Pörtom Nytt
Årgång 3 nummer 1

Mars 2015

Pörtom nytt är ett
elektroniskt nyhetsbrev som utkommer ca
3 gånger per år.

På rätt spår

Vem vill du läsa om?
Vem vill du läsa om på
första sidan i nästa
nummer. Kom med ditt
förslag till
portomnytt@gmail.com

Nästa Pörtom Nytt
utkommer i sommar.

Robert Sand har alltid
varit intresserad av tåg,
redan som liten hade han
modelljärnvägar. När
han i kompisars mina
vänner böcker skulle
skriva vad drömyrket
var så blev det lokförare
eller klokare (klockare).
Men ändå blev det ett år
i tekniska i Vasa innan
han år 2007 slapp in på
lokförarutbildningen.
Jag kör mera godstrafik
än persontrafik, uppdelningen är väl 3/4 och 1/4
berättar Robert. Det är
ingen skillnad för mig,
jag trivs lika bra med
både två.
Eftersom Laura är hem-

ma från Karlebytrakten
så föll det sig naturligt att
Karleby blev hans
”hemmastation”.
Efter avslutad utbildning
började de drömma om ett
eget hus men det var inte
så lätt.

och de har i dagsläget bott
2 år i huset.
Hur gick det med järnvägen kanske någon undrar. Den är nog på gång,
hittills är 170 meter av
500 meter planerad järnväg byggd. Den är populär
- Vi hade många krav be- bland barnens kompisar
rättar Robert. Bland an- säger Robert.
nat ska min järnväg rym- - Jag behöver inte gå på
mas på tomten och så fick gym för att få min träning,
den får jag genom att
det inte vara för långt
bygga järnväg säger
från Karleby. Efter lång
Robert leende.
tids sökande satte de in
en annons i tidningen och
fick flera tomtförslag. De Namn: Robert Sand
föll slutligen för en tomt i Ålder: 32 år
byn Sandbacka i NederveNedervetil
til. Efter att de köpt tom- Bor i:
ten 2012 gick det snabbt
Familj: Fru Laura, Ragnar
framåt med byggandet
6 år och Wilma 5 år
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Forna tider
Bilder från forna tider
som tagits ur facebookgruppen ”Pörtom”.
Skolfotot upp till höger
är från 1948-1949. Bilden nedanför är Pörtom
Andelshandel på 1950talet. Brudparet är
Alfred och Hilma Nylund.
Mera bilder hittar du i
facebook-gruppen.

Babydisco
Lördag 7 mars var det premiär för
något alldeles nytt i lokalen. Det
var nämligen dags för familjens
yngsta medlem att inta dansgolvet.
Det var en bra uppslutning med ca
40 barn i åldern mellan 0 och 5 år
som kom förväntansfulla. Förutom
att dansa kunde man festa på
nyttiga snacks och leka med
diverse saker.

Påskdans

Foto Susanna Nordlund

På påsksöndagen ordnade Pörtom Uf
den traditionsenliga påskdansen på
lokalen. Det var ca 160 danssugna
som hade letat sig till lokalen och de
bjöds på musik av orkestern Carisma.
- Det var lite mindre besökare än
ifjol men i år hade Petalax Uf dans
på långfredag så det är säkert
många som var dit istället berättar
Pia Sand.
De som besökte dansen verkade
iallafall nöjda med kvällen.

Prisregn över uf
Det senaste året har olika aktiva
inom Pörtom uf premierats med pris.
Finlands Svenska Ungdomsförbundet (FSU) valde Sören Storbäck till
årets manliga amatörteaterprofil
med motiveringen ”han är en riktig
revypappa som sett till att revyn
gjort succé under flera år. Från att
ha haft en publig på under 1000 personer, år Pörtom revyns publiksiffra
numera uppe i ca 3000 personer per
år. Det är en stor bedrift att få ihop

en så stor produktion i lilla byn
Pörtom.”
På höstens Johannesgala premierades Pia Sand och Malin Haka. Johannesgalan arrangeras av Svenska
Österbottens Ungdom (SÖU).
Pia Sand fick personalens hederspris. Priset delas ut till en person
eller förening som utmärkt sig utöver det vanliga. Pia har förutom att
vara ordförande för Pörtom Uf varit
lyhörd för omgivningens och

samhällets förändringar och
reagerat snabbt för att bevaka
föreningarnas intressen.
Malin Haka fick priset årets eldsjäl
med motiveringen att ”hon är
funktionär på de flesta tillställningar som ordnas. Pörtom Nytt, cykelorienteringen, julkalendern, readagen och mattorget är hennes
uppfinningar”.
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Födda

Julina Skog och Rickard Bäck fick en pojke den
20 november 2014. Theo Valdemar Bäck var
52 cm lång och vägde 3700 gram vid födseln.

