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Omslagsbilden
Som bekant blev årets gökotta i princip inställd - även om några tappra trotsade
regnet och gick ut den aktuella morgonen, Kristi Himmelsfärds Dag. För att
demonstrera byalagets enastående kreativitet och innovativa förmåga ersattes
nämnda evenemang senare av en ”GÖKAFTON”– på självaste nationaldagen,
den 6 juni. Axel och Helena stod huvudsakligen för arrangemanget, som de skall
ha all heder av. Som namnet antyder genomfördes det hela just om aftonen. Och
göken hade anpassat sig till den nya tiden, vilket den demonstrerade genom att
låta sin stämma höras över nejden... Se det var en riktig GÖKAFTON! Kanske
var det den första i sitt slag i hela Sverige - ja, möjligen i hela världen! Eller har
någon ens hört talas om någon gökafton tidigare?
Men så till omslagsbilden: Den hör ihop med nämnda afton och visar Gunnel Östman och Ola Wahlman åkande på en flakmoped, som framförs av Johan
Norlin. Johan var nämligen vänlig nog att efter den genomförda gökaftonen
med hjälp av detta fordon skjutsa hem de båda passagerarna till deras respektive
hem.
På bilden här nedan syns större delen av ”gökaftonssällskapet” på den traditionella fika- och korvgrillningsplatsen. Anna Johansson tog både omslagsbilden och bilden på hela sällskapet här nedanför. Redaktionen tackar särskilt för
bidragen!
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KULTURKNUTTERS väl mottagna i Grängsjö

Här kommer kolonnen av motorcyklar västerifrån - och dirigeras ner till parkeringen vid Lundins
För den icke initierade kanske ovanstående rubrik kräver en förklaring. ”Kulturknutters” är ett MC-gäng bestående av ett antal Radio Gävleborg-lyssnare, under
ledning av radioprofilen Hasse Persson – som alltså själv är ”knutte”. För sjunde
året i följd genomförde man nu torsdag den 4 juli en ”hemlig tur”. Den startade
på morgonen vid Forngården i Delsbo, och via bl.a. Friggesunds Plantskola och
Ersk-Matsgården kom man alltså slutligen till Grängsjö, där det bjöds på lunch i
form av köttfärssoppa, samt kaffe och kaka efteråt. Omkring 135 motorcyklister,
inkl. två motorcykelpoliser, och därutöver ett tiotal funktionärer anlände planenligt
vid tvåtiden. Motorcyklisterna kunde parkera sina maskiner nere vid Lundins, där
det fanns gott om plats och stadigt underlag. Sedan förflyttade man sig till fots

Man samlas på planen framför kapellet och får information av Hasse Persson innan lunchen intas
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Matfriska knuttar har slagit sig ner vid borden och låter sig väl smaka. Inga-Greta Mattsson till höger i bild ser till att allt fungerar.
upp till kapellet, där riksspelman Thomas von Wachenfeldt stod i den nyligen
uppförda ”predikstolen” uppe vid den nu frilagda bergväggen och tog emot med
fiolspel. Trots sitt förflutna som hårdrocksgitarrist trakterar han fiolen med bravur, vilket kanske också är något av en förutsättning för att bli utnämnd till
riksspelman. Bergväggen bakom gjorde att musiken hördes ända ner till Lundins!
Vid samlingen på kapellets gård klargjorde
Hasse Persson sedan vad som gällde och vad
som skulle ske under uppehållet i Grängsjö.
Därefter tågade alla in och satte sig vid de färdigdukade borden inne i kapellet – d.v.s. de som
fick plats. Ett tiotal fick äta i det uppställda
tältet på gården, och några föredrog att sitta
helt ute i det fria vid den permanenta utemöbeln.
Det föreföll som om man var nöjd med
förtäringen, och det var en strykande åtgång på
soppan. I Carole Tärnudds reportage i HT
dagen efter framgick också, att ”kulturknuttarna” tyckte, att de ingenstans hade fått så
gott mottagande som i Grängsjö! Ett utmärkt
betyg förstås - framför allt till byalagets damer.
Efter maten och kaffet samlades man ute
Hasse Persson intervjuar Täppas
igen, och vädergudarna hade ju varit vänliga
och Thomas von Wachenfeldt
nog att låta det lätta regnet upphöra lagom tills
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Ett hundratal motorcyklar tar faktiskt litet plats!
gästerna anlände, vilket gjorde det hela till en betydligt angenämare upplevelse än
det annars kunde ha blivit. Nu greppade radioprofilen Hasse Persson mikrofonen
igen, och på kapellets trappa intervjuade han både den redan nämnde Thomas
von Wachenfeldt och den inte mindre kände författaren, konstnären och radioprataren Täppas Fogelberg – numera kanske mest känd genom radioprogrammet
”Ring P1”. Nu fick vi bl.a också veta, att Thomas von Wachenfeldt faktiskt bor
inom den administrativa enheten Västergrängsjö, även om bostaden ligger i det
område vi kallar Baståsen (för övrigt det hus där en gång mina morföräldrar bodde,
och där min mor var född).
När det gäller Täppas fick vi veta mer om
hans anknytning till Nordanstig, som han tydligen omfattar med stor kärlek. Som bekant bor
han ju i Jättendal, även om han också har en
lägenhet i Stockholm, där han har planer på en
utställning av de bronsfigurer han, trots sin synskada, anmärkningsvärt nog producerar. I slutfasen fick också Ingrid Berglund framträda som
representant för byalaget – och hon önskade
sällskapet välkommet åter…
Hela detta evenemang, som också resulterade i en utsändning i radions P4, var förstås en
betydande PR-framgång för Grängsjö Byalag.
Täppas Fogelberg med ledsagarinna Men naturligtvis var det förknippat med avse
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Efter lunchen genomför Hasse Persson en
underhållande intervju med Thomas von
Wachefeldt och Täppas Fogelberg på kapellets trappa...

