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Lokalpressen uppmärksammar
Byalagets verksamhet!
Som framgår här nedan, och som väl de
flesta redan märkt, så håller kapellet på att
byta skepnad. Detta har inte undgått
Hudiksvalls Tidning, där vidstående lilla
bild med text fanns med lördagen den 4
september.. Roligt förstås att Grängsjö
exponeras i pressen. Snart blir det
kanske bekant för alla att Grängsjö är
ett fantastiskt ställe att bo på...

Några är flitiga!
Ett antal av byalagets mest hängivna medlemmar
har under
sommaren slitit med skrapning och förarbeten och till sist
målning av kapellet. Nu har arbetet framskridit så långt att hela huset bytt färg och blivit
”falurött”. Dock är färgen inte Falu Rödfärg, utan oljefärg med den kulören.
Bilden nedan togs den 5 september, när fortfarande viss målning återstod.
Kapellet har nu sannolikt återfått den ursprungliga färgen - åtminstone något
som är mer likt denna än den mycket ljusa färg vi sett på senare år.
Nytt namn
Förslag till nytt namn på vår samlingslokal ”Kapellet” efterlyses! Kanske kan vi
på nästa årsmöte fastställa det nya namnet?
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Den gångna månaden
Kapellets exteriör har förändrats alldeles påtagligt, vilket väl ingen har kunnat
undgå att märka, och som även framgår av sidan intill. Några skall ha mycket
beröm för flitigt arbete!
Häcken vid kapellet har klippts, och det har städats efter klippningen.
St Erikskretsens syförening har upphört, och de pengar som fanns i kassan
har skänkts till byalaget. Tack för det! Det här innebär också, att luciafesten i år
kommer att arrangeras av byalaget, och att byalaget likaledes ansvarar för att det
finns föremål till den traditionella auktionen. Möjligen är dock förändringen
endast organisatorisk - så att i praktiken samma människor som tidigare kommer att bidra med sina insatser...
Cykelturer till traktens fäbodvallar har fortsatt, och den 11/8 gick färden till
Nybodvallen (se bild här intill.
Foto: Stefan Kasos).
Surströmmingsskiva genomfördes traditionellt den 20/8. Den
väldoftande delikatessen lockade
33 personer (bild på sid. 4).

Kommande aktiviteter
Öppet hus i kapellet återupptas onsdagar från och med den
6 oktober, då alla är välkomna
för opretentiös ”snack- och
fikasamvaro” - liksom förra sä- Från vänster: Ellen Sjödin, Inga-Lisa Nordin, AnnNorlin,
Inga-Greta
Mattsson
och Urban
Norsongen från kl. 11.00 på dagenKristin
och några
timmar
framåt.
Vid starten
kommer
Nybodvallen Trevligt
den 11 augusti
i år. kan ta med och
hembakat tunnbröd att finnas lin.
till försäljning.
om man
sälja till vänner och bekanta. Alla inkomster till byalaget behövs!
Den 8/10 planeras en ”festkväll” på kapellet, då invigningen av den införskaffade bild- och ljudanläggningen skall invigas. Närmare uppgifter om detta kommer att anslås på vanligt sätt. Sannolikt blir det i alla fall både förtäring och
underhållning.
Studiecirkeln om hus och gårdar i Grängsjö återupptas. Besked om tidpunkt
kommer att meddelas senare.
Sponsorer
Bidrag till byalaget har lämnats av: Hälsingeprodukter, Björn och Åsa Englund, Thomas Lundin, Urban Norlin, Ola Wahlman, Ove Walldin, Gunnel
Östman och St Erikskretsens syförening.
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Omslagsbilden
Trots att det fortfarande knappt är höst, kommer här en vinterbild. Den togs på
Gränsesjön i mars 1959, och kameran är riktad mot norr. Utbudet av fritidssysselsättningar var på den tiden begränsat. Visserligen hade TV just kommit,
men de svartvita utsändningarna skedde enbart kvällstid ett par timmar. Datorer
fanns inte, liksom förstås inte heller mobiltelefoner och diverse elektroniska spel,
som numera översvämmar marknaden. Fiske var ett självklart alternativ för både
unga och äldre, och på vårvintern, då snön på isen smält ihop och solen började
värma skönt på dagarna, var pimpling och angling på Gränsesjön ett uppskattat
nöje. Här ser vi från vänster: ”Busk-Lasse”, Rolf Bolander, Birger Bogstag, Börje
Carlén, Anders Eriksson och Sven-Erik Nordlund. Och bakom kameran förstås
en annan Sven Erik, numera ingående i redaktionen för detta blad.
Bild- och ljudanläggning
Ansökan om ekonomiskt bidrag från Länsstyrelsen resulterade i att vi har fått
möjlighet att för en blygsam kostnad införskaffa en fin bild- och ljudanläggning.
Vid ett par styrelsemöten har frågan behandlats. Offerter på dataprojektor med
kringutrustning har begärts in, och inköp av utrustning för att så långt möjligt
utnyttja nämnda bidrag pågår. Vi får alltså 75 % av köpeskillingen i bidrag, dock
max 22 500 kr, varför det optimala blir ett inköp för 30 000 kr. Efter införskaffande
av nämnda utrustning torde våra lokaler bli betydligt mer attraktiva för uthyrning till företag och föreningar. Dessutom kan vi förstås själva anordna t.ex.
”filmkvällar” eller annat trevligt med hjälp av den nya utrustningen. Ett riktigt
lyft för byalaget!

Surströmmingsskiva på kapellet den 20 augusti, innan förtäringen har börjat. Foto:Stefan Kasos
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