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Omslagsbilden
Kristi himmelsfärds dag, torsdag den 14 maj, var det så dags för ”kakbuffé” igen. De
två föregående åren har ju visat att intresset varit stort för detta evenemang. Och i år
visade sig trenden hålla i sig. Tillströmningen av ”kakfrossare” var så stor att da-
merna i köket knappt hann med att koka kaffe i den takt som krävdes. Bilden på
kakbordet togs i ett sällsynt ögonblick, då det inte var trängsel där... Annars såg det
oftast ut som på bilden nedan.

Och i köket var det en frenetisk verksamhet för
att få fram kaffe i den takt det dracks... Trots
moderniseringen av vårt kök är det ju förstås
inte riktigt anpassat för restaurangverksamhet
med flera hundra gäster. Med arrangemang av
det här slaget aktualiseras självklart frågan om
en kaffekokare med större kapacitet. Sonde-
ringar av marknaden pågår. Förhoppningsvis
kan vi till nästa års kakbuffé alltså ha en kaffe-
kokare som håller jämna steg med gästernas
konsumtion. Och det är klart att det går åt kaffe
för att skölja ner alla kakorna med...
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Fett, kolesterol och salt inte farligt!
Den 14 maj i år förklarade det amerikanska dietistförbundet (Academy of
Nutrition and Dietics) i ett officiellt yttrande, att mättat fett, kolesterol och salt
bör avföras från listan av farliga ämnen i vår föda.

Då detta förbund torde vara världens största enskilda organisation av
specialister inom området kost och nutrition (matsmältning), så finns det
anledning att ta deras yttrande på största allvar. Efter att under många år i
stort sett ha anslutit sig till den kända amerikanska ”fettskräcken” och re-
kommenderat kolhydrater i stället för fett i födan, så har man nu alltså gjort
en riktigt seriös genomgång av all tillgänglig forskning i ämnet. Resultatet
blev en total helomvändning:

Mättat fett (smör, grädde, fläsk, kokosfett etc) ger ingen ökad risk för
hjärt- och kärlsjukdom.

Intag av kolesterol i födan (t.ex. äggula) har inga negativa hälsoeffekter.

Förändring av halten i blodet av det ”farliga kolesterolet” – LDL – har
inte visat sig ha några positiva effekter på hälsan. Tvärt om tycks sänk-
ning av LDL med hjälp av statiner ge en ökad dödlighet!

Minskning av saltintaget för friska människor har i flera studier visat
sig ge ökad dödlighet

Det som är allra mest skadligt för vår hälsa är TILLSATT SOCKER!

För den som inte litat på auktoriteter utan förutsättningslöst tagit del av obe-
roende forskning är uppgifterna ovan kända sedan länge. Om man ser på de
senaste decenniernas uppåtgående kurvor för övervikt, diabetes och hjärtsjuk-
domar, så kan man också se hur dessa följer det ökade intaget av socker och
andra s.k. snabba kolhydrater i vår föda. Sambanden verkar ganska klara.

Det förefaller närmast obegripligt, att Livsmedelsverket, liksom de flesta
svenska dietister och läkare, fortfarande hävdar en helt ovetenskaplig uppfattning
i dessa frågor. Och att man kan avråda från att ge barn helfet mjölk eller naturligt
smör och i stället rekommendera lättmargariner är en tragisk skandal! Är det
några som verkligen behöver naturligt fett i födan, så är det våra barn, vars hjärnor
växer och utvecklas (hjärnan består till stor del av mättat fett!). Margarinerna är
baserade på kemiskt manipulerade växtoljor, d.v.s. molekyler som människan
aldrig tidigare varit utsatt för. Vilken verkan de har på sikt vet man ingenting om.
Vi använder alltså våra barn som försökskaniner. Dessutom är konsumtion av
olika ”lättprodukter” ett utmärkt sätt att bli överviktig, eftersom man då ofta bytt
ut fettet mot socker. Det ger dålig mättnad och kontinuerligt ”sug” efter mat. Det
ger också förhöjda blodsockernivåer, och därav följande förhöjda insulinnivåer.
Hormonet insulin blockerar fettförbränning och ger ökad inlagring av fett – en
bra metod för den som vill gå upp i vikt alltså.
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Om kakor, människor och annat...

Att kakbuffén även i år blev en formidabel succé har redan meddelats på annat
håll i bladet. Här kommer ytterligare några bilder från evenemanget. Parkeringarna
var fullsatta, och många bilar fick parkera längs vägen, när folk strömmade till.
Kakor och kaffe tycks vara något som lockar folk mer än nästan något annat...
Men förhoppningsvis är det inte bara kakorna och kaffet som drar. Just detta att
folk samlas och att man under gemytliga och trevliga former både kan träffa
gamla bekanta och kanske skaffa sig nya får väl antas vara en del av sådana här
evenemangs attraktionskraft. Osökt kommer man nästan att tänka på gamla
tiders paketauktioner. Då serverades också viss förtäring - som t.ex. ostkaka och
saftsås. Men nog var det mest själva evenemanget som drog - mer än både
ostkakan och de paket man kunde ropa in... På den tiden var ju utbudet av
”nöjen” på landet också ganska begränsat. Innan TV:n kom i slutet på 1950-talet
var man ju väldigt mycket hänvisad till egna initiativ. Man hälsade på hos varandra,
spelade kort eller olika sällskapsspel, pratade och umgicks på ett helt annat sätt
än i dag. Kanske innebär kakbuffén just en möjlighet till sådan otvungen sam-
varo. Det är förstås gott med kaffe och kakor - men det är också trevligt att
umgås.

