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Omslagsbilden
Lördagen den 29 maj 2004, kl. 14.25, tog jag denna bild på en häckande slaguggla i
bohålet - som om jag minns rätt fanns i en asp. Häckningsplatsen låg så nära Ortsjö-
vägen att man kunde stanna bilen på vägen och betrakta ugglan. Kanske var det
någon av Grängsjö-Bladets läsare som såg just denna uggla... Själv steg jag i alla fall
ur bilen, närmade mig trädet försiktigt och använde maximala brännvidden för att få
denna ”närbild”. Litet problem med exponeringen, eftersom ugglan befann sig i
skuggan, så bilden är förstås inte tekniskt perfekt, men man ser i alla fall ugglan...

Slagugglan (Strix uralensis) är vår näst största uggla (efter berguven) och kan
nästan sägas vara en större variant av kattugglan. Den är dryga metern mellan ving-
spetsarna och väger omkring ett kilo (hannarna något mindre). Slagugglan får 1 - 6
ungar, beroende på tillgången på föda (smågnagare men även ekorre, harungar och
fåglar upp till en orres storlek). Eftersom man hittat både sparvhök och mindre
ugglor bland bytesdjuren, så får väl slagugglan anses vara en suverän jägare... Slag-
ugglan är i allmänhet mycket skygg, men när den har ungar försvarar den kraftfullt
dessa, varför man inte gärna skall närma sig boplatsen då - särskilt inte när ungarna just
lämnat boet och är sårbara innan de hunnit lära sig behärska flygkonsten ordentligt.

Boträdet på litet avstånd, så att man kan se en del av den omgivande skogen.

Aktuell hemsida
Efter samråd med den lille grå gubben har jag beslutat att delge läsarna adressen till
en hemsida med information om kost-hälsa: www.svaradoktorn.se  För säkerhets
skull vill jag meddela, att sidan inte inbringar några inkomster, utan enbart är en
utgiftspost. Men innehållet är så viktigt att jag är beredd att ta den kostnaden./SE
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Yngve Fors bidrar med ytterligare ett minne ur sin dagbok.
Midsommardagen, lördagen den 24 juni, 1950: Gick till Klovberget tillsammans
med Helge Wedin och hunden Björn. Vi gick hemifrån kl. 13.00 och kom inte
hem förrän kl. 21.00 på kvällen. Varför blev vi borta så länge? Jo, vi gick faktiskt
vilse... Kanske blev  man litet rädd, då tiden gick och vi irrade omkring i skogen...
Vi hade inte heller varken mat eller dryck med oss. Och inte var vi ju så gamla.  Jag
skulle fylla 18 i september det året.

Min mor Emma hade sökt mig hos några bekanta, men Yngve var borta.
Ingen hade sett honom... Tur var det i alla fall att det var en dag under den allra
ljusaste tiden på året - så när vi äntligen tagit oss hem kl. 21.00 var det förstås
fortfarande ljust ute...

Lars Erik Gradin grillar ”pinne-
bullar” på Klovberget, den 23 okto-
ber 1960, då han och jag hade gjort
ungefär samma vandring som Yngve
och Helge i berättelsen här ovan...

Helge Wedin med hunden Björn på Klov-
berget (Klôve)

Klovberget var ett vanligt utflyktsmål under min uppväxt - både sommar och
vinter. Via Nolamyra och Åsarna tog man sig dit - till fots eller med skidor,
beroende på årstiden. Lagom långt bort och ändå förenat med litet strapatser och
till och med orienteringsproblem - som nog Yngve kan bekräfta.../SE
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Valborgsmässofirandet
Som vanligt firades det med brasa, fyrverkeri och vårsånger. Fast våren hade
förstås  kommit av sig något - i så hög grad att Urban blev tvungen att tina upp
de slangar man hade lagt ut för att kunna vattenbegjuta marken runt brasan,
innan man lämnade platsen. Vattnet i dem hade frusit till is!

Familjen Jonsäll stod även i år för sången, med Sara Gomes som tillfällig
förstärkning. Trots kylan var det många som ville hälsa våren på detta traditio-
nella sätt. Man räknade till närmare ett nittiotal deltagare. Det fina fyrverkeriet
sponsrades av Urban och Ann-Kristin.

Grängsjö-Bladets ordinarie fotograf  hade förhinder, men Owe Walldin hade
kameran med sig och tog påpassligt  bilderna på detta uppslag. Så här ett par
dagar efteråt kan vi väl konstatera, att solen och värmen lät sig bevekas av brasan
och vårsångerna, för nu utlovar SMHI värme och sol under åtminstone någon
vecka framöver. Detta förstås till stor glädje för alla som huttrat i den senaste
tidens kyla och snåla vindar. Inte minst tar alla båtägare tacksamt emot temperatur-
växlingen, som gör slitet med vårrustningen inför årets sjösättning en smula
angenämare...

