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HÖSTKURSER. Se vad du kan lära dig i kommunen i MI:s program.
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Cyklingen vinner terräng i Vörå

zzHannes Rintamäki från cykelföreningen CK Triton visar upp sin skicklighet på tvåhjulingen. Föreningen
stod som värd för en cykeltävling i juni och skapade då kortare banor för olika åldersklasser kring Norvalla.
– Vi hoppas banorna blir permanenta och utmärkta året runt, säger föreningens ordförande. Sidan 10

MARSCH. Matias Långbacka (till vänster)
vandrade över 150 kilometer i Nederländerna
tillsammans med andra österbottningar. Sidan 6

BYAR. I Rejpelt trivs byborna. I byn ordnas
många evenemang och ännu flera är i antågande. Sidan 16

JUBILEUM. Snart firar Komossa UF sitt
100-årsjubileum. Inför självaste festen ordnas flera evenemang. Sidan 5
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Vörå • Vöyri

Vi måste
våga skryta
zzOm utvecklingstrender ska brytas kräver
det att vi alla drar åt samma håll. Befolkningsutvecklingen för Vörå kommun har
under en längre tid varit negativ. Totalt
har invånarantalet minskat med över 1 000
personer under de senaste 30 åren om vi
ser till Statistikcentralens uppgifter för åren
1987–2018. Kraftigaste nedgången skedde
mellan åren 1987–2008, men trenden verkar
plana ut under de senare tio åren. Ännu
har urbaniseringstrenden ingen tillräckligt
stark mottrend, vilket skulle vara positivt för
landsbygdskommunerna.
Utvecklingen kan inte förklaras med
skillnaden i födda och döda, utan framförallt är det flyttningsrörelsen som påverkar
resultatet. En viss inflyttning sker, men det
är framför allt den arbetsföra befolkningens
utflyttning som påverkar resultatet. Till
stor del sker flyttningen till Korsholm och
Vasa där största delen av de österbottniska
arbetsplatserna är koncentrerade, men även
till övriga Finland och utomlands.
Inget fel i att flytta bort tillfälligt om
kommunen skulle kunna locka utflyttarna
tillbaka några år senare. Men som den
långsiktiga effekten visar är utflyttningen
av mera permanent karaktär. Då bör vi
ställa oss frågan, varför? Vad kan vi göra
för att Vörå ska ses som en mera lockande
boendeort?
Effekten av ett minskande invånarantal är
att kommunens intäkter minskar i samma
takt som befolkningen, främst via skatter
och statsandelar. Det betyder att kommunen
ska försöka upprätthålla samma servicenivå
och servicekvalitet, men med minskande
medel. Samtidigt som kostnaderna i samhället stiger. Vad gör vi, när vi inte har råd
längre?
Geografiskt är vår kommun mycket bra
belägen på ett pendlingsavstånd om ca 30

Befolkningsutvecklingen i Vörå 1987–2018.

”

Vad kan vi göra för att Vörå
ska ses som en mera lockande
boendeort?

Oppikaamme
kehumaan

zzMeidän on kaikkien vedettävä yhtä
köyttä, jos haluamme muuttaa kehityksen
suuntaa. Vöyrillä väestönkehitys on jo
pidemmän aikaa ollut pakkasen puolella.
Kunnan väkiluku on laskenut yli 1 000 asukkaalla viimeisen 30 vuoden aikana Tilastominuter till städerna Vasa, Jakobstad och keskuksen vuosien 1987–2018 tilastojen
Seinäjoki. Idealiskt för en familj där man mukaan. Voimakkaimmin väkiluku laski
arbetar på olika orter. Vörå kommun kunde vuosina 1987–2008. Kymmenen viime vuomed andra ord vara en del i urbaniseringen den aikana trendi näyttää kuitenkin tasaom vi ses som en strategiskt belägen bostads- antuneen. Kaupungistumiselle ei ole vielä
ort. Hur kan vi få allmänheten medveten om syntynyt riittävän voimakasta vastatrendiä,
att Vörå finns och vad vi har att erbjuda? josta maaseutukunnat voisivat hyötyä.
Negatiivista kehitystä eivät selitä erot syntyHur kan vi få våra egna invånare att välja att
neiden ja kuolleiden määrissä, vaan vaikuttapendla i stället för att flytta bort?
va tekijä on ennen kaikkea muuttoliike.
Vi måste alla bli bättre på att
Kuntaan muuttaa jonkin verran väkeä,
stolt marknadsföra allt som finns
mutta asukaslukuun voimakkaimmin
och är bra i vår egen kommun.
vaikuttaa työikäisen väestön muutVi måste våga skryta om vårt
taminen pois kunnasta. Muuttoliike
lokalsamhälle och våra fina
kohdistuu suurilta osin Mustasaareen
boendemiljöer. Vi måste våga
ja Vaasaan, jonne Pohjanmaan työskryta om våra företag och
paikat ovat keskittyneet, sekä muualle
om deras kvalitativa produkSuomeen ja ulkomaille.
ter och tjänster. Vi måste
Tilapäinen muutvåga skryta om arbetstaminen muualle ei
givarna och hur bra
ole huono asia, jos
arbetsplatser
som
kunta saa houkutelfinns här. Vi måste
tua poismuuttajat
våga skryta om vårt
takaisin muutaman
breda utbud av frivuoden kuluttua.
tidsmöjligheter och
Pitkäaikaisen trenaktiva föreningsliv.
din perusteella kuAllt för att göra
itenkin kunnasta
folk medvetna om
muutetaan pois
och välja att bo
usein pysyvästi.
och verka i vårt
Ja tällöin meidän
livskraftiga och
on kysyttävä
natursköna Vörå.
itseltämme, miksi
Allt mera i samnäin tapahtuu.
hället handlar om
Miten saisimme
att skapa bilder
ihmiset pitämään
om hur någonting
Vöyriä houkutär. Det handlar
televampana
om hur vi preasuinkuntana?
senterar bilden
Kunnan asukaav Vörå. Man ska
sluvun laskiessa
utgå ifrån verkmyös kunnan tulot,
lighetsförankrade
lähinnä verotulot ja
fakta. Nu gäller det
valtionosuudet, laskeatt få andra medvetna
vat samassa tahdissa
om vad vår kommun
asukkaiden kanssa.
har att erbjuda och det
Kunta yrittää kuitenkin
gör vi bäst ansikte mot
TOM HOLTTI
ylläpitää samaa palvelutaansikte i stolta positiva
vik. kommundirektör, vs.kunnanjohtaja
soa ja -laatua kuin aikaiordalag.

”

Miten saamme ihmiset tietoisiksi Vöyrin olemassaolosta ja
tarjonnasta?

semminkin vähäisemmillä varoilla. Samaan
aikaan menot yhteiskunnassa kasvavat. Mitä
teemme sitten, kun meillä ei enää ole varaa?
Maantieteellisesti kuntamme sijainti
on vallan hyvä: Vaasaan, Pietarsaareen ja
Seinäjoelle pendelöintimatkaa on noin 30
minuuttia kuhunkin. Tilanne on ihanteellinen perheille, joissa työskennellään monella
eri paikkakunnalla. Toisin sanoen Vöyrin
kunta voi olla osa kaupungistumiskehitystä,
jos kuntamme strategista sijaintia osataan
arvostaa. Miten saamme ihmiset tietoisiksi
Vöyrin olemassaolosta ja tarjonnasta?
Miten saamme asukkaamme pendelöimään
poismuuttamisen sijaan?
Meidän kaikkien on alettava ylpeästi mainostaa kuntamme hyviä puolia ja tarjontaa.
Oppikaamme kehumaan paikallisyhteisöämme ja hienoja asuinympäristöjämme.
Oppikaamme kehumaan kunnan yrityksiä
ja niiden laadukkaita tuotteita ja palveluita.
Oppikaamme kehumaan kunnan työnantajia ja työpaikkoja. Oppikaamme kehumaan
kunnan laajoja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia ja aktiivista yhdistystoimintaa. Pyrkikäämme lisäämään ihmisten tietoisuutta,
jotta he haluaisivat asua ja elää elinvoimaisella ja luonnonkauniilla Vöyrillä.
Yhteiskunnassa on entistä enemmän
kyse mielikuvien luomisesta. Keskeistä on,
millaisen mielikuvan me haluamme Vöyristä
antaa. Mielikuvan tulee perustua todellisiin faktoihin. Nyt meidän on vain saatava
muut näkemään, mitä kunnallamme on
tarjottavana. Se käy helpoiten kasvotusten
ja ylpeästi ja positiivisesti kunnastamme
keskustelemalla.

Vöyrin väestönkehitys 1987–2018.

Friluftslördag på Norrvalla får en repris
zzDen 21 september finns det
en chans att få leva äkta friluftsliv. För då ordnar Folkhälsan nämligen en Friluftslördag i området kring konstgräsplan.
För de som vill sova i det
fria finns möjligheten att
övernatta vid Norrvalla innan Friluftslördagen. Det är
inte första gången man ordnar evenemanget, berättar
Victor Ohlis, som jobbar på
Norrvalla med verksamhetsutveckling och försäljning.
– Det gick över förväntan,
Cirka 200 personer dök upp
trots regn och rusk. Det är
ett lågtröskelevenemang för

KBL

Förra årets friluftsdag på Norrvalla lockade flera besökare trots vädret. 

att få ut folk i skog och mark,
säger Ohlis.
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Fördelen med att ha ordnat evenemanget tidigare är
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att man hunnit finslipa inför
i år.
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– Vi lärde oss att med bra
kläder finns inget dåligt
väder! Vi ska också märka
upp platserna tydligt så att
folk hittar fast de inte känner till området.
Evenemanget ordnas för
alla som är intresserade av
friluftsliv och natur. Det
passar för familjer med
barn i alla åldrar också.
På evenemanget kommer
många föreningar att visa
upp sin verksamhet.
– Så man hittar alldeles
säkert något man kan börja
med som ny hobby. Till exempel FSO har labyrintorientering inne i Adidasalen,

fax 7848 880. Obs! Märk annonsmaterialet
med ”Kommunbladet” om du faxar.
E-post: maj-len.kuivamaki@hssmedia.fi.
E-post för annonsmaterial: material@ot.fi.
E-tidning: www.vora.fi
Tryckeri: Botnia Print, Karleby.

Vörånejdens 4h visar upp
sin verksamhet likaså scouterna med flera.
Tror du att friluftsliv och
att vara ute i naturen är
något som är trendigt?
– Trendigt vet jag inte
men det är ju bevisat att
folk mår bättre av att vistas ute i naturen! Är man
riktigt tuff kommer man
redan på fredag kväll o sover över i skogen! Man får
låna tält om man inte har
eget. Intresserade bes kontakta Anna Fröding anna.
froding@folkhalsan.fi 0447886034.

Felix Rantschukoff

Nästa nummer utkommer
09.10.2019
Sista inlämningsdag för texter och bilder
25.09.2019
Sista inlämningsdag för köpta annonser
04.10.2019

ÄRI
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Siv Höglund och Tage Lundström har Ines Bergström på rundtur med stöd av sonen Bengt. 

Foto: Privat

Tallmogårdens boende
fick känna vinden i håret
zzI slutet av sommaren fick
de äldre på Tallmogården
åka med en riksha. Tack vare
krafter från Folkhälsan fick
man flera så kallade piloter
att cykla omkring med de
äldre.
Annika Kvist-Östman, boendeledare på Tallmogården,
säger att hon tycker att det
är fantastiskt att möjligheten
finns. De blev inspirerade för
ett par år sedan då serviceboendet Marielund införskaffade sin riksha.
– Det är helt fantastiskt att
åldringar som är mycket inne
kan få komma ut och känna

vinden i håret, de är vana att
cykla från förr. De upplever
massor och alla njuter verkligen av det. Det är en fin uppfinning, säger Kvist-Östman.
Kvist-Östman berättar att
rikshorna blir allt mera populära och eftertraktade
bland äldre- och serviceboenden runtom i kommunen.
– Det var ett fint initiativ
av Folkhälsan som hade sin
lånecykel och ville komma
ut till oss och erbjuda det.
Så vi fick lite prova på också. Det var före vi fick vår
egen cykel. De frivilliga ar-

betarna är värdefulla.
Eva Edén var en av de fyra
piloterna som cyklade med
åldringarna från Tallmogården. Förutom henne hade
även Siv Höglund, Stefan
Kulp och Tage Lundström
gått en två dagars utbildning
via Folkhälsan i Smedsby.
De deltog på frivillig basis. Tillsammans med bland
annat Anette Sandelin, koordinator för Folkhälsan i
Österbotten, utbildade de sig
till ”cykelpiloter”. Hon säger
att de äldre var till en början
lite avvaktande till att åka ut
med rikshan. Men när de en

gång provade ville de ut igen.
Det var roligt. Man märkte
att de var förväntansfulla.
Personalen har kanske inte
alltid tid att åka själva ut med
dem och vi kommer gärna
igen och hjälper till, säger
Edén.

