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Genomförda aktiviteter
Även under semestermånaden juli har byalagets aktiviteter fortsatt. Som torde
framgå på annat sätt i detta blad var kapellet uthyrt för en skolträff den 2 juli.
Uppslutningen var överväldigande. Anna-Karin, Eva-Britta, Ingrid Nordlinder,
Erika m.fl. skall ha en stor eloge för sina insatser den dagen! De mer än 80 f.d.
eleverna vid Grängsjö Skola var mycket nöjda med arrangemanget... De nyinköpta stolarna, som nu kunde ersätta våra gamla bänkar, kom väl till pass och
gjorde att det hela fungerade mycket smidigt.
Under juli har också gjorts ett besök vid monumentet i västligaste delen av
Grängsjö, vilket skapades till minne av Grängsjös första baptistförsamling (vars
kyrkobyggnad nu är vår samlingslokal). Möjligen borde Byalaget ta sig an och
vårda den nu tämligen försummade minnesstenen.
Vidare har de planerade ”onsdagscyklingarna” genomförts - till Byviken på
Orrsjön (där familjen Uhlin bjöd på fika) och till Västansjökullen - den 6/7 resp.
20/7. En gemensam utflykt till den fantastiska trädgården i Gräsåsen, Hassela, har också gjorts. Där kunde man uppleva en storslagen blomsterprakt, och
kaffe med gott bröd till.
Hemmavid har samtliga väggar i hallen vid entrén spacklats och målats,
mattan där har tagits bort, så att det vackra trägolvet kommit fram, och nya inlägg
vid trösklarna har gjort passagen mer ”rullstolsvänlig”.
Vägen till badplatsen har jämnats till för bättre framkomlighet, och en parkering har iordningställts. Gässen har också skrämts bort, till förmån för den
hygieniska standarden vid badet - som på sistone varit livligt frekventerat - och
vassklippningsbåten har varit aktiv i sjön.
Fönstren i lilla salen har putsats, ett tiotal av våra långa bänkar har sålts, och
fler tycks kunna avyttras, så att vi endast behåller så många som behövs för att
komplettera stolarna till det maximala antal gäster som får plats i lokalen.
Ett bord har tillverkats till den planerade rastplatsen nedom vägen, och ytterligare ett är på gång.

Kommande aktiviteter mm
* Grus till nya rastplatsen kommer att ordnas inom kort.
* Röjning av området mellan kapellet och vägen skall genomföras.
* Häcken skall klippas.
*Den gamla mattan i stora salen skall avlägsnas, och trägolvet skall tas fram på
samma sätt som i hallen. Arbetskraft behövs då! Ytbehandlingsform diskuteras..
* Traditionell surströmmingsfest den 19/8 - se nästa sida.
* Höstmarknad den 10/9 med loppis och div. försäljning - se nästa sida.
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Omslagsbilden
Lördagen den 2 juli fylldes Kapellet av hela 85 f.d. elever vid Grängsjö skola.
Eftersom skolan lades ner redan 1958, så var de yngsta över 60 år - och de äldsta
var nära 90. På bilden är det Inga-Lisa Nordin (Wedin) och Karin Sjödin (Andersson) som framför en sång - med anknytning till skoltiden. Båda skrevs in i
första klass vid Grängsjö Skola den 15 augusti 1938.
******************************************************************

Surströmming på kapellet den 19/8 kl. 18.00.
Sång och musik med fam. Jonsell
Anmälan till Gunnel 070-2082851
eller Carin 070-5734355
senast 17/8
Fler nya medlemmar i byalaget har kommit till världen på sistone.
Föräldrarna gratuleras och barnen önskas välkomna! Barn är förstås en förutsättning för att bygden skall leva vidare...

HÖSTMARKNAD
den 10/9 kl. 11.00 - 16.00
Vi behöver föremål till loppisförsäljningen - kläder och
traditionella loppissaker. Ni som har något att skänka,
ta kontakt med någon av följande:
Inga-Greta 0652-21042 - Ingrid 0652-21256
Ellen 0652-21155 - Ann-Kristin 0652-14139
Fortfarande har vi alla tisdagar framöver ARBETSKVÄLLAR.
Kl. 18.00 - 20.00 är alla välkomna. Det finns arbetsuppgifter av varierande slag.
Alla kan bidra med något - komma med uppmuntrande tillrop, om inte annat!
Medlemsavgift i Byalaget är 50 kr/år för en person och 100 kr för en familj. För
den som inte bor inom närområdet och inte heller har möjlighet att läsa bladet på
hemsidan, utan vill ha bladet hemskickat med post, blir avgiften 50 kr högre (100 kr
resp. 150 kr) för portots skull. Avgiften sätts in på Byalagets bankgiro 396-7221
396-7221.
Glöm bara inte att ange vem du är och vad betalningen avser!
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