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Omslagsbilden
År 1949 restes stenen i Västergrängsjö till minne av Gnarps första baptistför-
samling, som bildades i oktober 1857. Yngve Fors var med 1949 och kunde i
sina gömmor hitta förstasidans bild, som alltså togs vid invigningen det året.
Då byalaget som bekant fått överta baptistkapellet som samlingslokal får väl
monumentet nästan också sägas ingå i byalagets historia - och i varje fall är det
förstås genom sin placering en del av Grängsjös historia. Stenen  finns för övrigt
i den lilla skogsdungen mellan Carléns (nu Enkvists) och Genbergs (nu Norells)
i Västergrängsjö - eller ca 200 m väster om Ola Wahlmans hem.

Vänstra bilden: Yngve Forss vid monumentet i

Grängsjö,  juli 2011. Bilden ovan: Monumen-

tets text i närbild.

Nedan: Bild från second hand- och loppis-

försäljning på kapellet den 29/10. Många

gjorde fynd till otroligt låga priser...
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Genomförda aktiviteter

Under sensommar/höst har en hel del gjorts betr. byalagets lokaler. Förutom
tidigare nämnda förvandling av golvet i stora salen och uppsnyggning runt
kaminen i lilla salen har bl.a. kablarna till ljudanläggningens högtalare blivit fästa,
båda salarna har städats ordentligt och läckan i yttertaket lagats. Under ”Gott och
Väl-helgen”  den 1-2 oktober såldes ett antal vedsäckar, handstöpta ljus och
hembakat tunnbröd - samt hela 81 st ”gourmétallrikar”. Många stannade till vid
kapellet den aktuella helgen, och fyra bord var uthyrda till lokala producenter.
Helgen innebar ett nettotillskott på ca 4 500 kr till byalagets kassa. Stort tack till
alla som hjälpte till!

Second hand- och loppisförsäljning ägde rum som planerat på kapellet den
29 oktober, och många besökte evenemanget. För 10 eller 20 kr plagget kunde
man skaffa sig en ny garderob, och biblioteket kunde kompletteras för 2 kr per
volym...  Helt galna priser - som ändå innebar en viss förstärkning av byalagets
kassa, eftersom allt var skänkt... Se bild på motst. sida!

Kommande aktiviteter

När vi nu övergått till vinterhalvåret har redan den traditionella verksamheten
med ”öppet hus” börjat - onsdagar från kl. 11.00 och några timmar framåt, och
byalagets nystartade filmklubb har inlett säsongen (se informationen på sidan 4).
För tredje året i följd fortsätter också studiecirkeln om hus och gårdar i Grängsjö
- nu med bekante Bertil Sundin som cirkelledare. Cirkeln kommer att köras
varannan onsdagkväll, d.v.s. de kvällar det inte är filmvisning, och startade den
26 oktober.  Onsdagar är alltså aktiva dagar - öppet hus mitt på dagen, och film
eller studiecirkel på kvällen.

Dags för träning inför LUCIA!

Veronica Jonsäll övar med barnen lördagar kl. 14.00 - 16.00.

Start den 5 nov.

Alla barn mycket välkomna - liksom deras föräldrar!

Det traditionella luciafirandet blir den 9/12

Julgröt den 14/12

TEATER: Fjärilseffekten - Varieté Velociped

Grängsjö kapell den 29 november klockan 19.00

Upplev den innovative muntrummisen Svante Drake, den virtuose multimu-
sikern Erik Petersen samt Bengt Johanssons makalösa utspel i en föreställning
där allt kan hända.   Av och med: Sven Drake, Erik Petersen, Bengt Johansson
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