Felix Rantschukoff

Tage Lundström, Meri
Isakas, Rainer Skata och
Eva Edén åkte en dag med
rikshan till Norrvalla för att
avnjuta en glass. Foto: Privat
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Plåtslageri • Maskinfalsade plåttak
Fönsterplåt/Plåtlister
Taksäkerhetsprodukter
Inplåtning av skorstenar
Skräddarydda lösningar enligt kundens behov
Lagervägen 9 A7, 65610 Korsholm • 050 572 1214 / 050 568 9549 • www.kmroofing.fi

Till din tjänst
BYAHJÄLP
FINLAND AB
050 410 9905
Behöver du hjälp med
olika sysslor hemma
eller i företaget?

www.byahjalp.fi
byahjalp@byahjalp.fi
www.facebook.com/byahjalp

• Falsade tak
• Inplåtning av skorstenar
• Rännor och taksäkerheter
• Fönsterbleck och plåtlister

Sommarens utfärdsdag till Tottesunds herrgård.

Aktivt seniorliv startar upp
zzAktivt Seniorliv ( fd. Mimosel ) startar upp sina grupper inför hösten enligt de
tider och platser som gällt
tidigare.
Både gamla och särskilt
nya medlemmar är välkomna med i gemenskapen.
Vi försöker göra innehållsrika och meningsfulla träffar
med både nytta för kropp
och själ. Ta en vän med som
sitter ensam och kanske
också behöver lite avkopp-

Oravais Plåtslageri

Jens Norrgård 050-592 4888

SLAMBRUNNSTÖMNING
LIKAKAIVON
TYHJENNYS

STORLUNDS
TRANSPORT

Foto: Kerstin Karlsson

ling och avbrott i vardagen.
Tanken är att alla seniorer
som känner behov av att fylla
vardagen men en meningsfull stund tillsammans med
andra skall känna sig hemma
i våra gäng endera i Maxmogruppen, Oravaisgruppen,
Vörå Rödabynsgruppen eller
i Tålamodsgruppen.
Vår verksamhet samarbetar också med Svenska Folkskolans Vänner.
Behöver du skjuts till träf-

farna eller vill veta mera ta
kontakt med nån av oss. Kerstin 050-5943151 eller Gun
045-3520064.
Vår verksamhet på de olika ställena enligt följande:
Maxmogruppen i församlingshemmet startar onsdag
18.9 klockan 14–16. B. Holmqvist sköter taxiskjuts från
skärgården och S.Nordling
för fastlandet.
Oravaisgruppen i Hvcmatsalen startar fredag 20.9.

klockan 13–15. T.Krooks Taxi
skjutsar vid behov.
Vörå, Rödabynsgruppen
startar onsdag 25.9. klockan
14–16. Taxi Toppar skjutsar
vid behov.
Tålamodsgruppen har träffar enligt följande onsdag
25.9, onsdag 23.10 och onsdag
20.11, alltid start klockan 13.
Verksamhetsledare
för
Folkhälsan VOMs Mimosel
= Aktivt Seniorliv
Kerstin Karlsson

Banorna i Vörå fick ny ytbeläggning
zzUnder sommaren har
centralidrottsplanens banor i Vörå renoverats och
fått en ny allvädersbeläggning.
Ytan var sliten eftersom
den senast totalrenoverades
1992 och för att inte riskera
att allt underlag måste bytas
ut sattes nu nytt ytskikt.
Planen används flitigt av
både föreningar och skolor
i kommunen och det är viktigt att kraven på kvalitativ
och säker idrottsutövning
uppfylls.

✆ 0400 482 783

Banorna målas. Foto Carina Nyqvist

I budgeten för 2019, som
fullmäktige godkänt, finns

anslag för ändamålet och
bidrag har också erhållits

av Regionförvaltningsverket.

Teaterresa till
Info till föreningar
Spelman på taket För att föreningar lättare ska träningar, tävlingar och andra

EL-KURT

ÖPPET:
vard. 9–18

Elinstallationer
Sähköasennuksia
Kurt Lassus 050 514 6284

Bilreparationer
- alla märken
Bosch testutrustning
Besiktningsarbeten
J-E Backull, Lotlaxv.
398, 66600 Vörå

050-554 9171

KUSTENS
MÅLERI
& KAKEL

Fritidsnämnden ordnar en
teaterresa till nyrenoverade
Wasa Teater och pjäsen
Spelman på taket lördagen
den 9.11. klockan 14.00. Anmälningar till fritidskansli,
3821 671 eller e-post fritid@
vora.fi senast 1.11.

få ut information som riktar
sig till barn, ungdomar och
föräldrar om vad som händer
i Vörå finns nu sidan ”Föreningarna informerar” på kommunens webbplats under
adressen www.vora.fi/fritid.
Det kan gälla såväl evenemang och tillställningar som

FRÅGA
OFFERT!
VTT-Certifikat

Simon Ingman 0500-969 460
Valde Östman 0500-107 307
kustens.maleri@gmail.com

www.tomsalltiallo.nu

050 525 7216

aktiviteter. Materialet skickas
per e-post till fritid@vora.fi
och bör vara i pdf format eller
en länk till föreningens webbplats där infon finns.
Skolorna sänder inte mera
ut info om föreningarnas aktiviteter via Wilma men en länk
till infosidan finns på Wilma.

Nybyggen och
renoveringar
Johan Bertils
tfn 050-590 1861
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Heidi Nyman med barnen Tommy och Simon Nyman. Till höger Kim Blåfield.

Foto: Felix Rantschukoff

Bråda tider inför jubileum
Komossa UF firar 100 år
och det med råge. Under
två veckors tid innan
självaste festen ordnar
föreningen en rad av evenemang och aktiviteter
för byborna. Storleken på
aktiviteterna varierar och
man vill ordna något för
alla, säger Heidi Nyman
från föreningen.
– Vissa evenemang är små
och anspråkslösa och vissa
är större sätt att fira tillsammans, säger Nyman.
Vissa populära evenemang
som föreningen ordnat tidigare återvinner man, fortsätter Nyman. Till exempel cykelorienteringen, där byborna cyklar till olika punkter
och svarar på frågor, kommer
att vara ett inslag i firandet.
– Förr har vi haft frågor
om byn i allmänhet. Men nu
passar vi på att ställa frågor
om ungdomsföreningen med
tanke på 100-årsjubileumet.
Hur ser evenemangsveckor-

Problemet med att planera
evenemang långt på förhand
är att man måste beakta hur
säsongen är då.
– Vi fick googla när solen
går ner den tiden på året.
Förhoppningsvis
hinner
vi hem innan det har blivit
mörkt, säger Kim Blåfield
från föreningen.
För de som inte har lika
mycket spring i benen ordnas
även byacafé i UF-lokalen.
– Det har varit populärt
när skolorna börjat. Byborna
är glada att få komma då, säger Blåfield.

Heidi Nyman säger att det finns något för alla under jubileumsveckorna. Foto: Felix Rantschukoff

na ut då? Jo redan den 16 september ordnas cykelorienteringen. Några dagar senare,

den 25 september, ordnas
en vandring till Hoppamäki,
där kan man passa på att gå

upp i torneteller bara avnjuta
en picknickmåltid i gott sällskap.

De små har även en chans
att fira Komossa UF med
lite gung. Den 27 september
ordnas nämligen ett disco för
förskoleelever upp till årskurs 1–2. För årskurserna 3–6
ordnar man en filmkväll.
– Den idén kom efter önskemål från byn. Man får ta
med en kudde att sitta på och
så har vi två olika alternativ
man får välja mellan, säger
Nyman.

Den 2 oktober ordnar
föreningen öppet hus med
möjlighet att hjälpa till med
dekoreringen inför festen.
Under Öppet hus-kvällen får
stora som små pyssla tillsammans och fixa dekorationer
till jubileumsfesten om man
så vill.
– Vi vill involvera alla så
mycket som möjligt. Det är
ändå en gemensam fest, säger Blåfield.
Den 5 oktober firas 100-åringen med buller och bång. Än
så länge har man bestämt
att man bjuder på både kaffe
och tårta. Men resten av programmet kommer ännu att
klarna.
– Klockan 14 börjar vi, vi
tror att det är optimala tiden
med tanke på älgjakten, fähusen och skolorna. Vi hoppas att så många som möjligt
kan komma. Allt som hör
till jubileumsfirandet, även
veckorna innan är gratis.
Välkomna, säger Nyman.

Felix Rantschukoff
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Ibland kunde deltagarna ta en kort paus. På bild Jesper Wikström, Matias Långbacka, Robin Andrén och Esa Makkonen.

Matias marscherade 160
kilometer på fyra dagar
I år ordnades Nijmegenmarschen mellan 16-19
juli. Den ordnas varje år
den tredje veckan i juli.
Nijmegenmarschen äger
rum både i och runt staden Nijmegen i Nederländerna.
Marschen brukar årligen
locka över 45 000 deltagare
och fler än 1,5 miljoner människor brukar följa med evenemanget på plats och via
tv-soffan.
Vöråbon Matias Långbacka var en de som deltog
tillsammans med några andra som är aktiva i Försvarsutbildningsföreningen MPK.
– Det är viktigt att ta hand
om fötterna. Man måste fila
såväl förhårdningar som tånaglarna. Det handlar om att
lära sig hur kroppen fungerar
och att vara förberedd på var
och när man får problem, säger Långbacka.
I fjol deltog MPK:s officiella militärdelegation för för-

zzNijmegenmarschen
••Är den största flerdagarsmarschen i världen sett till
antalet deltagare.
••Vierdaagse, (”de fyra
dagarna” på svenska) har
ordnats sedan år 1909 i och
runt staden Nijmegen.
••Firade sitt 100-årsjubileum
år 2016 eftersom marschen
påverkades av första och
andra världskriget.
••Var förr ett militärt evenemang där civila var tillåtna.

Nuförtiden är det fler civila
än militära som deltar.
••Marschsträckorna varierar
mellan 30–50 kilometer.
I vissa kategorier ska en
packning bäras under hela
marschen.
••”Vierdaagsfeesten” heter
festligheterna som ordnas
i anslutning till Nijmegenmarschen. Drygt 1 miljon
personer brukar delta i
festligheterna.

sta gången i marschen. Det
innebar också att Finland var
representerat för första gången som delegation i den militära marschen. Långbacka
berättar att han inte varit
intresserad av att marschera
innan han deltog i Nijmegenmarschen år 2018.
– Jag vandrade inte så
mycket innan det. Men jag
gick 600 kilometer innan fjolårets marsch.

Sträckorna varierar mellan
30–50 kilometer per dag i fyra
dagar bland de civila. Den
militära marschen gås på
cirka 40 kilometer per dag.
Trots att ”militära marschen”
låter ganska allvarligt är det
mest fokus på att ha roligt
tillsammans.
–Det är en stor fest. Hela
stan är där. Vi bodde på ett
tillfälligt militärläger där
7 500 personer bodde. Det

var en massa folk och det var
feststämning hela tiden.
Vädret var svalare i år än
när Långbacka senast deltog.
Trots det tycker han att det
var lite tyngre att delta i år.
– Något var annorlunda.
Kanske det var nyhetens behag som bedövade en del i fjol.
Långbacka har redan planer på att delta nästa år. Ett
beslut som togs redan under
årets marsch. Innan det ska
han gå en två dagars marsch i
Schweiz i maj.
Nijmegenmarschen är relativt okänd i Norden, trots
den stora följarskaran i centrala Europa. Det är synd,
tycker Långbacka.
– Jag talade med en på Utterleden om det här. Problemet ligger väl i att det tar för
länge att få resultat. Med dagens snabba utveckling ska
allt gå snabbt, säger Långbacka.
Hur förbereder man sig
för Nijmegenmarschen om
man vill delta?

Liggande Robin Andrén, Matias Långbacka, Jesper Wikström
och Esa Makkonen (närmast) får sig en välbehövlig paus.