Sandra och Stefan Sved fick sonen Noah Alexander
den 11 oktober 2014. Han var 50 cm lång och vägde
4005 gram när han föddes.

På gång i byn
Städtalko

Körslaget

Barnmaskerad och bio

Det är åter dags att städa upp i
byn efter vintern. Vårens städtalkodag blir söndag 26 april. Mera
info om tider och annat kommer
att sättas upp på anslagstavlor i
byn. Men ni kan redan nu
reservera dagen i almanackan.

Välkommen på körslaget till Pörtom
UF lördag 18 april kl 19. Du får avnjuta en god måltid i trevligt sällskap och underhållas av duktiga
sångare. Anmälan senast 10.4 till
Sandra på 050 3739055 eller på
http://portomuf.sou.webbhuset.fi/bok
ning/ Inträdet är 30 €.
Vinsten av kvällen går till Byarådets
broprojekt.

Lördag 25 april är det bio och
barnmaskerad på ungdomslokalen.
Dagen inleds med filmen Sune i
fjällen kl 12.00. Inträde är 6 €.
Därefter kl 13.30 blir det
barnmaskerad för alla åldrar.
Maskeraden är gratis.

Om du vill börja få Pörtom
Nytt som
e-post ska du anmäla dig till
portomnytt@gmail.com.

Alla föreningar eller privat
personer som
har något man vill informera
om eller
något intressant att berätt
a kan skicka
info till portomnytt@gmail.c
om
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Byafrågan

Pörtom revyn 2015

Byafrågan
Lördag 9 maj är det dags för Backback att försvara sin vinst från
fjolårets byafråga. Nu har du och
din byadel chans att bli bäst i byn
och slå fjolårets segrarlag.
Ett lag ska bestå av tre personer
och det ska finnas både kvinnor
och män i laget. Därtill ska en av
deltagarna vara under 30 och en
över 50 år. Men det viktigaste är
att alla i laget måste nån gång ha
bott i Pörtom så någon som endast
varit på ”frias” räknas inte.

Anmälningar tas emot av
Pia Sand på 040-500 1844
eller på e-post
marengsviss@hotmail.com
senast 26 april.
Så gå in till grannen och
bilda ett lag!

Pörtom revyn 2015 ”120-åringen
som gick till banken som försvann”
har spelat färdigt för i år och den
slog flera rekord. Hela 3660 personer såg revyn på 14 fullsatta föreställningar. De inplanerade 10 föreställningarna sålde slut redan före
premiären. De två första extra föreställningarna blev fullsatta på några timmar och även platserna till
de två följande extra föreställningarna gick bra åt.
Föreningen tackar alla som hjälpt
till att förverkliga revyn och även
alla som kommit för att se revyn!
Pia Sand

Talkopris
Pörtom Uf hade under fjolåret en
liten kampanj att alla som var på
talko fick en lott i ett funktionärslotteri i slutet av året.
Den som hade turen på sin sida
denna gång var Maria Lindell som
fick ett tv. Pörtom Uf tackar alla
sina talkojobbare som ställer upp
för föreningen. Utan er skulle vi
inte ha en så fin lokal och många
aktiviteter som vi har idag.
Foto Maria Lindell

Årets pörtombo

Påskbrasa

Traditionsenligt utsågs årets
Pörtombo i samband med julöppningen i byn. Denna gång var det
Esa Kääntee som förärades titeln
efter närmare 50 år som veterinär
i Pörtom. Tyvärr kunde Esa inte
närvara då han och Sinikka flyttat
till Kokemäki.

Efter många års uppehåll fanns det denna
påsk åter igen en påskbrasa i byn. Det var
byarådet tillsammans med sportklubben
som var arrangör. Förutom påskbrasa hade
man en tipsrunda för barnen och alla utklädda fick en överraskning. Det fanns
även försäljning av bland annat grillkorv.
Brasan var välbesökt av byborna och
många uppskattade att traditionen återuppstått.
Foto Sara Groop
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Världens godaste kladdkaka
Denna kladdkaka fanns till försäljning på loppis tidigare i vår. Nu
kan du baka den själv.
Botten
100 g smör
2 ägg
3 dl strösocker
1 1/2 dl vetemjöl
5 msk kakao
2 tsk vaniljsocker
1 krm salt
Smält smöret. Blanda övriga ingredienser i en skål. Rör ner det smälta smöret tills allt blandat sig.
Smöra en löstagbar form på 24 cm.
Grädda i 175 gr i 20 min. Låt svalna ca 10 min.

