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Omslagsbilden
År 1975 inföll 1:a maj på en torsdag. Då var jag med familjen hemma från Småland,
och eftersom det var ett fantastiskt vårväder den här dagen, så bestämde vi oss för att
tillsammans med mina föräldrar, Thure och Ingrid, göra en utflykt med bilen. Av
någon anledning hamnade vi på Rödkullsvallen. Jag minns att det fortfarande låg
mycket snö kvar i skogen, och sista delen av vägen upp mot vallen bestod bara av två
djupa hjulspår, där smältvattnet strömmade friskt, så vi fick lämna bilen och gå sista
biten. Vi hade förstås kaffe och matsäck med oss, och vi tog oss friheten att sätta oss
på bron till ”Sjöös stuga”, när vi intog vår lilla måltid. På bilden syns mina föäldrar,
min fru Eva och vår dotter Sara, som då var knappt 1½ år gammal.
Det här var alltså för drygt 40 år sedan, och jag kunde förstås då inte ana, att en av
de bilder jag tog vid det här tillfället skulle bli omslagsbild på nr 66 av GrängsjöBladet... Varken Grängsjö Byalag eller Grängsjö-Bladet var ju då något som existerade i sinnevärlden.
På bilden här nedan ser man mer av hela stugan - och hur bron och broräcket då
såg ut. Om man skulle vilja återställa stugans exteriör i ursprungligt skick, så kan
man alltså här se hur den såg ut.
Som läsaren kanske anar, så var återfinnandet av dessa bilder i mitt digitaliserade
negativalbum något av en ”ahaupplevelse”. Möjligen kan också flera byalagsmedlemar
tycka att det är litet intressant att se bilder på den stuga som nu så oväntat kunnat
införlivas med vårt fastighetsbestånd.../SE
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Här sliter Urban och Ove med att sätta ihop skenorna för montering av
extrabelysningen i stora salen. Foto Owe Walldin.
Något om hälsa
För den som eventuellt fortfarande tror att man blir fet av att äta fett - eller att
mättat fett är hälsovådligt - kan redaktionen meddela, att så inte är fallet. Det
säkraste sättet att bli överviktig - eller att bibehålla sin övervikt - är faktiskt att äta
”fettsnålt”. Snart sagt varje dag kommer oberoende forskning som visar detta.
I dagarna har också publicerats en svensk studie på 1752 medelålders män,
där man jämfört deras matvanor och hjärthälsa. Man följde gruppen i 12 år. Vad
man fann var, att MINSKAT intag av mättat fett (helfet mjölk, smör och
grädde) gav ÖKAD risk för hjärtproblem. Man fann också, att intag av frukt
och grönsaker var bra för hjärtat - MEN ENDAST OM MAN SAMTIDIGT ÅT TILLRÄCKLIGT MYCKET FETT! Märkligt nog tycktes frukt
och grönsaker i stället ge ökad risk för hjärtinfarkt, om man åt en fettsnål kost!
För de flesta låter det här förstås otroligt, men för den som följt relevant
forskning de senaste åren, så är de här resultaten inte alls förvånande. Mättat fett
är helt enkelt nyttigt, medan margariner och andra lättprodukter är ett allvarligt
hot mot vår hälsa. Om det är något vi skall undvika, så är det också socker i alla
former. Och i lättprodukter har man oftast ersatt fettet med socker - för att det
hela alls skall bli ätligt... En bit socker till kaffet är ingen fara, men det är alla
former av socker som tillsätts i nästan all mat vi köper, som är allvarligt på
sikt.Till och med den ärkekonservativa Världshälsoorganisationen (WHO) gick
i mars i år ut och rekommenderade minskat sockerintag. Ytterligare en orsak att
undvika socker är förstås att det s.a.s. är basfödan för cancerceller./SE
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Här kan man se interiören av stugan. Carin Walldin, Eva-Britta Svedlund och
Torgny Östman har slagit sig ner (i väntan på fikat?). Omedelbart till vänster
skymtar den öppna spis, som ger möjlighet att värma upp stugan. Solen lyser in
genom den öppna dörren och ger ett intensivt ljus på Carin, och Torgny blir nästan
bländad av solljuset. Foto Owe Walldin.

Här ser vi en del av den intresserade publiken vid ”Trivsel o flärd” den 28/11.
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Idrott i Grängsjö - fortsättning
Den 4 februari 1947 var det enligt Lasse Anderssons anteckningar ”Skolskidtävling
i Grängsjö”. På sidan före den nedan avbildade ser man att segrare på sträckan 2,6
km var Folke Forsell med tiden 14.25 min. Tvåa var Jan Backman med samma
tid som Gunnar Dahlgren, alltså 15.30. Rätteligen delade dessa två alltså på andraplatsen, medan Sivert Carlsson, Ture Eriksson och Sven Olsson således skulle ha
haft placeringarna 4, 5 och 6.
Det speciella med anteckningarna här är nog ändå, att man faktiskt hade en
”damklass” - Flickor 2 km...
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Från månadsmötet den 2 november
Extrabelysning i stora salen har inköpts och monterats. Takskenorna sponsrades av Gnarps Trä. Ett stort tack till dem! Stort tack också till Urban Norlin, Ove
Sjödin, Owe Walldin och Rolf Mattsson, som monterade det hela!
Trivsel o Flärd, kvällen den 28 oktober besöktes av 60 personer. En mycket
trevlig kväll med mannekänguppvisning och utställare. Viola Schavon var
kvällens speaker. Vi tackar alla medverkande för ännu en lyckad kväll!
Den stora nyheten är att Byalaget fått en Bostuga på Rödkullen, av Pelle
Sjöö (d.v.s. fått köpa den för summan en krona!). Vi är mycket tacksamma för
den ”affären”. Stugan kommer förhoppningsvis att bli ett flitigt utnyttjat utflyktsmål framöver. Ett stort tack till Pelle Sjöö för den ”affären”! Som ett
litet bevis på vår tacksamhet föreslås att Pelle utnämns till hedersmedlem i Byalaget
och utan kostnad erhåller Grängsjö-Bladet så länge han önskar...
Redan onsdagen efter månadsmötet (den 4/11) gjordes en utflykt till
stugan på Rödkullsvallen. Vi hade då ett underbart väder med strålande solsken och god uppslutning. Det var 22 personer som åkte till Stugan och undfägnades med kaffe och smörgås, som onsdagsgruppen gjort i ordning i förväg. Se
bild på mittuppslaget (foto: Owe Walldin)...
Kommande aktiviteter
Planering pågår för anordnandet av en musikkväll under november...
LUCIATRÄNING
Nu startar träningen inför Lucia. Vi träffas första gången
fredag den 13/11, klockan 13.30 i Grängsjö Kapell. De äldre
barnen börjar kl. 14.20. Alla är välkomna att vara med.
Under Luciaträningen bjuds det på korv och saft.
Om du har frågor, så får du gärna vända dig till Anna
(070-2523133) eller till Lovisa i årskurs 6, Gnarps Skola.
Det är helt gratis att vara med.
Luciauppträdandet blir fredagen
den 11 december klockan 18.00.
Ni är hjärtligt välkomna!

Nästa månadsmöte måndag den 7 december kl. 19.00
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