– Fundera inte så mycket.
Vi har träningar i höst och
på våren, via MPK kan man
prova på åtminstone. Om du
har familj ska de vara med på
det, det tar mycket tid. Det

tar en vecka av semestern.
Men det är inte något att vara
rädd för, det är en kul tillställning helt enkelt.
Text: Felix Rantschukoff
Foto: Rodney Strandvall

onsdag 4 september 2019

Matias Långbacka, Robin Andrén och Esa Makkonen.
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Toughest ”Tåffast” för
Vöråskolornas elever
zzAlla skolor i Vörå kommun
blev inbjudna för att testa
Toughest banan dagen innan
själva tävlingen.
Innan vi for visste några
elever mindre och några
elever mer om Toughest. De
som inte visste så mycket,
trodde det var en tävling
med mycket gegga och
många vattenpölar. Några
trodde allt skulle vara i skogen och några trodde att
inget skulle var i skogen.
Det visade sig att tävlingen var både i skogen och på
gräsplanen. Många trodde
det skulle gå bra, även om
det skulle bli tufft. De flesta
klarade fler hinder än förväntat. Många var rädda för
att inte klara rampen och att
de skulle falla. Några elever
tycker det var så kul på fredagen att de for med sina
familjer ännu på söndagen.
På söndagen hade arrangörerna satt upp ett nät på
rampen att klättra upp i.
Vi tycker att det var väldigt kul, fast vi blev lite besvikna när vi inte fick hoppa
i leran. Det var tufft och
jobbigt men ändå kul. Det
fanns många stationer där
man både skulle under och
över och andra stationer där
man skulle krypa, gå armgång och även hinder där
man bara skulle jobba med
armarna.
Innan vi fick starta hade
vi uppvärmning. Efter det
delades vi in i olika grupper,
beroende på hur snabbt vi
ville springa. Det fanns flera
idrottselever från Norrvalla
med i varje grupp. Vi tycker
att namnet på tävlingen passar bra.
– Jag tycker att det var
bra, men jag tycker det var
för få hinder i skogen och
hade gärna haft fler hinder
där. Jag hade också velat
pröva vattenhindret, säger
Tindra.
– Jag tycker det var roligt,
intressant och skojigt. Jag
tycker det var tufft, säger
Axel.
– Jag tycker att det var kul
och lätt. Jag tycker också att
det var för många kryphinder, säger Matias.
–  Jag tycker det var jätteroligt. Jag trodde att vi skulle hoppa i vattnet. Rampen
tycker hon var kul, säger
Elin.
– Jag tycker det var bra,
säger Noel.
– Jag tycker det var dåligt
att vi inte fick hoppas i vattnet. Jag tycker att alla hinder
var roliga utom hindret där
man skulle bära en säck, säger Joel.
– Jag tycker det var bra
och alla hinder blev favorithinder. Jag tycker också
det var lätt, säger Melia.
– Jag tycker det var jobbigt. Jag tycker det var extra
kul att springa upp för hinder och krypa under hinder.
Jagn tycker inte det var kul
att knuffa den där tunga sa-

ken i slutet, säger Grim.
– Jag tycker det var lite
jobbigt och lite kul. Mitt fa-

vorithinder var rampen, säger Elias.
– Jag tycker det var kul.

Jag blev lite besviken när
vi inte fick hoppa i vattnet.
Mitt favorithinder var ram-

pen, säger Casper.
Elever från åk 5 och 6
deltog på fredag 16 augusti

2019, säger: Kajsa, Wilma
och Elmeri från Karvsor
skola
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Jan-Erik Stenroos målar under taket. Till sin hjälp har han en traktor som lyft upp honom.

Foto: Jonny Huggare Smeds

Rotary piffar upp stuga i Vinlax
Det råder en munter
talkoanda vid Vinlax
friluftsområde. Medlemmarna i Rotaryklubben
i Oravais har samlats
för att tillsammans piffa
upp utsidan av stugan
som finns på området.
Fasaden får ny färg och
gamla brädor har bytts
ut. Det är välbehövligt,
för stugan är gammal.
– Kommunen köpte stugan
och området av Erik och
Hulda Thors på 1960-talet.
Här fanns tidigare ett tegelbruk och ett hönseri, säger
Elmer Löfdahl.
I dag finns bara stenfoten
kvar som vittne om den forna
verksamheten. Elden slukade resten.
Rotarys medlemmar hoppas att stugan ska komma
till mera användning än
vad den är i dag. Medlemmarna planerar att hålla
sina möten i stugan i framtiden. De hoppas att andra
tar efter, för potential finns
för att utveckla området ytterligare.
– Man skulle kunna ordna
till exempel lägerverksamhet
här på området, säger Susanne Salmela.
Vid friluftsområdet finns
badstränder med två olika
bryggor och en bänk som
man kan sitta på och beundra utsikten över havet.
Alla medlemmar intygar att

Jan-Erik Stenroos, Mikael Grahn, Håkan Sirén, Stefan Seiplax, Susanne Salmela, Elmer Löfdahl, Benita Öling, Helmer Andersson, Yrjö Långnabba.
Foto: Jonny Huggare Smeds

området är välbesökt varma
sommardagar.
– Området är en riktig pärla sommartid. Vattendjupet
passar både äldre och yngre
och soldyrkarna uppskattar
säkerligen att få sola på berg,
säger Rotary klubbens president Stefan Seiplax.
Men hur kommer det sig
att Rotary gör allt arbete på

talko? Det är ju inte ens deras hus? En av grundpelarna
i Rotarys internationella
verksamhet är att tjäna samhället – att ge tillbaka.
Det är inte bara stugan i
Vinlax som medlemmarna
engagerat sig i under de senaste åren. I fjol blev ”sinnenas trädgård” färdigbyggt
vid demensboendet Solrosen

i Oravais efter över 450 talkotimmar. Nu har man satt ner
150 timmar på stugan i Vinlax
och ännu är medlemmarna
inte färdiga.
– Jag tror det blir en välförtjänt paus från talkoarbetet
när vi är klara här, säger Seiplax och skrattar.
Felix Rantschukoff

Stugan får ny färg när Mikael Grahn målar 
Smeds

Foto: Jonny Huggare
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Krister Hästbacka, Stefan Grannas, Ove Haldin och Johan Ehrs är aktiva i föreningen CK Triton.

Hannes Rintamäki, Kevin Kullman, Simon Tuomela och Sixten Härtull går alla i Koskeby skola.

Kevin Kullman i full fart med att hoppa över ett hinder.

Kevin Kullman, Sixten Härtull, Hannes Rintamäki och Simon Tuomela är klasskompisar och vänner.

Full fart på terrängcykeln
Juniorerna är så ivriga som bara barn i tioårsåldern kan
vara. I sina orangea tröjor flexar de framför sina kompisar när de drar upp sina cyklar på bakhjulet.
Framhjulet spinner i luften
innan det tar i marken igen
och ett dammoln pressas upp
och sprids för vinden. De tiotalet juniorerna som kommit
till Norrvalla, tillhör cykelklubbens CK-Triton.
–Jag tycker om att cykla,
säger Hannes Rintamäki,

efter att han kört igenom en
hinderbana.
Han får medhåll av sina
vänner och klasskamraterna
Kevin Kullman, Sixten Härtull och Simon Tuomela, som
alla går i Koskeby skola.
–Bäst är nog när man får
skruva. Roligast är det att

fixa växelsystemet, säger,
Kullman.
Tillsammans har pojkarna
cyklat i klubben i två år. Det
är nog roligt att öva på hindren, som är utplacerade
längs Adidashallen vid Norrvalla i Vörå. Men det finns
bättre:

–Det roligaste är att cykla i
skogen, säger pojkarna.
Men man kan nog också
bli trött. Speciellt om man
cyklar över 20 kilometer på
en och samma dag.
När de övat färdigt på hindren tar juniorledaren Johan Ehrs kommandot. Pojkarna cyklar tappert upp för
backen bakom hallen och
kommer ner i väldig fart. Det
går så fort att reportern har
svårt att fånga dem på bilden

när de åker ner för backen.
Klubbens juniorer parkerar
bakom hallen och väntar på
varandra.
Är ni inte rädda då det går
så fort?
Tystnaden bland juniorerna och deras huvudskakningarna duger gott som
svar. Ingen är rädd för fart.
Tvärtom är det en del av tjusningen med att åka terrängcykel.
Föreningen har sett ett
ökat intresse för terrängcyk-

ling sedan Botniacykling
började med en juniorklass
för MTB (terrängcykling).
För att börja med terrängcykling är cykel det enda som
egentligen krävs.
–Och en hjälm som är det
viktigaste, säger CK Tritons
ordförande Krister Hästbacka.
–För juniorer går det i
princip med vanlig cykel i
början, men de flesta brukar
nog köpa en terrängcykel när
de märker att det är roligt, sä-
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ger Johan Ehrs, som är spindeln i nätet när det kommer
till juniorverksamheten.
CK Triton är en över tio år
gammal förening med dryga
femtiotalet medlemmar.
–Föreningen
startades
i samband med cykeltävlingen
Botniacyklingen.
Inledningsvis var det fokus
på landsvägscykling men
med tiden växte intresset för
terrängcykling. Föreningen
har betoning på motionsverksamhet. Vi har få medlemmar som vill tävla, men
vi deltar ju i olika motionslopp runt om i landet. I och
med
juniorverksamheten
så kanske det blir fler som
satsar seriöst. Vår förening
har dessutom haft många
deltagare med i välgören-

hetscyklingen till Paris, i fjol
deltog hela sex personer, säger Hästbacka.
När föreningen stod som
värd för en cykeltävling i juni
gjorde föreningen kortare
banor för olika åldersklasser
kring Norrvalla.
– Vi hoppas banorna blir
permanenta o utmärkta året
runt. Meningen är att Norrvalla ska kunna använda banorna i sin verksamhet och vi
när vi ordnar nya tävlingar,
säger Hästbacka.
Föreningen ansvarar också för byggandet av banorna
till Botnia MTB och att de blir
utmärkta till själva tävlingen
14 september. Banorna är 8,
30 och 69 kilometer långa.
– Vi har hittat och byggt

nya stigar i år igen så det blir
mindre av tråkiga vägpartier.
Vi är tacksamma för att alla
markägare gett lov. (se kartan)
Föreningen har mera nyheter på kommande. Föreningen håller på att bygga en
skill-track bana för teknikträning vid Vörå skidcentrum bredvid hoppbacken.
– Vi har fått bidrag av Vörå
sparbanks aktiastiftelse för
att komma igång med den
–Terräncykling ska vara så
roligt att rekryteringen sköter sig själv. Vi vill att barnen
ska inse hur roligt det är att
köra med cykel i terrängen.
Det är det viktigaste, säger
Hästbacka.
Text & foto:
Jonny Huggare smeds

Här är åttakilometersbanan
med start och mål nära Norrvalla utmärkt i gult.
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Rejpelt hembygdsförening, Olav Westlin, Lotta Moring, Hannes Fors, Jessica Havulehto, Otso Määttä med lilla Lycke Fors, Lisbeth Kullas, Anton Fors (framme), Anders Bengs, Ulla Fors och Peter Svens.

I Rejpelt trivs byborna: ”Det
En somrig augustidag samlas några Rejpeltbor i hembygdsföreningens
hus på Storberget. Äldst är Ulla Fors, åttio plus, yngst är barnbarnet
Lycke, tre år. Saft och kex dukas fram, Ulla visar foton, gamla minnen
och historier börjar höras.
– Men nog är det fint här inne
ändå, säger Olav Westlin,
kassör i föreningen.
Rekipeldo hembygdsförenings hus med det karakteristiska tornet renoverades
med talkokrafter 2000–2005

som ett Leader-projekt. Storlunds Byggtjänst anlitades
också, och elever från Yrkesakademin målade lokalen
invändigt som ett vinterprojekt. Kulturfonden var också
med på ett hörn. Runt scenen

har man restaurerat de gamla
dekorativa
väggmålningarna, väggarna har fått ny
färg och överlag har lokalen
fått ett ansiktslyft som heter
duga. Den enorma vedugnen, som stod på motsatt sida

från scenen lyftes ut. Nu för
tiden finns enbart vedugnen
i bybornas minne.
– Det var kalla vintrar förr.
Man fick elda ett par dagar
på förhand för att få upp värmen, säger Westlin.

Peter Svens, ordförande
för föreningen, berättar att
”Bjärji” är ett populärt ställe
för bröllop, släktträffar och
andra fester och evenemang.
Till veteranbilsträffen i augusti kom fina gamla bilar
från trakten, och en hel bilkaravan kom körande från
Vasa.
Den traditionella Vörådagsdansen ordnas i föreningshuset och danspaviljongen. Paviljongen, som ritats
av Westlins farbror Einar, är

ganska sällsynt i Österbotten
med sina åtta hörn. Den ägs
som bäst av Vörå UF, men
ska övergå till hembygdsföreningens ägo. Förutom
paviljongen har föreningen
även andra projekt på gång.
Hembygdsmuseet Fädernegården finns ett stenkast från
föreningshuset.
Där man kan göra en tidsresa till slutet av 1800-talet
och se på olika lokalhistoriska föremål. Även Fädernegården ska få ett nytt tak.
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Rejpelt hf ska köpa paviljongen i Rejpelt. 

Liv och rörelse vid Rejpelt.