Glasyr
2 dl vispgrädde
1 dl socker
1 dl ljus sirap
100 g mörk blockchoklad
100 g smör
Blanda alla ingredienser till
glasyren utom smöret i en kastrull. Låt koka tills den tjocknar en aning (15 min). Tag av
kastrullen och rör ner smöret
till en jämn fudge (den är lös
men stelnar i
kylen). Bred glasyren över
kakan och låt den kallna i kyl.
Det tar ca 3-4 h.

På gång i byn
Revyförevisning

Fasadrenovering

Byarådets årsmöte

Med anledning av ungdomsföreningens 120-års jubileum kommer
man att visa gamla revypärlor
under året. Första revyfilmen som
visas är från 1996 och heter ”Kryp
över miss Markham”. Tidpunkten
för filmvisningen är fredag 24 april
kl 19 och det är gratis inträde.

Inom kort kommer man att
börja med fasadrenovering på
lokalen. Det är företaget Lindberg Construction som kommer
att göra själv träarbetet och
sedan kommer föreningen att
måla på talko. Vi planerar att
börja målartalkot nån gång i
månadsskiftet maj-juni. Mera
info kommer att komma inom
kort.

Byarådet håller årsmöte söndagen den
12 april kl 19 i servicehuset. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna med.

Dator till biblioteket
Byarådet har donerat en dator till
biblioteket som kan användas av
bibliotekets besökare. Det har
varit en viss efterfrågan främst
bland sommargäster och arbetsinvandrare att få tillgång till
internet och skrivprogram
berättar Linda Granbäck.
Så därför köpte byarådet en dator
som förvaltas av Gun-Lis Nyman
på biblioteket men är fri att användas av vem som helst.

Medlem blir man genom att betala 10 €
för vuxen eller 20 € för en familj till
Aktia FI3849700010012092 eller
Vasa Andelsbank FI2855710620011070
Använd referensnr. 20080

Telefonkatalog
Byarådet håller som bäst på och
sammanställer en ny telefonkatalog över privatpersoner och
företag i Pörtom. Om du vill ha
med din telefonnummer i
katalogen ska du skriva in dina
uppgifter på en av de listor som
finns på olika servicepunkter i byn.

Nyheter på bibliotekshyllan
Nordkorea : nio år på flykt från
helvetet av Eunsun Kim, Sébastien Faletti
Mamma, jag
väntar på dig.
Jag har väntat i
sex dagar nu.
Jag känner att
jag snart kommer att dö. Varför kommer du
inte?
Eunsun Kims pappa har dött. Hennes mamma och syster har gett sig
av för att leta efter mat. De lovade
att komma tillbaka om två eller tre
dagar. Eunsun är ensam i den tomma lägenheten i Eundeok, en liten
industristad som ligger i Hamgyongprovinsen i Nordkorea. Året är 1998,
Eunsun är elva år, det är svält i
Nordkorea, och hon vill inte dö utan
att lämna något efter sig. Hon skriver ett testamente. Nio år senare når
hon och hennes mamma och syster
friheten i Sydkorea. Då har de blivit
tagna i Kina och blivit tillbakaskickade till Nordkorea, suttit i fångläger,
flytt till Kina igen, levt som illegala
invandrare under slaveriliknande
förhållanden och till slut bestämt sig
för att försöka korsa den mongoliska
öknen.
Jag vill berätta om det jag har varit
med om för att ge röst åt de miljoner
människor som dör i tystnad i Nordkorea, säger Eunsun Kim. Mitt folk
lever helt isolerat i en stängd värld.
Till och med efter att jag kom till
Sydkorea behövde jag tid för att förstå sanningen jag kunde inte tro att
Kim Jong-il var en cynisk diktator.
Vi får inte bli upprörda över att
människorna i Nordkorea inte protesterar. De vet inte hur illa de har
det.

