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

Maire Niemi, Linda Söderback, Annika Westberg och Emelie Sved

Pörtoms nyaste sångkvartett
Om du har sett reklam om
allsångskvällen som ordnas
på lokalen 19 maj så har du
kanske funderat på vem
som är med i den där
kvartetten.

Visste du att:

Nu behöver du inte fundera
längre. Kvartetten som går
under namnet Nice Noise
består av Linda Söderback,
Emelie Sved, Annika Westberg och Maire Niemi.

- under tiden 17 juni till
28 juli får man bara
besöka hälsostationen om
man bokat tid

De har träffats och sjungit
tillsammans sedan hösten.
- Vi försöker öva en gång i
veckan men ibland blir det
lite längre paus berättar
Maire.

Nästa Pörtom nytt
utkommer i oktober.

Idén till kvartetten fick Annika och Linda då de tänkte
på hur roligt det är att
sjunga med andra men de
hittade inte riktigt nån kör
som kändes rätt för dem.
De frågade istället Emelie

om hon ville vara med och har gått bra och de har fått
sjunga och Emelie nappade ett varmt mottagande.
direkt.
Linda berättar skrattande
- Det kändes lite med tre så att en i publiken på de vackdå frågade jag av Maire om raste julsångerna hade funhon också ville komma med derat att ” de där flickorna
säger Linda.
måste nog vara från Helsingfors”. Så då kan man
Maire som nyligen flyttat
väl konstatera att debuten
tillbaka till Pörtom var
fick klart godkänt.
genast med på noterna.
Förutom allsången i maj så
De har inga problem att
hitta material till repertoa- kommer man även att uppren eftersom alla har tidi- träda på Norra Pörtoms
sommarfest som ordnas 7
gare sjungit i olika körer.
juli vid Rönnholms f.d. sko- Vi har en rätt blandad
la.
repertoar så vi sjunger allt
från visor till schlager be- Kvartetten ställer även
gärna upp och sjunger på
rättar Emelie.
bröllop eller fester.
Hittills har det blivit två
- Bara man är ute i god tid
framträdanden, de vackraste julsångerna i kyrkan så kan man få välja vilken
låt som vi ska sjunga tipsar
och ett uppträdande på
Annika.
Pörtehemmet.
Uppträdandena tycker de
Malin Haka
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Städdag
För andra året i rad ordnades det
söndagen den 5 maj vårstädning av
byns vägar. I år var det ungdomsföreningen och byssflickorna som höll i
trådarna för arrangemanget.
Städningen började klockan 13 och
mellan 14 och 16 bjöds det på kaffe,
saft, bulla och korv vid uf-lokalen.

byborna får träffas.
Maj-Gun Ek, som kom till lokalen
med sina barn Linette och Jesper, sa
att det var mycket roligare att städa
då man var många som hjälptes åt.
Malin Haka

Tyvärr lyste solen med sin frånvaro
och det var lite småkallt. Men detta
satte inte stopp för städivern bland
byborna.
Jonas Westerholm som hade städat i
älgmossen tyckte att det var bra att
sådana här jippon anordnas så att

På bilden till höger är Nina Grönberg och
Kristina Holmfors i full fart med att grilla
korv åt alla talkojobbare.

På gång i sommar
Folkhälsan 70 år

Pappersinsamling

Cykelorientering

För att fira att Folkhälsan i Pörtom
fyller 70 år ordnar man en aktivitetsdag på sportplan måndagen den
24 juni med start kl 18. Under kvällen ordnas olika motionsformer för
ung som gammal med allt från stavgångsteknik till zumba. Det är gratis
att delta i programmet så passa på
och kom med.

Den årliga pappersinsamlingen sker
lördagen den 15 juni. Man kör samma rutter som tidigare år så det är
bara att lägga ut tidningarna vid
vägkanten buntade i högar med snöre runtom. Ifall det finns några frågor eller väldigt stora mängder papper kan man kontakta Leif Ek på
0500-777524.

Cykelorienteringen som hade sin
premiär ifjol kommer även att ordnas i år. Man deltar genom att besöka de platser som anges på kartan
och väl på plats svarar på en fråga.
Så håll utkik efter kartan i september.

Linda Granbäck

Marknad och konstutställning
Hembygdsföreningen ordnar traditionell marknad vid museiområdet
lördagen den 13 juli från kl 10 till kl.
15. Förutom försäljning av olika typer av produkter serveras även
klimpsoppa från kl 11. Om du är
intresserad av att komma och sälja
kan du ta kontakt på 050-4962408

eller 050-5416092.
Under juli är museét öppet alla
dagar och man kommer även att ha

konstutställning under juli månad
precis som tidigare år. Årets utställare är Britta Bergström-Jungell.
Hon är uppvuxen på Valsberg men
bor nuförtiden i Närpes centrum.
Hon blev intresserad av konst under
studietiden och började delta i konstkurser. Hon målar i olja, akvarell
och pastell. Tidigare har hon haft
utställningar på t.ex. Café Albert och
biblioteket i Brändö.

