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Omslagsbilden
Bilden på första sidan togs vid en skidtur mellan ”Nolamyra” och Baståsen, i de
västliga delarna av byalagets domäner. Det var lördagen den 11 februari 2012 som
kameran registrerade denna landskapsbild, och som synes var vädret strålande.
Skidföret också vad jag kan minnas. Det brukar finnas ett fint uppkört skidspår från
Baståsen och över Nolamyratäkterna, en slinga på ett par kilometer, och jag kör själv
upp ett spår hemifrån för att komma till detta. Hade hoppats på att ha den möjligheten nu också, men som bekant har vädret på sistone inte varit särskilt gynnsamt
för den som älskar att åka skidor. De mängder av snö vi fick tidigt - och oväntat - på
en ännu inte frusen mark, har numera redan till största delen smält bort. Plusgrader
och regn har gjort att anläggning av skidspår blivit en omöjlig uppgift. Men än har vi
förstås större delen av vintern kvar, så jag hoppas än att få använda skidorna mer än
jag fick tillfälle till föregående säsong. I lagom kuperad terräng och med fina spår är ju
skidåkning en synnerligen njutbar form av välgörande motion. Och påfrestningen
på kroppen blir i flera avseenden mindre än t.ex. vid vanlig löpning. Om man inte
råkar köra omkull på något olyckligt sätt, så är skaderiskerna mycket små.

Den lille grå gubben…
Efter någon vecka med temperatur ganska nära nollan blev det så plötsligt minus tio
ett par nätter. Jag hade tillsammans med grannen Anders precis hunnit utnyttja tre
dagars perfekt väder för skogsarbete och fått ihop några kubikmeter ved. Nu skulle
det ha varit i kallaste laget, tänkte jag, när jag hämtade tidningen. Hann sedan precis
tänka, att min småväxte vän i luva och vadmalskläder kanske också tyckte att det var
kallt nu, även om hans kläder såg ut att kunna stå emot kylan bra. Tanken hade bara
kommit för mig – så märkte jag att någon betraktade mig… Mycket riktigt! Där stod
han, med det vänliga lilla leendet under sitt yviga skägg. Han skrattade till, så att
toppen på hans luva guppade, när han märkte min förvåning.
Efter alla tidigare möten borde jag ju inte längre bli förvånad. Men eftersom jag
aldrig får någon förvarning, så blir överraskningsmomentet lika kraftfullt varje gång.
Plötsligt bara står han där. Ungefär som när man någon gång haft förmånen att se en
lekatt (hermelin) i naturen. Man kan stå och titta på den vita snön t.ex. vid en
stenmur eller rotvälta – och plötsligt finns hermelinen bara där, utan att man förstår
hur det gått till. Och sedan behöver man bara blinka en tiondels sekund, så är den lika
oförklarligt borta. Det verkar rena trolleriet, och man får gå fram och titta på spåren
för att övertyga sig själv om att det inte bara var en synvilla.
Fast någon lekatt har jag förstås aldrig kunnat tala med… Den här lille gubbens
knarriga gammelmansröst har jag däremot fått höra några gånger, och även om jag
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verkligen kunnat tala med honom, så har jag egentligen blivit mindre klok
för varje gång vi träffats. Och trots att han en gång följt mig genom skogen till
den lilla grå stuga, där han sade sig bo, så har jag aldrig lyckats återfinna den. Än
i dag kan jag undra, om jag drömt detta, eller om det verkligen hände som jag
minns det hela. Trots att han, precis som nu, förefaller precis lika verklig som jag
själv och jag ser hans glittrande ögon med en humoristisk glimt i, så måste jag
ändå undra. Men när jag sluter ögonen och öppnar dem igen – så står han
faktiskt fortfarande kvar. Och med samma roade leende på läpparna.
- Du blir lika stöss varenda gång du sir mä, säger han så…
- Ja, det är väl inte att undra på. Du kommer ju alltid lika ljudlöst och
oväntat. Hur bär du dig åt för att inte höras? Frågar jag…
Han pekar då leende på sina skinnskor…
- Mjuke skor… Hörs ingan, när ja går…
- Men jag borde väl ändå ha sett dig, innan du bara står här!
- Hä beror på va man tänk på hä! Hä ä svårt å si hä sôm man inte kan
tänke på…
Jag försöker förstå vad han menar – och jag vet ju också, att vi alla har väldigt svårt
att se och uppfatta något vi aldrig tidigare sett. Allt nytt och ”konstigt” blir i
någon mening ”obegripligt”, och vi vill gärna hitta förklaringar som stämmer
med vår egen världsbild. Men jag har ju ändå sett gubben ett antal gånger nu, så
nog borde jag kunna se honom, innan han bara finns alldeles intill mig!
Nu ser gubben allvarligt på mig, och jag ser en djup rynka i pannan, som om
han grubblade på något...
- Men nog vet du fôl att hä ä flere som ha sitt mä... Sô du ska inte tro att du
ä alldeles ensammen... Hä ä flere sôm tänk på mäg - å då sir dôm mä å... Fast
ungdomman äre varrer mä... Dôm tror snart bare hä dôm sir i TV dôm.
