn.c^AaLaTopng`
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skull” som gavs på Kyroboas i
Kimo i somras.
– Vi var väldigt nöjda att vi
fick så många besökare. Några
till hade nog rymts med på de
första föreställningarna, men
mot slutet var nästan allt fullbokat. Vi hade också väldig tur
med vädret.
CdThT[e GXTfXd fick dessutom
mycket bra respons på pjäsen av
publiken.
– Vi funderar nu på att ge fler
föreställningar av samma pjäs
nästa sommar. Det är något vi
ska diskutera och avgöra nu i
höst.
Till vardags har Roland Engström ett mycket varierande arbete.
– Jag har ett tacksamt jobb
som allt-i-allo. Jag byter ofta
uppgifter. I sommar har jag kört
grävmaskin och under hösten
ska jag köra en flistugg innan
det är dags att hugga i skogen.
Men först ska potatisen tas
upp ur potatislandet.
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SandbläString
& Måleriarbeten

• Torr- och våtsugning
• Högtrycksspolning vid avloppsstockning
• Videofilmning av rör • Uthyrning av flyttbara wc:n

040 511 4894 (24 h)

MetallkonStruktioner Släpvagnar - Fälgar bilar M.M.
tFn: 050 3226594
SebaStian HelSing, vörå
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  Simon
- utom
och
inomhusmålning
-kakelarbeten
- VTT-certifierad
- tapetsering
    
   Ingman

GSM 0500 969 460 simppes.maleri@netikka.fi
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>aUUXfea_dX]fad för MI och chef för kultur- och fritidssektorn är både intressant och roligt, tycker Mikael Österberg.

Musikern som leder kulturen
L Medborgarinstitutet 70 procent och övriga uppgifter 30 procent. Så ser arbetsfördelningen
ut för Mikael Österberg som
sedan början av året är kulturoch fritidschef i Vörå kommun
samt rektor för Vörå-OravaisMaxmo medborgarinstitut.
– Jag jobbar där det behövs,
säger Österberg själv.
På hans bord finns bland annat skisserna för en modernisering av sportplanen i Oravais.
– Sportplanen ska fixas dels
med kommunala pengar och
dels med finansiering utifrån.
Det är vårt största projekt just
nu.
Under september månad ska
sponsoransökningarna för 2012
lämnas in, även om utdelningen
sker först i januari. I år delades
20 000 ut och i budgetförslaget
för 2012 finns ett lika stort anslag
inskrivet.
– Rambudgeten ser ungefär
likadan ut som förut. Enligt de
direktiv vi fått, får utgifterna öka
med högst två procent, men det
här kan förändras under hösten,
säger Österberg.
G[^^e[`Z\{^b på kultur- och fritidskontoret har Österberg två
fritidssekreterare som bägge
jobbar halvtid.
– Fram till slutet av året köper
kommunen ungdomssekreterartjänsten av SÖU. Där råkade det
bli min dotter Jessica som fick
jobbet, säger Mikael Österberg.
– SÖU har expertis när det
gäller ungdomsverksamhet och
därför verkade det vettigt att
köpa tjänsten därifrån.
Det nuvarande avtalet gäller
fram till årets slut.
– I höst ska vi nu fundera om
vi ska fortsätta så här eller om
det finns orsak att söka nya lösningar.
Beslutet fattas av kultur- och

A[]TX^vefXdUXdñ
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lärare, men det kändes att det
var dags för en förändring. Därför sökte jag det här jobbet.
För jag trivs också med nya utmaningar, säger Österberg.
Han har varit nöjd med bytet.
– Det är bra personal här och
vi har mycket trevlig stämning
både på fritidsbyrån och medborgarinstitutet.
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fritidsnämnden
hösten.

senare

under

;g`$6d[ff 6Xdñ_T` är den
andra fritidssekreteraren. Hon
är anställd av kommunen och
arbetar med den övriga verksamheten på kultur- och fritidsbyrån.
Mikael Österberg önskar att
de föreningar som verkar i kom-

munen ska hålla kontakt och
informera om sin verksamhet.
– På kommunens webbplats
finns en lista över alla föreningar. När exempelvis kontaktuppgifterna ändras eller en ny
ordförande blir vald, skulle det
vara bra om någon kontaktade
oss så att vi har rätt uppgifter i
föreningslistan.
Föreningar får också gärna

använda sig av kommunens evenemangskalender.
Innan Mikael Österberg valdes till chef för fritids- och kulturverksamheten, jobbade han
som lärare i Karvsor skola.
– Jag har arbetat som lärare
i Larsmo, Rejpelt och Karvsor.
Under de senaste 20 åren har jag
varit skolföreståndare.
– Jag trivdes jättebra som

D}Yd[f[WX`är det musiken som
lockar mest.
– Jag spelar i tre orkestrar nu.
Playboys spelar mera sporadiskt,
men Online Band och Silver
Beatles är mera aktiva.
Online Band spelar dansmusik. Där spelar Mikael Österberg tillsammans med Gösta
Hjerpe, Max Åkersten och Yngve Lithén.
Silver Beatles spelar rockmusik, främst låtar av Beatles.
Där är de övriga medlemmarna i
bandet Bo Sandvik, Tomas Fant,
Jacke Jacobson och Hasse Bergström.
– Vi övar på olika ställen,
bland annat i mitt garage vid
skidbacken i Vörå. Jag vill spela
så mycket som möjligt. Det ger
en kick att spela och få respons,
säger Österberg.
Silver Beatles’ nästa framträdande är på matkarnevalen i
Vasa den 16 september.
.!/2! /1.'

/GaTLAaocJULApA^cJ]An`GaTApW^^ 
L Sång, dans, musik och vattengymnastik. Det är de kurser vid
Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut som är mest omtyckta av dem som erbjuds under det
nya läsåret.
– Till en del musikkurser har
vi fått dubbelt fler anmälningar
än vad som ryms med. Det gäller bland annat kursen för individuell undervisning i piano, gitarr
och dragspel, säger kurssekreterare Elisabeth Björklund.
Därför försöker medborgarinstitutet nu hitta en lärare till
så att alla intresserade ska få en
chans att delta.
Också kursen för dem som
vill bli sångare är fullbokad, liksom pysselkursen för barn och
vuxna.
– Vattengymnastiken är lika
populär alla år, den blev fylld
med det samma.
Mer överraskande var det
stora intresset för folkdans och
asiatisk matlagning.
– Danskurserna i allmänhet

är omtyckta. Och där får alla
intresserade komma med, vi har
ingen övre gräns på hur många
som ryms med på en kurs, säger
Björklund.
Ryggymnastiken är omtyckt,
liksom zumba och en av höstens
nyheter, piloxing.
– Det är många anmälda till
piloxing, fast få egentligen vet
hur det går till.
Enligt kurskatalogens beskriv-

ning är piloxing en kombination
av pilates och boxning som
passar både kvinnor och män.
Datakurserna har också rönt
ett växande intresse.
– Det är många äldre som inte
tidigare använt datorer men som
nu vill lära sig använda internet
och facebook. Vi har också ett
stort utbud av olika datakurser,
säger Elisabeth Björklund.
Däremot hoppas MI på fler

anmälningar till både språkkurser och hantverkskurser.
– Det är viktigt att de som är
intresserade verkligen anmäler
sig.
– Ungefär en vecka innan
kursen börjar, kontrollerar vi
om det finns tillräckligt många
anmälda eller inte. Då måste det
finnas minst sju namn på listan,
annars blir kursen inhiberad.
Kurskatalogen för läsåret

2011–2012 har delats ut till alla
hushåll i kommunen. Den finns
också i biblioteken och på internet.
Redan förra veckan kunde
man anmäla sig till kurserna,
men anmälningar tas fortfarande
emot antingen per telefon eller
via internet.
De flesta av höstens kurser
börjar i mitten av september.
.!/2! /1.'

Fordonsservice i Kaitsor
- Servicearbeten på bilar, traktorer, jordbruksredskap o. dyl
- Underredsbehandling
- Besiktningsarbeten
- Krockskadereparationer och lackeringar
- Däckförsäljning och däckverkstad (traktor, bil, tunga fordon)
- Uthyrning av person- och paketbilar

HMK TRADING


  

Vöråvägen 1431, Kaitsor. Tel. 0500-165690 Dan.

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861
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:X_hXV]adb}T`WdTe[WT`\adWX` blev möjliga
tack vare Lions ungdomsutbytesprogram.

