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Årsmötet
I måndags - den 4 april - avhölls Byalagets
årsmöte på kapellet. Dagordningens
punkter avverkades utan större drama-
tik, även om aktiviteten hos deltagarna
var hög. Samtliga platser i styrelsen, lik-
som övriga befattningar, är besatta, vil-
ket bör betyda att vi kan se fram emot
ytterligare ett givande år för Byalaget.

Kassören kunde, trots stora utgifter
under året, redovisa ett nettotillskott i
kassan på hela 38 000 kr! Vår ekonomi är

i dag så god att en förändring av våra banktillgodohavanden till konton med
bättre ränta kommer att innebära åtminstone några hundralappar mer i intäkter .

Verksamhetsberättelsen för år 2010 är imponerande lång och innehåller,
förutom de traditionella och återkommande aktiviteterna, förstås bland annat
den omfattande ommålningen av kapellet i somras, samt installationen av vår
förnämliga bild- och ljudanläggning. Även varmvattenberedaren, som gör att
köket numera har rinnande varmt vatten, får väl anses vara en viktig modernise-
ring av våra lokaler.  Särskilt eftersom den underlättar arbetet för den grupp
kvinnor som med gott humör och aldrig sinande energi ser till att det finns
kaffe och annan förtäring vid alla våra sammankomster. De kan nog sägas vara
den oersättliga bas, på vilken hela vår ekonomi vilar, och de utgör sinnebilden
för den anda av trivsel som både är förutsättningen och målet för vår verksam-
het.

Nämnda damer, liksom ett antal övriga medarbetare, som trots sina viktiga
insatser kanske inte uppmärksammas så ofta,  fick  ett erkännande under mötet,
framför allt formulerat av Carin Walldin. Och Jörgen Myhrman fick välförtjänta
ovationer för sin insats att snabbt och elegant ha skapat vår nya hemsida.

Efter mötet bjöds på kaffe med en alldeles fantastisk smörgåstårta (da-
merna igen!), och därefter utnyttjades vår utomordentliga bild- och ljudanlägg-
ning. Stefan Kasos, som under året har gjort en god insats som kassör, visade
sig också ha andra talanger. Han  hade gjort en lyrisk betraktelse över vår hem-
bygd med underbara bilder från Grängsjö och andra delar av hemkommunen,
tagna under ett helt år, och bilderna ackompanjerades av angenäm musik - som
också emanerade från hembygden.

En av detta blads redaktörer bidrog sedan med bilder och film från en
segling till ön Gran sommaren 2007. Där ingick också bilder från ett eget båt-
bygge och seglingen till Gran 1969 med den byggda båten.

Det formella resultatet av årsmötet, styrelsens sammansättning mm, kom-
mer  att finnas på hemsidan - och i nästa nummer av Grängsjö-Bladet.

Sekreterare Jörgen Myhrman och ordförande

Urban Norlin vid årsmötet den 4 april
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www.grangsjo.se
- är adressen på vår nya hemsida, som sedan en tid är i gång. Webmaster Jörgen
Myhrman har gjort ett gott arbete. Nu kan alla med tillgång till Internet bl.a. se var
i världen Grängsjö finns, samt hur man hittar till kapellet. På sidan finns också
alla hittills utgivna nummer av Grängsjö-Bladet, inkl. det du just läser. Efter
hand kommer allt mer information att finnas där, och hemsidan kommer själv-
klart att vara den allra snabbaste vägen att nå ut med ny information.

Musikcafé
Kapellet

Lördagen den 9 april kl. 19.00
Sång och musik med syskonen Jonsell och Per Wetter

Kaffeservering

Aktiviteter föregående månad
Den traditionellt pulkaåkningen och grillningen i backen vid Nordlinders, den 13
mars samlade ett drygt trettiotal barn och vuxna. Alla hade trevligt vid denna till
den annalkande våren associerade aktivitet.

Även fettisdagens samling till bruna bönor med fläsk och kaffe med semlor den 8
mars samlade många Grängsjöbor. Också en trevlig tradition, som är värd att bevaras.
Alla möjligheter till opretentiös samvaro mellan Grängsjöbor måste tas tillvara.

Våfflor!
Onsdag den 23 mars, ett par dagar före rätta
”våffeldagen” åt vi våfflor på kapellet. Som vanligt
gjorde damerna i köket en fullgod insats. Det var
också ovanligt många som hade kommit till denna
onsdags ”öppet hus”. Möjligen var det just våff-
lorna som lockade... Lilla salen var praktiskt taget
fullsatt. En av dem som lät sig väl smaka var Ove
Sjödin. Bilden visar kanske att det inte var något fel
på aptiten! Det var en strykande åtgång på våfflorna,
som smakade alldeles förträffligt - vilket redaktö-
ren av egen erfarenhet kan intyga. Den här formen
av kohydratrik föda gör uppenbarligen att strikt
LCHF-kost, trots väldokumenterade hälsofördelar,
inte blir ett alternativ för alla...
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Omslagsbilden
På 1950-talet var Grängsjö Skola fortfarande en aktiv och välfungerande folk-
skola. Den trädgård som hörde till lärarbostaden innehöll välskötta fruktträd,
som gav dignande skördar, och vi barn fick under höstterminen vara med om att
bärga all frukt. Bilden av klasserna ett och två (”småskolan”) läsåret 1951-52 togs
i nämnda trädgård. Bakom barnen står ”fröken”, Maja Stenberg. I översta raden
från vänster: Margareta Walldin, Anna-Märta Hansson, Gudrun Svedberg, Isa
Enander och Ingrid Olofsson. I nedre raden: Rolf Johansson, Sven Erik Nordin
och Sture Hansson.  /SE

Några ord från redaktionen
Bilden på februarinumrets förstasida  (Grängsjö-Bladet Nr 12) har tagits av Sven
Erik Olsson och ingick i den samling som han frikostigt delgav Byalaget i sam-
band med fotoutställningen hösten 2008. Redaktionen har tidigare alltid angivit
ursprung för de bilder som inte tagits av redaktionen själv och ber om överse-
ende för att så inte skedde denna gång. För övrigt har Sture Hansson bekräftat,
att bilden på de tre kända - och välklädda - Grängsjöborna har tagits på gården
hos Hanssons på Orrsjön. Sture känner igen såväl den gamla vedboden i bak-
grunden som den hund man ser i bildens nedre kant.

Hemsidan
För den som eventuellt läste föregående sida slarvigt, så upprepar vi här adressen
till vår nya hemsida. Den är:

www.grangsjo.se

Om nu någon ändå missat hemsidans adress, så vill åtminstone inte redaktio-
nen ta på sig ansvaret för detta! Vår förhoppning är också, att allt fler kommer att
besöka hemsidan och kanske själva bidra med material där.  Det absolut snab-
baste sättet att ta reda på ”senaste nytt” om Byalaget och dessa aktiviteter är
självklart hemsidan!

Medlemsavgift
Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift - 50 kr/år för en person, och
100 kr/år för en familj. Avgiften kan betalas med det inbetalningskort som
medföljer detta nummer - eller på annat sätt - till bankgiro 396-7221396-7221396-7221396-7221396-7221. Glöm
bara inte att ange vem du är och vad betalningen avser!

SKOLTRÄFFEN
Planeringen för skolträffen fortsätter. Datum är alltså bestämt till

lördagen den 2 juli.
Besked om deltagande bör lämnas senast den 27/6.

Besked kan lämnas till  Ingrid Berglund, tel: 0652-21256 - eller till
Sven Erik Nordin, tel: 0652-14034. Mer information kommer.