- Å för resten ska du inte tro att hä går å läre fôlk att dôm ska äte rektigen mat
heller e´... För ôm dôm ha hört på TV:n dän att hä går å äte va sôm helst sô tror
dôm på hä... Änna tess dôm blir sjuk...
Gubben skakade uppgivet på sitt grånade huvud... Och nu förstod jag verkligen vad han menade - utan att han behövde förklara. Fast kanske tyckte jag att
han var litet väl kategorisk. Nog finns det ungdomar som tänker själva och inte
bara sväljer all reklam och och felaktigheter som de hör på TV. För övrigt är väl
TV numera nästan passé för ungdomar. I dag skaffar man sig kunskaper på
”nätet”, d.v.s. Internet, med hjälp av dator, surfplatta eller smartphone. Visst
finns det sedan också människor som redan begripit, att man behöver ge kroppen de näringsämnen den behöver för att den skall fungera väl. Jag skulle precis
säga det till gubben, när han som vanligt plötsligt bara var borta. Precis som en
lekatt! Och jag står där åter med ett antal obesvarade frågor../SE
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106 år gammalt vykort
Redaktionen har fått för sig,
att det hos läsekretsen kan
finnas ett visst historsikt
intresse. Därför är det glädjande, att Barbro GunsthNorlin låtit oss ta del av ett
vykort från 1910. Det tackar
vi för! Barbro fick nyligen
kortet av en bekant, som
kände till detta med att kapellet numera är byalagets samlingslokal. Vykortet är
poststämplat i Bergsjö och avsänt från Grängsjö. Som synes föreställer motivet
på kortet just vårt kapell, som här kallas ”Salemkapellet”. Eftersom den skrivna
texten kanske är svår att tyda, så har jag ”översatt” den här nedan. Förhoppningsvis är tolkningen något så när korrekt - möjligen med undantag av namnet på avsändaren, vilket är svårt att tyda.../SE

Grängsjö den 28/12 1910
Bästa broder! Frid av Gud! Sedan jag kom hit har jag fått veta, att ”de tu
blivit ett”. Jag har då förmånen att lyckönska, och må Gud välsigna Eder. Må
ni bliva till stor välsignelse för Guds församling. Gud har välsignat oss här,
måtte han så göra i fortsättningen. Jag hoppas att han välsignar dig i arbetet.
Många hälsningar och lyckönskningar följa till Eder från vännen Alfr. Claesson
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Musikalisk underhållning - och ”tårtfrossa”

Fredagen den 25 november kom Hanna-Karin Berglund och Elena Gradin till
kapellet och underhöll oss med sång och musik. Deras musikalitet och sångröster lämnar inget mer att önska, och det trettiotal bybor som bevistade tillställningen fick verkligen valuta för den blygsamma entréavgiften - som dessutom berättigade till obegränsad konsumtion av det dryga tiotalet tårtor som
erbjöds till kaffet. Tårtorna var ”hemgjorda” och framställda av flitiga byalagsmedlemmar. Flickorna ackompanjerades delvis av Hanna-Karins far Åke, som
till sin oförställda förvåning fann ett modernt, avancerat elektroniskt piano
inuti skalet av det gamla akustiska pianot. Han blev så hänförd av dess möjligheter att han till åhörarnas glädje avslutade föreställningen med ett eget improviserat stycke på pianot - som med en enkel knapptryckning också kan fås att låta
t.ex. som en kyrkorgel... Stort tack till sångerskor och ackompanjatör!
Om inte vi Grängsjöbor vore så av naturen anspråkslösa och blygsamma,
så skulle vi snart frestas
påstå, att kapellet kan betraktas som litet av ett
”kulturellt centrum” i
bygden. Men vi vill förstås
inte förhäva oss - och vi är
medvetna om, att liknande aktiviteter föekommer också på andra håll i
kommunen. Särskilt kan
man här kanke nämna
”Kultur-Stjärnan” några
km österut.../SE
Här tar man för sig av tårtorna...
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Samarbete i byalaget
Vid onsdagarnas ”Öppet Hus” sitter
många av oss (särskilt herrarna, är jag
rädd) och pratar, utan att göra så mycket
nytta. Däremot finns det ett antal damer i byalaget, som varit flitiga och verkligen åstadkommit något - som synes
av bilden här intill. De har stickat ett
stort antal rutor, som är avsedda att bli
ett lapptäcke.
Onsdag den 23 november lades alla
lapparna upp på ett par bord, och en
estetiskt tilltalande komposition skapades. Återstår förstås att sammanfoga
lapparna till en enhet - en ”filt”. Avsikten är att det färdiga resultatet skall
kunna visas vid Luciafesten den 9 december - och kanske auktioneras ut och
Blivande filt
förvandla damernas möda till ett antal
kronor i byalagets kassa. Ett närmast optimalt uttryck för samarbetsandan i byalaget,
skulle man kanske kunna påstå.