Martina Simons fick
uppleva Australien
L Nu är det studentskrivningarna som gäller. Finska, engelska
och geografi ska avverkas under hösten. Efter studenten vill
Martina Simons bli lärare – eller
jobba med barn på något annat
sätt.
Men under sommaren fick
hon chansen att göra nåt helt
annat. Hon tillbringade fem
veckor i Australien.
– För ungefär ett år sedan
sökte Lions ungdomar mellan
16 och 21 år som ville delta i ett
ungdomsutbytesprogram.
Jag
trodde inte jag skulle rymmas
med, men i vintras fick jag veta
att jag skulle få åka, berättar
Oravaisflickan Martina Simons.
<a`ZTWX`e]Tf att få åka till
antingen Australien, Kanada eller USA och det blev Australien
som blev resmålet.
– Resan räckte från den 30
juni till den 4 augusti. De tre
första veckorna bodde jag hos
en familj i Rochester, 180 kilometer från Melbourne. De två
sista veckorna var jag på ett läger som Lions ordnade i Proserpine i norra Australien för alla
utbytesstudenter.
– Att delta i det här utbytesprogrammet var verkligen jättebra, det bästa jag gjort hittills,
säger Martina Simons entusiastiskt.
Tillsammans med familjen

fick Martina gå på fotbollsmatch
och se hur ungdomar i Australien har det. Sedan började skolan och Martina fick också vara
med på lektionerna.
– Jag besökte ett lågstadium
och berättade om Finland för
en klass, om kulturen och julfirandet och annat. De var väldigt intresserade och när eleverna sedan skulle skriva om något
land, valde hela tio stycken att
skriva om Finland.
– Skolan där jag gick var jättestor, med ungefär 500 elever i
klasserna 7 till 12.
I Australien är skolåret indelat i tre terminer. Sommarlovet
hålls i december–februari.
– De lär sig ungefär samma
saker som vi gör, men ämnena
heter annorlunda och är kombinerade på andra sätt.
– Och så blir de klara ett halvt
år före oss. De som är i min ålder
slutar skolan till jul, medan jag
då har ett halvt år kvar ännu.
9` Th WX efdefT skillnaderna
var att man i Australien kör på
vänstra sidan av vägen.
– Och alla frågade vad jag
brukar äta mellan måltiderna.
Inte brukar jag äta nåt alls då.
– Men sedan insåg jag ju att
lunchen serveras vid 13-tiden
och kvällsmaten först 20–21 på
kvällen och då var jag verkligen
jättehungrig. Så det blev ound-

vikligt att äta chips och sådant
som mellanmål på eftermiddagen.
En annan sak var det öppna
och vänliga bemötandet.
– Alla kom och pratade och
var vänliga och intresserade.
Skulle någon från Australien
komma hit, tvivlar jag på att
någon alls skulle våga prata med
dem, säger Simons.
Det som här är högsommar,
är vinter i Australien.
– Vädret var ungefär som det
är här på hösten eller våren:
ibland varmt, ibland regn.
– Men på lägret i norra Australien var det varmt hela tiden,
ungefär 30 grader. Där fick vi
surfa och klättra och också dyka
vid Stora Barriärrevet.
8X efadT Thef}`WX` var också
fascinerande. Mellan städerna
och byarna fanns mest berg eller öken.
– Under de fem veckorna åkte
jag 13 gånger med flyg. De stora
avstånden gjorde att flyget var
det bästa sättet att resa.
Som slut på resan fick Martina chansen att turista i Sydney
tillsammans med de övriga utbytesstudenterna från Norden.
– Vi gjorde allt det turister
”ska” göra i Sydney, besökte
operahuset och såg alla sevärdheterna.
Lions bidrog med 500 euro i

AnpWaA/W`caoUAnarSr^^prkk
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stöd och dessutom var husrum
och uppehälle helt gratis hos
familjen Martina bodde hos.
– Stipendiet från Lions i Oravais var större än vad de övriga
finländska utbytesstudenterna
hade fått.
EXeT` ñTh _Xd_T]. Martina
Simons hoppas kunna åka tillbaks till Australien någon gång
i framtiden.
– Jag fick bra kontakt med
andra ungdomar under resan.
Nästan varje dag hör jag från
någon som jag träffade i Australien. Vi håller kontakten via
facebook, säger Simons.
.!/2! /1.'

L Om några veckor flyttar Tors
Blommor till Knecks hus på
Vöråvägen 23.
– Den största orsaken är att
vi behöver större utrymmen. Vi
har köpt hela huset, medan vi
bara hyrt lokalen där vi nu är,
säger Ann-Sofie Lindgård.
Säljare är Boris och Tommy
Kneck.
– De bor i Sverige och har
inga planer på att flytta tillbaks
till Vörå. Därför var de intresserade av att sälja, säger Lindgård.
De hyresgäster som finns i
huset, kommer att finnas kvar
också i framtiden.
Tors Blommor kommer att använda bakgården för trädgårdssidan. Lokalen längst söderut
renoveras som bäst. Den får
nytt golv och tak och en vägg
har flyttats. Också fönstren och
fasaden ska förnyas i ett senare
skede.
– Det kan hända att en del av
renoveringen görs först till våren,
säger Ann-Sofie Lindgård.
Numera sköter hon verksamheten i Vörå tillsammans
med en anställd, medan maken
Stefan driver Nykarleby begravningsbyrå.
– Vi har planer på att utvidga
utbudet på inredningssidan,
men i övrigt fortsätter verksamheten som förut, säger AnnSofie Lindgård.
.!/2! /1.'
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L Nu finns det mer än 30 tillfällen till motion per vecka på
Norrvalla. Ett stort utbud av olika motions- och idrottsgrupper
för personer i alla åldrar ordnas
under hösten.
Den nya broschyren har delats ut till alla hushåll i Vörå.
Orten är dock ingen begränsning till deltagande i kurserna
utan alla är hjärtligt välkomna
med!
Kursarrangörerna på Norrvallabacken, Folkhälsan Botnia
och Folkhälsan Utbildning slår
ihop sina kurser till ett mångsidigt kursutbud.
Tanken bakom flera av kurserna är att vuxna och barn aktiveras samtidigt i olika grupper. Det
finns sim- och motionsgrupper
samt idrott för hela familjen
oberoende av ålder.
Exempel på nyheter inom
motion och rörelse är medicinsk
yoga, motionsboxning, spinning,
mamma-baby gympa, idrottsskola för barn, redskapsbana
för barn med familjecafé. Även
traditionell gympa och olika
vattengymnastikgrupper finns
med i Norrvallas kursutbud.
Hela kursutbudet samt information om anmälningsförfarandet hittas på www.folkhalsan.fi.
Det går också att ringa MonaLisa Aspholm på 050-4053 651
eller Jessica Havulehto på numret 044-7883 611.
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:$'([Id}=: är ett entusiastiskt och livskraftigt fotbollslag.
I somras nådde de fina resultat på en stor turnering i Sverige.

”Fotboll är jätteroligt”
pnEaWaTMaWaTGnc^W]Ao^ATo
LnWII^WaTogwaWaTAn

/A`okM^Mp`M^^Aa^AT`ML^M`
`AnaAEnwW]pWTp

Mnp A^]An^En
^AT^MLAnMSgn
ScpIc^^o^ATMp
ÚÛW7gnG

L De tränar eller spelar fotbolls
match tre gånger i veckan både
vår, sommar och höst. De som
har hållit på längst, har redan
spelat sex år tillsammans.
I slutet av juli åkte Vörå IF:s
flicklag för dem som är födda
1999–2000 på sin första utlands
turnering till Umeå.
– De yngre åkte ut i åttondels
finalen, medan de äldre vann B
slutspelet, säger lagledaren Gert
Dalkarl.
Flickorna kommer från olika
delar av Vörå. I höst har de ock
så fått två Lillkyroflickor med
sig. För tränaren Jani Hanhimäki
är det inga problem att dra trä
ningarna på två språk, men för
spelarna är det en utmaning att
plötsligt umgås på Vörådialekt
tre kvällar i veckan.
– Pappa tränar flicklaget i Lill
kyro. Men där måste jag spela
med dem som är yngre, eftersom
det inte finns något lag i min
ålder, säger Riia Siikaaho.
Hon har spelat fotboll i Vähän
kyrön Viesti i fem, sex år redan.
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Positionen är anfallsspelare på
vänsterkanten. Hon tycker bytet
till Vörå IF varit tufft.
– Träningarna är hårda och
håller högt tempo. Det är helt
annorlunda jämfört med att
träna i ett lag med flickor som
är tre år yngre, säger Riia Siika
aho.
Att träna i Vörå utan större
kunskap i svenska är också en
utmaning i sig.
– Men det är roligt också. Jag
har lärt mej litet svenska nu.
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Linda Jåfs är lagets målvakt.
– I våras var jag på Jaros mål
vaktsträning. Det var tungt, jag
var enda flickan där, men det
var roligt i alla fall.
Hon tycker också att träning
en varit till nytta.
– Jag fick tips på hur man
ska hålla händerna när man
tar emot bollen, så att man inte
bryter fingrarna bakåt. Och så
tränade vi olika sätt att hoppa,
säger Linda Jåfs.
– Det är kul att spela. Men

resorna är bäst – all slags resor.
Hon hoppas laget får fler
chanser att åka på utlandsturne
ringar.
Ellinor Nyman har spelat i
fyra, fem år. Hon är back.
– Vi har ett bra lag och jag
tror det går bra för oss i år. Det
är roligast att spela match, men
teknikövningar är också bra,
säger Ellinor Nyman.
Nästa veckoslut ska flickorna
delta i en cup i Seinäjoki.
– De lag flickorna vanligtvis
möter kommer från Närpes,
Kurikka, Solf, Jungsund, Vasa,
Kauhava och Seinäjoki, säger
lagledaren Gert Dalkarl.
Flickorna och särskilt deras
föräldrar samlar in pengar för
att laget ska ha råd att resa och
delta i olika turneringar. Laget
har också välvilliga sponsorer.
– Om inte föräldrarna är med
och organiserar, blir det inget
lag. Men jag hoppas de fortsät
ter som lag i flera år till, säger
Gert Dalkarl.
.!/2! /1.'
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L I många åldersklasser råder
det brist på fotbollsspelare. Det
är svårt att få ihop ett helt lag
med jämnåriga spelare. Men ett
nytt sätt att se på föreningarnas
verksamhet kunde råda bot på
problemen.
Tanken är att Norrvalla FF
från och med nästa år ska samla
alla fotbollsintresserade ung
domar från pojkar / flickor 9
år och uppåt. Vörå IF, Oravais
IF, Maxmo SK och Hellnäs BK
skulle ordna träningarna för de
allra yngsta, precis som förr.
– Vi har gjort en nystart inom
Norrvalla FF, med ny styrelse
och nya stadgar. Norrvalla FF är

nu en helt fristående förening,
säger styrelseordförande Benny
Ståhlberg.
G[W[ñTdX ZTd Vörå IF, Oravais
IF, Maxmo SK och Hellnäs BK
funnits med som moderfören
ingar i bakgrunden. Den här
kopplingen finns inte längre.
– Orsaken är den spelarbrist
som råder i olika åldersgrupper.
Genom att spela tillsammans,
får vi tillräckligt många spelare
i alla grupper. Särskilt när spe
larna kommer upp i tonåren, är
det allt fler fritidsintressen som
konkurrerar om ungdomarnas
tid, säger Benny Ståhlberg.

