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Omslagsbilden
Bilden på förstasidan togs den 20 februari 2010, kl. 19.32 på kvällen, från
redaktionslokalerna på andra våningen i Västergrängsjö. Kameran är riktad mot
sydost, och i mitten av bilden ser man ”Wedins” - där Inga-Lisa och Karl-Erik
Nordin bodde i ett antal år. Numera bebos huset av deras dotter Marie. Anledningen
till att bilden togs var ett märkligt ljusfenomen. Av ”tryckeritekniska” skäl har bilden
lättats upp och gjorts ljusare. Annars hade det extremt kraftiga ljusskenet synts
tydligare. Ljuset fanns kvar på himlen i flera minuter och avklingade endast långsamt.
Än vet jag inte vad det var... Kanske har någon av bladets läsare en förklaring?

Nytt år

Som bekant är det nu 2017 - och dags att förnya sitt medlemskap i Grängsjö Byalag.
Inbetalningskort medföljer denna upplaga. Samma kostnad som föregående år - 50
kr/år för individuellt medlemskap, och 100 kr/år för familj. Den som bor så till att
postbefordran blir nödvändig - eller ändå vill ha bladet med post -  får betala ett
”portotillägg” på 50 kr. Var snäll och uppge vad betalnigen avser! Kassören måste få
veta t.ex. om 100 kr avser ”familjemedlemskap” eller enskilt medlemskap med 50 kr
extra för brevbefordran. Och glöm inte namn och adress!

För övrigt vill redaktionen naturligtvis tacka för det år
som gått - och önska alla välkomna till 2017 - som blir den
8:e årgången av Grängsjö-Bladet. Åren går - som det brukar
heta.
Slutligen  måste vi tyvärr också konstatera, att byalagsmed-
lemmen och mångårige Grängsjöbon Sven Erik Olsson
precis vid julhelgen avlidit, efter lång tids sjukdom. Till
höger en ungdomsbild tagen med kapellet som bakgrund...
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Fredagen den 9 decem-
ber var det dags för tra-
ditionellt Luciafirande på
kapellet. Som vanligt in-
fann sig en samling
bybor - och några som
hade haft en bit att åka.
Programmet var också
det vanliga, med Lucia-
tåg, kaffe med bröd och
efterföljande auktion och
lotterier. Lucia var i år
Stina Carlsson. Medlem-

mar i familjen Jonsäll stod som
så ofta för träningen inför Lucia-
uppträdandet och ackompanje-
manget till alla julsånger. Tack
för det!

Efter själva Luciatåget bjöds
också på ett särskilt musikaliskt
uppträdande av Lovisa J Sved-
lund och Ingrid Bergman. Det
tackar vi särskilt för!

Auktionist var även detta år
Byalagets ordförande Urban
Norlin, som svingade ”klub-
ban” med bravur. Publiken var

tämligen köpvillig, och en del av det saluförda
betingade för byalaget glädjande höga priser,
medan andra artiklar till köparnas glädje kunde
ropas in för en spottstyver. En typisk auk-
tion med andra ord! Stort tack till alla som
hjälpt till med allt från skänkta gåvor till ser-
vering och service, samt inte minst ett tack till
besökarna!

Trots ett något förrädiskt väglag tycks, så
vitt redaktionen känner till, samtliga besökare
ha kommit hem utan några brutna ben eller
andra problem. Vi hoppas förstås också att

alla återvänder i december 2017 med glatt humör och välfyllda plånböcker!!
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Onsdagen den 14 december var det tid för årets julgröt - ett av våra återkom-
mande evenemang. ”Grötgästerna” var 56 till antalet, och flera av dem uppgav
sig ha fastat flera timmar innan, för att med god aptit kunna förse sig av godsa-
kerna (Redaktionen har inte kollat dessa uppgifter). Både gröten, skinkan och
allt det övriga uppfyllde högt ställda kulinariska krav - och jag tror ingen läm-
nade sitt bord utan att vara riktigt nöjd med förtäringen. ”Kökspersonalen”
blev också vederbörligen inkallad för att emottaga folkets jubel som uppskatt-
ning för sina insatser. Några
av gästerna förklarade att både
skinka och gröt var de bästa i
sitt slag man någonsin sma-
kat. Och även om det trevliga
sällskapet säkert gjorde sitt till,
så var förvisso maträtterna all-
deles utmärkta. Jag tror t.o.m.
den lille grå gubben skulle ha
varit fullt nöjd med det som
bjöds! Kanske skall vi göra ett
försök att bjuda in honom till
nästa års julgröt...

