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

Trivsamt på Elgmossen

Kom ihåg att:
- delta i cykelorienter-

ingen som pågår i september. Mera info och
karta fås från
www.portomuf.fi mot slutet av sommaren.

Nästa Pörtom Nytt
utkommer i oktober.

Laura Ehlers bor tillsammans med sin sambo Magnus och deras son i ett
renoverat hus på Elgmossen. Laura kommer ursprungligen från Borgå
men hon och Magnus träffades då de båda studerade till agrologer i Åbo.
Det var alltid självklart
att de skulle bosätta sig i
Pörtom efter studierna
eftersom Magnus har jordbruket här.
- Jag visste vad som väntade redan från början
säger Laura skämtsamt.
Laura arbetar på Snellmans Köttförädling med
kvalitet och uppföljning
inom svinproduktion. Hon
fungerar som kontaktper-

son för producenterna.
Laura besöker kontoret i
Jakobstad en dag i veckan, resten av tiden arbetar hon hemifrån.
- Det går bra att köra
sommartid men vintertid
är det tråkigt säger Laura.
På fritiden tycker hon om
att motionera och promenerar gärna med hunden.
Därtill gillar hon att läsa
då det finns tid och ro.

förvånansvärt snabbt att
bli bekant med folk. Hon
blev bjuden på en ost– och
vinkväll precis efter att
hon flyttat till byn och redan där lärde hon känna
folk. Sedan började hon gå
på kurser och var bl.a.
med i kaffeserveringen på
revyn.
- Bara man bjuder till lite
själv så lär man nog känna
folk. Magnus brukar säga
att jag känner mera folk i
byn än han gör berättar
Laura leende.

Hon trivs väldigt bra på
Elgmossen och i Pörtom.
Det blir lite mörkt vintertid då det inte finns nåNamn: Laura Ehlers
gon vägbelysning på ElgBor i:
Elgmossen
mossen men annars är
Familj: Sambon Magnus
allt bra.
Laura tycker att det gick

och sonen Oskar
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Backback, vinnare i byafrågan
Lördagen 5.4.2014 ordnade Pörtom
uf Byafrågan, en frågesport mellan
Pörtoms byadelar.
5 byadelar hade letat upp de skarpaste i området och ställde upp
med ett lag. Reglerna för att bilda
ett lag var följande: båda könen
skulle representeras, en person
skulle vara under 30 år, en över
50 år och den tredje valfri. Personerna ska också ha eller ha haft
adress i Pörtom.
I frågesporten ställdes 39 frågor
om allmänna ämnen, så som flaggdagar, kemi, film och formel 1.
Lagen fick också känna igen kryd-

dor, musikstycken och personer. Efter sista frågan hade
tre lag samlat ihop samma
antal poäng och för att utse
vinnaren ställdes en utslagsfråga. Laget Backback kom
närmast och utsågs till vinnare. Pilkbacka kom på en
andra plats och Sjättåget tog
tredje platsen. Evenemanget
hade fått bidrag från Harry
Schaumans stiftelse och därmed fick lagen presentkort
till M-Pörtom Handlin på 100 €,
50 € och 20 € per person. Stubbhagen och Pellasback fick tröstepris.

Vinnarlaget: Sofia Stoor, Fanny Brännback och Christian Petersson

På gång i byn
Pappersinsamling

Simskola

Barnens kalasturné

Sommarens simskola är 9-24 juni
för de yngre. Den är för barn födda
år 2007 och tidigare. Simskola för
äldre som kan simma 200 meter är
mellan 25 juni och 9 juli. Barnen
är födda 2004 eller tidigare.

Barnens kalasturné turnerar för
nionde sommaren i rad. I år består
programmet av teater, "Nicke Nyfiken på äventyr" och musik med
Apan Anders, samt pyssel och servering.
Pris: 10 €/biljett, familjebiljett (4
personer) 30 €. 0-1-åringar gratis.