Han berättar att Oravais IF
har godkänt arbetsfördelningen,
liksom styrelsen i Vörå IF. Också
Hellnäs BK är positiv.
– Maxmo SK har ingen fot
bollsverksamhet just nu, säger
Ståhlberg.
BaddhT^^T :: har för tillfället
två herrlag och två damlag. Före
ningens representationslag spe
lar i division tre under säsongen
2011. Herrarnas andralag spelar
i division sex. Dam 1 spelar i
division två och dam 2 i division
fyra. De här lagen kommer att
fortsätta som förr.
Det nya från 2012 är att Norr

valla FF också får ett antal ju
niorlag för både pojkar och
flickor.
Norrvalla FF fick ny styrelse
i vintras. Endast en av styrel
semedlemmarna har varit med
förut. Just nu finslipas förening
ens nya stadgar.
– Starten för den nya fören
ingen har gått bra. Vi har ett
gott samarbete med Folkhälsan
i Vörå, säger Benny Ståhlberg.
=`a_ WX `{d_TefX hXV]ad`T
ska Norrvalla FF anställa en
verksamhetsledare.
Vem det blir vill Ståhlberg inte
avslöja, även om det nog nästan

är klart vem valet kommer att
falla på.
'ö¼''eXbfX_UXdordnas Norr
valla Cup. De flesta matcherna
spelas i Kaitsor, men också fot
bollsplan i Maxmo kommer att
användas.
– 44 lag är anmälda. I P10
deltar bland annat ett lag från
Murmansk i Ryssland. Det var
tänkt att ett lag därifrån också
skulle delta i P15, men de fick
visumproblem, säger Ståhlberg.
Mellan 50 och 60 talkoarbe
tare ser till att den här fotbolls
turneringen kan genomföras.
.!/2! /1.'
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Sång, motion och svag
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vefXdUaff`[`ñTdX_[ñdXdTWX till Ryssland när det
rådde svår hungersnöd i Finland på 1860-talet.

Ulrika for
från Rökiö
till Karelen
L Julia Ingo har tillsammans
med sin far Peter gjort en intressant film om österbottningarna i
Sorjos i Karelen. Filmen visades
i FST5 i mars.
Den berättar om några familjer från Kronobytrakten, som
under de svåra hungeråren på
1860-talet företog vågstycket att
söka sitt levebröd ända i Karelen.
Historien om Sorjosborna är
intressant också av den orsaken,
att Matts Johansson Björklund
– en av utvandrarna – var gift
med Ulrika Johansdotter Knuts
från Rökiö.
Ulrika var född i november
1830 som det femte barnet i Johan och Maria Beata Knuts
familj. Fadern Johan dog, när
Ulrika var 10 år. 1849 flyttade
hon till Kristinestad, troligen för
att bli piga i någon familj. I maj
1852 flyttade pigan Ulrika Knuts
från Närpes till Kronoby och
gifte sig samma höst med Matts
Björklund.
Fad\ae^}ñi Kronoborgs socken
(fi Kurkijoki). Nästa hela socknen ägdes av hovrådet Alexander von Etter. Hos von Etter
hade tidigare en viss Kalin från
Nedervetil tjänat. Det var han
som spred ryktet under hungeråren om möjligheten att utvandra till Karelen.
När maten började tryta i
Österbotten 1867, sålde Matts
Hongell från Terjärv och Matts
Björklund från Kronoby sina
få ägodelar och satte sig med
sina familjemedlemmar på hästkärran.

veelÐeej
gcXkjgD@
L Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut har lediga platser
till följande kurser:
?gde[ehX`e]T för nybörjare. På
kursen lär vi oss bland annat att
hälsa, att berätta om dig själv,
veckodagar mm. Kursnummer
120303, Start on 14.9 kl 16–18.15
på Förvaltningshuset i Oravais.
?gde[ehX`e]T. En kurs för dig
som kan lite svenska men vill
lära dig nya ord och använda
språket muntligt och skriftligt.
Kursnummer 120201. Start ti 13.9
kl 13.30–16 på Vörå huvudbibliotek.
<XTWiTk6Xñ[``Xd#kurs i engelska för dig som vill repetera
och förbättra dina kunskaper.
Kursnummer 120303, start 15.9
kl 16.45–18.15 på Karvsor skola.

Fyra veckor senare anlände
de till Kronoborg. Hovrådet von
Etter erbjöd österbottningarna
att bli torpare på sina ägor, men
det lockade inte de nyanlända.
De ville förbli självständiga.
Österbottningarna
skydde
inte arbete och kunde gott tänka sig att bo mitt i ödemarken
bland vargar och björnar. De
fick orörd mark långt från all bebyggelse, nämligen i Sorjos, som
hörde till Elisenvaara by. Efter
att de hade fått tak över huvudet, började nybyggarna svedja
och bryta odlingsjord.
Matts och Ulrika Björklunds
äldste son Johan gifte sig med
Sofia Hongell, som dog i barnsäng. Dottern Ulrika överlevde.
Hon slutade sina dagar i Kesälahti. Johan gifte om sig med
Maria Sofia Skytte. Av deras fem
barn dog två i Pernå.
?da`aUadñ hTd helt finskspråkigt, men förhållandet mellan
språkgrupperna var till en början problemfritt. Det skulle senare förändras.
Att österbottningarna valde
att inte bli torpare under von
Etter visade sig vara ett gott beslut. Efter några år råkade denne
nämligen i svårigheter och han
förlorade sitt hemman. Sorjosborna fick lösa in marken de
hade röjt.
Som mest hade Sorjos över
200 svensktalande invånare. De
byggde i slutet av 1800-talet en
egen folkskola.
Sorjos fick småningom också
en egen järnvägsstation, vilket
ledde till finsk inflyttning. Järn-

9`ñX^e]TYd`kUd\TdX start on
14.9 kl 13.30–15 på Förvaltningshuset i Oravais. Kursnummer
120309.
:[jT aVZ ek till dig och hemmet, må 18.15–21.15, start 12.9 på
Tegengrenskolan. Kursnummer
110435.
ùg[^fVTY, du får nya idéer och
fvi gör spännande saker i olika
tekniker. Vi arbetar med tyg och
garn och olika material. Vi syr
till exempel väskor, tavlor eller
vad fantasin tillåter. Start 13.9 kl
18.15–21.15 på Tegengrenskolan.
Kursnummer 110419.
F^{]fYade]`[`ñ,
fortsättning.
Vi repeterar grunderna i släktforskning. Du får lära dig hur
man läser och tolkar en släktbok. Vi gör proband och skall
påbörja en släkttavla. Vi utgår
från Teugmo-Holmssläktboken
men även andra släktböcker kan
användas.

cpcTnAMpAwLMowMao]AIAnaMaW/cn\coo]c^AEnpATMpWo^rpMpAwÚâÛÙpA^Mp¾nWopMn \gn]^raL¿

sig med svenska Sorjosbor. Också Ulrikas och Matts barn dog i
Sorjos.
Sedan kom vinterkriget och
Finland skulle avstå en del av
Karelen till Ryssland. Sorjos
hamnade några kilometer in på
ryska sidan, vilket betydde att
alla invånare måste evakueras.

FINLAND
Kronoborgs kommun.
Hit flyttade österbottningar
på flykt undan hungersnöden
på 1860-talet.
Del av Viborgs
län som tillföll
Ryssland 1944.

Ladoga

Viborg

S:t Petersburg

RYSSLAND
GUNILLA AHLHOLM

vägsstationen befann sig just i
Elisenvaara. Dessutom gifte sig
många över språkgränsen. Sorjos började förfinskas.

Kursen pågår två veckoslut,
tot 20 lektioner. Kurstid lö 29.10,
sö 30.10, lö 26.11 sö 27.11. kl 10–
14.35. Kursplats Kvimo bystuga.
Kursnummer 139805.

5`_{^`[`ñTd till www.vora.
fi/kursanmalan eller på telefon
3821 673.

KXYljj\e
k`cc?\dje^
L De som vill delta i fritidskansliets resa till Wasa Teater den
13 oktober, bör anmäla sig till
kommunens fritidssekreterare
Gun-Britt Bergman så snabbt
som möjligt.
Bussrutten är beroende av
hur många som anmäler sig och
varifrån de vill starta sin resa.
Anmälningar kan ringas in
på 3821 671 eller sändas på epost
gun-britt.bergman@vora.fi.

