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Omslagsbilden
Lördagen den 17/8 var det dags för årets surströmmingsskiva på kapellet. Carin
Walldin och Ove Sjödin hade tagit emot anmälningar till evenemanget och ansvarade för det hela. Som framgår av bilden hade de också ifört sig en klädsel som
bidrog till att accentuera det seriösa i sammanhanget. Båda skall ha all heder av
det sätt på vilket de utförde sitt uppdrag. På sidan här intill finns mer dokumentation från den trevliga kvällen...

Tisdagarnas arbetskvällar fortsätter
Under den snart gångna sommaren har tisdagskvällarna ägnats åt gemensamt
arbete, och åtskilliga timmar har lagts ner på vår gemensamma egendom. För att
vi under vinterhalvåret på ett miljövänligt och billigt sätt skall kunna hålla värmen på kapellet, har också en del tid lagts ner på att röja sluttningen norr om
kapellet från den snabbväxande rönnen där, och resultatet har blivit några kubikmeter ved, som de tre senaste tisdagarna förvandlats till lämpligt format för vår
braskamin. Det är förvisso en förmån att på den egna tomten med eget arbete
kunna förvandla den lagrade solenergin (som ju faktiskt veden är) till bränsle för
våra lokalers uppvärmning.

Arbetskväll den 27 augusti 2013. Vedkapning med Kalle Svensson, Urban Norlin och
Ove Sjödin vid kapen. Inga-Greta Mattsson och Ann-Kristin Norlin snyggar till den yttre
miljön i bakgrunden. Men svettigast hade kanske de som var inne i vedboden och tog emot
veden, bl.a. Ellen Sjödin...
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Surströmmingsskiva
Lördagen den 17 augusti var det dags för årets traditionella
surströmmingsskiva på kapellet. Som redan framgått av
förstasidan var det Carin Walldin och Ove Sjödin som
ansvarade för evenemanget. Ett femtiotal byalagsmedlemmar hade infunnit sig och tycktes trivas bra i ångorna
av den jästa delikatessen. För dem som till äventyrs inte
uppskattade denna efter förtjänst fanns också alternativ
föda. Oavsett vilket man föredrog, så var stämningen god.
Vår lokale trubadur Dag-Ove Syversen underhöll med en repertoar hämtad ur
Evert Taubes visskatt. Alla kände förstås igen sångerna - men kunskapen om
texten var oftast dålig - förutom refrängerna. Så trots att många visade sig ha
alldeles utmärkta sångröster, så blev Dag-Ove ofta ganska ensam sångare... Trots
en imponerande körsångstradition i vårt land, så tycks vanliga sångtexter vara
dåligt befästa i minnet hos oss. Utdelning av texthäften före nästa allsångsförsök
rekommenderas.
Den som sponsrade evenemanget med tillräckligt antal burkar av den doftande delikatessen var fiskhandlaren Göran Moberg i Delsbo - både till själva
konsumtionen under kvällen och till priser (en burk vardera) till dem som åt flest
strömmingar. Vi tackar särskilt för detta utsocknes bidrag till byalagets kulinariska verksamhet! Som erkänsla kan byborna kanske inhandla fisk av Moberg, när
han några gånger per år frekventerar våra trakter... Som bekant är ju fisk i allmänhet mycket nyttig mat, även om vildfångad fet fisk från Östersjön tyvärr numera
ofta har höga halter av miljögifterna dioxin och PCB och därför skall förtäras
med måtta. Enligt Livsmedelsverket bör barn och nyblivna eller blivande mammor avstå helt.
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Några arbetskvällar har under sommaren bl.a. ägnats åt fortsatt fällning av rönnar ovanför kapellet. Dels har vi tidigare talat om att frilägga den lodräta bergssidan, och dels blir förstås resultatet också ved till vår braskamin för kommande
vintrar. På bilden syns Urban och Rolf med en del av de fällda rönnarna, och i
bakgrunden till vänster ser man bergväggen.
På bilden nedan syns litet av den ved som blev resultatet av röjningen runt
”Baptistmonumentet” förra våren.
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Avtackning
I samband med surströmmingsskivan den 17/8 avtackades vår sekreterare och
webmaster Jörgen Myhrman. Sorgligt nog för byalaget har han nämligen beslutat sig för att flytta från Grängsjö och återvända till gränstrakterna mellan Småland och Östergötland, där
han har sina rötter. Hans i
sammanhanget uttalade förmodan om att Grängsjö Byalag möjligen är Sveriges bästa
i sitt slag antyder att flytten
från Grängsjö inte är helt
smärtfri. Och i byalaget hade
vi förstås gärna sett att vi fått
behålla Jörgen som Grängsjöbo och aktiv medlem. Det
är med viss oro vi ser fram
emot kommande filmsäsong
utan Jörgen som ”biografmaskinist”, och vår hemsida har ju helt och hållet varit hans verk. Enligt vad
redaktionen erfar har dock Jörgen lovat att på distans fortsätta med att administrera hemsidan - vilket kanske inte får undanskymma det faktum att vi på sikt bör
efterstäva en lokal föryngring på den posten. Förhoppningsvis förbereder sig
tidigare vidtalade Axel för uppgiften.
Hur som helst så vill vi förstås önska Jörgen lycka till i rikets sydligare delar.
Tack för dina insatser i byalaget så här långt!
Dag-Ove underhåller
Vid surströmmingsskivan underhölls vi
av vår från Norge invandrade och mycket
uppskattade trubadur Dag-Ove Syversen.
Han har nästan fått oss att glömma konflikten med hans hemland 1905, då unionen mellan våra två länder upplöstes och
Sverige hotade Norge med krig...
Ett krig mellan våra länder är förstås
nu lika otänkbart som att avstå från DagOves regelbundna musikaliska insatser vid
byalagets olika arrangemang. Vi ser redan
fram mot ditt nästa framträdande!
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Etapp ett av takprojektet klar

