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Frida Stenbacka, Alexandra Nyroos och Alicia Wahlgren

Nykomlingar i revyn
Pörtom Revyn 2013 Eufouri – Eufourur hade premiär 5.1.2013.
Ett gäng på 13 personer
samlades redan på hösten
för att spåna idéer till nästa års upplaga. De yngsta
skådespelarna i gänget är
Alicia Wahlgren, Alexandra Nyroos och Frida Stenbacka.

Visste du att:
- apoteket har öppet

ända till klockan 17 på
torsdagar.

Nästa Pörtom nytt
utkommer i maj.

Alicia blev rekryterad till
revyn för tre år sedan när
Annika Westberg informerade om revyn i högstadiet
och Alicia nappade på direkt. Alexandra däremot
hittade till Pörtom ifjol då
hennes mamma såg på
Pörtom Ufs facebook sida
att vi söker sjungande

skådespelare till revyn.
Frida är med för första
året i revyn. Hans Snickars föreslog henne eftersom hon har varit med i
Bykiston och hon kom gladeligen med.
Alla tre håller med om att
det roligaste med att vara
med i revyn är det trevliga
gänget. Och förstås tycker
de om att få stå på scen
framför en publik.
Alicias favoritroll i årets
revy är rollen i Familjen
framtid men hon nämner
också förra årets dansnummer som en favorit.
Alexandra tycker bäst om
sångrollerna och speciellt
kommer hon ihåg förra

årets EU-sång. Fridas favoriter är sångerna tillsammans med flickorna.
Flickorna skulle gärna
fortsätta i revyn nästa år
men eftersom de ännu inte
vet var de kommer att
börja studera nästa höst
så kan de med säkerhet
inte säga hur det blir.
Om någon däremot funderar på att komma med i
revyn så säger alla tre att
man inte ska tveka, utan
bara komma med. Till sist
hälsar flickorna till alla
att komma och se årets
revy!
Pia Sand
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Nya gymmet
Det är inte bara i Rangsby som man
har ett gym, även här i Pörtom finns
ett. Gymmet finns på servicecentret i
den del av huset som innan renoveringen var hälsogård.

använda gymmet.
Eftersom utrymmet är ganska litet,
ryms endast små grupper på 4-5 personer att träna samtidigt.

Ann-Katrin Lindström arbetar som
rehabiliteringshandledare inom Närpes stad och är den som har ansvaret
för gymmet.

- Om det finns någon i Pörtom som
skulle vara intresserad av att dra
träning för grupper så ta gärna kontakt med mig säger Ann-Katrin.

- Till att börja med riktar vi oss
främst till pensionärer och personal
inom äldreomsorgen berättar AnnKatrin. Men i framtiden när klienterna från Alvina flyttat ut finns det
större möjligheter även för andra att

Ifall du är intresserad av att börja
träna på gymmet kan du kontakta
Ann-Katrin så berättar hon mera.
Hennes nummer är: 050-4099363
Malin Haka

Året med byarådet
Julöppningen hölls 30.11.2012 med
försäljning från kl.18.00 och program
från kl. 18.30. Det var redan det femte året med julöppning i byn.
Programmet bestod b.la. blåsmusik,
sång, adventsbön samt en eldshow.
”Årets Pörtombo” tillkännagavs också under kvällen, detta år blev det
Märta & Sven Backlund med motiveringen ”Engagerade i de äldres
trivsel och fysiska hälsa i Pörtom ”.
Tack till alla försäljare som trotsade
vädret och kom med sina hantverk.

Årets nyhet är de tre vitmålade bänkarna som placerades ut i byn, en
vid fattiggubben och två längs vägen
till begravningsplan. De sätts ut igen
under våren 2013 så använd dem
gärna!

”Årets pörtombor blev Märta och
Sven Backlund”

Blomplanteringarna har även detta
år varit utplacerade i korsningarna i
byn och gjort byn lite vackrare.
Styrelsen vill rikta ett STORT tack
till alla frivilliga som möjliggjort
bänkarna, monterat julbelysningen
samt varit delaktiga på ett eller annat sätt.
Kom gärna med förslag och frågor
till saker som du tycker att byrådet
borde ta upp.
Tobias Dahlblom

Hallrenovering
Under hösten har hallen i lokalen
genomgått en grundlig renovering.
Pia Sand, ordförande i ungdomsföreningen berättar att först revs golv
och tak och isoleringen i golvet sögs
ut. Isoleringen bestod till största
delen av sågspån men det fanns även
ett och annat råttbo. Pia berättar att
endast avlägsna spånorna med sugbil tog hela 11 timmar så rivningen
var ett ganska omfattande arbete.