Sommarfest

Kyrkogårdsvandring

Ärevarvet 18.6.2014

Norra Pörtoms allaktivitetsförening bjuder in till sommarfest
6 juli vid Rönnholms f.d. skola.
På programmet finns sång, musik, festtal och kaffe. Programmet
börjar kl. 13:00. Klimpsoppa serveras före programmets början.

Guider från Närpes Guideklubb
berättar om levnadsödena för olika
personer som vilar på kyrkogården. Detta sker 8 och 22 juli kl 18.

Under en timmes tid springer, går
eller stavgår du så många varv du
hinner. Alla deltagande juniorer
får en glass, vuxna kaffe. Alla juniorer som har en sponsorsumma
på minst 50,- får en t-skjorta. Minimisponsoravgift är 12,-. Sponsorlistor kan fås av Anki Häggkvist tel. 050-594 6941.

Årets pappersinsamlingen blir
lördagen den 7 juni med start kl 9.
Det är samma rutter som tidigare
år så det är bara att lägga ut buntade tidningar vid vägkanten med
snöre runtom. Om man har stora
mängder papper kan man kontakta Leif Ek i förväg på 0500-777524.

Pris 5 €, kaffe ingår.
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Sportklubben informerar
Sportklubben har många aktiviteter på gång i sommar. Här följer
ett sammandrag av dessa.
Idrottsskola 2.-6.6. 2014
Friidrottsskola hålls på sportplanen kl. 10.00-11.30. Idrottsskolans dragare är Isabelle Nygårds
och Nathalie Sten. Barn födda
2008 och tidigare kan delta. Finns
det yngre barn som är intresserade
går det också bra, men då i sällskap med en vuxen.
Knattefriidrott
Varje onsdagskväll, med början
4.6.2014, kl. 18.30 hålls friidrottstävlingar och -träningar på sportplanen. Kontaktperson: Mikael
Asp tel. 050-581 1917.

Juniorfotboll
Knattefotbollen sparkar igång torsdag 5.6.2014 kl.18.30 på sportplanen. Tränare är Benjamin och Matilda Maars samt Alicia Wahlgren.
De yngre knattarna – flickor födda
2003 och senare, samt pojkar födda
2004 och senare – deltar i Byaligan, knattefotbollsligan i Närpes.
De äldre juniorerna deltar i en juniorturnering i Mosedal på hösten.
Kontaktperson: Mikael Storbäck
tel. 050-590 9944.
Längdskidåkning
Sommarträningar hålls var tredje
måndag med början 2.6.2014 kl.
18.30 på sportplanen. Följande träningstillfällen: 23.6, 14.7 och 4.8.
Träningen varierar från gång till

gång och meddelas närmare på
sportklubbens hemsida. Kontaktperson: Kim Svarvar 040-581 4025.
Motionskampanjen ”I form för
livet” pågår under tiden 14.4.17.8.2014. Motionslådor, där du
kan skriva ditt namn, finns på
samma ställen som tidigare. Så ut
och motionera!
Info om sportklubbens verksamhet
finns på www.portomsportklubb.fi.
Där hittar du också resultat och
bl.a. friidrottens tävlingsgrenar
och ländskidåkarnas träningsställen.

Kurs i Geocaching
närmare 400 skatter. Söndagen 1
juni med start kl 10 kommer hon
att berätta allt om hur geocaching
går till och vad man bör tänka på .
Därefter kommer ni även att tillsammans leta upp skatter i Malax.

Har du någon gång hört om hobbyn Geocaching och funderat vad
det riktigt handlar om. Nu har du
chansen att få svar på alla dina
frågor.
Pörtom UF arrangerar en introduktionskurs i geocaching tillsammans med Annelie Haka. Annelie
har hållit på med geocaching i 7 år
och under den tiden har hon hittat

Om detta låter intressant ska du
anmäla dig till
malinhaka@hotmail.com senast 28
maj. Kostnaden för kursen är 5 €.