Ett konstverk av Britta Bergström-Jungell
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Födda

Emma Hällbacka och Jonas Fogde fick en flicka
den 5 april 2013. Elin Erica Fogde var 49 cm
lång och vägde 3325 gram vid födseln. Familjen
bor i Malax.

Kyrkan kommer att målas om i sommar så ta
en ordentlig titt innan den byter färg.

På gång i sommar
Zumba

Barnens kalasturne

Guidad rundtur på kyrkogården

Skaka loss i gröngräset med zumba
på tisdagar kl 19-20.

Barnens Kalasturné kommer till byn
10 juli kl 14-16. Programmet består
av teatern mästerkatten i stövlarna,
ledda lekar, pyssel, servering och
trevlig samvaro.

Närpes guideklubb berättar om intressanta händelser och personer.

Närpes Gymnastikförening är arrangörer och första träningen är 4 juni.
Kostnad är 5 € per gång.

Pris: 8€/biljett, familjebiljett (2 vuxna + 2-5 barn) 30 €. 0-2 år gratis

Recept
Rabarberpaj
Botten:
150 gram smör
3 dl mjöl
1 ½ dl socker
1 tsk bakpulver
Fyllning:
2 dl creme fraiche
1 stort ägg
1 ½ dl socker
1 ½ tsk vaniljsocker
2 dl rabarber i tärningar

Smält smöret. Rör ner mjöl, socker,
vaniljsocker och bakpulver ochh
blanda ihop till en deg. Tryck ut i en
pajform ( 26 cm) Grädda i nedre delen av ugnen ca 10-15 minuter. Blanda samman ingredienserna till fyllningen och häll ner i pajskalet.
Grädda i 200 grader i nedre delen av
ugnen i 25-30 minuter. Servera ljummen med glass.

Guideturerna ordnas 9 och 23 juli
med start klockan 18.
Guidningen kostar 5 €.

Om du vill börja få Pörtom-ny
tt
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.
com

Nyheter på bibliotekshyllan
Hur går man vidare i livet när man
har drabbats av en katastrof? Malin Sävstam som förlorade sin
man och två av sina barn i tsunamin 2004 fick stöd av vänner och
professionella hjälpare under de
svarta åren efteråt. .
Malin Sävstams nya bok är en kärleksskildring
det slår gnistor om. Men
det är också
en berättelse
om stötestenar på vägen
tillbaka till ett
fullödigt liv,
en undersökning av det egna psyket och en ärlig skildring av svårigheter som
kan uppstå i nya familjekonstellationer.
Du går inte ensam är Mari
Jungstedts elfte deckare med
Gotland och polisen Anders Knutas
i fokus. En sensommarvarm septembermorgon försvinner den tvååriga Andrea Eliasson från en
skönhetssalong i Visby där hennes
mamma arbetar. Ingen av de förbipasserande på den stillsamma kullerstensgatan intill Visby ringmur
har sett vem eller vilka som förde
iväg henne.
När så ännu ett barn försvinner
intensifieras polisjakten. Bara någ-

ra veckor senare hittas en kvinna
mördad i vassen vid det djupa och
ensliga Lojsta
träsk. Undersökningen leds
av poliskommissarie Karin Jacobsson som får
hjälp av den
halvtidssjukskrivne Anders
Knutas. Mitt i
den hektiska utredningen kämpar
de för sin kärlek.

Sofi Oksanens bok När duvorna
försvann utspelar sig under 1940och 1960-talet i Estland. Sovjetiska
styrkor invaderar landet 1940 och
det ombildades till sovjetrepublik.
Sedan kommer
tyskarna, sedan Sovjetunionen igen i krigets slutskede.
Huvudpersonen är en komplicerad, intelligent, föränderlig, rädd och
egoistisk man. Han lever sitt liv i
sin fantasi och som en vindflöjel,
där han hela tiden anpassar sig till
omgivningen så att han kan få
egna fördelar. Han tvekar inte att
offra släkt och vänner
Det är en annorlunda och rätt så

otäck roman, men den är oerhört
fängslande.
Hazel är 17 år och kommer aldrig att
bli frisk igen. Det har hon vetat sedan dagen då hon fick sin cancerdiagnos för tre år sedan.
Hazels mamma är orolig för att Hazel ska missbruka Americas Next Top
Model och bli allt mer isolerad hemma vid teven. Lösningen blir att anmäla Hazel till kyrkans stödgrupp
för unga med cancer. Men mötena
visar sig vara allt annat än uppiggande och följer ungefär samma
mönster som ett AAmöte.
Men en eftermiddag
i den där stödgruppen förändras livet.
Augustus Waters,
friskförklarad från
sin cancer, dyker
upp. Hazel möter
Augustus Waters blick och deras kärlekshistoria ska komma att bli en
sådan som poeterna diktar om.
Det här är en berättelse om cancer,
visst, men det är framförallt en förkrossande vacker och gripande historia om livet, Hazel Grace och Gus.
Om att vara ung och ändå stå med
ena foten i graven. Om att tro att
man aldrig mer kommer att bli glatt
överraskade. Om att få sin sista önskan uppfylld.
Gun-Lis Nyman

