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

Alma till vänster på bilden

Funnit sig tillrätta

Visste du att:
- alla medlemmar i

kyrkan som fyllt 16 år
får rösta i kyrkovalet
6 november. Mera info
hittar du på
www.forsamlingsvalet.fi

Nästa Pörtom Nytt
utkommer i februari.

Alma Subasic kom till
Pörtom första gången i
mars 2008. Hennes bror
Faraudin hade redan
hunnit jobba en tid i
Pörtom och hon bad
honom om hjälp med att
hitta ett arbete.
- I Bosnien jobbade jag
på en restaurang men
min son Mirza drömde
om att bli pilot och då är
möjligheterna bättre i
Finland säger Alma. Tyvärr skulle det visa sig
att Mirza har problem
med färgseendet så pilotyrket har förblivit en
dröm. Istället började
han studera på Åbo
Akademi och där trivs
han jättebra.

Alma kommer från staden
Magjaj i norra Bosnien.
Staden är lite mindre än
Vasa i befolkningsmängd.
- Jag är uppvuxen i Kroatien hos farmor och farfar
men då kriget bröt ut flyttade jag till min faster
berättar Alma.

stund och hon kommer
även bra överens med sina
bonusbarn Kevin och
Antonia.
När jag är här längtar jag
till Bosnien och när jag är
i Bosnien så längtar jag till
Pörtom. Det måste ju nog
betyda att jag trivs bra i
Pörtom säger Alma och ler.

När jag åker på semester
till Bosnien så far jag
endast till Kroatien för
Malin Haka
att besöka begravningsplatsen. Det finns inte
något annat för mig där
mera.
Namn: Alma Subasic
Alma är sambo med Rune Bor:
Norriback
Nylund och hon har funnit sig bra tillrätta i Pör- Familj: Sambon Rune,
sonen Mirza och
tom. Hon tycker att hon
bonusbarnen Kevin
har blivit bra bemött av
och Antonia
Pörtomborna från första
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Födda

Johanna Borg och Anders Ahlros fick en pojke den 15
maj 2014. Edward Johan Ahlros var 51 cm lång och
vägde 3500 gram vid födseln.

.

Erika och Tommy Engblom fick dottern Edith
Elisabet den 5 april 2014. Hon var 51,5 cm lång
och vägde 3665 gram när hon föddes. Familjen
bor i Malax

Linda Grönbergs och
Fredrik Lehtos dotter föddes den 3 september 2014.
Ella Linda Helena Lehto
var 51 cm lång och vägde
3345 gram vid födseln.
Familjen bor i Stockholm.

Revyn
Revygänget håller som bäst på
och skriver texter och övar inför
nästa års revy. Eftersom föreningen fyller jämnt nästa år blir det en
jubileumsrevy med namnet "120åringen som gick till banken som
försvann". Premiären är inplanerad till 10.1.2015.
Revybokningen öppnas 15.11.2014
och som vanligt kan man boka sin
plats på www.portomuf.fi. Vill du
ge revybiljetter i julklapp,

ta då kontakt med
Emelie Sved
på emelie_sved@hotmail.
com eller 050 522 3744.

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

Finns det något som du sku
lle vilja läsa om
i Pörtom nytt?
Tips och idéer på ämnen och
tem
mer än gärna emot.

an tas
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Höstbilder

Fotograf: Julina Skog

På gång i byn
Unga i köket
Matlagningskurs för barn i lågstadieåldern ordnas av Marthaföreningen och ungMartha. Kursen
hålls två lördagar, 1 och 15 november mellan kl 13 och 16 på lokalen. Det är gratis att delta men
man ska anmäla sig till AnnaKarin Höst på tfn 050-3033653
eller
annakarin.host@gmail.com

Lillajulsdans

Volleyboll

Den 29.11 ordnas lillajulsdans i
vanlig ordning på UF-lokalen med
program och mat. För musiken
står Jonzons. Maten börjar kl
18.30 och dansen kl 21.30.

Volleyboll spelas måndagar kl 19
på lågstadiet. Nya spelare får
mycket gärna komma med!

Anmälningar till maten kan göras
till Sandra Sved, tel 050-3739055
eller på www.portomuf.fi senast
23.11.

Zumba och Body Move
Gymnastikförening har zumba på
måndagar 18.30-19.30 och Body
Move 19.30-20.15 på lågstadiet.
Zumba kostar 6€/ gång eller 60 €/
termin och Body Move 30 €/termin.

Gymmet
Från och med 1.1.2015 faktureras
inte längre gymbesöken på servicecentret per gång utan man betalar
en säsongsavgift. Det är samma avgift oberoende på hur många gånger
man går. Säsongsavgiften faktureras tre gånger per år. 1.1, 1.5 och 1.9
finns nya listor framlagda där varje
gymbesökare skall fylla i sitt namn

och sina kontaktuppgifter. För en ny gymbesökare är första gången avgiftsfri.