Här är några av dem som kämpade i köket
och såg till att alla gäster fick både mat och
dryck...

värt arbete, och det är många som skall ha
all heder av sina insatser, t.ex. gänget i
Innigårn, som fixade maten. Inga-Greta
Mattsson har kanske varit den som haft
huvudansvaret från början till slut, men
det är verkligen många som ställt upp för
att genomföra denna unika satsning. Ett
avsevärt ekonomiskt tillskott till byalagets
kassa blir förstås också ett resultat... Ett
Polisens resurser användes också. Två MCjättestort tack till alla som hjälpte till att
poliser höll ordning på trafiken...
genomföra evenemanget! /SE
******************************************************************
Välkomna till världen!
På landsbygden får vi vara extra tacksamma för tillskott i befolkningen. Att barn
föds i Grängsjö med omnejd är alltså särskilt glädjande - och nödvändigt, om
inte hela byn snart skall bli ett enda äldreboende... Nyligen har vi begåvats med
tre nya medborgare, som alltså önskas särskilt välkomna!
Martin Mattsson och Linda Stöök har fått dottern Sara
Mats Svedlund och Anna-Karin Uhlin har fått sonen Theo
Thore Härdelin och Helena Högström har fått en son, vars namn inte än är
bestämt. Ett stort grattis till samtliga föräldrar!
Semesteruppehåll
Efter att nu ha presenterat ett ex av Grängsjö-Bladet utan avbrott under 41
månader sedan starten i mars 2010 har redaktionen komit fram till att det av flera
skäl sannolikt inte blir något augustinummer i år. Nästa nummer utkommer
alltså i så fall först i början av september. Redaktionen ber läsekretsen om överseende med detta tillfälliga uppehåll!
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Från månadsmötet den 1 juli
Åtskilliga rönnar i slänten ovanför kapellet har tagits ner och är på väg att bli ved.
Kapning och instuvning i vedboden någon arbetskväll inom kort. Märkningen
av loppisprylar har inletts och skall fortsätta. De sista fem långbänkarna har
sålts. Badplatsen på södra sidan sjön har iordningställts av Ingrid, Sören, Kajsa
och Berra. Sören skall också ordna en liten ”bod” vid badet, där både gräsklipparen och ved till grillning kan förvaras. Förhoppningsvis skall badplatsen bli till
glädje för byborna under sommaren...
HT uppmärksammade nyligen Ingrid Nordlinders mångåriga prydande av
vår ortsnamnsskylt (se sid. 8). Bord och stolar har hämtats från Lundins och är
redan uppställda i kapellet inför torsdagens stora evenemang (se sid. 3 - 6).
Dukningen redan klar. Maten fixas i Innigårn och transporteras därifrån till kapellet. Berit Kasos bakar det bröd som går åt...
Stefan Kasos presenterar förslag betr. Filmkluben och matlagningskurs för
”gubbarna” i byn kommande vintersäsong. Se under kommande aktiviteter, sid. 8.
Fastighetsgruppen rapporterar: Försäljningsdisken till köket klar, liksom
förstärkningen av både lilla och stora salens golv. Sotaren rapporterar bin i skorstenen, varför Anticimex åter måste kontaktas.
Hela 33 600 kr har hittills skänkts till det nya plåttaket. En imponerande
summa! Stort tack till alla som bidragit! Men mer pengar kommer förstås att
behövas till de resterande två etapperna, så fortsätt gärna att skänka pengar Byalagets bankgironummer är fortfarande: 396-7221
Ekonomiskt är takprojektets etapp ett alltså i hamn. Nu återstår själva genomförandet - som avses äga rum den 15, 19, 23 och 29 juli. Arbetet gäller
alltså resning av byggnadsställning, regling och förstärkning av befintligt tak och
läggning av den nya plåten. Arbetstider prel. 08.00 - 17.00 nämnda dagar. Det är
nu det gäller! Om vi skall få ett rejält, tätt och hållbart tak över vårt hus (och alla
övriga investeringar vi gjort där), så behövs det arbetskraft. Betonas att själva
plåtläggningen är en mindre del av det totala jobbet - och att inte alla behöver
klättra där uppe. Det finns arbetsuppgifter även för den som till äventyrs är
höjdrädd!
Den som kan delta någon, några eller samtliga dagar ombeds kontakta
någon i Fastighetsgruppen så snart som möjligt!
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