Matts Johansson Björklund
dog i Sorjos år 1889 och hustrun
Ulrika 1911. Deras barn, som var
födda i Jeussen i Kronoby, gifte

wk\i[X^j
]iD`dfj\c
L Folkhälsan i Vörå , Oravais
och Maxmo startar inom kort
med höstens Mimosel-verksamhet.
Vi har planerat att starta enligt följande i de olika folkhälsoföreningarna.
?h[_a UkTefgñT% Ons. 28.9 kl
14–16 , Maxmo Idrottsgården.
Ons 5.10. kl 14–16
Id} EWT Uk`s samlingslokal.
Tisd 4.10 kl 14–16.
CdThT[e ¿9ffT`¿# Fred 23.9 kl
13–15.
CdThT[e ¿Gh}T`¿# Fred. 30.9. kl
13-15
Alla äldre i våra byar är välkomna med i vår verksamhet.
Taxi ordnas för dem som be-

H`WXdYadfe{ff`[`ñe]d[ñXfåtererövrades de förlorade områdena och Sorjosborna återvände,
bara för att hitta en skövlad
by. De byggde upp sina hem på
nytt.
1944 måste Karelen åter utrymmas. Sorjosborna tilldelades
mark i Sarvlax i Pernå. Orsaken till att man gärna tog emot
österbottningarna från Karelen
var att kommunen ville förbli
svenskspråkig.
Några ättlingar till Ulrika
och Matts bor fortfarande kvar
i Pernå. Många har gift sig över
språkgränsen, några har emigrerat till Amerika.
Vad jag vet har ingen återvänt
till Kronoby.
1#. '.!!2/

höver skjuts. Denna taxi kör enligt tidigare modell.
Holmqvist Bror och Nordling
Taxi kör i Maxmo.
Toppar Caj kör i Vörå.
I Oravais kör Krooks Taxi.
Vi försöker göra vår vardag
meningsfull och innehållsrik
med att träffa andra och umgås,
varvat med lite kunskap om hälsan, mat och motion eller annat
intressant aktuellt ämne som vi
kan diskutera.
Vi tränar både knoppen och
kroppen med både sång, minnesträning och jumpparörelser.
Trevliga stunder och roliga historier blandar vi med med kaffe
och dopp.
Ni är alla välkomna med
både gamla och nya deltagare.
Var nyfiken och ring, så berättar
vi mera om skjutsmöjlighet och
annat om ni är ny.
Ring oss: Kerstin Karlsson
på numret 050-5943 151, eller
Barbro Staffans på numret 0505386 281.
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I{`adfed[`ñX`Id}$AadT$;TgeWT^$IX\X` möts till vänorts
träff vartannat år. Deltagarna fick en oförglömlig upplevelse.

Minnesvärd resa till Gausdal
L 2009 stod Vörå värd för vän
ortsträffen och detta år var det
Gausdals tur. De 44 deltagarna
från Vörå fick uppleva en veckas
upplevelserik resa genom Sve
rige och Norge.
Resan företogs med Oravais
trafiks jubileumsbuss OT60 och
Börje Kock som chaufför.
Starten skedde vid kommun
huset i Vörå och vidare till Ora
vais där Kungliga Österbottens
regementes Lif Compangnie
kom ombord. Färden från Åbo
till Stockholm skötte Silja Euro
pa om. Till Stockholm anlände
gruppen tidigt på onsdagsmor
gonen och styrde kosan västerut
mot Oslo.
Reseledaren Kurt Söderberg
ville gärna berätta litet extra om
sin hemstad Eskilstuna på 60
70talet och ledde resan genom
”Smestaden”. Efter en kaffepaus
i närheten av Arboga och lunch
paus väster om Karlstad anlände
gruppen till Oslo och inkvarte
rades på Hotell Rica.
Efter inkvarteringen prome
nerade gruppen till Frognerpar
ken med den magnifika Vige
landsanläggningen.
Följande morgon ”gjordes”
Oslo med lokal guide då Bygdöy
med Fritiof Nansens och Roald
Amundsens skepp Fram och
Thor Heyerdahls Kontiki och
Ra beskådades. Därefter blev
det besök på ”skidåkningens
Mekka” Holmenkollen och sist
rundtur i de centrala delarna av
staden, där bombdådet skedde
drygt tre veckor senare.
:{dWX` ñ[V] sedan norrut via
Hamar och Lillehammar till
Gausdal, där de lokala vär
darna tog emot de flesta i sin
hem, men regementet fick egen
”ståndsmässig” inkvartering på
Kapteinsgården Bauker. Tors
dagskvällen tillbringades med
värdfamiljerna.
På fredagsförmiddagen bjöds
på de olika företagsbesök, då
det var fråga om industrier inom
träförädling och idrottsanlägg
ningar, kommunal verksamhet
med skolbesök och omsorgs
center, vidareförädling av Gaus
dalsmat, som den traditionella
spekematen (rökttorkat kött)
samt gårdsysteri med Pultost
och römme (surgrädde) och det
stora Qmejeriet, som omsätter
60 000 liter mjölk per dag.
På eftermiddagen färdades
alla deltagarna upp till Västra
Gausdal på en smal grusväg,
som visade spår av häftiga regn
med åtföljande ras, långt upp i
berget till ett nedlagt jordbruk,
där ägaren hade byggt om husen
till en friliggande matservering
och trädgård och Frydenlunds
Teater. Av utrymmesskäl delades
sällskapet upp i två hälfter som
skiftade mellan lunch och teater.
Som lunch bjöds på välsmakan
de soppa och lokalt bröd.
Teaterensemblen, ”Det hem
melige teater” med professio
nella skådespelare och duktiga
ungdomar bjöd på en special
designad föreställning för de
nordiska gästerna och Fören
ingen Norden i Gausdal.

DaZ\a^T$BadWX`
+cU\c^A!cnLMag[XLfjYD:DEg
ÐÖÑô>fDEYEYD:XEDB[fL:f
[fL:YOg:hO[YEYOOYV:YDo:fg
MjojDg:UVOL:jccLOKh>fY[fDOgUh
g:X:fBEhE
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#nLSgnAaLMaAW!cnLMaSgnMaWaTAnaAÛÙÚÚAao
/gnMaoMa7M\Marnp/gLMnIMnT7gnGMnopWa
\opMo cnAcJU1UcnnW`opALAroLA^

7EnLMaUE^oAnTEopMnaAwE^]c`aApW^^oWaTGnLcJU
nzLMa^raLopMApMn

Föreställningen
omfattade
valda delar ur teaterstycken och
musik från Danmark, Finland,
Norge och Sverige, av exempel
vis Henrik Ibsen, Tove Jansson,
Alf Pröysen, Evert Taube, Benny
Andersson med flera. Insla
gen framfördes med dramatik,
humor och värme och uppskat
tade mycket av publiken.
;TgeWT^e ]a__g`X gjorde sitt
bästa för att gästerna skulle tri
vas och bjöd även på fest med
middag på kvällen i Östre Gaus
dals bygdehus, Nationalsång
erna sjöngs och representanter
för Gausdal, Mora och Vörå höll
anföranden.

aTMn AJ]gwMn^E`aAnwAaLnWaToknWoMpEopMapW^^
AroLA^o^ATMpoc`wAnGnMpooMTnAnMW]rIIokM^o
`EopMno]AkMp

WS c`kATaWMpgwMnnAo]ALMkrI^W]Ma`MLApp
o]\rpAoA^rpkGWLncppok^AaMa

Kommundirektör Christina
Öling och kommunfullmäktige
ledamot Martin Marken över
räckte Nya Rågens Rike 2011,
boken om värdsarvet, samt
Vöråchoklad.
Lördagen fortsatte med mu
let väder och småregn. Dagens
ägnades i huvudsak åt Björns
tjerne Björnssons Aulestad med
utställning av böcker och skrif
ter av våra lokala författare/dik
tare.
Under tiden satt kommuner
nas ansvariga i samspråk om
framtidens nordiska vänorts
utbyte.
Lif Compagniet uppträdde
även vid Aulestad med stridupp

visning och kyrkbacksexercis.
Samtliga gäster deltog även i
guidad rundvandring på Aule
stad.
På eftermiddagen invigdes
den nya idrottsplatsen i Gausdal,
i vilken de gästande kommuner
nas representanter deltog.
?a__g`W[dX]fd
Christina
Öling ingick i ett samnordiskt
fotbollslag som mötte ett norskt
knattelag i straffsparkstävling.
Knattarna vann med 60! Som
en synnerligen stor överrask
ning för den lokala publiken
marscherade Lif Compagniet
in på löpbanan och sköt salut.
Uppskattat startskott!

Som avslutning på dagspro
grammet utkämpades Inofficiellt
Nordiskt Mästerskap i kubbspel
på fyra banor för kvaltävling och
final.
Varken PohjolaNordens i
Vörå lag, som var regerande
mästare från mästerskapen
i Vörå 2009 eller Vörå kom
muns lag hade någon framgång
denna gång, utan segern gick
till Gaudals Nordenlag, som
ytterst knappt besegrade Moras
Nordenlag i finalen.
@[Y 7a_bTñ`[Xf gav vid hem
komsten till Kapteinsgården pri
vat uppvisning för kaptenskan
och hennes dotter.
På kvällen bjöd Föreningen
Norden i Gausdal på Nordisk
festkväll med fin middag och fint
program på Forset Grendehus
då gäster och värdfolk upplevde
god nordisk gemenskap.
Den nordiska kvartetten be
stående av Inger och Ingvald
Back, Mikael Österberg och
Torgunn Mauset bjöd på nordisk
kvartettsång, Vilhelm Skata
sjöng sin egen visa om Österbot
ten.
Som sig bör delades det även
ut gåvor och hölls tal. Göran
Backman och Torbjörn Ehrman
överräckte jubileumsboken över
slaget vid Oravais. Föreningen
Mora i Mora inbjöd även till
vänortsträff i Mora 2013.
5he]XWeeT_^[`ñX`Z^^ei Von
heim (tidigare folkhögskola) för
gemenskap och kaffe inför hem
resan.
Margareta och Torbjörn Ehr
man överräckte boken om 1918
och till sist framförde ”Norden
nestorn” Kurt Söderberg alla
gästers tack till värdarna i talar
stolen som många berömdheter
tidigare stått och talat i.
Den fina vänortsträffen av
slutades med avskedssången
”Mötas och skiljas”, som Ingver
och Ingvald ledde och hemresan
startade.
Hemresan gick över inlands
fjällen via Röros och över till
svenska Härjedalen med över
nattning i Tänndalen. På mån
dagen gick färden upp till Umeå
och RGline till Vasa och så
småningom till Vörå.
En minnesvärd och fin resa
var till ända.
2.1/' . .
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6a]f[be

@g]gh[`]]X\{

L Här får du tips på litteratur som finns
i något av biblioteken i Vörå kommun.
L En tankeväckande skildring är boken
Hundpojken av Eva Hornung. Den
handlar om fyraåriga Romotjka som tar
sin tillflykt till Moskvas gator när hans
mamma är försvunnen och maten är slut
hemma. Han blir vän med en herrelös
hund. Med dess flock delar han maten
och håller sig varm under den kalla vintern. En dag upptas en ny pojke i hundgemenskapen och Romotjkas liv ändras.
L Den försvunne av Kim Echlin handlar
om Anne Greves som vid i unga år träffar
sitt livs kärlek, en exilstudent från Kambodja. Men efter kriget återvänder han
hem med löfte om att skriva men inget
hörs från honom. 10 år senare ser Anne
ett tv-inslag där hon tycker sig skymta Serey. Hon besluter sig för att ta reda på vad
som hänt honom, en resa som förändrar
hennes liv för alltid.