Säsong
nal

Avgift / Närpes stads perso-

1.1 - 30.4
1.5 - 31.8
1.9 - 31.12

30 € /
20 € /
30 € /

20 €
15 €
20 €
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Mat-torg
Varannan torsdag sedan slutet av
maj har man haft möjlighet att
handla lokalproducerade matprodukter på lokalen. Produkterna
hade bestått av fisk, kött, ägg,
hembakat, honung och en massa
grönsaker.
Åsikterna om mat-torget har varit
positiva och många har gjort det
till en vana att handla på mattorget.

försäljare anmäler sig. Platsen är nämligen gratis om
man sköter försäljningen
själv berättar hon. Till exempel skolelever skulle
kunna tjäna lite extra fickpengar.
Inga Roos som är en av besökarna säger att hon försöker att besöka mat-torget
varje gång det ordnas.

- Vi är nöjda med responsen som
mat-torget fått och kommer fortsätta
nästa sommar säger Pia Sand.

- Det är så trevligt att få
köpa färska produkter
direkt av producenten säger
Inga.

-Men vi skulle gärna se att fler

På gång i byn
Karacafé

Föräldra-barn grupp

Trivselcafé

Karacafé kör i gång för säsongen
måndag 20 oktober kl 14-16 på
servicehuset. I fortsättningen
träffas man den första och tredje
måndagen i varje månad. Både
gamla och nya deltagare är hjärtligt välkomna.

Församlingens föräldra-barn grupp
träffas alla måndagar kl 9-11 i församlingshemmet. Programmet består av lek, sång och möjlighet att
diskutera med andra föräldrar.
Man dricker även kaffe och saft.

Trivselcafé inleder säsongen onsdag 22 oktober kl 13. Cafévärd är
Emelie Sved och programmet består av olika gästföreläsare, diskussion och sång. Därtill är det
även kaffeservering.

Frågorna och de rätta svaren kommer här:

Fråga 5 Var finns texten som är på
bilden? Svar: 1 Nordwood

Fråga 1 Vilket hände först?
Svar: Pörtom kyrka firade 200 år

Fråga 6 Vem har målat tavlan?
Svar: 1 Viktor Dahlbo

Cykelorientering
Årets upplaga av cykelorienteringen som arrangeras av ungdomsföreningen lockade glädjande
många deltagare. De som deltog
hade en månad på sig att besöka
de 6 kontroller som fanns uppsatta
runtom i byn och där svara på en
fråga som handlade om Pörtom.
Tur i dragningen hade Märta
Mylläri och Kristina Svenns som
kommer att tilldelas pris. De
kommer att kontaktas personligen.

Fråga 2 Var finns huset på bilden?
Svar: 2 Ringane
Fråga 3 Vad är det för sten på bilden? Svar: X Milstolpe
Fråga 4 Vad heter forsen?
Svar: 2 Gammelstufors
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Recept
Chokladfudgepaj
En mäktig chokladpaj som man inte
behöver någon stor bit av.

Fudgeglasyr
2 dl grädde
1 dl socker
1 dl ljus sirap
150 g mörk choklad
100 g smör
100 g mjölkchoklad
Koka upp grädde, socker, sirap och
mörk choklad och låt småkoka i 15
minuter. Rör ner smöret och till sist
mjölkchokladen så att den smälter
helt och det blir en jämn glasyr. Häll
glasyren över pajskalet och låt
”stelna” i kyl minst 5 h. Serveras kylskåpskall, gärna med en klick grädde!

Pajdeg
150 g smör
1 dl socker
2,5 dl mjöl
0,5 dl kakao
1 krm salt
0,5 tsk vaniljpulver
1 tsk bakpulver
Smält smöret. Blanda ihop alla ingredienser utan smöret. Häll det
smälta smöret över mjölblandningen och rör ihop till en deg. Tryck ut
degen i en form på ca 26 cm. Grädda i 200 gr i 10 minuter.

På gång i byn
Julöppning
Julöppningen med tändning av
julbelysningen sker som tidigare år
på lillajul vilket infaller fredagen
den 28 november. Mera info om
tidpunkt och program kommer att
ges senare.

Vid Pörtom skola har det under en
längre tid förekommit en hel del
ofog, saker slängs i bassängen,
flaskor slås sönder och lekredskap
flyttas m.m. Detta är förstås något
man från skolans sida är väldigt
ledsna över och som i slutändan
leder till extra kostnader. Så håll
gärna ett extra öga öppet när du
rör dig i närheten av skolan.