YA-elever renoverade scenen i föreningshuset i Rejpelt. 

är familjärt och tryggt här”
Dessutom ska Munters torp,
som också finns på området,
få ett nytt tak.
– Torpet har anknytning
till Fänrik Ståhls sägner där
det finns en dikt om soldaten Munter. Det var han som
vägrade släppa soldaterna
över bron.
I storstugan med en tidsenlig interiör kan man utforska
lokalhistoriska föremål. Där
finns även flickboden med
färggranna textilier och en
skomakarverkstad.

Till arealen är Rejpelt den
största byn i Vörå. Cirka 220
personer bor där, uppskattar
Svens och man hoppas på
att flera ska flytta in. Det är
också många som har sommarstugor i byn, vilket syns
på den ökade folkmängden i
byn på sommaren.
– Alla känner varandra i
Rejpelt. Det är familjärt och
tryggt här, säger Havulehto.
Det som kommer att synas
mera konkret i föreningshuset ganska snart är en karta

”

Torpet har anknytning till Fänrik Ståhls sägner där det finns en dikt om soldaten Munter.
Det var han som vägrade släppa soldaterna
över bron.”

med namn på platser och
gårdar. Föreningen har kartlagt alla platser som de själva, eller andra kommit ihåg
namnen på.
– Det är viktigt att passa på
för det kan vara sista genera-

tionen som vet alla namnen
som lever nu, säger Westlin.
När föreningsmedlemmarna ska lista sina favoritsaker
med byn växer den snabbt.
Men den fina skolgården

med tillhörande klätterställningar och till och med en
linbana är en av favoriterna.
Dessutom finns det mycket
hästar i byn och så är det
nära till naturen, men också
till de större städerna i regionen. Men Anton Fors, en av
de yngsta i skaran, tycker om
åkrarna.
– Det är roligt att få köra
moped, åkerbil, cross och
traktor på ”styttji”, säger Fors.
Den 29 september klockan
13 bjuder Musmamman på

höstfest, med en rolig motionsbana, saga, våfflor och
korv. Festen planeras just
nu av föräldrar, elever, lärare
och
hembygdsföreningen.
Föreningen säger att alla
är välkomna att hjälpa till.
Samtidigt ordnas visning av
lediga hus i byn.
– Kanske blir det också
loppis, och dans och musik
i paviljongen... säger hembygdsföreningen.
text & foto:
Felix Rantschukoff
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Kulhålet i tavlan uppkom i samband med intagningen av Vasa
garnison.

”Fiskarsönerna” Karl-Johan och Wilhelm Dalaholm från Särkimo lotsade tysklandsfarande i skärdgården och skaffade
även sig själva en jägarutbildning.

”

– Det fanns aldrig någon tvekan på att vi
skulle ta emot den.”

Jussi Mendelin säger att Tottesunds herrgård blir ett bra hem
för Equity-utställningen.

Tottesunds herrgård blir Equity-uställningens nya hem då Eija och Jussi Mendelin flyttar till Borgå. Enligt hembygdsföreningens

Equity-utställningen flyttar
Tottesunds herrgård bär på en lång och spännande historia, som blivit
ännu mera spännande efter att Eija och Jussi Mendelin donerat Equityutställningen till Maxmo hembygdsförening.
Orsaken till donationen är
att Eija och Jussi planerar,
efter många år i Maxmo,
att flytta till Borgå. De har
länge drivit skärgårdsläget
Varppi.
– Utställningen har funnits
på Varppi, men då vi flyttar
blir den utan hem, säger Eija
Mendelin.
Paret önskar att utställ-

ningen ska få permanent synlighet i stället för att packas
ner i en låda och lyfts fram
vid enstaka tillfällen. Därför
tog de kontakt med Maxmo
Hembygdsföreningen.
– Det fanns aldrig någon
tvekan på att vi skulle ta
emot den, säger hembygdsföreningens ordförande Håkan Nylund.

– Överstebostället Tottesund blir ett bra hem för utställningen. Herrgården har
en lång historia som central
för Österbottens regementes
verksamhet under den svenska tiden i Finland, säger Jussi
Mendelin.
– Herrgården har varit
delaktig i många världshistoriska händelser. Det finns

ingen annan kommun i Österbotten som kan tävla med
Maxmo om att vara delaktig
i Finlands historia, ja till och
med i världshistorien som
Maxmo. Jag står för det, säger Nylund.
Låt oss fästa uppmärksamheten på utställningen.
Utställningen berättar om
hur fartyget Equity kom från

Tyskland till Finland. Utan
Equity skulle inte Finland
vara det Finland vi känner i
dag.
När fartyget kom till Västerö i Maxmo år 1917 fanns
det ombord 6 500 ryska militärgevär, 500 mauserpistoler,
30 kulsprutor, 8 motorcyklar.
Och inte för att glömma det
viktigaste, nyutbildade jägare
som skulle spela en stor roll
i kampen om Finlands självständighet.
Paret Mendelin började
samla på historiska föremål
med anknytning till Equity i
samband med att de flyttade

till Maxmo 1979. På den tiden
var Maxmo en egen kommun
med många nämnder.
– Jag var ordförande i kulturnämnden i Maxmo.
Jägartraditionsföreningen
hade satt upp en minnesplatta för Equity och vart tionde
år samlades man för att minnas. Föreningen tog kontakt
med nämnden och ville att
kulturnämnden skulle sköta
de praktiska arrangemangen
kring minnesdagen.
Det var då som vi började
undersöka vad Equity egentligen handlade om. Det blev
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Välkommen
in och
bekanta dig
med våra
nyheter!

To 26.9
kl.11-17
Fre 27.9
kl.10-17
Lö 28.9
kl. 10-13

Värdekupong

5e

Dress like Marie
Pedersöre
dresslikemarie
-pedersore

Varsågod!

City Café, Vörå centrum

GRAVSTENAR AV
ERKÄND KVALITET
från
Hämta redan idag
en kostnadsfri
katalog från vår byrå.

Begär offert, det lönar sig!

Vörå Begravningsbyrå

Vörå , Oravais,
Maxmo

Stefan och Ann-Sofie Lindgård, Vöråvägen 23, VÖRÅ
Tel. 040-659 3335 www.begravningsbyra.fi

Stranddetaljplan för Västra
Ikerholmen och ändring av
Skaget benämnda strandplan
Vörå kommun inleder uppgörande av Stranddetaljplan
för Västra Ikerholmen och ändring av Skaget benämnda
strandplan. Handlingarna finns på kommunens webbplats:
www.vora.fi/ikerholmen

Hylkenpaj stranddetaljplan
Vörå kommun inleder uppgörande av Hylkenpaj stranddetaljplan. Handlingarna finns på kommunens webbplats:
www.vora.fi/hylkenpaj

Detaljplan för Maxmo
industriområde
Vörå kommun inleder uppgörande av detaljplan för Maxmo industriområde. Handlingarna finns på kommunens
webbplats:
www.vora.fi/maxmoindustri
--Handlingarna är offentligt framlagda till påseende under
tiden 4.9-4.10.2019 på kommungården i Vörå, centralkansliet, Vöråvägen 18.
Eventuella åsikter riktas till Utvecklings- och planläggningssektionen i Vörå, Vöråvägen 18, 66600 Vörå och
lämnas in senast 4.10.2019.
Tilläggsuppgifter ger förvaltningsdirektör Markku Niskala,
(06) 382 1240 eller 050-552 8051.
Utvecklings- och planläggningssektionen,
www.vora.fi
Vörå 4.9.2019

ordförande Håkan Nylund (till vänster) fanns det aldrig någon tvekan hos föreningen om att ta emot den.

nu till Tottesund

”

Herrgården har varit delaktig i många världshistoriska händelser. Det finns ingen annan kommun i Österbotten som kan tävla
med Maxmo om att vara delaktig i Finlands
historia, ja till och med i världshistorien som
Maxmo.”

vårt startskott, säger Jussi
Mendelin.
– Det blev en del av vår
verksamhet på Varppi. Vi
ville erbjuda mera än övernattning och mat, säger Eija
Mendelin.
Utställningen har fått två
egna rum i Herrgården. I det
så kallade jägarrummet finns

föremål som är direkt kopplade till jägarröelsen och
Equity. Här berättas bland
annat historien om bröderna
Dalaholm från Särkimo som
satte livet till i kampen om
Finlands självständighet. En
tavla med ett kulhål hänger
på väggen. Kulhålet är en
påminnelse om blodet som

spilldes när Finland bröt sig
loss från Ryssland.
– Kulhålet uppkom i samband med intagningen av
Vasa garnison, säger Jussi
Mendelin.
I Mannerheimrummet finns
bland annat en säng som
Mannerheim tagit en tupplur i.
– Han vilade i sängen när
han var på väg från Vasa via
Vassor till Vörå krigsskola,
säger Nylund.
För tillfället är utställningen enbart öppen för grupper
som bokar på förhand. Men

Nylund hoppas att man ska
kunna hålla öppet åtminstone på sommartider i framtiden.
– Det skulle vara trevligt
om vi skulle få i gång en caféverksamhet.
Förutom
Equity-utställningen finns på Tottesunds
Herrgård också utställningar
om Sibelius bröllop, Mannerheim, en miniatyr över
herrgårdsområdet och själva
Tottesunds by samt herrgården med dess herrar och husbönder
text & foto: jonny
huggare smeds

Västra Ikerholmenin
ranta-asemakaava ja Skagetin
rantakaavan muutos
Vöyrin kunta käynnistää Västra Ikerholmenin ranta-asemakaava ja Skagetin rantakaavan muutoksen laatimisen.
Asiakirjat löytyvät kunnan kotisivuilta:
www.vora.fi/ikerholmen

Hylkenpajn ranta-asemakaava
Vöyrin kunta käynnistää Hylkenpajn ranta-asemakaavan
laatimisen. Asiakirjat löytyvät kunnan kotisivuilta:
www.vora.fi/hylkenpaj

Maksamaan teollisuusalueen
asemakaava
Vöyrin kunta käynnistää Maksamaan teollisuuden asemakaavan laatimisen. Asiakirjat löytyvät kunnan kotisivuilta:
www.vora.fi/maxmoindustri
--Asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä 4.9.-4.10.2019 Vöyrin
kunnantalon keskustoimistossa, Vöyrintie 18.
Mahdolliset mielipiteet osoitetaan Vöyrin kehitys- ja
kaavoitusjaostolle, Vöyrintie 18, 66600 Vöyri ja on jätettävä
4.10.2019 mennessä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Markku Niskala, (06) 382
1240 eller 050-552 8051.
Kehitys- ja kaavoitusjaosto,
Vöyrillä 4.9.2019
www.voyri.fi
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Alla som lånar böcker kan
vinna biljetter till Power Park
Alla personer som är viktiga för ett barn kan bidra
som läsande förebilder.
I höst startar vi en lånekampanj som riktar sig till
småbarnsfamiljer, dock får
alla läsande förebilder som
har lånekort delta! Alla som
besökt biblioteket och lånat
böcker minst åtta gånger
före 31.5.2020 är med i utlottningen av fyra biljetter
till PowerPark och andra
vinster som spel och barnböcker.
Utlåningen har ökat rejält
de senaste åren i Vörå, men
vi vet att vi ännu inte når alla
barnfamiljer.
Läsare görs i hemmen och
det har stor betydelse för
barn under skolåldern att få
lyssna på högläsning varje
dag. Ett språkligt välrustat
barn har hört 3000 sagor och
berättelser före skolstart.
Målet med vår lånekampanj är att: Få flera småbarnsfamiljer att regelbundet
besöka biblioteket. Få barn
att tycka om böcker och läsning och få en god läsförmåga som behövs både för
utbildning, i arbetslivet och
vardagen. Genom en god läsförmåga förebygger vi marginalisering.
Tack vare beviljat medel
från Regionförvaltningsverket och Svenska folkskolans vänner kan vi ordna
avgiftsfritt program (se vårt
sagostundsprogram). I år
kommer vi att ordna sagostunder turvis på alla tre
biblioteken och även några
sagostunder hålls kvällstid
då vi får besök av Musmamman, Nina Dahl-Tallgren
och Wasa Teater med före-

De som läser för barn är viktiga förebilder.

ställningen ”Sagan om den
lilla farbrorn”.
Vi öppnar biblioteket igen
12.9 efter utlåningssystembyte, kom då in och låna massor med böcker och få din
första stämpel i lånepasset!
zzBibliotekens sagostundsprogram
Tisdag 17.9 kl. 10 Vörå
Tisdag 1.10 kl.10 Oravais

Konfirmander
från 1969 höll
återträff i Vörå
zzKonfirmanderna
anno
1969 i Vörå samlades till träff
30 juni 2019 med högmässa
i kyrkan och uppvaktning
vid minneslunden till minne
av avlidna kamrater (Vivian
Wester, Ralf Iso-Aho, Veikko
Haapamäki, Stig Örn, Håkan Bäck, kyrkoherde, Sven
Jakobsson, pastor, Fride
Häggblom, kantor).
Efteråt samlades de till
lunch, kaffe och trevlig samvaro i församlingshemmet.
På bilden saknas (deltog inte): Marianne Nyman
(Dahlin), Agneta Kamis,
Marita Ahlskog (Karf), Ruth
Paulin (Marttila), Gunne Sjögren, Vivan Nikus, Monica
Östman, Marita Granholm,
Ingeborg Nyman (Lahtinen),
Hans Nygren, Lars Wallin,
Jan-Henry Widd, Christer
Solstrand, Ole Lindholm,

Jan-Henrik Furunäs och PerErik Krooks.