Efter goda insatser av ett antal bybor är första etappen av det nya plåttaket
avklarad. På bilderna kan man se Urban med takstolsritningen framför sig, den
färdigreglade delen av taket, en hisnande utsikt, samt hur taket såg ut med gamla
takplåten och sedan den nya finns på plats.
Arbetet gick bra. Vädret gjorde också sitt
till. Lagom temperatur och avsaknad av nederbörd gjorde det hela lättare än det annars kunde ha blivit.
Förhoppningsvis skall även kommande
etapp gå lika bra. Och med samma ”flyt”
som denna gång skulle möjligen de båda
kommande etapperna kunna klaras av i ett
moment.
Att utsikten på bilden till höger var
smått hisnande kan intygas av den som höll
i kameran...

Det gamla taket - och det nya. Visst kan man se skillnaden!
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Från månadsmötet den 2 september
Under de två månader som gått sedan förra utgåvan av Grängsjö-Bladet har
förstås allehanda aktiviteter ägt rum. Sålunda har första etappen av takprojektet
klarats av (se sid. 7). Planer finns på ”taklagsfest”... Brandsläckare och brandvarnare har inköpts, och utrymningsplan för kapellet skall upprättas.
Surströmmingsskiva har avhållits (omslag och sid. 3). Sören Hansson har byggt
”förråd” vid badplatsen, som varit tillgänglig och frekventerad under sommaren. Grillkväll vid badplatsen genomfördes den 19/7 - med vindar som var så
friska att de åtta deltagarna fick hålla i sina tillbehör för att de inte skulle blåsa i
sjön. Fem cyklister och tre bilburna deltog i utflykten till Jägarviken den 10/7,
där det också blåste bra.
Den 6/8 plockades alla loppisprylar bort från Innigårn och transporterades
till kapellets vind. Den 20/8 började vedkapningen - och avslutades den 3/9.
Nu finns ved till vår kamin för väldigt många brasor framöver! Sistlidna lördag,
den 31/8 var det lyskväll, och längs Gränsesjöns stränder brann ett stort antal
marschaller. Ett fint och dekorativt sätt att ta farväl av sommaren - även om vi
förhoppningsavis än skall ha litet kvar av den årstiden, innan hösten definitivt är
här... I samband med lyskvällen hade fam. Jonsell satt upp ett stort partytält med
dukade bord, samt ordnat med ”familjeaktiviteter”. Ett fint initiativ. Tack för
det! Kanske behövs mer information i förväg, om man gör om försöket - för att
deltagarna skall kunna bli flera...
Kommande aktiviteter:
Studiecirkeln ”Hus och gårdar i Grängsjö” startar igen onsdagen den
11/9 kl. 18.30 och fortsätter sedan varannan onsdag samma tid. Bengt Nordlund har sammanställt en bok om bastun i Svedbro, och bastukvällen den 18/10
blir det ”boksläpparfest” med försäljning av boken och en utställning med
anknytning till bastuns historia. Alla är välkomna!
Redan nu kan vi meddela att den traditionella Luciafesten i år blir fredagen
den 13/12, och att den lika traditionella julgröten blir torsdagen den 19/12. Mer
information i nästa upplaga.
Diskussioner har förts om ev. matlagningskurs för herrar och kanske annan
gemensam aktivitet med inslag av mode och/eller mat. Diskussionerna fortsätter, och mer information kommer förhoppningsvis i god tid före respektive
aktivitet.
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