Skidträning

Skidresa

Sportklubben håller skidträningar
för alla skidintresserade juniorer
måndagar kl. 18.30 vid skidspåret
fr.o.m. måndag 27.10.2014. Indelning i olika grupper enligt färdighet. Mera info om ev. utrustning
kommer att finnas på hemsidan
www.portomsportklubb.fi.

Sportklubben ordnar en bussresa
till skidtunneln i Jämi lördag
15.11.2014. Klubben står för de
egna juniorernas resa och skidåkning. Anmälan görs till Mikaela
Bäckström, tel. 050-593 5849, senast 3.11.2014. Mera info kommer
på klubbens hemsida.

Nyheter på bibliotekshyllan
Ödesgudinnan på Salong
d'Amour av Lucy Dillon
Möt Anna Jansson i en för henne ny
genre. Med Ödesgudinnan på Salong
d'Amour har hon skapat en fantastisk karaktär, frissan Angelika, som
med liv och lust agerar äktenskapsmäklerska i Visby. Men hur ska hon
själv finna kärleken.
På Södertorg i
Visby ligger
Salong d'Amour. När du
kommer in på
min frisersalong och jag
frågar: "Vad
kan jag göra
för dig?" menar jag inte
bara ditt hår.
Jag menar: "Vad kan jag göra för dig
i ditt liv?" Min ambition är större än
att få till en fin klippning, den är att
ge dig ett möte.
Som frisör möter jag människor i
alla livssituationer. Bröllop, begravningar, separationer och skolavslutningar. Livsberättelserna kommer
glimtvis, ibland får jag förtroenden.
Du kan lita på min tystnadsplikt dina hemligheter stannar hos mig.
Till hjälp på salongen har jag en ung
man från Grötlingbo. Han heter
Ricky. Jag har lovat hans mamma
att göra honom rumsren och lära
honom laga mat.
Om du är en trogen kund och vågar
se dig i min spegel kan allting hända.
Vi ses på Salong d'Amour!

En enda natt av Simona Ahrnstedt
Simona Ahrnstedt lämnar de historiska berättelserna bakom sig och
lanserar en ny serie samtidsromaner

med starka kvinnliga huvudpersoner, spännande intriger och erotiska
äventyr.
En enda natt är
en berättelse om
hämnd, maktkamp men framför allt: förbjuden kärlek. Natalia De la Grip
är en av finansvärldens unga
supertalanger. Som kvinna, född in i
överklass och rikedom, förväntas hon
mest intressera sig för mode och inredning. Men Natalia har alltid gått
sin egen väg. Envist och stenhårt
arbetar hon för sitt mål: att få fadern, patriarken, att se och erkänna
hennes kompetens och ge henne en
plats i familjeföretagets styrelse.
David Hammar är en uppkomling
och finansvärldens mesta bad boy.
Trots sin arbetarklassbakgrund har
han lyckats bli en av Sveriges rikaste riskkapitalister. Han är lika beundrad som avskydd och dessutom
känd för sina glamorösa kärleksaffärer. På grund av händelser i det förflutna är han ute efter hämnd på
familjen De la Grip. Kanske kan han
komma åt dem via dottern, Natalia?
När David bjuder ut Natalia på
lunch blir hon både nyfiken och vaksam. Hon vet att männen i hennes
familj hatar honom, men undrar varför. Hon vet också att David dejtar
filmstjärnor och prinsessor, inte alldagliga finanskvinnor. Lunchen blir
oväntat trevlig och mot sin vilja dras
de till varandra. Attraktionen som
uppstår leder så småningom till en
natt ingen av dem kan glömma.
Båda är tagna av kemin dem emellan, men de intalar sig själva att det
aldrig kan bli något. Relationen är
fullkomligt otänkbar, de är fiender,
det var bara en enda natt. Eller?
"Det slutar ... bra, naturligtvis, och
det går hett till, på fler sätt än ett.
Ahrnstedt kan sin genre, det är tätt

och välskrivet. Hon väjer inte heller för
att visa vad hon tycker om överklassens manér. Det ger boken nerv ..."