ULF FRIMAN

Nedersta raden fr.v. Helena
Svens (Uuranmäki), Eivor
Svens, Hellen Clärk (Siltamäki), Bernice Träsk (Majabacka), Gunnevi Granfors
(Ågren), Josefin Grannas
(Rex), Kerstin Bystedt (Järnström), Lisbeth Ingo. Andra
raden fr.v. Gunnel Knubb
– Manninen, Ruth Stenroos
(Westerlund), Margit Ingman
(Pada), Ingegärd Ingman (Södergård), Birgitta Norrgård
(Ståhlberg). Tredje raden fr.v.
Ulf Friman, Rune Backman,
Bertel Ehrs, Sune Dahlin,
Stig Svens, Per-Ole Jåfs.
Översta raden fr.v. Johnny
Wik, Rune Skåtar, Kari Nurmimäki, Kaj Staffans, Ingvar
Helsing. Foto: Privat

Biblioteksfunktionär Maria Kallio är ledare för bibliotekets
nya bokcirkel Lästipset. Foto: Biblioteket

FOTO: Eva Hietanen

Torsdag 17.10 kl.18 Vörå.
Wasa teater:
Sagan om den lilla farbrorn (max 80 pers.)
Måndag 28.10 kl.10 Maxmo
Måndag 11.11.kl. 18 Vörå
Pippi och Musmamman
Onsdag 27.11 kl.18 Oravais.
Julsagostund med Musmamman
Tisdag 10.12 kl.10 Vörå

zz Lästipset!
Boken tog slut, vad ska jag
läsa nu?
Boken tog slut, vad tyckte
jag egentligen om det jag
läste?
Tisdagen den 24.9 klockan 18 startar bokcirkeln
Lästipset! på Vörå huvudbibliotek. Tanken är att vi
i grupp ska få prata om något av det bästa som finns:

Böcker! Vi tipsar varandra
om våra gamla favoriter och
läser och diskuterar nyutkommen litteratur.
Vi träffas tre gånger på
hösten: 24.9, 22.10 och 19.11.
Plats: Vörå huvudbibliotek, Härmävägen 8.
Tid: 18.00–19.30.
Max antal deltagare: 10.
Du kan anmäla dig genom
att ringa, sända e-post eller

besöka biblioteket. Vid anmälan får du gärna lämna
tips om någon bok du vill rekommendera.
Vid frågor, kontakta Maria
Kallio på Oravais bibliotek.
Maxmo bibliotek 382 1688,
bibl.maxmo@vora.fi
Oravais bibliotek 382 1689,
bibl.oravais@vora.fi
Vörå huvudbibliotek 382
1686, bibl.vora@vora.fi
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Lokalhistoriska böcker från Vörå

Wörå frivilliga
Hit ledde
brandkår rf 75 år järnets väg
zzBritt-Marie Norrgård 2003
Det är självklart för oss alla att ringa nödnumret när olyckan är framme, men alla tänker inte på att det på många ställen är frivilliga personer som står för räddningsinsatsen.
Vanliga invånare som lämnar sina dagjobb,
julafton med familjen, svärmors födelsedagskaffe osv för att rycka ut och hjälpa. I den här
historiken får vi följa våra hjältar i den lokala
frivilliga brandkåren. Vi får möta osannolika dramatiska händelser, men också övningstillfällen och gemenskap. Här möter vi
männen bakom tidningsrubrikerna.

– Kimo bruk 1703–2003
zzEvi Engström 2003
Oravais hembygdsförening rf
”Hit ledde järnets väg” är en rikt illustrerad och berättande bok om Kimo bruk under 300 år.
Texten är lättillgänglig och boken ger en
bred bild både av tillverkningen och vardagslivet kring bruket.

HeLsings
MåLeri ab

Vörå
Seiplax
samgymnasium
50 år

zzJubileumsskriften är utgiven av Vörå samgymnasium 2016.
År 1966 fick Vörå samskola starta en gymnasieutbildning, Vörå samskola blev då det
första landsortsgymnasiet i Svenskfinland.
Jubileumsskriften är ingen heltäckande
historik, utan en samling berättelser som
beskriver olika milstolpar i gymnasiets verksamhet. Den innehåller också några personliga berättelser, skrivna av tidigare och nuvarande lärare och elever i skolan.

Maxmo Hembygdsförening r.f.

SandbläString
& Måleriarbeten

MetallkonStruktioner Släpvagnar
- Fälgar astbiLar
LASTBILAR
b
ilar M.M-.BILAR M.M.
Läpvagnar
tFn:
050 3226594
SebaStian HelSing, vörå
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Tipsa Kommunbladet
Skicka e-post till
kommunbladet@vora.fi
eller ring 050-3130 762!

Massor med dam/herr

HÖSTNYHETER
i vår affär!

& Måleriarbeten
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MetallkonStruktioner iLar- FM
M Släpvagnar
älgar
LASTBILAR
b
ilar M.M-.BILAR M.M.
tFn: 050 3226594
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zzUtgiven 2011 av Seiplax byaforskare med
Edgar Stenback som redaktör
I Seiplaxboken kan man ta del av hur
bebyggelsen längs Seiplaxvägen, Seiplax
strand och Solbo såg ut på den tid när boken
utgavs.
Man kan läsa om gårdarnas invånare och
historia. I en del av boken finns specialartiklar om Seiplax som minnen, livs- och företagsberättelser.
I den delen kan man t.ex. läsa om en
mycket förödande eldsvåda som gjorde att
fyra familjer blev utan hem 1916. Det finns
också trevligare minnen, under 20 års tid
skidades Oravaisloppet i Vinlax. I boken
finns rikligt med foton.

Höstmarknad
och loppis
vid Tottesunds herrgård i
Maxmo 14 september 11–15
Försäljning av bl.a. hantverk, kött
och produkter av säsongens skörd.
Loppis med textilier, husgeråd
och antikt. Servering av kaffe,
hembakat samt laxsoppa.
Fritt inträde! Välkommen!

OFFENTLIGGÖRANDE AV
VÄNTETIDER
Enligt Äldreomsorgslagen (980/2012) § 26 ska kommunen en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den
tid inom vilken en äldre person kan få socialservice
som han eller hon ansökt om.

Väntetiderna i medeltal för perioden 1.1 – 30.6 2019.
Service
Matservice
Hemservice
Trygghetstelefon
Närståendevård
Vårdplats på serviceboende
eller anstaltvård
Vörå den 14 augusti 2019
Omsorgsnämnden

Väntetid
1d
1d
10-14 d
1-2 mån.
1 mån.
www.vora.fi

ODOTUSAIKOJEN
JULKISTAMINEN
Vanhuspalvelulain (980/2012) 26 §:n mukaan kunnan
on julkaistava puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa
iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusaika keskimäärin ajalle 1.1 – 30.6 2019.

Välkommen!
Vöråvägen 34, 66600 Vörå
 383 0941
ÖPPET: vard. 9–17, lörd. 9–13

Palvelu
Ruokapalvelu
Kotipalvelu
Turvapuhelin
Omaishoidontuki
Hoitopaikka palveluasunnoissa tai laitoshoidossa
Vöyri 14. elokuuta 2019
Peruspalvelulautakunta

Odotusaika
1 pv
1 pv
10-14 pv
1-2 kk
1 kk
www.voyri.fi
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Läsartävling
Lä

Var finns bilden?

sidan _____

sidan _____

sidan _____

t

nb
mu lade
m

sidan _____

VINNARE
Ko

zzI läsartävlingen gäller det att hitta bilderna i Kommun
bladet. Skriv ner de rätta svaren, din adress och ditt telefon
nummer och skicka in svaret till Kommunbladet, PB 52,
65101 Vasa. Märk kuvertet ”Läsartävling”. Svaren behöver
vi ha senast den 25 september. Bland alla korrekta svar
utlottas ett presentkort värt 20 euro. Lycka till!

rtävlingen
sa

Namn: ________________________________________________
Adress: _______________________________________________
Telefon: _______________________________________________
zzRätt svar: I förra läsartävlingen gällde det att hitta bilderna
på sidorna 8, 11, 12 och 15.

zz

Födda

Camilla Österberg och Staffan Svarvar i Närpes fick en
flicka den 13.2.2019. Flickan
heter Selma-Linnéa Eva
Karin Svarvar och var vid
födseln 3910 g och 53 cm.
Familjen bor i Närpes men
mamma Camilla kommer
ursprungligen från Oravais.

Ann-Christin Sundsten bor i Petsmo men följer aktivt med vad som händer i Vörå.

Ann-Christin förvånad över vinsten
zzDen här gången lyckades
Ann-Christin Sundsten från
Petsmo i Korsholm pricka in
alla rätt i Kommunbladets lä
sartävlingen.
Hon säger att hon blev lite
förvånad över vinsten. Det
visar sig att hon varit omed
veten om att hon tävlat.
– Det är min mamma Tea
Holmström som anmält mig

Pernilla Nilsson-Wik och
Johnny Wik i Karvsor, fick
den 31.5.2019 en dotter som
fick namnet Emelie Wik. Hon
var vid födseln 49 cm lång
och vägde 3515g. Storasyster är Amanda, 3 år.

Anna Rosenberg-Mälsor och Johnny Mälsor i Palvis fick den
12.3.2019 en flicka. Frida Ann-Mari Nina Mälsor vägde 3145
g och var 49 cm lång. Storasyster Julia är 5 år och storebror
Dennis är 3 år.

till tävlingen. Men jag blev
väldigt glad, säger Sundsten.
Hennes mamma kommer
ursprungligen från Vörå och
hennes pappa från Oravais.
Trots att de flyttade till Kors
holm har föräldrar aktivt
följt med vad som händer i
hembygden. Sundsten följer
också med, trots att hon ald
rig bott i Vörå kommun.

– Jag brukar läsa kom
munbladet i Vasabladets etidning.
Sundsten jobbar som le
dande socialarbetare på Vasa
centralsjukhus. Ett jobb som
hon trivs bra med.
– Man kan vara väldigt
utsatt då man är sjuk. Då
behöver man stöd och hjälp.

På enheten där jag jobbar
hjälper vi kunder med frågor
angående social trygghet.
Det är ett utmanande och gi
vande arbete.
På fritiden umgås hon gär
na med sin familj, läser en bra
bok eller tillbringar tid på vil
lan i Kvimo i Maxmo.
Text & foto:
Jonny Huggare smeds

zzVörå-Oravais-Maxmo Cancerklubb
zzSommaren börjar närma
sig slutet för i år och vi vill
informera medlemmar och
andra intresserade om klub
bens planerade höstpro
gram.
Vi inleder hösten med att
röra på oss utomhus och be
kantar oss med vandrings
leden Norrvalla–Vitmossen
fredag 13.9. Vandringsleden
har snyggats upp under som
maren och är nu i fint skick.
Det finns fyra olika sträck
or att gå. Det längsta alterna
tivet är tur-retur 16 km, men
sedan finns det sträckor på 9
km, 6 km och 3 km.

Vi samlas utanför Norr
valla kl. 10.00 och delar upp
oss i grupper enligt sträckan
man önskar gå. Ledare finns
på plats för alla fyra sträckor.
Sedan blir det samåkning i
bil till startplatsen för de kor
tare sträckorna.
Vid ankomsten till Vit
mossen kommer Emil Tunis
att guida oss. Ta med egen
dricka och mat. Den som
inte vill eller orkar gå kan
komma med egen bil till Vit
mossen och träffa oss där.
Guidningen ordnas cirka
klockan 12.
Har du frågor om vand

ringen kan du kontakta Tage
Lundström på tel.nr. 0503421251.
Cancerklubben
under
söker intresset för att starta
en samtalsgrupp för cancer
drabbade i Maxmo, både för
de som bor på fastlandet och
i skärgården. Därför ordnar
vi ett informationstillfälle på
Särkimo skola tisdag 24.9 kl.
18.00.
Med för att informera om
Österbottens Cancerfören
ingens samtalsgrupper, som
ordnas på Cancerbyrån i
Vasa, är sjukskötare Margita
Strandberg-Heinonen. Ord

Siv Säll
ordförande

VI KAN
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
ME OSAAMME
TYÖTERVEYSHUOLLON

TRÖSKNINGEN INLEDD!
lokal omsorg
paikallista
huolenpitoa
8

förande Siv Säll informerar
om
Vörå-Oravais-Maxmo
Cancerklubbs verksamhet.
Cancerklubben bjuder på
kaffe med dopp.
Vi kommer också i höst
att ordna en möjlighet att
komma och visa upp even
tuella hudförändringar för
hudläkare Jaana Mattila.
Datum är ännu inte fast
ställt, men vi informerar om
det senare i föreningslistan
i VBL, Wör-TV, Årvas-TV
och nästa nummer av Kom
munbladet.