L Tanten är här för att stanna! Vad är
egentligen en tant? Elin Ek berättar i sin
bok Supertanten personligt och initierat
om tanter som inspirerat henne. Supertanten är en bok som innehåller recept,
praktiska tips, pålitliga huskurer och
mycket mera. Elin Ek har haft stor framgång med karaktären Grynet.
L Glashuset är första delen i en vampyrserie, skriven av Rachel Caine. Serien
är skriven för ungdomar. När 16-åriga
Claire Danvers kommer till Morganville
för att studera tror hon att hennes största
problem är de elaka tjejerna i studenthemmet. Men det visar sig att det finns
mycket värre saker att frukta. Staden är
sedan länge ett högsäte för vampyrer och
det är de som är den verkliga makten
bakom allt som sker i området.
L Om du vill låna: Ring Vörå huvudbibliotek: 3821 686, Oravais bibliotek
3821 689 eller Maxmo 38211 688.

L Täältä saat lukuvinkkejä kirjoista, jotka löytyvät Vöyrin kunnan kirjastoista.
L Kun elämä menee jatkoajalle, on
helppoa ottaa pieniä vapauksia, toteaa
Allan Karlsson ja karkaa vanhainkodista
juuri ennen satavuotiskahvejaan. Läheisellä asemalla hän saa puolivahingossa
haltuunsa kansainväliselle rikosliigalle
kuuluvan matkalaukun, josta löytyy 50
miljoonaa kruunua. Poliisin, median ja
vaarallisten rikollisten jahtaamana Allan huomaa pian olevansa enemmän
elossa kuin aikoihin. Jonas Jonassonin
kirjoittama Satavuotias joka karkasi ikkunasta ja katosi on hyväntuulinen ja
historiallinen romaani. Kirjasta tehdään
myös elokuva.

Kirja kertoo Hiljasta ja hänen rakkaastaan Davidista, joka katoaa äkillisesti
huoneestaan, kun he ovat matkalla Italiassa. Hilja palaa hämmentyneenä Suomeen, ja vastausten sijaan kysymykset
alkavat kasaantua. Onko David elossa?
Onko David ollut rehellinen Hiljalle?
Lue Lehtolaisen uusi ja ovela trilleri.
L Jos haluat lainata soita: Vöyrin pääkirjasto 3821 686, Oravaisten kirjasto
3821 689, Maksamaan kirjasto 3821 688.

L Leena Lehtolaisen kirjoittama Oikeuden jalopeura on vauhdikas ja yllättävä
trilleri ihmisen identiteetin moninaisuudesta ja sen peittämisestä. Kuka on
kenenkin puolella, kehen voi luottaa?

:WWT

A`W^^A¾Sc\caMa¿cJUaLnMAo
raLmwWopWM^^aEoJ]Maoca
LMaÚà`A\ÛÙÚÚ ApUMc An^
W^pcaraLmwWopwAnÞÛJMapW
`MpMn^GaTcJUwETLMÜâÜÙ
TnA`wWLSgLoM^a

!WaA^MWoaMncJU.cIMnpETT
I^c`kGMawETMaW#nAwAWoJ]
MaocaLMaÚß`A\ÛÙÚÚ8A^pMn
ETTI^c`wAnÞÙJMapW`MpMn
^GaTcJUwETLMÜÞÚÞTnA`
wWLSgLoM^a

cUAaaA/png` MnT^raLcJU1cIWAo MnT^raLWaL]W^
7gnGJ]MaocaLMaÚâ\AarAnWÛÙÚÚ^wAn1cIWAooca
MnT^raLwETLMLGÝÜÙÙTnA`cJUwAncJUÞÛJMapW
`MpMn^GaT/zo]caMaUMpMn^IWacJUTaMo

oA!cnnTGnLcJUMaaMpU
/\gIMnTkG7EopMngJ]MaLcp
pMnLMaÛÙ\AarAnWÛÙÚÚAaaA
AnWA`AaLA/\gIMnTwETLMLG
ÛâàÞTnA`cJUwAnÝáJMapW`M
pMn^GaT/pcnMIncnUMpMnrTc

nWopWaUnopng`cJU1c`r^^
`AaW7gnGJ]MaLcppMnLMaÚÝ
\AarAnWÛÙÚÚWA M^WaLAr^^
`AawAnLGÞÙJMapW`MpMn^GaT
cJUwETLMÜàÛÞTnA`/pcnMIncn
MwWaEnÛÞGn

aa/c¾SgLL/AaLmwWop¿cJU
cUAa/]nWSwAnoJ]MaLcppMn
LMaÚÛ`AnoÛÙÚÚ.ca\A^`A
aWpAwETLMÜÝáÞTnA`cJUwAn
ÝâÞJMapW`MpMn^GaTwWLSgLoM^a
A`W^\MaIcnWwMw^Ay

1WaA/gLMn^raLcJUW``z/\gIMnTkG2^cpwETMaW Ay
`cJ]pwW^^WaTAnLMaÚoMkpM`IMnÛÙÚÙ+capro/\gIMnT
wETLMLGÛáÚÞTnA`cJUwAnÞÚJMapW`MpMn^GaT`MLAa
MokMn/\gIMnTwETLMÜÙÝÙTnA`cJUwAnÞÚJMapW`MpMn
/pcnAozopMnUMpMn``M^W/\gIMnTcJUEnÛGn

MAaMppMcJU!W]^Ao/wMwAnkG
E]WkEEwETMaW7gnGJ]Maoca
LMaà`A\ÛÙÚÚ ATaronW]
/wMwAnwETLMÜàâÙTnA`cJUwAn
ÞÜJMapW`MpMn^GaTwWLSgLoM^a
/pcnAozopMnUMpMn ApW^LA

.WWaA\ArUA+M^pcaMa7gznW^^E
cwW]Wa]z^EooEoAWwApkc\AaÛá
UrUpW]rrpAÛÙÚÚ#poc^WM^c^W
ozapzMooEEaÞÚJMapW`MpnWEkWp]E
\AkAWacWÜßÞÞTnA``AAoc
oWo]c z W`coAcaÜwrcpWAo

+WAcJU/W`ca EJ]kG7gnG
wETMaWcwW]7gnGJ]Ma
LcppMnLMaÚß`AnoÛÙÚÚ^^Ma
AnTAnMpA EJ]wETLMÜÜÞÙ
TnA`cJUwAnÞÚÞJMapW`MpMn
^GaTwWLSgLoM^a

caW]AcJUA\.WapAaMakGc^`EaTowETMaW7gnGJ]
MaLcppMnLMaÚÞSMInrAnWÛÙÚÚ WaMA AnWAwETLMÛÙÚÙ
TnA`cJUwAnÝÝJMapW`MpMn^GaTwWLSgLoM^a/zo]caMa
UMpMnAaazcJU^WAo

MaazcJUnMLnW]!cnn^WaJ]
MaocaLMaÛÞ`AnoÛÙÚÚ1UMc
#o]AncUAaaMowAnÞÜÞJMapW
`MpMn^GaTcJUwETLMÜâàÙ
TnA`wWLSgLoM^a/pcnAozopMn
UMpMn/pM^^AcJUEnÜGnTA``A^

aaA¾S.gaaUc^`¿cJUnMLnW]
+GSokGEn]^AywETMaW Ay`c
J]MaocaLMaÛÝ`A\ÛÙÚÚ
LxWa+GSowAnLGÞÙÞJMapW
`MpMn^GaTcJUwETLMÜáÞÙ
TnA`/pcnAozopMnTaMoEnÝGn
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z^WTAUgopwWaLAnW]c``raoM]pcna
L Efter många och långa för
handlingar fick Finland till slut
en regering i somras. Ganska
snabbt därpå kom de första
vindvarningarna till kommun
sektorn, nu skulle regeringen
spara och sätta kommunsektorn
i skick och större tryck på om
struktureringar är att komma!
Som tjänsteman i kommunen
slås man många gånger av den
inkonsekvens som känneteck
nar den samarbetspart som vi i
kommunerna ska bygga en stor
del av verksamhetens finansie
ring på. Ett ministerium sitter
och skär ner statsandelarna för
den av kommunen producerade
verksamheten medan ett flertal
andra sitter och planerar kvali
tetshöjande lagstiftning som ska
ge kommuninvånarna bättre
basservice. De ministerium som
utvecklar och lagstiftar om kom
munernas basservice har ingen
som helst koppling till det mi
nisterium som beviljar pengar
till kommunerna.
:ñT hXddTe]T`WX landar
många goda förslag på förbätt
rad kommunal service sålunda
på kommuninvånarna själva att
finansiera med den andra stora
kommunala finansieringsmöjlig
heten nämligen kommunalskat
ten.