En del av Valborgsmässofirarna, just när brasan tänds...
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Brasan börjar ta sig, och kören har formerats...

Familjen Jonsäll och Sara Gomes låter sina stämmor ljuda...
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Eldsjälar belönas
På ”Öppet Hus”, för ett par veckor sedan äskade Ingrid Nordlinder tystnad och
läste upp texten på ett presentkort, vilket hon överlämnade till de tre damer som
kanske mer än några andra under senare år med sina insatser bidragit till såväl
trivsel som byalagets ekonomi. Vid alla våra vanliga sammankomster och i andra
sammanhang har dessa tre sett till att det funnits kaffe och annan förtäring och
även på andra sätt lagt ner många ideella arbetstimmar för byalagets räkning. Present-
kortet är bara ett litet symboliskt tecken på allas vår uppskattning! Förvisso finns
det flera som förtjänar att uppmärksammas, men denna gång var det Ellen, Inga-
Greta och Ann-Kristin det gällde. Att deras ”gubbar” också får hänga med är
verkligen inte oförtjänt. Också dessa tillhör byalagets ”kärntrupp”.
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Från månadsmötet den 2 maj

Ägnades mycket tid åt planeringen inför kommande ”kakbuffé” - som naturligt-
vis kräver mycket av dem som aktivt skall sköta genomförandet. Fördelades
arbetsuppgifter bland byalagets medlemmar, och det hela kommer säkert att
som vanligt bli en lyckad tillställning. Bladets redaktion bidrar genom att via
förhandlingar med SMHI ordna vackert väder på torsdag.

I övrigt rapporterades om den gångna månadens genomförda aktiviteter -
som städning av vägrenarna den 26/4, Valborgsmässofirandet (se bilder på
mittuppslaget). Onsdagarnas ”Öppet hus” är slut för säsongen. I stället kan vi
träffas på tisdagarnas arbetskvällar (kl. 18.00 - 20.00) - som alltid avslutas med
gemensam fika på kapellet. Morgnarnas cyklingar med start vid Innigår’n erbju-
der förstås också möjligheter att träffas - och samtidigt förbättra sin fysiska kon-
dition.

 Det har varit många uthyrningar av lokalerna den gångna månaden, och fler
är redan bokade. Roligt att vi kan erbjuda föreningar och privata en fin lokal för
möten och tillställningar - och det blir förstås också ett bidrag till byalagets kassa.

Den 24 /4 avslutades studiecirkeln ”Hus och gårdar i Grängsjö”. Åter-
står att se det konkreta rsultatet i form av någon sorts dokument. Många ser
säkert fram med spänning mot detta...



Kommande aktiviteter

Den som vill komma och frossa i kakor får betala 70 kr/person (halva priset för
barn upp till 12 år). Alla mycket välkomna!
Onsdag den 11 maj kommer Riksteatern med sin föreställning ”Mamma”
Se annons föregående sida!
Fredag den 6 maj kl. 19.00 blir det ”Gökafton” med traditionell vandring upp
till berget nordost om kapellet. Korv att grilla kommer att finnas där. Medtag
eget kaffe (eller annan dryck)!
Den 15 juli kommer Karl-Erik Törn med orkester till kapellet.

Inför kommande tisdagars arbetskvällar har Inga-Greta gjort upp en ”Att
göra-lista” som vi får beta av efter hand (några uppgifter får nog utföras dagtid):

Bord till rastplatsen ställas ut, Undergolvet i lilla salen förstärkas, golvet i stora
salen skuras, stolarna i lilla salen kläs om, bord i lilla salen målas, gammal vatten-
skada i stora salens tak åtgärdas (målas), södra och östra fasaderna utvändigt
målas, ny bro till stugan på Rödkullsvallen byggas, stugan där städas och invän-
dig utrustning kompletteras, nya solcellslampor till sluttningen ovanför kapellet,
städning vid rastplatsen, montering av gammal befintlig takkrona i kapellet. Ju
fler som deltar i arbetet, desto fortare g år det förstås. Samvaron och fikat som
avslutar arbetskvällarna kan bara det vara en motiverande faktor! Det finns fack-
män i byalaget, när det krävs, men även vi andra kan förstås hjälpa till...
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Måndag den 13 juni  kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.