Vill du veta mera eller behöver ert
avtal uppdateras?

Promedi Oy
Vörå: Läkarvägen 7
Oravais: Öurvägen 25

Vi hjälper er på nummer 044 387 3811
(försäljningschef Frida Nyqvist)
eller 06-357 7700 (växel).

SERVICE OCH DEJOURERING
BAGGAS
www.baggasbil.fi

BIL & TRAKTOR
Bruksgatan 383, tfn 010 3224 070
Anders 0500 157 917

Den 19:e april fick Josefin Nyman och Tobias Kronqvist en
dotter. Hon fick namnet Minea Kronqvist och föddes 50,5
centimeter lång och vägde 4080 gram. Minea har två syskon,
Tilda Kronqvist 5 år och Ted Kronqvist 3 år.

Tipsa Kommunbladet
Skicka e-post till
kommunbladet@vora.fi
eller ring 050-3130 762!

Badrums- och lägenhetsrenovering
samt inredningsplanering

A-bygg

Kakel-, parkett- badrums-,
bastu- och lägenhetsrenovering

VTT

d

certifiera

Vi planerar och renoverar
Ditt hem precis som
Du vill ha det!

www.a-byggahlback.fi 0500-362422
a-bygg.u.ahlback@netikka.fi
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Motivationsplatåer för hälsans skull
zzKära läsare av Kommunbladet. I
det här numret får ni läsa om allt
från långa marscher till mountain
bikes. Båda har sina utmaningar
sett till prestanda och kondition.
Överlag verkar det som att Österbotten fått upp ögonen speciellt för
större evenemang där man motionerar tillsammans.
Matias Långbacka, som deltog i
Nijmegenmarschen, sa till mig att
han tror att det är svårt att få folk

engagerade till att marschera. Det
tar lång tid och belöningen (att klara av marschen) kommer sent. Det
reflekterar på något vis samhällsutvecklingen där allt ska gå snabbt
och ibland omedelbart.
Personligen tycker jag det är viktigt att komma ihåg att sätta upp
delmål för en själv. Det kan röra sig
om allt från personliga hälsan till
mål i ens karriär. Ens utveckling är
mera överskådlig om man lyckas

sätta upp delmål och på det sättet håller man motivationen uppe.
Därför behöver man
inte vara rädd för att
ta an sig större projekt, trots att det är
en lång resa.
felix rantschukoff

Anmälan till Medborgarinstitutet pågår
Kansalaisopiston ilmoittautuminen käynnissä
zzAnmälan till höst- och
läsårskurserna är i full gång
på medborgarinstitutet. De
flesta av kurserna drar i gång
i mitten av september, men
det finns också kortkurser
som inleds senare. Till höstens program har vi strävat
efter att snappa upp olika
trender, vilket syns bra inom
till exempel hantverket. Förutom våra populära vävkurser erbjuder vi i höst även en
kurs i makramé, något som
blivit populärt igen. Därtill
bjuder vi in till en kurs där vi
tillverkar egna käpphästar,
även det en trend för barn
och unga.
Helgen 12–13 oktober håller Eija Mendelin och Brages
dräktkonsult Maria Lindén
en kurs där vi lär oss tillverka
exempelvis styckemössor och
underkjolar för folkdräkter.
Vi fortsätter också att erbjuda kurser i spanska. Förutom två fortsättningskurser
så kan vi också i höst erbjuda
en nybörjarkurs med start
den 19 september. Därtill har
vi tillgodosett önskemål som
inkommit och planerat en
grundkurs i ryska. Den kursen startar den 16 september.
Då det gäller motion och
idrott fortsätter vi att erbjuda
våra populära kurser i kickboxning med världsmästaren
Jarkko Jussila som lärare.

Språklärare Maria Kullbäck, musiklärare Emma Wallin Flottorp, hantverkslärare Jeanette
Rönnqvist-Aro, rektor Marcus Beijar och kurssekreterare Monika Fröjdö.

På programmet finns också
bland annat tre zumbakurser
samt yoga.
En nyhet som vi lanserar i
höst är ölprovning. Ölkännaren Henrik Othman besöker
både Vörå och Oravais för att
föreläsa och ge smakprov på
olika ölsorter.
En annan trend som återfinns i programmet är naturkosmetik. I oktober erbjuder
vi två kurser i Komossa där
Ida Holmström lär oss göra
salva och tvål av vilda örter
och växter. Ida bjuder också
in till kursen Sinnenas stig i
Tottesund i september.
Vill man njuta av fin höst-

natur passar våra två vandringar säkert bra in. Aurelia
Mäkynen tar oss på vandringar på Västerö den 29 september samt i Kärklaxskogarna
den 13 oktober.
Andra önskemål som vi tagit till oss och planerat kurser
utgående ifrån är navigation
och ekonomi. Ole Audas håller en kurs i skärgårdsnavigation med start i början på
september medan Nils-Johan
Englund lär oss spara pengar,
både i vardagen och genom
placeringar.
Detta och mycket mer finns
i vårt kursprogram för hösten. Vi hoppas att just Du hit-

tar något som passar dig och
välkomnar tips och idéer för
kommande termin och läsår.
Anmälan görs enklast på
nätet via www.vora.fi/mi där
även vår kurskatalog finns tillgänglig.
Vi ses i höst!

Personalen på
medborgarinstitutet

zzIlmoittautuminen kansalaisopiston syyslukukauden
ja koko lukuvuoden kursseille on täydessä vauhdissa.
Suurin osa kursseista alkaa
syyskuun puolivälissä, mutta
jotkin lyhytkurssit alkavat

myöhemmin. Syksyn ohjelmaan olemme yrittäneet napata esimerkiksi käsitöissä
pinnalla olevia trendejä. Suosittujen kudontakurssiemme lisäksi tarjoamme tänä
syksynä myös uudestaan suosiota nauttivan makrameekurssin. Myös lasten ja nuorten trendit on huomioitu
kurssilla, jolla valmistetaan
omia keppihevosia.
Tarjoamme
jatkossakin
espanjan kielen kursseja.
Kahden jatkokurssin lisäksi
tarjoamme tänä syksynä
19.9. alkavan espanjan alkeiskurssin. Olemme myös
vastanneet toiveisiinne ja
valmistelleet venäjän kielen
peruskurssin, joka alkaa 16.9.
Urheilun ja liikunnan saralla tarjolla on edelleen suosittuja potkunyrkkeilykursseja, joilla opettajana toimii
maailmanmestari Jarkko Jussila. Tarjolla on myös muun
muassa joogaa ja kolme
zumbakurssia.
Tämän syksyn uutuutemme
on oluenmaistelu. Oluttuntija Henrik Othman käy sekä
Vöyrillä että Oravaisissa luennoimassa ja tarjoilemassa
maistiaisia erilaisista oluttyypeistä.
Kurssiohjelmass amme
on myös muotiin tullutta
luonnonkosmetiikkaa. Lokakuussa Komossassa pi-

detään kaksi kurssia, joilla
Ida Holmström opettaa
meitä valmistamaan voiteita
ja saippuaa villiyrteistä ja
kasveista. Ida tarjoaa myös
aistiemme avaamiseen luonnossa tähtäävän kurssin Tottesundissa syyskuussa.
Syksyisestä luonnosta haltioituneiden kannattaa osallistua kahdelle järjestämällemme vaellukselle. Aurelia
Mäkynen vie meidät vaeltamaan Västeröhön 29.9. sekä
Kärklaxin metsiin 13.10.
Teidän toivomuksestanne
olemme myös suunnitelleet
merenkulkutaidon ja talouden
kursseja. Ole Audaksen navigointikurssi alkaa syyskuussa.
Nils-Johan Englund taasen
opettaa kursseillaan meitä
säästämään rahaa niin arjessa
kuin sijoittamallakin.
Nämä ja monia muita
kursseja löydät syksyn kurssiohjelmastamme. Toivomme
juuri Sinun löytävän jotain
itsellesi sopivaa, ja otamme
mielellämme vastaan vinkkejä ja ideoita tulevia lukuvuosia ja lukukausia varten.
Kursseille voit ilmoittautua yksinkertaisimmin osoitteessa www.vora.fi/mi. Sieltä
löydät myös kurssiohjelmamme.
Nähdään syksyllä!
Kansalaisopiston
henkilökunta

Vid trötthet, värk, oro etc:
• Energibehandling
• Aromamassage
• Anti-stress
massage

Pålitlig
somoch
hjälper
Er med allt
Svårtbokföringsbyrå
att få debet
kredit
attinom
gåbokföring
ihop?
• löneuträkningar • fakturering • bolagsbildningar • m.m.

Begär offert för 2019 nu!

Även t.ex. bokföring och fakturering enligt tim-arvode vid Ert kontor/
verksamhetsställe
någon timme per
vecka
eller per
Vi hämtar
Pålitlig bokföringsbyrå
som
hjälper
Er månad.
med allt
inom även
bokföringsmaterial
från kunden
inom Vasa-Jakobstads-nejden.
bokföring
• löneuträkningar
• fakturering
• bolagsbildningar • m.m.
Ta kontakt med Camilla så hittar vi en lösning för just Era behov.
Ring Camilla
på nr040-5926446
040-5926 446
viaoravaisfs@gmail.com
e-post: oravaisfs@gmail.com
Telefon
ellereller
e-post

Investera i nya

FÖNSTER och
DÖRRAR!
Ring 0400 340 093

www.exellent.fi

Sixten Wester rsw.byggtjanst@hotmail.com
Utför det mesta inom byggnads

ORAVAIS/NYKARLEBY BEGRAVNINGSTJÄNST

För bästa effekt boka 3 behandlingar, få 25% rabatt på sista.

Info: Camilla Helsing tfn 050-385 0835/email info@lacasaverde.fi

VETERINÄR/ELÄINLÄÄKÄRI
Satu Rajala,

O

BEGRAVNINGSBYRA

GRAVSTENAR och GRAVERINGAR
www.wentis.fi
Lars von Wendt, 0500 722 688

smådjursmottagning/
pieneläinvastaanotto
Långforsvägen 83, Vörå
Telefontid vardagar kl. 8-9 – Puh.aika arkisin klo 8-9

040-502 6022

Vill du annonsera i Kommunbladet?
Kontakta maj-len.kuivamaki@hssmedia.fi.

Funderar du på bankbyte?
Bli kund hos oss!

KOMMUNBLADET
onsdagen den 4 september 2019

Kontakta:
Caroline Heinull, 010 256 3890
Heidi Pellonpää, 010 256 3736

nr 7 ● Årgång 34

LUNCHBUFFE
vardagar kl. 11-14

7 euro

pizza, kebab, sallad

Tillsammans för det som är viktigt

Hösten på

Norrvalla
• 21.9 Friluftslördag på Norrvalla
• 5.10 Dansfest med Tommys med Charles
Plogman, Guns Rosor och TwoZides
i restaurangen

Vöråvägen 8, Vörå

Vet du om att det syns när du mår bra?!
Höstens kurser startar vecka 36 och slutar
vecka 50. Inga kurser röda dagar.

050-360 8581

• Markvibratorer • Pikmaskiner
• Jordfräs • Borrhammare
• Betongslipmaskiner
• Weideman minilastare
• Stubbfräsning • Dino Skylift, m.m.

Vattengymnastik
Måndag 16–16.45, 17–17.45, 18–18.45
Tisdag 12–12.45, 17–17.45
Onsdag 12–12.45, 16–16.45, 19–19.45
Torsdag 17–17.45 (drop in), 18–18.45 (rehab,
kontakta Maja Ehrs)
Söndag 19–19.45, 20–20.45
Spinning + core + stretch, ti 18–19.30
Cykelträning (startar 7.10), må 20–20.45
Ledd gymträning (drop in), ti 10–11
tfn 06 383 1012
norrvalla@folkhalsan.fi

HÖSTTRÄDGÅRDEN I SKICK!