Sommaren vid museet
Under sommaren arrangeras traditionsenligt konstutställning under
juli månad vid hembygdsmuseet.
Årets konstnärer är Eva Bergman
och Birgitta Grönvik. Utställningen är öppen dagligen mellan kl 12
och 17.
Sommarmarknad blir det lördag 12
juli mellan kl 10-15. Det finns försäljning av olika typer av produkter

och det serveras även klimpsoppa
från kl 11. Intresserade försäljare
kan ta kontakt på tfn 050-5416092.

Museet får besök av Vasa motorcyklister, Botnia Slowriders, den
2 september från kl 19. Även andra
motorcyklister är varmt välkomna.
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Mera renoveringar på kommande
Ungdomslokalen har de senaste
åren genomgått stora renoveringsarbeten där bl.a. kök, hall och wc
har totalrenoverats. Nu har turen
kommit till fasaden. Ungdomsföreningen planerar att byta ut fasadbeklädnaden på västra och södra
sidan och så ska man måla hela
huset.
- Det blir troligen så att vi kommer
att genomföra fasadrenoveringen
uppdelat på två år för att det inte
ska bli för tungt ekonomiskt berättar Pia Sand som är ordförande för
föreningen.
Arbetet med själva fasadbytet

kommer man att låta byggare att
göra medan målningen planerar
man att utföra på talko.
- Vi hoppas att så många som möjligt kan ställa upp på målningstalko och hjälpa oss säger Pia.
Om du har möjlighet att komma
och hjälpa ungdomsföreningen med
målningen kan du anmäla dig till
Susanna Nordlund på tfn 0503722106 eller på e-post nordlund.susanna@hotmail.com

Sommarvyer från byn

Bilder :Julina Skog
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Morotsoppa
En underbart god soppa som är
väldigt enkel att göra. Ursprungligen från bloggen Pickipicki.
3-4 portioner
500g morötter
1 lök
5 dl grönsaksbuljong
1 dl crème fraiche
100 g fetaost
Timjan
Svartpeppar

grönsakerna samt rejält med färsk
(eller torkad) timjan. Koka i ungefär 10-15 minuter och tillsätt därefter creme fraiche och det
mesta av fetaosten. Mixa
soppan slät med en stavmixer. Smaka av med salt
och svartpeppar. Servera
soppan med lite smulad
fetaost över, pynta med en
timjankvist.

Skala och dela morötter och lök.
Koka upp buljongen och tillsätt

MAT-torg i sommar
Att handla närproducerat är något
som blivit mer och mer populärt.
Nu gör Pörtom Uf det ännu enklare att handla lokala produkter.
Varannan fredag under sommaren
kommer man att ha ett mat-torg
på lokalen där man ska kunna
köpa lokalt producerade varor.
Första försäljningsdagen är inkommande fredag 23 maj mellan klockan 16 och 18.30. Då kommer bl.a..
både kött och fisk att säljas. Man

Folkhälsan donerar varje
år cykelhjälmar till eleverna i förskolan. Så här
glada blev de i år.

kommer även ha möjlighet
att köpa hemlagad bondost
och kalvdans.
Det är öppet för vem som
helst att sälja sina produkter.
Om du är intresserad att delta kan du kontakta Malin
Haka så berättar hon mera.
Från arrangörshåll hoppas
man att många kommer och
handlar.

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

Sommarnyheter på bibliotekshyllan
Det enda jag vet av Majken ÖstSöderlund
"Margaretha. Det där 'h:et' var extra
viktigt. Det brukade mamma påpeka. Jag hette Margaretha med h.
Ann-Sofie Margaretha."
Det är 1960-tal i en liten by i Österbotten. Allt är möjligt. Tbc:n är utrotad, kriget är
bara historier
som männen berättar sinsemellan. Bilarna har
blivit var mans
egendom och på
andra sidan Bottenviken finns
framtidslandet
med Bob-saft och
Gevalia-kaffe.
Men resan till Svärje ställs in, trons
bön biter inte på mammas cancertumör och framtidstron hotas av ett
evigt brinnande Gehenna.
Majken Öst-Söderlund är frilansjournalist och bosatt i Stockholm.
Varsamt, med glimten i ögat och
med barnets blick för de små detaljerna berättar hon om sin uppväxt.
Lågmält och utan bitterhet gör hon
samtidigt upp med den speciella
väckelsemiljö som präglade mångas
barndom vid den här tiden - både i
Finland och i Sverige.