För att i någon mån rehabilitera herrarnas anseende förtjänar kanske ändå att
påminnas om, hur vi herrar varit i hög grad aktiva vid de reparations- och ombyggnadsarbeten på kapellet som ägt rum på senare år. Till de största projekten hör
förstås renovering och modernisering av köket och läggandet av kapellets nya
plåttak.
Men det viktiga är självklart att vi alla
hjälper till efter förmåga, och att våra ansträngningar bidrar till att så långt möjligt göra lilla Grängsjö till en trivsam plats
att bo på. Eftersom Grängsjö-Bladet är
ett politiskt obundet organ, så skall redaktionen inte här komma med några
synpunkter om hur rikets resurser fördelas mellan stad och landsbygd, vilket annars kunde blivit föremål för åtskilliga
sidor. Men vi vill ändå inte undanhålla
läsekretsen våra synnerligen kritiska tankar beträffande Telias nedläggning av
kopparnätet - med många och svåra komplikationer för en del av oss som bor här.
Det borde inte ha varit orimligt att t.ex.
synkronisera denna nedläggning med
kommande utbyggnad av det optiska Urban och Rolf i slutfasen av takläggfibersystemet./SE
ningsjobbet den 4 maj 2014.
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Demonstrerad effekt av kolloidalt silver
I föregående upplaga av Grängsjö-Bladet fanns mycket information om kolloidalt
silver. Denna produkt har en del nästan magiska effekter, men många tvekar
fortfarande att använda medlet ens utvärtes, trots att det är det kanske mest
effektiva man känner till mot sår och infektioner på kroppen. Även besvärande
tillstånd som psoriasis eller nagelsvamp tycks många kunna bota med hjälp av
detta ”silvervatten”. För en tid sedan beslöt redaktionen att utföra ett experiment. Jag hällde upp två glas vanlig 3%-ig mjölk. I det ena glaset rörde jag ner en
tesked kolloidalt silver, medan det andra var helt obehandlad mjölk. Glasen fick
sedan stå framme hemma i köket under en vecka, utan att någon rörde dem.
Efter den veckan såg glasen ut som på bilden ovan. Den obehandlade mjölken i
glaset till vänster hade förvandlats till en illaluktande sörja, där fettet hade skilts
från vätskan. Glaset till höger - med en tesked kolloidalt silver i - såg fortfarande
ut som mjölk. Inget märkvärdigt vetenskapligt experiment, men det visar i alla
fall, att kolloidalt silver faktiskt har en effekt. Förmodligen alltså i detta fall genom att förhindra effekterna av de bakterier som kunnat bryta ner mjölken.
Livsmedelsverket påstår fortfarande att kolloidalt silver är ”overksamt”.../SE
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Från månadsmötet den 5 december
Vid förra månadsmötet bestämdes att ”svängdörrarna” vid ingången till stora
salen skulle fixas. Redan dagen efter fanns nya gångjärn och ny tätningslist på
plats, med förhoppningsvis förbättrad värmeekonomi som följd. Tack för det!
För övrigt konstateras, att elutgifterna efter montering av luftvärmepumparna
ökat med några tusenlappar per år. I gengäld har vi hela tiden lokalerna uppvärmda, vilket säkert är bra för själva byggnaden - och samtidigt medger användning av lokalerna med kort varsel även vintertid. Mötets gemensamma uppfattning var att det hela var värt pengarna.
Tidigare anskaffat björk- och kråkbärsris har bearbetats och förvandlats till
kvastar. Utegran med belysning har iordningställts. De stickade rutorna har förvandlats till en filt (se bild på sidan 6).
Musikaftonen med Elena och Hanna-Karin den 25 november blev en succé.
Bilder och text på sid 5.
Den skylt som presenterades i förra numret sitter nu, efter en insats av
Urban, på stuggaveln uppe på Rödkullsvallen, varför ingen kan undgå att se att
Byalaget numera är stugans rättmätiga ägare.
Uthyrning av våra lokaler och andra ”byalagsaktiviteter” har under 2016 inbringat ca 45 000 kr. Trots vissa kostnader får förstås resultatet anses som mycket
gott. Som vanligt har naturligtvis ideella insatser av enskilda medlemmar bidragit till detta. Tack alla!
F.d. Grängsjöbon Göte Carlén hälsas särskilt välkommen som medlem i
byalaget. Vi hoppas få se dig ofta på kapellet i fortsättningen! Gärna tillsammans
med Irene förstås.
Kommande aktiviteter
Studiecirkeln (Hus och gårdar i Grängsjö) återupptas efter de stora helgerna.
Närmare information vid nästa månadsmöte.
Traditionellt Luciafirande blir det fredag den 9 december kl. 18.00. Gåvor
till auktionen och till lotteripriser tas som vanligt tacksamt emot. Paket behövs
både till barn och vuxna... Gärna inlämning på fredag kl. 10.00 - 11.00.
Julgröt planeras till den 14 december kl. 16.30 - 18.30. Anmälan om deltagande
senast 11 december till Inga-Greta 070-6608311 - Ellen 070-3948823 eller
Ann-Kristin 070-6309252
Håll utik på våra anslagstavlor om ev. aktivitet på julafton!! Kanske kan
tomten ha något på gång...
Måndag den 2 januari kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.
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