24

DUSCHHÖRNA
GOODIY PEARL

95

(Normalpris 27,95€)

9

179.-

95

TÄCKBARK
BIOLAN 50 L

BADRUMSSKÅP
+ HANDFAT
SUIHKUNURKKA
GOODIY CUADRO
GOODIY PEARL

89 50

K-Lantbrukscentralen Vörå

VÖYRI / VÖRÅ

Larvvägen 53, Vörå. Tel. 06-3843 400
Må-fr 7-18 lö 8-14 • www.k-rauta.fi

TRANSPORTTJÄNST

SLÄPVAGNSUTHYRNING
FINANSIERING

Ekovilla

9,0 l

FÅGELMAT!

Frön, nötter, talgkorvar m.m.
SOLROSFRÖ 20 kg

Mdf TAKPANEL ,
vit björk, 8x195x2070

59€ 25€ 8,90€/m

2

2,7 l

Siro 2
GRUNDFÄRG
vit 9,0 l

29,50€

J Ä R N – R AU TA

19,50€/sk KULLA
Oravais, tfn 357 5800

(119,00)

/ kpl

ALLASKAAPPI
+ POSLIINIALLAS GOODIY CUADRO

Kiiltävän valkoinen. Runko lastulevyä, ovet MDF:ää.
Pehmeästi sulkeutuvat saranat. Alaosan L 51 cm,
S 43 cm, K 67 cm. 501834110

-24%

Kiiltävän valkoinen. Runko lastulevyä, ovet MDF:ää.
Pehmeästi sulkeutuvat saranat. Alaosan L 51 cm,
S 43 cm, K 67 cm. 501834110

BLÅSULL OCH
SKIVOR
Trend 7 matt
INOMHUSFÄRG
vit

Led-valo ja pistorasia (IP44). Yksipuolinen peiliovi ja
kaksi lasihyllyä. Kiiltävän valkoista lastulevyä. L 45 cm,
S 22 cm (valolipan kanssa) ja K 72,4 cm. 501834111

ALLASKAAPPI
+ POSLIINIALLAS GOODIY CUADRO

st

Hunton
VINDSKYDDSSKIVA
12x1200x2700

10,90€/st
27,50€/st
/
25x1200x3000

-24%

PEILIKAAPPI GOODIY CUADRO

Led-valo ja pistorasia (IP44). Yksipuolinen peiliovi ja
kaksi lasihyllyä. Kiiltävän valkoista lastulevyä. L 45 cm,
S 22 cm (valolipan kanssa) ja K 72,4 cm. 501834111

neisiin. Alumiiniprofiilien väri
maalattu harmaa. Tukevat metallisaranat. Nuppivedin. Lasit 5 mm
paksua kirkasta turvalasia. Laahustiiviste 17 mm. 501450573

(119,00)

/ kpl

PEILIKAAPPI GOODIY CUADRO

90x90 cm. Puolipyöreä, soveltuu
(Normalpris 119€)
erityisesti pienempiin kylpyhuo-

(Normalpris 15,90€)

LÄMNA
AVTRYCK

89

50

(239,00)

(Normalpris 119€)

2 säckar

8950

(239,00)

90x90 cm. Puolipyöreä, soveltuu
erityisesti pienempiin kylpyhuoneisiin. Alumiiniprofiilien väri
maalattu harmaa. Tukevat metallisaranat. Nuppivedin. Lasit 5 mm
paksua kirkasta turvalasia. Laahustiiviste 17 mm. 501450573

179€

SPEGELSKÅP
GOODIY
CUADRO
-25%

179.SUIHKUNURKKA
GOODIY PEARL

(Normalpris 239€)

GREEN
st
CARE
HÖSTGÖDSEL 20 L
k-rauta.fi | tilaa tuotteet verkkokaupasta

-25%

På gång i

VÖRÅ
FÖRSAMLING

Vöyrin seurakunnan ilmoitusliite

V ÖY R I N
SEURAKUNNAN

Kbl 3- •2019

Annonsbilaga från Vörå församling

kuulumisia

Kyrkans bildbank/Aarne Ormio

Biskopsvisitation i oktober
Stiftets nya biskop Bo-Göran
Åstrand förrättar sin första
visitation hos oss i Vörå församling.
Den sker som ett konkret besök i församlingen 25-27 oktober, men visitationen innehåller också före det en del
administrativa genomgångar
av församlingens verksamhet
med domkapitlet. Förvaltningen granskas och utvecklingsfrågor diskuteras.
Fredag 25 oktober presenterar vi olika delar av församlingen för biskopen och
avslutar med ett besök i Murto bönehus där ett kvällsmöte
ordnas på finska.

Lördag 26 för biskopen samtal med de förtroendevalda och
med personalen och på kvällen
ordnas en konsert och församlingskväll i Oravais där orgeln
i år fyller 50 år.
På söndagen hålls festgudstjänst i Vörå kyrka, med
predikan av biskopen. Efter
festgudstjänsten lunch och visitationsstämma i församlingshemmet. Under visitationsstämman erbjuds alla församlingsbor möjlighet att komma
med frågor, synpunkter och
önskemål.
HANS BOIJE

Bortom mörkret
Upp. 21:4

Hösten är paradoxernas tid.
Samtidigt som det blir mörkare på kvällarna exploderar
naturen i en sällan tidigare
skådad färgprakt, och samtidigt som naturen sänker tempot i väntan på vintern börjar
en bråd hösttermin i skolor och
på arbetsplatser.
Livet själv är ofta som hösten. Det tunga och svåra går
hand i hand med glädje och
tacksamhet. Det är en ofrånkomlig del av livets gång. Lika
ofrånkomlig som hösten efter
varje sommar, lika ofrånkomlig som natten efter varje dag.
Natt och mörker skrämmer,
och otäcka är ovetskapen om
vad som gömmer sig i mörkret.
Bara fantasin sätter gränser.
Det finns mycket som kan
sänka ett mörker över vårt
liv; sjukdom, separation, ekonomiska problem, död och
mycket annat. Livet kan förändras inom loppet av en sekund. Och då livet förändras
så snabbt blir osäkerheten stor.
Hur kommer livet nu att se ut?
Kommer jag att klara det här?
I de mörkaste stunderna av
livet behövs hoppet som allra
mest.
Jag brukar tänka på Jesu mor
Jungfru Maria, hur det måste
ha känts för henne att se sin
egen son dö. Den värsta smär-

ta man kan tänka sig. Hennes egen ögonsten blir torterad och upphängd på ett av de
vidrigaste avrättningsredskapen i historien, korset. Bibeln
formulerar smärtan som att ett
svärd gick igenom hennes själ.
Mörkret slöt sig kring Maria,
hoppet var ute.
Men efter hennes smärta
föds den kristna kyrkans hopp,
det hopp som lyser genom
generationer, som också lyser
i vår bygd ännu idag. Korset, den fruktansvärda döden,
var inte slutet. Mörkret hade
inte sista ordet. Jesus uppstod
och besegrade döden.
Årstiderna påminner oss om
livets gång, hur livet förändras
och hur det ändå på ett märkligt sätt fortsätter. Också i den
djupaste vinter, också ”i dödsskuggans dal” går livet på något sätt vidare. Sorg är aldrig
roligt, det är ingenting man
önskar åt sig själv eller någon
annan.
Men mitt i all sorg, mitt i allt
mörker finns hopp. Hopp om
att Gud en dag ska göra allt
nytt. Hopp om att det kommer
en sommar också efter vintern.
Det står i Bibeln om himlen: ”Och han ska torka alla
tårar från deras ögon. Döden
ska inte finnas mer, och ingen
sorg och ingen gråt och ingen
plåga, för det som förr var är
borta.” (Upp 21:4)
TEXT OCH FOTO
SAMUEL ERIKSON

Sander Ehrström, Henna Ehrström och Cathrine Bäck ser fram emot en ny termin.

Nytt grepp om rodret
‒ Vi vill skapa en mötesplats
för familjerna, så att både vuxna som är hemma med små
barn och barnen får träffa andra som är i liknande situation,
säger Cathrine Bäck.
I Vörå församling finns tre
träffpunkter för vuxna och
barn och de kommer alla tre
att få en ny ledare i höst. Små
och Stora träffas i Oravais församlingscenter och Minimax i
Maxmo församlingshem. Träffarna i Oravais och i Maxmo
kommer Henna Ehrström att ta
hand om. I Vörå församlingshem finns Öppen dagklubb
och där är det Cathrine Bäck
som tar över rodret.
‒ Nu har vi ordnat så man
kan fara på familjeträff varannan dag om man vill,
konstaterar Catarina Lindgren.
På måndag kan man fara till
Oravais, på onsdag till Maxmo
och på fredag till Vörå. Alla
träffarna är mellan 10 och 12
på förmiddagen.
Catarina berättar att det var
Ingegerd Klemets som startade Öppen dagklubb i Vörå.
Senare tog diakonissorna hand
om gruppen, men för femton
år sedan blev det Catarinas tur
att ta över. Catarina har trivts

med Öppen dagklubb och tänker att hon kommer att sakna
kontakten med föräldrarna och
barnen. Hon konstaterar ändå
att tiden inte räcker till allt och
nu behöver hon satsa mera på
ungdomarna.
I Maxmo startade Minimax för 30 år sedan och det
var Yvonne Granlund och
undertecknad som var ledare
då i början, men det är redan
många år som jag har lett
gruppen ensam. Jag tycker
det har varit roligt att under de
senare åren få återknyta kontakten till en del av dem som
kom till Minimax i sällskap
med sina mammor på 90-talet
och som nu kommer tillbaka i
sällskap med sina barn.
Små och Stora i Oravais
har fungerat självständigt under flera år, men på senare tid
har Susann Ingman tagit sig
an gruppen. Varannan måndag sker träffarna i samarbete med Café Vera. Då kan
mammorna välja om de vill
sitta och ägna sig åt hantverk tillsammans med Café
Vera-gänget eller om man
är med barnen i dagklubbsutrymmet. Serveringen är gemensam och samlingen har de
båda grupperna på varsitt håll.

Med erfarenhet som
deltagare
Henna Ehrström har varit med
i Små och Stora som deltagare
med sin son Sander som nu är
tre år.
‒ Det kändes bra att bli sedd
genast när man kom in. Fastän
jag inte kände någon i början,
kände jag mig välkommen och
hittade alltid någon att prata
med. Jag ville vara med fast
bebisen var för liten för att ha
utbyte av kontakten med andra
barn, för det gör så gott att få
komma ut lite och träffa andra
vuxna som är hemma med barnen. Och att få sätta sig ner och
dricka kaffe som någon annan
har kokat! konstaterar Henna.
Catarina konstaterar att
hon också kom in i en föräldra-barngrupp i Nykarleby när
hon var hemma med sina barn.
Hon kände ingen, men upplevde att hon hade stöd i sitt
lilla barn. Där fanns den gemensamma nämnaren med de
andra vuxna som också var där
med sina barn, och det gjorde
det lättare att knyta kontakt.
När man som ledare har erfarenhet av att vara deltagare
i en föräldra-barngrupp kan
man ta vara på det man tyckte

var bra och utveckla gruppen
enligt sina erfarenheter som
deltagare.
‒ Det är ändå stora skor att
kliva in i. Det är en hel del förberedelser och planering man
inte tänker på som deltagare,
funderar Henna.
Henna bor i Kaitsor och har
finska som modersmål, men
talar numera också svenska
flytande.
Cathrine inflikar att det är
bra med språkduschar och att
man gärna kan plocka in sånger och böner på båda språken.

Dagklubbsledare
Både Cathrine och Henna kom
till Vörå församling i vintras.
De jobbade som dagklubbsledare i Oravais under vårterminen. Innan det arbetade
Cathrine i dagklubben och eftis i Jakobstad ett par år. Henna planerade köksinredningar
innan hon började arbeta i församlingen.
De kommer att arbeta i
dagklubben också under hösten och vintern som kommer.
Förutom i Oravais kommer
de också att vara engagerade i
dagklubben i Vörå.

Cathrine Bäck bor i Korsholm och kommer snart att
byta namn till Cathrine Sundfors. Hon är nämligen mitt
uppe i förberedelserna för sitt
och fästmannens bröllop, som
de planerar fira i september.
‒ Familjeträffar är viktiga
för de svarar på ett socialt behov. När man är hemma med
barnen saknar man ibland kontakt med andra vuxna och man
mår bra av att få ventilera olika
situationer som man hamnar i
med andra som kanske har erfarenheter av samma slag, säger Cathrine.
Hon uppskattar också möjligheten att få förmedla tryggheten vi har i Jesus. Vad som
än möter oss kan vi vända oss
till honom och lita på att han

kan hjälpa oss. Därför vill vi
be också under familjeträffarna, och lyfta fram något som
påminner oss om den här stora
tillgången vi har i kontakten
med Gud.
De tre olika familjeträffarna
har haft lite olika traditioner
och framtoning, men mycket
är gemensamt. Det finns tid för
de vuxna att prata, för barnen
att leka, vi äter och dricker
något tillsammans och har en
samling.
Henna och Cathrine hälsar
nya och gamla deltagare varmt
välkomna till familjeträffarna
och ser fram emot att få nya
kontakter.