Jag heter inte Miriam av Majgull
Axelsson
Majgull Axelsson tar oss med på en
omvälvande resa genom krigets Europa och efterkrigstidens Sverige. Vi
får följa en romsk kvinna som antar
namnet Miriam och identiteten av en
judinna för att överleva i kvinnolägret Ravensbrück där romer stod allra
längst ner i rangordningen bland
fångarna.
När hon sedan kommer till Sverige

med de Vita bussarna behåller hon
namnet och gör allt för att dölja sitt
förflutna. Hennes hem och familj är
skött till perfektion, hennes utseende
är alltid välordnat och hon är korrekt, lugn och välformulerad i allt
hon gör. Men under den perfekta
ytan döljer sig den stora hemligheten.
"Tårarna stiger henne i
ögonen, hon
får blinka några gånger för
att driva undan dem, och
orden flyger
hastigt genom
hennes huvud, de där orden hon inte
får säga, de där orden hon inte har
sagt en enda gång sedan hon kom till
Sverige. Jag heter inte Miriam."
När familjen samlas runt Miriams
säng för att fira hennes 85-årsdag
tror de att hon blivit dement. Varför
påstår hon annars att hon inte heter
det alla vet att hon faktiskt heter?
Sanningen bakom tatueringen på
Miriams arm, om hur hon blev Miriam, börjar så sakta komma fram och
det är en helt annan berättelse än
familjen väntar sig. Det är en berättelse om självbedrägeri, skam och
utanförskap, om Europas smärtsamma historia, om romers situation och
Sverige under efterkrigstiden.

Förlåt mig av Lesley Pearse

Eva hittar sin
mamma, Flora,
livlös i familjens badkar.
Hon har begått
självmord. Men
en olycka kommer sällan ensam och när
Evas pappa Andrew avslöjar att han

inte är hennes biologiske far, raseras
Evas värld fullständigt. Mystiken tätnar och Eva söker sig bakåt i sin mammas dunkla fotspår, bland annat för att
få veta vem hennes riktige pappa är.
Samtidigt tycks någon vara beredd att
gå till ytterligheter för att hon inte ska
lyckas med detta.

Jakthundarna av Jørn Lier Horst
William Wisting är en erfaren utredare
vid polisen. Han är samvetsgrann, noggrann och sympatisk. Hela sitt yrkesliv
har han ägnat sig åt att jaga brottslingar, men plötsligt kastas rollerna
om. Wisting stängs av från sin tjänst
efter misstanke om att ha fabricerat
bevis i en sjutton år gammal mordutredning. Mannen som dömdes för brottet har släppts. Och Wisting angrips av
både kollegor och media.
Utan tillgång till polisens resurser inleder Wisting en egen utredning för att
ta reda på sanningen. Han får hjälp av
sin dotter, som
är kriminalreporter, men de
är långt ifrån
att lösa gåtan
när en ung
kvinna försvinner och
det kopplas
samman till
det tidigare
mordet.
Nu börjar jakten för att hitta henne i tid.
JØRN LIER HORST (f. 1970) räknas
som en de bästa kriminalromanförfattarna i Norden. Trots stora bokframgångar jobbar han fortfarande som utredare vid polisen i Vestfold i Norge,
och det var efter att själv ha blivit
misstänkt för att fabricera bevis som
han skrev Jakthundarna.

Gun-Lis Nyman