Egentligen är det ju ganska
naturligt! Vi har en grupp ny
utnämnda ministrar som är
ivriga och fyllda med förhopp
ningar om att förbättra tillstån
det i landet och väldigt måna
om den enskilda individen och
dess rättigheter, det är ju de som
har valt och kommer att välja
politiker även i nästa riksdags
val.
Sålunda börjar finansminis
tern med energi gripa tag i pro
blemen med statskassan och vips
ska kommunerna sköta om bas
servicen för 631 miljoner mindre
än förut, ja och det blir hela 2,7
miljarder under en fyraårsperiod
om minskningen kvarstår reger
ingsperioden ut.
FXWT` ZTd h[ ju en ny social
minister som har fina visioner
om hur de sociala förhållan
dena för våra medborgare ska
förbättras och det behöver väl
en nyutnämnd minister ha, men
nog skulle det vara mera ända
målsenligt om det någonstans i
visionerna också skulle finnas
en liten räknenisse som kunde
upplysa de beslutsfattarna om
vad deras olika förslag de facto
kommer att kosta kommuner
na.
Likadant är det på de övriga
sektorministerierna, alla lika

ivriga att på allvar komma igång
med sina reformer! Och vem vill
nu börja sitt arbete med att börja
göra saker och ting sämre än de
har varit förut ?
Jag tror att ni lika bra som jag
förstår att om man tar bort 631
miljoner från kommunerna så
är det någonting som kommer
att lämna ogjort eller någonting
som kommer att bli sämre än
förut.
8X` efdefT WX^X` av kom
munernas kostnader utgörs av
personalkostnader och kom
munsektorn är ju en väldigt
personalintensiv bransch så
mest logiskt är att minska perso
nalen. Men då kommer vi igen
i kläm med att det i lagar och
förordningar finns stipulerat hur
mycket folk som ska finnas till
exempel inom dagvården och
åldringsvården och även så hur
stora grupper vi kan ha i skolor
och dagvård.
Kommunförbundet gjorde ett
tappert försök att ta upp alla
dessa normer som styr kommu
nens verksamhet men resultatet
är hittills mycket magert, ja det
är så magert så att det har lik
som inte blivit till någonting.
Det finns många som efter
lyser mera företagsliknande för
hållande för kommunerna och

som menar att kommunernas
verksamhet är ineffektiv.
Men kommunen är alltså
inget företag, vi styrs av en ut
omstående part som säger vad vi
ska göra och dessutom har mage
att bestämma i de flesta fallen
också hur mycket vi får ta betalt
för våra tjänster.
Ja, det som vi får ta betalt är
ju då bara en bråkdel av vad det
i verkligheten kostar att produ
cera tjänsten i fråga. Så på basen
av det så skulle vi ha gått i kon
kurs redan, om det inte vore för
att staten har förbundit sig att
betala för medborgarnas grund
service och att kommunerna då
har rätt att uttaxera sina invå
nare för basservicen.
Därför säger jag också att
kommunen och staten är sam
arbetsparter i projektet att ge
grundservice åt sina medbor
gare.
Men det är lite problematiskt
att den ena parten suveränt be
stämmer om både vad som ska
göras och samtidigt drar ner på
sin andel av finansieringen.
?a__g`_[`[efXd` fadWX även
vara på G och vi på kommun
sektorn väntar med växande
oro på vad som kommer som
en fortsättning på kommun och
strukturreformen.

Hittills har budskapen varit
att starka primärkommuner är
den modell som gäller. Dess
utom med tillägget att kommu
nerna så lite som möjligt ska
ha andra samarbetsformer så
som samkommuner och dylikt.
Detta för att den demokratiska
beslutsprocessen ska bli så tydlig
som möjligt, vilket å sin sida
strider emot att man samtidigt
vill förstora primärkommunerna
så mycket som möjligt vilket i sin
tur försvagar det demokratiska
inflytandet på beslutsfattandet.
8XffT {d de friska vindar som
blåser från Helsingforshållet och
som viner runt öronen på oss i
höst när vi tar itu med nästa års
budgetarbete.
Men det är ju bra att vi har en
sällsynt vacker sommar bakom
oss, som har gett oss solsken
och många möjligheter till re
kreation och att umgås tillsam
mans och förlänga livet med lite
gott skratt!
Så nu är det bara att kavla
upp ärmarna och ta itu med var
dagen och utmaningarna igen!
./1!'!
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rapAoM]pcnWawWW^MEpozzoprr^Mp
L Monien pitkien neuvottelui
den jälkeen Suomi sai kesällä
hallituksen. Pian sen jälkeen
saatiin kuntasektorin ensim
mäiset myrskynmerkit, kun hal
litus ilmoitti säästötavoitteista
ja kuntien rakenneuudistuksen
nopeuttamisesta.
Kunnan viranhaltijana joutuu
usein toteamaan epäjohdonmu
kaisuuden, jota yhteistyökump
panimme ja kuntien toiminnan
suuri rahoittaja käyttää kuntia
kohtaan.
Yksi ministeriö pienentää
kuntien tuottamien palveluiden
valtionosuuksia samaan aika
an kuin monet muut ministe
riöt suunnittelevat kuntalaisille
annettavien palveluiden laatua
parantavaa lainsäädäntöä.
Kuntien peruspalveluista vas
taavilla ministeriöillä ei näytä
olevan mitään kytkentää kun
nille rahaa myöntävään minis
teriöön.
9[ a^X k^^{ff{h{{, että kunnal
listen palveluiden monet hyvät
parantamisideat päätyvät kun
talaisten maksettavaksi kuntien
toisen pääasiallisen rahoitus
kanavan, eli kunnallisveron
kautta.
Oikeastaan tämä on luonnol
lista! Meillä on ryhmä innok
kaita ja toiveikkaita uusia minis
tereitä, jotka haluavat parantaa
maan sekä yksittäisten kansa

”
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laisten olosuhteita ja oikeuk
sia, kansalaisethan heidät ovat
valinneet ja suorittavat valinnan
myös seuraavissa vaaleissa.
Siksi valtiovarainministeriö
tarttuu voimakkaasti valtionta
louden ongelmiin, ja yht´äkkiä
kunnat joutuvat hoitamaan
peruspalvelut 631 miljoonaa pi
enemmällä valtiontuella. Koko
nelivuotisena
hallituskautena
säästötavoite on kaikkiaan 2,7
miljardia euroa.
Sitten meillä on uusi sosi
aaliministeri, jolla on hienoja
ideoita kansalaisten elinolo
jen parantamiseksi, ja niitähän
uudella ministerillä pitää olla,
mutta
tarkoituksenmukaista
olisi, että visioiden kehittelyssä
olisi mukana talousmatemaa
tikko, joka ilmoittaisi päättäjille,
mitä ehdotukset tulevat kunnille
maksamaan.
G[^T``X a` eT_T`^T[`X` mui
denkin hallinnonalojen minis
teriöissä, kaikki ovat innokkaita

toteuttamaan uudistuksia! Ja
kuka haluaisi aloittaa työnsä
heikentämällä aikaisemmin saa
vutettuja tuloksia?
Uskon, että ymmärrätte yhtä
hyvin kuin minä, että jos kun
nilta otetaan pois 631 miljoonaa,
niin joitakin palveluita joudu
taan jättämään pois tai ainakin
huonontamaan.
?g`f[X` eggd[` _X`aXd{ ovat
henkilökuntamenot,jotenmeno
jen vähentäminen joudutaan
todennäköisesti toteuttamaan
vähentämällä henkilökuntaa.
Tällä tiellä joudutaan pian
vaikeuksiin, sillä laeissa ja ase
tuksissa säädetään, kuinka pal
jon henkilökuntaa pitää olla esi
merkiksi lasten päivähoidossa ja
vanhustenhuollossa ja kuinka
suuret ryhmäkoot ovat sallittuja
kouluissa ja päivähoidossa.
Kuntaliitto teki rohkean yri
tyksen ottaessaan esille kaikki
nämä kuntien toimintaa ohjaa
vat normit, mutta tähänastiset
tulokset ovat huonoja ja odotet
tavissa on, että mikään ei tule
muuttumaan.
Aa`XfhTTf[hTf]g`f[T ottamaan
mallia yritysmaailmasta, jotta
kuntien toiminnan tehottomuus
saataisiin vähenemään.
Mutta kunta ei ole yritys,
meidän toimintaa ohjaa ulko
puolinen osapuoli, joka päättää,

mitä meidän pitää tehdä ja vielä
määrää, mitä me saadaan ottaa
maksuina palveluista.
Ja maksut, jotka saamme
periä, ovat vain murtoosa pal
veluiden tuottamisen aiheutta
mista kuluista.
Yritysmaailman
säännöillä
olisimme jo menneet konkurs
siin, ellei valtio olisi sitoutunut
maksamaan osansa kansalaisten
peruspalveluiden tuottamisesta,
ja kunnillahan on oikeus periä
asukkailtaan veroa palvelutuot
annon rahoittamiseen.
Siksi totean myös, että kunta
ja valtio tuottavat yhteistyössä
kansalaisten
peruspalvelut.
Ongelmia aiheutuu kuitenkin
siitä, kun toinen osapuoli itse
valtaisesti määrää, mitä pitää
tehdä, ja samalla vähentää omaa
rahoitusosuuttaan.
Ake ]g`fT_[`[efXd[ on vauh
dissa, ja me kuntasektorilla
odotamme rauhattomina, mi
ten kunta ja palvelurakenne
uudistus jatkuu.
Tähän mennessä viestinä on
ollut, että tavoitteena ovat vah
vat peruskunnat. Sen lisäksi
tähdätään siihen, että kuntien
välisiä yhteistoimintamuotoja,
kuten kuntayhtymiä, olisi mah
dollisimman vähän. Tällä tavoin
demokraattinen päätöksenteko
prosessi pyritään saamaan mah
dollisimman selkeäksi, mutta

