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HURRA! HÖSTEN ÄR HÄR...
Bästa medlemmar,
Sol och vackert väder, havsvattnet
varmt och klart, riktigt som i barn‐
domens dar. Eller som västnylän‐
ningen skulle säga "jo nej, de va
lite myki fin somar".
Myki fina program hade också Por‐
kala UF:s sommar, med god upp‐
slutning och fina hjälpinsatser, än
en gång. En fin sommarfest, härlig
utfärd med litet regnvädersdrama‐
tik och kanske särskilt viskonser‐
ten med sin efterfest, med stäm‐
ningsfulla visor klingande från
danslaven långt in den varma, allt
mörkare augustinatten... fina min‐
nen för livet!
Nu på hösten fortsätter vi igen
med talkolördagarna och jobbar
vidare med upprustningen av fest‐
salen. Här i tidningen finns datu‐
men, klipp ut dem och limma upp
dem på kylskåpsdörren ‐ och fram‐
för allt, kom med, det finns massor
att göra och det är trevligast att
göra det tillsammans!

PORKALA UF
NU OCKSÅ PÅ WEBBEN!
KOLLA UPP VÅRA
FINA HEMSIDOR!

www.porkalauf.fi

På hösten skall man alltid hitta på
något nytt. Vassbukens nyhet är
ett avsnitt från boken "Porkala‐
bygden och dess minnen", läs
mera på följande sidor!
Tjohejsan,
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VI RÄDDAR RIGÅRDSNÄS
höstens talkolördagar fortsätter
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Jobbet fortsätter på Rigårdsnäs.
LÖRDAGAR:
De elektriska installationerna blir

Lördag 25.9
kl. 11.00
Lördag 9.10
kl. 11.00
Lördag 23.10
kl. 11.00
Kom med och förena nytta
med nöje, allas hjälp
behövs!
Ring gärna runt och samla
ihop ett gäng, gott om jobb
finns också för hela famil‐
jen. Korvgrillning brukar
det ju också bli...

färdiga under hösten och väggarna
skall beklädas med värmeisolerande
gammaldags insulitfiberskivor,
som samtidigt blir ett bra underlag
för de nya tapeterna. Väggarnas
nedre delar bekläds med likadan
pärlspontspanel som funnits
tidigare. Sedan skall vi få en ny
ridå som skiljer av scenen, men
i övrigt blir scenutrymmet en del
av hela salen. På så sätt får vi mera
utrymme. Sedan återstår ännu ett
stort arbete, att öppna resten av
festsalens golv och ersätta den
gamla fyllningen med ny, ren linull.
Därtill måste ännu tamburens
väggar och golv snyggas till.

Till höger: Så här trevligt kan det se
ut i festsalen redan i det här skedet.
Erik Uddström och Pentti Aaltonen
ställde ut sina nya tavlor på Konst‐
happeningen i augusti och bl.a.
gruppen Che Guevara uppträdde.
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MEDLEMMAR, ER HJÄLP BEHÖVS!

EFTERLYSNING 1:
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En av de gamla lampkuporna har gått sönder. Kupan är en gam‐
maldags rund, stor lampkupa med en diameter på 40,0 cm.
Finns det någon som har eller vet varifrån man kan hitta en så‐
dan?

EFTERLYSNING 2:
Vi skulle gärna hålla kvar det gamla plankgolvet, men en stor
del av golvet måste förnyas. Finns det någon som har eller vet
var vi kan få gamla golvplankor?
Ring gärna Patrick Eriksson, tel. 0500 447 147
eller Jyrki Tolvanen, tel. 0500‐608 354
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SOMMARUTFÄRDEN 15.7.2010
bildkavalkad

Det verkar nog inte riktigt
som om Anki Lybeck eller
Sune Häggström skulle tro
på precis allt som Erik
Uddström berättar...
Uppe till vänster:
Stiliga herrar vid vattnet,
inte de heller helt över‐
tygade...
...men skojigt hade ju alla
tills regnet kom!

PORKALA-VISAN 7.8.2010

Återupplivandet av Porkala‐Visan blev en succé. Danslaven var fylld till brädden och publiken
fick njuta av både roliga och vackra visor. Lela och Lasse Nybergh uppträdde, likaså Visans
Vänners ordförande Rabbe Nevalainen som här intervjuas av Patrick Eriksson.

Det blev en härlig stämning i den varma augustinatten! Och mycket Andersson: Poeten Dan
Andersson tolkades lyhört av Bosse Andersson. Dottern Frida Andersson sjöng sina egna sånger
och gör en fin karriär som singer‐songwriter. Ovan glada medlemmar på medlemsfest.

LÄS OM VÅR HEMBYGD
Få böcker är så kända för Porka‐
laborna som boken "Porkala‐
bygden och dess minnen", som
utgavs av Holger Schildts förlag
1945. Boken var då en hyllning till
det Porkala som förlorades vid
fredsslutet för 65 år sedan. Ock‐
så om boken handlar om hela
arrendeområdet, från Degerby
till Esboviken, så finns mycket av
intresse för dem som bor i det
"riktiga" Porkala.
Vi kommer fr.o.m. denna höst att
nu och då publicera avsnitt av
boken i Vassbuken. I detta num‐
mer startar vi med det första
historiska kapitlet, som är skrivet
av Alf Brenner. Det
heter
"Bygden stiger fram i historiens
ljus ‐ 1550" och hör till bokens
historiska avsnitt "En bygde‐
krönika i halvsekelbilder".
Trevliga läsestunder!

Pärmbilden på boken "Porkalabygden och dess
minnen" visar den medeltida gråstenskyrkan i
Kyrkslätt. Avsnitten från boken publiceras med
tillstånd av Schildts förlag.