I den fornnordiska Eddan kan man läsa:

Ung var jag fordom
och for ensammen,
då råkade jag vilse om vägen;
jag tyckte mig rik,
då jag träffade en annan:
man är mans gamman.

Sista raden betyder ungefär ”människan är människans glädje”

Alf Henrikson uttryckte det på modernare språk:

Eremiten som ogillar kollektivet
är med rätta missnöjd med jordelivet,
men den som i människor finner behag
förbannar aldrig sin födelsedag.
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Carin Walldin satt och tog emot entréavgiften till kakbuffén. Just här köar ingen
vid kassan - vilket annars var det vanliga nästan hela tiden...

Vid borden i både stora och lilla salen var det mestadels fullsatt.
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Den 28 april 1963 togs denna bild på Orrsjön. Det är systrarna Maj-Britt och Marga-
reta Hansson som poserar framför ”raggarbilen”. För 52 år sedan var det förstås
precis som i dag - pojkarna drogs till de ställen där det fanns vackra flickor...

Ytterligare en bild från kakbuffén på Kristi himmelsfärds dag...
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Gökottan bjöd på strålande solsken, kluriga frågor, korv och kaka. Göken var
dock upptagen med annat. Närmare tjugotalet deltagare slöt upp vid Abbas för
traditionsenlig tipspromenad med avslutande korvgrillning. Lycklig vinnare av
tipspromenaden blev Anna Johansson, som förutom ära och pris även blir nästa
års arrangör.

Redaktionen tackar Anna för både bild och text ovan - och hoppas att nästa års
upplaga av gökottan - med henne som ansvarig - blir en minst lika trevlig upple-
velse som i år. En förhoppning är förstås också att göken då inte skall vara
upptagen av annat, utan låta sig höras...

Michael McCarthy har nyligen skrivit en bok som heter ”Farväl till göken”
(översatt av Lennart Nilsson). Grängsjö-Bladets redaktion har ännu vid denna
upplagas pressläggning inte hört någon enda gök i år. Visserligen har den gångna
våren varit mer kall, fuktig och blåsig är nästan något tidigare år man kan minnas,
men göken brukar ju ofta vara aktiv och låta höra sitt galande just vid sval och
fuktig väderlek, så möjligen har man anledning att bekymra sig över den märkliga
fågelns öde. Har klimatförändringen på något sätt försorsakat försämrade förut-
sättningar för göken? Låt oss i alla fall hoppas, att titeln till Mc Carthys bok inte
visar sig vara profetisk - så att vi faktiskt får säga ”farväl till göken” på riktigt!/SE
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Nästa månadsmöte måndag den 3 augusti kl. 19.00

 Från månadsmötet den 1 juni
Tisdagarnas arbetskvällar inleddes den 5 maj med städning av vägrenarna ge-
nom byn och har fortsatt med andra aktiviteter, bl.a. isolering av rören i köket.
T.v. är tisdagarna kl. 18.00 - 20.00 även franöver bokade för gemensamt arbete -
som alltid avslutas med gemensam fika.

Onsdagen den 13 maj ägnades åt förberedelser för efterföljande dags ”kakbuffé”
och loppisförsäljning.

Traditionsenligt inleddes Kristi himmelsfärdsdag med gökotta på morgonen.
Tack Thomas och Mona, som ansvarade för arrangemanget i år! Se också sid. 7!

Kakbuffén blev även i år en dundersuccé. Omkring 300 gäster gjorde vad de
kunde för att länsa kakfaten... Redan vid starten kl. 11.00 fanns mycket folk på
plats, och två timmar senare var kaffet slut. Några fick därför tyvärr vänta en
stund på sitt kaffe, medan damerna i köket kämpade för att hinna i kapp med
kaffekokningen. Se mittuppslaget!

Eftersom priset på alla varor i loppisståndet var 10 kr gick också försäljningen där
över förväntan, och Rolf  kunde till sist räkna in 900 kr i kassan... Sammanlagt
inbringade dagen närmare 20 000 kr till Byalaget. Stort tack till alla som bakat
kakorna och alla som kämpade med kaffekokning och servering, eller hjälpte till
på annat sätt! Tack också till alla betalande gäster!

Trots att omgivande mark bytt ägare har Byalaget möjligheter att som tidigare ta
sitt behov av ved bl.a. ur det snabbväxande beståndet av rönn. Det tackar vi för!

Diskuterades möjligheterna att ordna någon form av aktivitet vid baptisternas
minnessten i Västergrängsjö. Olika möjligheter till ekumenisk samverkan i den
delen framfördes. Enighet om att monumentet under alla omständigheter bör
hållas i ordning, och att Byalaget tar sig an den uppgiften.

Kommande aktiviteter

Onsdagen den 29/7 kan du boka för en musikalisk upplevelse på kapellet kl.
19.00. Det är gruppen ”Strängt Taget” som dagen innan uppträder på annat
håll i våra trakter och förklarat att de gärna gör en avstickare till Grängsjö (grup-
pen består av Grängsjöbon Inga-Lisa Nordins son och sonhustru, samt ytterli-
gare en kvinlig medlem). Titta efter information på de vanliga ”reklamtavlorna”!

Prel. datum för årets surströmmingsskiva är den 28/8. Mer information kom-
mer i nästa upplaga - som blir augustinumret...

OBS! Redaktionen tar semester. Inget Grängsjö-Blad i juli alltså.