Startdatum
2.9

Små och Stora
i Oravais församlingscenter
måndagar kl. 10‒12.

6.9

Öppen dagklubb
i Vörå församlingshem
fredagar kl. 10‒12.

11.9

Minimax
i Maxmo församlingshem
onsdagar kl. 10‒12.

TEXT OCH FOTO
ANN-SOFI BÄCK

Ny grupp
I höst kommer Catarina Lindgren, som är ungdomsledare i
Vörå församling, att ge möjlighet till juniorträffar för elever
i Särkimo skola. Varannan fredag kl. 13.15 kommer Catarina
med sin stora väska packad
med intressanta saker. Ibland
blir det sällskapsspel, ibland

pyssel, spårning eller film.
Ett mellanmål ryms också i
den stora väskan, för att man
inte ska bli för hungrig. Gruppen startar fredagen den 30.8
kl. 13.15‒15. Det blir nya
träffar varannan fredag (udda
veckor) hela terminen ifall
intresse och deltagare finns.

Konst och friluftsläger
på Kyrkstrand 6-8.8.2019
Lägret på Kyrkstrand var lågstadiebarnens dagläger på Kyrkstrand. Kyrkstrand är ju inget
lägerområde, men det fungerar
bra för ett mindre antal barn. I
år var det 17 barn anmälda. I
år ordnades lägret för nittonde
gången, så nästa år får vi fira
20-års jubileum. Temat för
lägret har alltid varit kreativitet, lek och simning med Jesus
i centrum.
Det som barnen kommer bäst
ihåg är vattenrutschbanan som
vi ordnat i Kyrkstrands natur-

liga sluttning. Vattenrutschbanan har lockat fram många
skratt. I år hade vi som tema
bönen Fader vår och den bönen lärde sig barnen känna på
djupet.
Varje år slås man av tanken
vilken fin möjlighet Kyrkstrand är för församlingen,
vilket fint område det är. Under årens lopp har det varit
många fina möten med barn
och hjälpledare där.
CATARINA LINDGREN

50-åringen hyllas med en konsert i oktober.

Den nuvarande orgeln
i Oravais kyrka fyller 50 år!

Snickeriarbetet är fint.

Gyllene lyran smyckar orgeln.

Från och med mitten av 1800talet blev det vanligt att orglar anskaffades till landsortskyrkor. År 1875 var Oravais ett
kapell under Wörå församling.
Dess kyrkostämma beslöt det
året att en orgel skulle beställas till Oravais kyrka. Orgelbyggare Bror Axel Thulé från
Kangasala valdes för uppgiften. År 1879 blev orgeln klar.
Den orgeln tjänade församlingen länge. År 1945 blev
församlingen tvungen att vidta
åtgärder för att få orgeln stämd
och reparerad. År 1954 installerades en elektriskt driven
orgelfläkt. Efter det behövdes
inte mera orgeltrampare i Oravais. Den sista kyrkvärden,
som hade den uppgiften var
Axel ”Ringar-Axel” Enkvist.
Orgeln var ännu spelbar på
1960-talet, men mekaniken
höll på att bli utsliten. Livliga
diskussioner i fullmäktige ledde till att man begärde offerter
från två orgelfabriker, av vilka
Hans Heinrichs orgelfabrik i
Maxmo, valdes.
Oravais församling begärde
utlåtande från orgelkommittén
i evangelisk-lutherska kyrkan
i Finland. Enligt kommittén
fick orgeln inte rivas, utan den
skulle ombyggas och bibehål-

las i stora drag. Detta eftersom
Oravaisorgeln var ett av de få
bevarade instrumenten byggda
av B.A. Thulé.
Diplomorganist Folke Forsman gjorde en utvidgningsplan
för orgeln. Utgångspunkten
för om- och tillbyggnaden av
orgeln var Thulés instrument.
Denna plan gick ut på att åtta
av de gamla stämmorna skulle
bibehållas och tretton stämmor
byggas till. Det gamla orgelhuset jämte fasaden skulle
bevaras. Nybyggnaden skulle
bestå av ett ryggpositiv infällt
i läktarskranket med sju stämmor och en ny pedal med fem
stämmor. Denna plan godkändes av kyrkans orgelkommitté
år 1968.
Den nya orgeln invigdes
på Domsöndagen, den 25.11.
1969. Detta skedde 90 år efter
att Thulés instrument tagits
ibruk.
Vi vill ihågkomma orgeln,
då det nu är 50 år sedan ombyggnaden, med en konsert,
den 26.10 kl. 18.00. Det är
samtidigt en del av programmet under biskopsvisitationen,
som äger rum samma helg.
KRISTOFFER STRENG

Kantorens ”arbetsbord”.

Oravais kyrkan sett från läktaren.
Fakta taget ur Mikael Granlunds artikel, Orgeln i Oravais kyrka, i
boken Oravais kyrka 200 år (Oravais församling 2005).
Foton Merja Kokko

Rösten som uttrycksmedel
Vörå församling får
besök av talpedagog
Harriet Sevelius.

despelare använda sin röst
så mångsidigt som möjligt.
Utöver det har jag hållit kurser för lärare, radioredaktörer, kyrkans personal, guider,
maskinmästare, pursers och
annan personal (antagligen har

jag glömt någon grupp). För
tillfället är jag timlärare vid
Sibeliusakademin och hjälper
sångare och blivande musiklärare att hitta sin mest arbetshygieniska talröst.

Kyrkvärdar –
kom på kurs med talpedagogen Harriet!
Tidpunkt: du kan välja mellan
2.10 kl. 18-21 eller 3.10 kl. 9-11.
Plats: Vörå kyrka.
Anmälan senast 30.9 till pastorskansliet
tfn 06 384 4300 må–to kl. 10-13 eller vora@evl.fi.

Ilm. 21:4
Syksy on vastakohtien aikaa.
Samaan aikaan kun illat pimenevät, räjähtää luonto harvoin
aiemmin nähtyyn väriloistoon
ja samanaikaisesti kun luonto hiljentää vauhtia talven
odotukseen, alkaa kiireinen
syyslukukausi kouluissa ja työpaikoilla.
Elämä itse on usein kuin
syksy. Raskas ja vaikea käy
käsi kädessä ilon ja kiitollisuuden kanssa. Se on vääjäämätön osa elämän kulkua.
Yhtä väistämätöntä kuin syksy
jokaisen kesän jälkeen, yhtä
väistämätöntä kuin yö joka päivän jälkeen.
Yö ja pimeys pelottaa, ja
synkkää on tietämättömyys
siitä mitä pimeyteen piiloutuu.
Vain mielikuvitus laittaa rajat.
On paljon, jotka voivat
tuoda meidän elämiimme pimeyttä; sairaus, ero, taloudelliset ongelmat, kuolema ja paljon muuta. Elämä voi muuttua
sekunnissa. Ja jos elämä
muuttuu niin nopeasti, kasvaa
epävarmuus suureksi. Kuinka
elämä tulee nyt jatkumaan?
Kuinka minä tästä selviän?
Elämän synkimpinä hetkinä
tarvitaan toivoa eniten.
Tapaan ajatella Jeesuksen
äitiä Neitsyt Mariaa, sitä miltä hänestä on mahtanut tuntua
nähdä oman poikansa kuolevan. Tuskista pahin mitä ajatella voi. Hänen omaa silmäteräänsä kidutetaan ja ripus-

tetaan yhdelle vastenmielisimmistä teloitusvälineistä historiassa, ristille. Raamattu muotoilee kivun kuin miekka olisi
mennyt hänen sielunsa lävitse.
Pimeys ympäröi Marian,
toivo oli poissa.
Mutta hänen kipunsa jälkeen
syntyi kristillisen kirkon toivo,
toivo joka valaisee läpi sukupolvien, joka myös valaisee
seuduillamme vielä tänään.
Risti, tuo kauhea kuolema, ei
ollut loppu. Pimeydellä ei ollut
viimeistä sanaa. Jeesus ylösnousi ja voitti kuoleman.
Vuodenajat
muistuttavat
meitä elämän kulusta, kuinka
elämä muuttuu ja kuinka se
kuitenkin merkillisellä tavalla
jatkuu. Myös syvimpänä talvena, myös ”kuolemanvarjon
laaksossa” elämää menee jollain tapaa eteenpäin. Suru ei
ole koskaan hauskaa, sitä ei
koskaan toivo itselleen eikä
kenelläkään muulle.
Mutta kaiken surun keskellä, kaikessa pimeydessä on
toivoa. Toivoa, että Jumala
eräänä päivänä luo uutta.
Toivo, että tulee kesä myös talven jälkeen. Raamatussa kerrotaan taivaasta: ”ja hän pyyhkii
heidän silmistään joka ainoan
kyyneleen. Kuolemaa ei enää
ole, ei murhetta, valitusta eikä
vaivaa, sillä kaikki entinen on
kadonnut.»
SAMUEL ERIKSON

Kyrkans bildbank/Markku PIhlaja

Kyrkans bildbank / Hannu Jukola

Kursen Rösten som uttrycksmedel samlar oss kring temat
röst och vilka möjligheter vi
har att vidga vår uttrycksförmåga och vår kommunikation.
Vi jobbar i smågrupper och
undersöker på frivillig bas och
genom gemensamma läsövningar rösten och talgestaltningen, dvs. totaluttrycket i en
talsituation.
Harriet skriver: Efter att ha
arbetat med röster i 40 år, har
jag insett hur viktigt det är att
under kurser fokusera på frivillighet och lekfullhet, samt
möjligheter i stället för att söka
brister och svårigheter. Genom

att lyssna hjälper vi varandra
och låter den fria och egna personliga rösten få blomma.
Jag är inbiten Helsingforsbo
sedan flera generationer och
har alltid varit energisk, öppen
och kulturintresserad. Jag började studera psykologi för att
människan och hennes beteende alltid intresserat mig och hittade av en slump ämnet fonetik
och den vägen ämnet talterapi.
Då jag sjungit sedan barn
gled mitt fokus över mot talrösten och dess uttrycksmöjligheter och på den vägen är
jag ännu. Nyckeln till människan för mig är rösten och då
vi alla dagar är olika blir ämnet
bara mer intressant.
Min huvudtjänst var att vid
Teaterhögskolan
lära skå-

Pois pimeydestä

Korta böner för barn
Gode Fader, jag är här.
Du tycker om mig sådan jag är
Du är nära.
Du är god.
Du sköter om mig med tålamod.

Porvoon hiippakunnan piispan sauva.

Piispantarkastus

Här kommer en helt ny dag,
som ingen har använt förut.
Här kommer också jag.
Var med mig och hjälp mig, Gud.
Lägg din hand på bröstet.
Känn ditt hjärta slå.
Gud är lika nära.
Närmare än så.

Lyhyt rukous lapselle
Jeesus olen pieni.
Kanna sylissä.
Maailma on suuri
ole lähellä.

CATHRIN BÄCK

Kyrkans bildbank / Sanna Krook

Jesus jag är liten.
I din famn mig bär.
Stor är vida världen.
Var mig alltid när.

Hiippakunnan uusi piispa
Bo-Göran Åstrand toimittaa
ensimmäisen tarkastuksensa
meillä Vöyrin seurakunnassa.
Se tapahtuu konkreettisena
vierailuna
seurakunnassa
25-27. lokakuuta, jota ennen
tarkastus sisältää myös useita hallinnollisia tarkastuksia
seurakunnan toiminnasta tuomiokapitulin kanssa. Hallinto tarkastetaan ja kehityskysymyksistä keskustellaan.
Perjantaina 25. lokakuuta
esittelemme seurakunnan eri
osia piispalle ja päätämme
päivän vierailulla suomenkieliseen iltakokoukseen Murron rukoushuoneelle.

Lauantaina 26. päivä piispa
käy keskusteluja luottamushenkilöiden ja henkilöstön
kanssa. Illalla on ohjelmassa
konsertti ja seurakuntailta
Oravaisissa, missä kirkon urut
täyttävät 50 vuotta.
Sunnuntaina
järjestetään
Vöyrin kirkossa juhlajumalanpalvelus, jossa saarnan pitää piispa. Juhlajumalanpalveluksen jälkeen on lounas ja
tarkastuskokous seurakuntakodissa. Tarkastuskokouksessa tarjotaan kaikille seurakuntalaisille mahdollisuus esittää
kysymyksiä, näkemyksiä ja
toiveita.
HANS BOIJE