7

Kommande aktiviteter:
Traditionen med litet längre cykelturer till olika utflyktsmål inleds onsdagen den
10 juli med en tur till Jägarviken. Start vid Innigårn kl. 18.00.
Fredag den 19/7 blir det grillkväll vid badstranden på södra sidan av sjön
kl. 18.00. Ta med dryck och det som skall grillas!
Surströmmingsskiva blir det lördag den 17/8 kl. 17.00. Anmälan senast den
14/8 till Ove Sjödin 0652-21155, eller Carin Walldin 0652-21026.
Stefans förslag är att Filmklubben kommande säsong förändras på så sätt att
den blir helt avgiftsfri - mot att någon varje gång tar på sig att baka något till fikat
efteråt. Dessutom kanske några onsdagskvällar ersätts av söndagsmattinéer, med
filmer för barn. Kanske också totalt ett mindre antal filmer än föregående år.
Ett annat förslag från Stefan är att anordna en enklare matlagningskurs för
intresserade herrar i byn. Det hela skulle i så fall bli väldigt enkelt och anspråkslöst
och innebära att man kurskvällarna under kunnig ledning tillsammans lagade
den mat som man sedan äter tillsammans. Kanske kunde kompetensen i slutet på
kursen ha stigit till en nivå som gör att man till och med skulle våga bjuda några
gäster (damer?) på den mat man lagat... Det hela är förstås också avsett att bli en
form av trevlig samvaro runt temat mat. Den som tycker att det låter som en bra idé
och skulle vara intresserad kan höra av sig till Stefan Kasos - 070-5114709.
Nästa ordinarie månadsmöte blir

måndagen den 5 augusti kl. 19.00

Våra dagstidningar fylls ofta av rapporter om krig, naturkatastrofer, brottslighet, sjukdomar och allsköns elände. Men
ibland dyker det också upp något litet
positivt inslag. Ett sådant publicerades
den 13 juni av Hudiksvalls-Tidningen.
Då visade man nämligen ovanstående bild, som därmed blev välförtjänt uppmärksammad. Samtidigt avslöjades också - för dem som inte redan visste det att det är Ingrid Nordlinder, som varje sommar sedan tio år pryder vår ortsnamnsskylt med blommor (Lyckoklöver dessutom!). Ett lovvärt privat initiativ, som
förstås Ingrid skall ha all heder av...
Grängsjö, den vänliga byn, där man till och med pryder ortsnamnet med
blommor... Det låter väl fint! Kanske kan vi bybor försöka leva upp till det
epitetet och vara litet extra vänliga mot varandra. Litet vänlighet kostar ju så litet
- och är ju åtminstone hittills helt skattefri!
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