toisaalta peruskuntien suurenta
minen vähentää päätöksenteon
demokraattisuutta.
Helsingin viileät tuulet vin
kuvat korvissa, kun alamme
laatimaan ensi vuoden talousar
viota.
Onneksi meillä on ollut har
vinaisen kaunis kesä. Auring
onpaiste, vapaaaika, tuttavien
tapaaminen ja iloinen nauru
huojentavat mieltä ja pidentävät
elämää!
Nyt on aika kääriä hihat ja
käydä käsiksi arkipäivään ja sen
haasteisiin!
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/A`IAaLMp`M^^AacnLcJUU\EnpA
L Inkommande söndag är det
den 13:e söndagen efter pingst,
en söndag som särskilt aktualiserar våra sinnesorgan och hur
vi använder dem.
I Jakobs brev står det om
vår tunga, denna lilla kroppsdel som kan ställa till med så
mycket ont. Några droppar från
en giftig tunga kan fördärva ett
släktskapsförhållande eller förvandla goda vänner till bittraste
fiender.
Barn som blir retade och
mobbade får sår för livet, de
bär med sig en sårad självkänsla
och kan senare i livet råka ut för
mentala problem eller ställa till
med våldsdåd som vi ju har hört
om på senare tid.
Nu säger ju Jakob att vi alla
felar på många sätt, också i vårt
tal. Ett gott råd är att vi skall
tala mera med andra människor
i stället för att tala om dem.
Nu är det ju så att när vi felar i
vårt tal så är det ingalunda bara
tungan det är fel på. Allt vår tal

har sin bakgrund i det vi tänker,
i vårt ”hjärta”.
= XhT`ñX^[fXjfX` för inkommande söndag talar Jesus om
sambandet mellan våra onda
ord och vårt onda hjärta. ”Vad
hjärtat är fullt av, det talar ju
munnen”, säger Jesus och fortsätter: ”En god människa bär ur
sitt goda förråd fram vad gott är
och en ond människa bär ur sitt
onda förråd fram vad ont är”.
Jesus vill här säga att det är
ingen tillfällighet att vi talar
som vi gör: såsom vårt hjärta
är beskaffat så talar också vår
mun, alla tanklösa, retsamma,
nedvärderande och tomma ord
avslöjar hur det ser ut inne i vårt
hjärta.
Nu säger Jesus också att vi
skall redovisa för vårt tal, vi skall
en dag göra räkenskap inför levande Gud: ”Ty efter dina ord
skall du dömas rättfärdig, och
efter dina ord skall du dömas
skyldig”.

'+1
+OVDE:fO"ghX:YKf@Y:qX[
K_DDÑÓÒÑÏÐÐ
XX:1OoO:fO:fOUgg[Y
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VOg[M:YYEgf_YKf@Y1_f@
K_DDÐôÑÏÐÐ
:LYjgfOU)oEo:fKf@Y1_f@
K_DDõÓÑÏÐÐ
XOVO:D:[CUKf@Y:qX[
K_DDÑôôÑÏÐÐ
jC:g2OVXEf)EB:ghO:YEVgOYL
Kf@Y1_f@K_DDÐÖôÑÏÐÐ

I[ _{``[e]ad är som en dator
där hårdskivan är angripen av
ett datavirus som gör att maskinen börjar producera skräppost
som saboterar omgivningen och
till sist hotar att fördärva hela
apparaten. Så är det med vår
medfödda syndiga natur, det
onda begäret finns där och yttrar sig snart i onda handlingar
och tanklösa ord.
För att skydda sig mot oönskad skräppost brukar datorerna
utrustas med skräppostfilter och
brandväggar.
När det gäller det andliga
är det vårt hjärta och vårt inre
som behöver utrustas med detta

skräppostfilter som sorterar bort
det som är skadligt och som kan
förstöra för oss själva och för
andra.
Bgh[^^;gW genom sin Ande vara
ett sådant skräppostfilter åt oss.
Gud vill göra oss till goda förråd
där godhet och kärlek bor. För
att vi skall bli goda förråd måste
Gud handla med oss. Han förlåter oss våra synder i sin Son
Jesus Kristus och han tar oss till
sina egna älskade barn genom
det heliga dopet och skänker oss
sin Ande som gåva. Gud föder
oss på nytt och tänder Andens
nya liv i oss.
Paulus skriver: ”NI har fått
höra Kristus förkunnas och
blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos
Jesus. Ni har lämnat ert förra liv
och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av
sina begär, och ni förnyas nu till
ande och sinne. Ni har iklätt er
den nya människan, som är ska-

pad till likhet med Gud, i sann
rättfärdighet och helighet” (Ef.
4:21-24).
Vi får ett gott förråd i vårt inre
endast genom det nya hjärta och
sinne som Gud skapar i oss genom tron på Jesus.
När vi använder detta goda
förråd blir våra ord omtänksamma och kärleksfulla, vi avhåller
oss från att yttra sådant som kan
skada och såra vår medmänniska. Tyvärr så lyckas aldrig detta
fullkomligt för någon enda av
oss men det är ändå dit vi skall
sträva som kristna lärjungar.
Bön: Gode Gud, du som har
öppnat din himmel och skänkt
oss din Son, som är ditt eviga
Ord, för att lösa oss ur träl
domen under synd och död. Vi
ber dig: Öppna genom din Ande,
med ditt mäktiga ord, våra slut
na hjärtan, och gör våra tungor
fria så att vi förmår prisa dig och
frimodigt vittna om sanningen
inför världen. Amen.
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Nu vill Jesus att vi skall tänka
efter vad för slags förråd vi har i
våra hjärtan. Vad är det som bor
där i vårt innersta?
Tyvärr lider den mänskliga
naturen av en grundskada, en
medfödd egoism och en syndig
natur som gör att vi är onda träd
som producerar dålig frukt.
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L Lördagen den 2 juli träffades
elever som utdimitterades 1951
från Vörå Samskola för att fira
60-årsjubileum. Av 18 forna
elever i avgångsklassen hade 6
hörsammat inbjudan.
Träffen ägde rum i strålande
solsken i före detta Vörå Samskola. Lunchen serverades på
Fjärdens kaffestuga i Oravais.
En del av de frånvarande
hade sänt hälsningar till detta
60-årsjubileum.
Så här 60 år senare, finns en
del av de forna eleverna kvar i
närområdet. Andra har emigrerat. Den som flyttat längst bort
bor nu i Kanada.
IA]nMnALMakGIW^LMa
opGn#^Mc^`opng`
.A^S7WaIMnTcJU^Ao!z^WaL
SnE`nMnALMaopGnaaAWoA
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L Vörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb har en aktiv höst framför
sig.
• Vattengymnastiken
med
Stina startar den 13 september
kl 18. Några lediga platser finns.
12 gånger för 50 euro. Kontakta
Paul Helsing 050-3303164.
• I oktober planerar vi en
klubbkväll med föreläsare. Se
tv-slingorna och föreningslistan
för närmare uppgifter.
Vi är ödmjukt tacksamma
över de bidrag vi fick till verksamheten som minne av Yngve
Norrgård och Karita Sjögård. Vi
har också fått stöd från kommunens omsorgsnämnd och Aktia
Sparbanksstiftelse i Oravais.
Vår huvudförening Öster-

bottens Cancerförening ordnar
anpassningsträningskurser vid
Härmä rehabcenter:
• Den 3–7 oktober 0rdnas
parkurs för prostatapatienter i
arbetsför ålder.
• Den 24–28 oktober ordnas
parkurs för alla cancerpatienter
i arbetsför ålder.
• Den 7–11 november ordnas.11 individkurs för bröstcancerpatienter i arbetsför ålder.
B-intyg av läkare behövs. Också FPA:s ansökningsblankett,
som finns i våra info-mappar vid
hvc-byråerna eller fås från FPA.
För mera info kontakta Esterita
Backman 050-5815860, så fort
som möjligt.
• Föreningens stödpersoner

finns nu på hemsidan botniacancer.fi. Stödpersonerna är
utbildade empatiska frivilliga
medmänniskor som lyssnar och
stöder den sjuke och de anhöriga till den förändrade livssituationen som sjukdomen orsakar.
Det finns stödpersoner inom
Österbotten för olika diagnosgrupper. Till exempel verkar Tor
Simons som stödperson för prostatapatienter.
Vill du ha en egen stödperson
eller vill du själv bli en, kontakta
Margita Strandberg-Heinonen
tel 010-8436006.
Skön höst till alla önskar styrelsen gm
./1! .#./
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MOTTAGNING AV
RIVNINGSVIRKE
SPONSORERING 2012

SPONSOROINTI 2012

AB

Kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar registrerade
inom Vörå kommun eller enskilda personer mantalsskrivna i kommunen kan söka sponsorering för år 2012
senast 30.9.2011 kl. 16:00.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistykset, jotka ovat rekisteröityneet Vöyrin kunnassa sekä yksittäiset henkilöt,
jotka ovat kirjoilla kunnassa voivat anoa sponsorointia
vuodelle 2012 viimeistään 30.9.2011 klo 16:00.

Ansökningarna, på fastställd blankett, skickas till Kulturoch fritidsnämnden i Vörå kommun, Öurvägen 31, 66800
Oravais.

Hakemukset, vahvistetulla lomakkeella, osoitetaan Vöyrin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, Öurintie 31,
66800 Oravainen.