Zack av Mons Kallentoft och Markus Lutteman
Fyra kvinnor hittas brutalt avrättade i
en lägenhet. En femte dumpas svårt
stympad utanför Södersjukhuset. Att
döma av hennes sargade kropp har hon
blivit attackerad av hundar.
Tjugosjuårige Zack har gjort kometkarriär inom Stockholms-polisen. På dagarna är han en driven kriminalinspektör vid Särskilda enheten. På nätterna flyr han verkligheten med droger
på klubbar. Han vet att det inte kommer att hålla, men de blodiga minnena
från hans barndom driver honom mot
avgrunden.
Jagad av polisens internutredare försöker Zack tillsammans med kollegan
Deniz att lösa den värsta mordvågen i
Sveriges moderna historia. Handlar det
om kvinnohat, rasism eller människohandel? Det enda
som är säkert är
att fler kvinnor
kommer att dö
om de inte hittar
mördaren.
Zack är den första actionladdade
delen i Herkulesserien, skriven av det nya författarparet Mons Kallentoft och Markus Lutteman. Över serien växer ett ödesdrivet
relationsdrama fram, där den komplexe antihjälten Zack liksom en modern Herkules slits mellan två världar.
Herkulesserien är en ny romanserie,
fritt baserad på myten om Herkules
tolv stordåd, vilket sakta vävs in i historien i takt med att läsarna får möta
Zack i det hårda polisarbetet i Stockholms undre värld.

Nyheter på bibliotekshyllan
I Zack har Mons Kallentoft fått möjlighet att förverkliga en dröm om att skriva den stora berättelsen, en roman som
går bortom den klassiska thrillern.
Idén till Herkulesserien är sedan länge
hans, och i samarbetet med Markus
Lutteman kombineras Kallentofts förmåga att skapa en historia och känslan
för det litterära, med Luttemans sinne
för precisa detaljer och högt tempo, och
hans förmåga att gestalta komplexa
karaktärer.

En öppenhjärtig berättelse om den rivande, slitande, uppslukande längtan
efter ett barn.

Längtan bor i mina steg av Klara
Zimmergren

Fler och fler väljer att utesluta socker,
gluten och mjölkprodukter - utan att
vara intoleranta eller ha allergiska
skäl. Istället
handlar det
om ett aktivt
val att äta
bättre, må
bättre men
utan att nöja
sig med tråkiga tröstpris i
form av bleka
alternativ, fullproppade med smakförbättrare och tillsatser.

"Att var singel är en sak. Inget som
måste vara för evigt. Det är det där
andra. Att man är ensam kvinna i 35årsåldern och inte mamma ännu. Det
är något andra är snälla och påminner
en om titt som tätt. Om man nu, av en
händelse, inte skulle ha reflekterat
över det själv."
Som singel såg Klara sina vänner stadga sig och skaffa barn. Själv hade hon
redan ett spännande liv med kul jobb,
fin lägenhet, resor och kompisar. Men
med tiden växte sig barnönskan allt
starkare och en dag bestämde hon sig.
Hon ville verkligen
bli mamma. Men
för att lyckas med
det krävdes något
hon saknade. En
man.
Läs om Klaras jakt
på mannen som ska
ge henne barnet.
Och därefter om de
pirrande första försöken och hoppet
som sakta förvandlas till tröstlös desperation.
Med skarp iakttagelseförmåga och
varm humor lyckas Klara återge vardagslivets komiska situationer - om
singelliv, ensamhet och försöken att
älska sig själv. Om pojkvänner, provrörsbefruktningar och den stora ynnesten att leva med en hund.

Smarta sötsaker : utan socker, gluten och mjölk av Ulrika Hoffer

Tänk att det finns chokladmousse som
man mår bättre av att äta än att låta
bli! Här får du massor av recept på
sunda sötsaker - näringsbomber förklädda till godis och bakverk.

Smarta sötsaker är godis, kakor, bakverk och efterrätter utan socker, vitt
mjöl och mjölkprodukter. Enkla recept,
utan långa och krångliga ingredienslistor, flera bara rörs ihop, formas och äts
som raw food. Andra gräddas och äts
med en klick grädde och färska bär.
Små bitar att hala upp ur skrivbordslådan när det är långt till middagen men
eftermiddagssuget sätter in med full
kraft. Satisfaction guaranteed - utan
baksmällan av blodsockerfall och ännu
värre sötsug efter en stund. Kanske
upptäcker du att du inte blir hungrig
på många timmar, du blir nöjd och belåten, länge.
Välj bland bokens 70 läckra recept.
Vad sägs om chokladmuffins, vaniljoch päronkaka, chocolate chai mudcake
eller ugnsbakade plommon med nötter?

Eller minttryffel, pekanrutor och bountywannabees, wokad ananas med kokoskräm och jordgubbsglass?
I boken får du också kunskap om socker, gluten och mjölkprodukter, vad det
gör med oss och varför det är så lockande. Hur det gullar med belöningssystemet och varför det känns så skönt precis när vi stoppar något sött i munnen.
Många har provat att utesluta socker
helt ut sin kost, och upptäckt att det
går, men att det saknas något - vi behöver det söta också.
Ta en kaka till - med gott samvete!

Gun-Lis Nyman
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