Då all rivning var klar började man
först med att installera golvvärme.
Förutom golvvärme lade man upp ett
nytt tak, satte in nya salsdörrar och
slutligen målades hela hallen.
- Det var viktigt för oss att få bättre
belysning i hallen så att den skulle
kunna utnyttjas mera och det tycker
jag att vi lyckats med säger Pia. Serveringsdiskarna har även förnyats
och den ena har försetts med hjul för

att man ska kunna använda utrymmet på fler olika sätt.
Pia vill passa på och tacka från styrelsens sida alla de som ställer upp
på talko.— Utan dem skulle det inte
vara möjligt att renovera så mycket
som vi gör. Pia avslöjar avslutningsvis att nästa projekt blir en grundrenovering av toaletterna.
Malin Haka
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Före och efterbilder

På gång
Loppis

Parklopp

Sagocafé

Det börjar bli dags för vårens loppis.

Pörtom parklopp avgörs onsdagen
20 februari med första start klockan
18. Tävlingen avgörs i fri skidteknik
och det finns klasser från 10 år och
uppåt.

Välkommen med ditt barn eller
barnbarn till biblioteket 6 februari
kl. 18.30 för att lyssna på nya och
gamla, kända eller mindre kända
sagor. Sagostunden pågår ca 1½ timme. Vi bjuder på saft och kex.

Vinterpaj

Fyllning:

Pajdeg:
100gram smör
3 dl vetemjöl
1 dl riven ost
3 msk vatten

500 gram malet kött
1 liten burk svamp
1 liten purjolök
2 pressade vitlöksklyftor
1 tsk salt
½ tsk vitpeppar
2 msk soja
3 msk tomatpure
2 dl kokande hett vatten
1 burk creme fraiche
2 dl riven ost

Fräs köttet i stekpannan. Lägg köttet, svamparna, och purjolöken i en
gryta, tillsätt alla kryddor, soja och
vitlök. Häll över vatten, låt allting
småkoka ca 10 minuter. Tillsätt creme fraiche och rör om. Låt koka ytterligare några minuter. Fyll pajformen med köttröran och strö över
riven ost. Grädda i 225 grader i ca 15
minuter. Servera!

Loppis kommer att ordnas
9.3—15.3 på ungdomslokalen. Hyran
för ett bord är 17 €.
Om du är intresserad av att hyra
ett bord ska du kontakta
Sandra på 050-3739055 eller
sandra.sved@gmail.com

Recept

Blanda ihop alla ingredienser och
klä en pajfom med degen. Nagga
bottnen med en gaffel innan du förgräddar i 200 grader ca 10 min.

Om du vill börja få Pörtom-ny
tt som e-post
ska du anmäla dig till portom
nytt@gmail.com.
Alla föreningar som har någ
ot man vill informera
om kan skicka info till
portomnytt@gmail.com
Tips och idéer på ämnen och
teman tas gärna
emot.

Nyheter på bibliotekshyllan
Lasse Berghagen fick sitt första
skivkontrakt 1964 och listan över
hans låtskatt
sedan dess är
lång. Oförgömliga är
hans revyfigurer och förstås
de många
somrarna som
programledare för Allsång
på Skansen.
Ända sedan
barndomen har Lasses dröm varit
att äga en flakmoped. Och nu står
den där! Skäktgården i Svärdsjö är
full av minnen från de evigt soliga
sommarloven med abborrmete,
kräftfiske, auktioner och mormors
kloka och kärleksfulla omtankar.
Om dessa minnen berättar Lasse
Berghagen, liksom om flakmopedisten Hubbe Åkesson.
Jag lever, pappa är berättelsen
om vad som hände under terrorattacken mot Oslo och Utøja 22 juli
2011. Boken skildrar Siri och pappa Erik Sønstelies unika historia,
men den ger också en större bild av
terrorhandlingen som förändrat

Norge. Vi får följa gärningsmannens sista förberedelser och genomförandet av
det värsta angreppet mot det
norska samhället i fredstid.
Den berättar
också om kampen att resa sig
efter en fasanfull upplevelse
och gå vidare i
livet.

Fredrik Backmans debutroman
om den arga äldre mannen i grannhuset präglas av pricksäker humor
och hög igenkänningsfaktor. En
underhållningsroman som både
lyckas skapa sitt eget humoristiska
universum och berätta något viktigt om oss själva och vår tid. Det
är en underhållande feel goodberättelse i samma anda som
Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann och filmen
Livet från den ljusa sidan. En
man som heter Ove är en roman

om kärlek, ordentliga verktyg och
vikten av att alltid köra Saab.

Vargbröder publicerades i 38 länder och sålde i en miljon exemplar
bara i Storbritannien. Spänningen
och drivet i böckerna återser vi här
i Den utstötte, första delen i nya
bokserien Bronsdolken av Michelle Paver.
Halsbrytande
spänning och
levandegjorda
historiska miljöer är andra inslag som läsarna
kommer att känna igen.
Gun-Lis Nyman

