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Omslagsbilden
Kristi Himmelsfärds Dag – torsdag den 9 maj – klockan 10.30, togs bilden på
Lovisa Johansson-Svedlund och Lilly Tafvelin, när de på eget initiativ gjorde ett
bejublat framträdande på kapellets scen i samband med övriga aktiviteter där.
Flickorna gjorde succé med sitt sångnummer, och kanske var det upptakten till
en kommande karriär vi såg...
*****
Bilderna på sidan 4 visar en del av utställningsmaterialet den här dagen, och här
till höger ser vi batteriet av kakor, en för varje bokstav i alfabetet, som erbjöds alla
besökande på kapellet. Denna dag genomfördes nämligen den annonserade
verksamheten med gökotta, konstutställning, försäljning och kaffe med ”Gigantisk Kakbuffé”. Vid gökottetid, klockan 07.00 på morgonen, var vädret dock
inte idealiskt för utomhusvistelse. Det var kallt och regnade, varför aktuell tipsrunda sköts på framtiden (se sidan 7). Ändå var det några tappra som gav sig ut
– som vanligt utan att få höra någon gök…
När inomhusaktiviteterna på kapellet tog sin början, kl. 11.00, hade regnet
emellertid upphört. Solen lyste visserligen än med sin frånvaro, men temperaturen hade stigit något, och besökarna började infinna sig. De upphängda konstverken och övrigt utställnigsmaterial besågs och beundrades, och trängseln var
tidvis avsevärd även kring de bord där andra produkter utbjöds till försäljning.
Kakbuffén blev en riktig succé, och vid tvåvåningsdisken, där man för endast
60 kr kunde plocka till sig obegränsad mängd av kakor från A till Ö, var det
nästan konstant kö. Åtgången av de 28 kaksorterna var således stor, och uppskattningen av de hembakade alstren var inte att ta miste på. Möjligen var det en
och annan som lät sig förledas till någon kaka för mycket…
Sammanfattningsvis var det en mycket trevlig dag, mycket angenäm samvaro, många trevliga, personliga möten, mycket kaffe och många kakor… Redan
under dagen hördes röster som förordade en repris på denna tilldragelse.

Åkerbärsruta var en av de erbjudna delikatesserna på kakbordet.
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Med hela 28 olika sorters kakor...

...var det inte lätt att välja!
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Bilder från den konstnärliga delen av aktiviteterna den 9 maj.

Olga Nielsen vid sina fantastiska foton med Ira Kits (längst till höger) visade både bruksföremål och ”rena konstverk”.
Grängsjömotiv.

Vanja Ädels akvareller

Ellen Sjödins knypplingsalster.
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Den handikappade ekorren