En näve Grus av Louise Hoffsten
Att leva med MS kan vara ett rent
helvete. Men det behöver inte vara
så hela tiden. När Louise Hoffsten
först fick sin diagnos trodde hon att

allt var kört. Idag, nästan tjugo år
senare, är hon fortfarande aktiv som
sångerska, låtskrivare och föredragshållare. Trots sjukdomen lever hon
ett gott liv - i alla fall för det mesta.
Hon har blivit en mästare i att ta
vara på vardagens ögonblick av
lycka. Att njuta av stunden. Något vi
alla kan dra lärdom av.
Louise Hoffsten är en av Sveriges
största bluessångerskor och fick sitt
stora genombrott i början av 1990talet. På senare år har hon även
medverkat i populära och folkkära
teveprogram som Stjärnorna på slottet, Körslaget och Melodifestivalen.
Hon har tilldelats en lång rad utmärkelser, bland andra Karamelodiktstipendiet,
Grammis och
Rockbjörnen.
Hon har även
utnämnts till
hedersdoktor
vid Linköpings Universitet.
En näve grus
är mer än en
bok om vad
det innebär att leva med en kronisk
sjukdom. Boken är också en kärleksförklaring till familjen och musiken,
Louise Hoffstens två ständiga följeslagare i livet. Författaren Lena
Katarina Swanberg tecknar, tillsammans med Louise själv, ett bluesigt
porträtt av sångerskan i form av impressionistiska nedslag i hennes liv,
med fokus på de senaste tjugo åren.

Brudkistan av Unni Lindell
Tolvåriga Maike
Hagg återfinns
död i källaren till
ett sjukhus i Oslo.
Hon är dotter till
en psykiskt sjuk
man och leker
under besökstid
tillsammans med
barn till andra
patienter i sjukhusets källargångar.
Under allhelgonahelgen tjugofem år

senare möts två nu vuxna döttrar för
att reda ut vad som hände den där dagen. Dåtid möter nutid, både rädsla
och hat lockar fram en kallblodig mördare ur skuggorna. Samma kväll mördas en av kvinnorna och den andra
befinner sig plötsligt i livsfara. Polisinspektör Marian Dahle får i uppdrag att
skydda henne. Under tiden arbetar
Cato Isaksen och hans team mot tiden.
Sanningen avslöjas steg för steg och än
en gång står det nu övergivna sjukhuset i händelsernas centrum.
Brudkistan är den tionde boken om
Cato Isaksen.

Den som väntar
av Kristin Emilsson
Amanda och Erik
har nyss tagit sig
igenom en äktenskaplig kris. De
har lovat att lägga alla lögner
bakom sig och
försöka på nytt.
Men det visar sig
lättare sagt än
gjort, särskilt när
de önskar sig så olika saker av livet.
Amanda vill att Erik ska vara pappaledig. För egen del önskar hon en hel
natts sömn och att tonårsdöttrarna ska
sluta dra hem odrägliga pojkvänner.
Men mest av allt önskar hon att ett
bokförlag ska anta hennes manus så
att livet kan ta en ny vändning.
Erik önskar att allt kunde bli som det
var tidigare, då när livet var lätt. Nu
är det komplicerat. Amanda är förändrad, befordran på jobbet låter vänta på
sig och så är det de där oregelbundna
hjärtslagen som håller honom vaken
om nätterna.
När Amanda ger sig iväg på en oplanerad resa hopar sig missförstånden. Och
när nya bekantskaper och gamla spöken dyker upp och ställer saker på sin
spets tvingas Amanda och Erik att omvärdera allt de tidigare tagit för givet.
För hur vet man när man väntar på
något gott - eller när man bara väntar
för länge?

Allting nytt av Lynn Austin
Kriget är slut. Södern har förlorat.
Josephine Weatherly kämpar för att
bygga upp sitt liv igen när hon tillsammans med sin familj återvänder
till plantagen i Virginia.
Men det går inte att förneka att kriget har förändrat allt: familjens hus
och mark har förlorat sin prakt, Josephines far och bror har stupat och
hennes överlevande bror Daniel är en
bitter och nedbruten man.

Hennes privilegierade liv är nu en
dröm som tillhör det förflutna.
Josephine inser snart att livet nu
handlar om daglig överlevnad – och att
Lizzie, en av de få tjänare som stannat
kvar, är den enda person som kan lära
henne allt hon behöver veta. Josephines mor är även hon fast besluten att
bygga upp White Oak igen, men hon
drivs av ett bittert hat.

Gun-Lis Nyman

Förhandsröstning
Pörtom bibliotek, Centrumvägen 13
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