Närmare uppgifter och blanketter från Centralkansliet i
Vörå, Kultur- och fritidsavdelningen i Oravais eller Tottesunds Herrgård. Blanketter finns även i blankettarkivet
på www.vora.fi /blankettarkiv

Lähempiä tietoja sekä lomakkeita saa Vöyrin kunnantoimistosta, Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimistosta Oravaisissa
tai Tottesundin kartanosta. Lomakkeita myös lomakearkistosta kunnan kotisivulla www.vora.fi /lomakearkisto

Kultur- och fritidsnämnden

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

www.vora.fi

www.vora.fi

Håbeco

OY

Seiplaxvägen 88, Oravais
Tfn 0500-265 576

Låt oss
förverkliga
Era
drömmar....
Ab BYGGTJÄNST
H-E STORLUND Oy
9|Un
WIQ

HVC informerar!

Terveyskeskus tiedottaa!

HVC ordnar träningssal på Norrvalla för personer med
problem i stöd- och rörelseapparaten.
Start onsdagen 14.9 kl. 11 -12, sammanlagt 12 ggr/termin. Obs! ingen träning 5.10. Terminsavgift: 25 euro.
Gemensam uppvärmning, cirkelträning med olika redskap och maskiner, gemensam töjning.
Vid frågor och för anmälan ring tel.nr 050-501 0733,
7 – 10.9 kl. 8.00 – 10.00.

Terveyskeskus järjestää harjoitussalin Norrvallassa henkilöille, joilla on ongelmia tuki- ja liikuntajäsenissä.
Aloitamme keskiviikkona 14.9 klo. 11 – 12, yhteensä 12
kertaa/lukukausi. HUOM! Ei harjoitusta 5.10. Lukukausimaksu: 25 euroa.
Yhteinen lämmittely, piiriharjoitusta erilaisilla välineillä
ja koneilla, yhteinen venyttely. Kysymykset ja ilmoittautumiset numeroon 050-501 0733, 7 – 10.9 klo 8.00
– 10.00.

Gamla och nya deltagare är välkomna!

www.vora.fi

Vanhat ja uudet osallistujat
ovat tervetulleita!

BYGGARE OCH
RENOVERARE!

Stor flyttningS rea

(gäller fruktträd i lager)

thuja
Brabant 3 st.

• Kök i gammal stil
(helträskåp)
• Innertrappor
• m.m., m.m.

VI UTFÖR:

Nybyggnad • Renoveringar
• Kakelarbeten • Köksmontering
• Fastighetsskötsel m.m.

GSM: 050 561 7799, 050 517 8491
Klaravägen 3, 66600 Vörå

Välkomna!

Vöråvägen 107, VÖRÅ
tfn 3833 013
www.tbb.fi

Från Vörå Snickeritjänst
erhålles kvalitetsprodukter såsom:

SL BYGGTEAM

Vi tömmer lagret!

10
trädgårdsmylla 7x60l 15
Krukor och
presentartiklar, parti -50%

Stig Doktar 0500 203 167
Göran Öst 0500 166 427

www.vora.fi

Vårlökarna har anlänt!

Köp
2 st. fruKtträd
få rödvinbärsbuske
på köpet

Nybyggen, renoveringar, montering av
stockhus, murning
och kakelarbeten

Ta kontakt: tel. 0500-362 274
vora.snickeritjanst@agrolink.fi
www.vorasnickeritjanst.fi

VTT CERTIFIERADE
LÄGGARE FÖR VÅTRUM.

• Markvibratorer • Pikmaskiner • Borrhammare
• Betongslipmaskiner • Weideman minilastare
• Jordfräs • Dino Skylift • Presenningar m.m.
ing av
Även försäljn allar
presenningsh

SERVICEFÖRETAGET
FÖR ER!
Jag gör bl.a.
bygg- och renoveringsobjekt
badrum (certifierad)
olika servicearbeten
farm- och pälsningsarbeten m.m.

Vedmaskin uthyres!

Hur kan jag hjälpa
just Er?
Tom Vornanen
050 525 72 16

NYBYGGARE OCH RENOVERARE
TA OFFERT FRÅN OSS!
Vi saluför Miele och Whirlpool
kvalitetsmärken!
Faxa in på fax nr: 383 2799 eller
meila: eriks.tv@netikka.fi era maskintyper så får ni
omgående priser och leveransvillkor.
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VÖRÅ, Tel. (06) 383 2890 Ring!
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Se också:
www.tomsalltiallo.nu
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www.sparbanken.fi/
vorasb
www.spargrisen.fi

Kommunbladet

Du sparar
reda pengar
som kund i
Vörå Sparbank!
Tfn 384 4500

Nr 7•tisdagen den 6 september 2011•Årgång 25

1 st 2r + k + b, 65 m2
inflyttningsklar hösten 2011 p. 126.000 
3 st 3r + k + b, 81 m2
förhandsmarknadsföring, p. 152.000 
3 st 2r + k + b, 65 m2
förhandsmarknadsföring, p. 126.000 

kommun . Vi kan
boende, dagvård,
idsaktiviteter. Bra
tt lägre pris. Helt
liv. Om ni önskar
ontakta då ortens
dling så hittar vi
enhet som passar

Högklassiga lägenheter på naturskön
tomt. Köparna kan själva påverka inredning och utrustning. Till varje lägenhet
hör biltak och förrådsvind.

Byggare,
Ab HOIJAR
HOIJAR
Byggare,Byggnads
Byggnads Ab

Nyproduktion
Bostads Ab Vörå
Kyrkskogen Asunto Oy

VISNING
7.9kl.kl.13.00,
17-18
VISNINGonsdag
Söndag 21.8
Kyrkskogen
Vörå
Kyrkskogen 2,2,Vörå

KUSTENS
fastighetsförmedling









 


 




 













Tel. 050-557 5187
info@kkf.fi www.kff.fi

KUSTENS FASTIGHETSFÖRMEDLING AFM

KUSTENS
67$573$.(7
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Autoasioissa avun saat meiltä...
merkistä riippumatta

Atila Olavi Ky

• KORJAAMO • HUOLTO • VARAOSAT
Vöyrintie 57, Vähäkyrö, p. 06-478 4007

Ammattitaitoa edullisesti KATSASTUSPALVELU

HÖSTNYHETER!

2UDYDLVRFK9|Un/RNDOI|UVlNULQJVI|UHQLQJDUV
I|UPnQHUWLOOXQJGRPVNXQGHU
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6DNI|UVlNULQJ
$QVYDUVI|UVlNULQJ
5lWWVN\GGVI|UVlNULQJ
2O\FNVIDOOVI|UVlNULQJ
5HVHQlUVI|UVlNULQJ

I höst finns det fler än 30 tillfällen till motion per vecka på Norrvalla.
Det stora utbudet av olika motions- och idrottsgrupper för personer
i alla åldrar finns sammanställt i en broschyr som delats ut till hushållen i Vörå.
Hotellavdelningen på Norrvalla är nyrenoverad. Receptionen, caféet
och folkhälsanshopen har också förnyats. Nu har vi ett café som är
öppet dygnet runt där flera av folkhälsans egna produkter finns till
försäljning.
Restaurangen serverar i vanlig ordning bufféluncher vardagar
kl. 11–13.30 samt buffémiddagar kl. 16.30–18.00. För förhandsbokade
grupper finns en ny à la carte-gruppmeny och vinlista.
I september dansar vi 13.9 till tonerna av Scandics, 20.9 till Kurt Håkanz
samt 27.9 till Scandics. Simhallen är öppen för allmänheten måndag
till fredag kl. 15–21.00 och söndag kl. 18–20.00.
Mera information får du i växeln tfn 383 1011, bokningen tfn 383 1056
och restaurangen tfn 383 1060.
Välkomna!

se också folkhalsan.fi

Specialisten på
badrumsrenovering,
mattläggning &
spacklingsarbeten
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Fredrik Engman 050-527 9331

Fixar nästan allt





HEIKIUS RÖR AB
66800 Oravais, tfn 385 0083, 0500-160 593, 050-330 8022, heikiusror@netikka.fi
2UDYDLVWIQ

Våtrumscertiﬁkat nr H2857/05

ÖPPET:
vard. 9–18

• Fastighetsskötsel
• Sommarstugsservice
• Hemhjälp
Hushållsavdragsgiltigt!

9lUPHYDWWHQDYORSSV
RFKYHQWLODWLRQVDQOlJJQLQJDU
%HUJVRFKMRUGYlUPHSXPSDU
.\OUXPVLQVWDOODWLRQHU

KULLA-CENTER

Norrvalla är igång efter
renovering

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten
Dan Rintamäki
Tfn: 044-317 0030
Skolvägen 17, 66800 Oravais

J-E Backull, Lotlaxv.
398, 66600 Vörå

050-554 9171

Kakel vitt 25x40 cm

/m

2

Kakel 20x25 cm

/m

2

Nya kakelMetabo
modeller
KGS 216
inkommit!
kap o. girsåg
Floor in box

MDF takpaneler
8 mm, från

/m

2

Bastupanel gran
14x95 stp
2100 mm
2400 mm

/lm

Nyhet!
Byt golv idag!

Det självhäftande
vinylgolvet
Floor in a box i
behändiga boxar gör
det enkelt att förnya
golvet hemma.

 /m

Kom in och välj!

Bastudörr
glas, brons
eller grå
7x19



2
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KULLA
2UDYDLVWIQ

LÄTT OCH HÅRT
ERBJUDANDE
till slutet av september

Titan-bågar och linser med hård yta
• enkelslipade glas för när- eller långsynthet 160 
• progressiva kvalitetslinser 560 

Sarin Optiikka
PÅLITLIG, KVALITET, INHEMSK

Vöråvägen 8, VÖRÅ, t. 383 7333
www.sarinoptiikka.fi