Ekorren på gräsmattan, alldeles intill syrenen, där den kan fly upp, om fara hotar. Lägg
märke till den minimala svansen, som ju annars hos ekorrar brukar vara stor och yvig.
Någon gång i slutet av februari skulle jag gå ut och fylla på solrosfrön på fågelbordet. Då satt en ekorre på snön under och åt av de nedfallna fröna. Detta är
inget ovanligt, men den här ekorren var ovanlig - för han studsade inte blixtsnabbt iväg när jag kom - som de annars brukar göra. I stället låg den bara kvar,
tryckt mot snön, och först när jag kom alldeles intill kravlade den iväg en liten
bit. Då upptäckte jag, att dess bakkropp verkade nästan förlamad, så den fick dra
sig fram med de små frambenen! En hjärtknipande bild! Jag tänkte omedelbart,
att denna skadade ekorre sannolikt inte hade länge kvar att leva. Ekorrar är ju
helt beroende av sina bakben för att ta sig fram snabbt på marken - och för att
klättra i trän. Och om de inte kan klättra i trän, så blir de lätt ett byte för katter
eller andra rovdjur. Jag trodde således inte, att jag skulle få se denna skadade
ekorre någon mer gång...
Döm om min förvåning, när jag sedan efter ett par veckor åter fick se den här
ekorren under fågelbordet. Nu kunde man se att ett bakben spretade ut åt sidan,
och att svansen var nästan bara en liten hårlös pinne. Men när vår katt Zack
närmade sig, så kunde den i alla fall något raskare än förra gången ta sig fram till
syrenen intill och faktiskt kravla sig upp någon meter i busken. Där blev den då
hängande som livlös över en grenklyka, som om ansträngningen att ta sig dit
nästan tagit kål på den. Jag var i alla fall nästan chockad över att den alls hade
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överlevt så här länge, och vi
trodde nog att den ändå skulle
bli kattmat snart. Men efter ytterligare någon dag satt (eller snarare
låg) den på snön under fågelstugan igen och åt av solrosfröna.
Den låg hela tiden med nosen
mot marken och verkade äta utan
uppehåll - som om den desperat
ville ha i sig så mycket mat som
möjligt på kortast möjliga tid.
Därefter har denna ekorre nu
återkommit nästan dagligen, och
jag har fortsatt att lägga ut en hög
solrosfrön direkt på marken.
Ibland har jag fått se ekorren
och direkt gått och hämtat frön.
Då har den - först när jag kommit ett par meter ifrån - nödtorftigt klättrat upp en liten bit i syren- Här har ekorren tagit sig upp ett par meter i
busken, och den har kommit ner syrenen och sitter och tittar ner på fotografen
och fortsatt äta så fort jag avlägsnat mig en bit. Här om dagen hände detta igen, och då klättrade den upp ca 2
meter i busken. Då gick jag in och hämtade min kamera och tog ett par bilder.
Den här ekorren rör sig sakta och har förstås svårt för att klättra, och även nu blev
den sittande som utmattad i en grenklyka...
Vi har faktiskt börjat bli fästa vid den lille handikappade krabaten och skulle
bli ledsna om katten tog den. Därför stänger vi dörren till källaren, när vi får se
den - om katten är inne - för att den inte skall smita ut och få sig ett skrovmål.
Vi undrar förstås vad som hänt ekorren. Först tänkte vi att den möjligen
drabbats av någon förgiftning eller sjukdom, som gjorde att den hade svårt att
röra sig. Men efter att ha sett den på nära håll och upptäckt att åtminstone ena
bakbenet är rent fysiskt skadat, så misstänker vi snarare att den blivit påkörd av
en bil - eller möjligen skadad av ett rovdjur... Vi fortsätter i alla fall att lägga ut
solrosfrön på gräsmattan, intill syrenbusken - vilket även fåglarna upptäckt.
Både domherrar och talgoxar passar på att förse sig, och det bjuder vi gärna på.
Varje dag väntar vi spänt på att ekorren skall dyka upp, och vi hoppas att den
trots naturens hårda lagar ändå skall överleva sommaren... /SE
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Från månadsmötet den 3 juni
Den vid Krisiti Himmelsfärds dag inställda gökottan blir i stället torsdag kväll
den 6 juni kl. 18.00 GÖKAFTON - möjligen något som är nytt och unikt för
Grängsjö Byalag. Gökens akustiska aktiviteter den gångna veckan ger vissa förhoppningar om att få höra den även nationaldagsaftonen...
Kakbuffén blev, som redan nämnts på annat håll, en succé... Omkring 200
personer lät sig väl smaka av bakverken. Eftersom alla kakor skänktes av sina
tillverkare, så innebar det hela också ett hyfsat tillskott till byalagets kassa. Stort
tack till alla som bakat och alla som jobbade den aktuella dagen!
Tisdagarnas arbetskvällar har pågått en tid. Ytterområdet har städats,
fönster har putsats, och golvet i stora salen har stabiliserats med kilar mot bärande konstruktion. Fler arbetsuppgifter finns.
Inga-Greta deltog i Teaterföreningens träff för en tid sedan. Fler träffar
planeras, och en katalog kommer att ges ut. Teaterföreningens organisation har
förändrats något, men inriktningen är förstås densamma. Byalaget tar gärna
emot föreställningar utifrån sina lokala förutsättningar. Tips välkomnas!
Nordanstigs Föreningsråd hade årsmöte i Strömsbruk den 28/5. Sven
Erik representerade Byalaget. Föreningsrådet har från juli 2010 till december 2012
varit engagerat i 85 olika projekt - till ett beräknat väde av ca 8,5 miljoner kronor.
En betydande utveckling av samarbetet mellan föreningslivet och kommunen
har skett. En omfattande redovisning av ekonomi och konkreta projekt finns
tillgänglig för den som är intreserad.
Röjning vid parkeringsplatsen kommer att utföras av Thomas. Ved från
förra sommarens röjning vid ”baptistmonumentet” bör tas tillvara - och lämpligen upparbetas tillsammans med det som nu avverkats ovanför kapellet.
Loppisprylar finns fortfarande kvar. De bör prissättas och sedan transporteras till loppis för försäljning mot provision (Stocka?). Kan möjligen ske vid
ordinarie arbetskvällar.
Fönstren i stora salen behöver tas ut för rengöring mellan rutorna - men
detta kan anstå till sensommar eller höst.
Några nya medlemmar har tillkommit och hälsas särskilt välkomna! Några
tidigare medlemmar som bor inom ordinarie distributionsområde och får Grängsjö-Bladet utdelat har ändå betalt de extra 50 kronorna för att få bladet med
posten. De har därför fått två ex. Från och med denna utgåva kommer de att få
endast ett. De som är medlemmar i Byalaget och bor inom närområdet får alltså
bladet gratis hemburet. Endast boende på längre avstånd, som får sitt blad sänt
med post behöver betala den extra femtiolappen för portot. Den som möjligen
vill ha två ex. (för att kanske glädja någon bekant med ett av dem) kan förstås få det
- om den extra portokostnaden betalts. Meddela i så fall redaktionen!
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TAKPROJEKTET
Antalet bybor som anmält intresse/möjligheter för arbete med nya plåttaket har
inte varit överväldigande. Om vi skall kunna genomföra projektet, så behövs
konkreta insatser! Anmäl dig om du kan! Du behöver förstås inte binda dig för
hela sommaren eller ett visst antal kvällar. Varje arbetstimme är viktig - och du
behöver inte nödvändigtvis jobba på taket! Det är många moment innan plåtarna kommer dit upp. Men om vi skall hyra byggnadsställningar och köpa plåt,
så måste vi veta att det finns folk för det konkreta arbetet. Plåten kommer tyvärr
inte att krypa upp och lägga sig på taket aldeles själv!
En del pengar till projektet har kommit in, men mer behövs förstås. Varje
hundralapp är viktig! Byalagets bankgironummer är: 396-7221
Vi har sagt det förut: Om projektet skall kunna genomföras enligt planerna
behövs alla gemensamma krafter. Hör av dig till någon i Fastighetsgruppen!
Ove Walldin 0652-21026 eller 070-5649733
Rolf Mattsson 0652-21042 eller 070-3118552
Daniel Wallin 070-2726084
Åsa Wassberg Englund 070-6085129
Mona Franzén Lundin 0652-21017
Även om du inte anmält dig enl. ovan är du förstås mycket välkommen på
tisdagskvällarna.
Nästa ordinarie månadsmöte blir

måndagen den 1 juli kl. 19.00

Bilden från den 15 juni 2012 visar något som sker regelbundet i vår närhet
- utsättning av fångstfärdig regnbåge i Uppgårdstjärn.
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