 

Damerna i köket - Ellen, Ann-Kristin och Inga-
Greta. Den klumpige fotografen lyckades knäppa
precis när Ann-Krsitin skyms bakom Inga-Greta...
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Det sista evenemanget innan julen definitivt gjorde sitt inträde var ”Jultallrik”
på kapellet onsdagen den 21 december. Som vanligt också nu ett antal matfriska
och trevliga gäster. Det var ett trettiotal som med tillförsikt  tog sig an läckerhe-
terna. ”Köksgänget” gjorde inte heller nu någon besviken, och bland annat
delikatesser som rörost och grynkaka fanns på serveringsbordet - förutom allt
övrigt som man förväntar sig på ett julbord... Trivsam stämning och en viss
känsla av samhörighet i bygden. Vad kan man mer begära? En liten tränings-
runda också inför de frosserier som var och en sedan i sina egna hem sannolikt
skulle komma att ägna sig åt... Julen är ju onekligen sedan många år en helg som
i hög grad präglas av god mat, och här fick vi en försmak av detta. Ett tack till alla
som lagade maten - och även till dem som lät sig väl smaka!

När vi sedan skulle erlägga avgiften
för det vi stoppat i oss, så visade det sig,
att man kunde lägga pengarna i ett par
konstfullt sammanflätade korgar. De var
tillverkade av Karin Sjödin och hade ska-
pats av ett antal pentagoner (femhör-
ningar), som klippts ut av gamla julkort
och sytts samman till dessa fantastiska
konstverk! Ett imponerande uttryck för
både hantverk och geometriskt tän-
kande. Det tackar vi för!Ett av Karin Sjödins konstverk
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På julaftonen träffades ett 40-tal perso-
ner vid badstranden, där det bjöds på
glögg, varm saft, dans runt granen och
sparkrace.

Segrare vid årets sparkrace blev
Anders Sjödin och Alvin Magusson.

Tomten kom vandrande, stannade till
och vilade en stund. Han hade just varit
på Åsvallen och lämnat paket.

Tack tomten och övriga medver-
kande!

(Vid kamera och dator Lovisa J Svedlund)
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Ibland – och numera rätt ofta - blir man extra tydligt påmind om hur fort tiden
går. I min föreställningsvärld är det kanske tjugo år eller däromkring, sedan man
lade ner nya cementringar till vattenreservoaren nere vid sjön. Men när jag råkar
titta på denna bild i datorn, så ser jag ju på våra barn Sara och Pär att de är riktigt
små. I själva verket togs faktiskt denna bild redan lördagen den 16 juni 1984.
Alltså för snart 33 år sedan! Pappa Thure står närmast med ryggen mot kameran,
och jag vill minnas, att det är Ulf Carlén som står med en mörk hink närmast
intill första betongcylindern. Sedan tror jag mig se Anders Hassel längst bort i
bild - och vid kontroll med honom stämmer det. Han blev faktiskt Grängsjöbo
redan 1977.... Sara och Pär, känner jag förstås igen - liksom vår gamla skottkärra.
Men i övrigt behöver jag nog läsarnas hjälp med identifieringen.

Om bilden kan synas omotiverad vid denna tid på året, så går det i alla fall
invända, att detta faktiskt är ett stycke Grängsjö-historia. Det här är ju dokumen-
tation av hur det gamla arrangemanget med en illa ankommen träbassäng nere
vid sjöstranden ersattes av hållbara cementringar, och Vattenföreningen i västra
delen av Grängsjö använder fortfarade denna anläggning. Pump och ledningen
upp till oss som får vatten härifrån byttes ut för några år sedan, men förhopp-
ningsvis kommer åtminstone dessa två reservoarer att räcka många år än. Det är
ju också så, att en hel del kan man klara sig utan i hushållet - men om man blir
utan vatten, då blir man verkligen handikappad. Därför ber vi en stilla bön att
verksamhet av det här slaget inte kommer att bli nödvändig på länge än. /SE
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Måndag den 6 februari  kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.

Från månadsmötet den 2 januari
På kvällen den första måndagen i januari visade vädret en tendens till att äntligen
anpassa sig sig efter årstiden, och temperaturen utomhus närmade sig faktiskt
minus tio grader, när vi samlades i kapellets lilla sal - som numera tack vare
luftvärmepumparna alltid har en hyfsad grundvärme. Några vedträn i braskaminen
gjorde snart inomhustemperaturen mycket behaglig.

Inga-Greta redogjorde för den senaste månadens aktiviteter - som ju varit
många. Dels har vi hyrt ut våra lokaler till företag och föreningar, och dels har
Byalagets egna aktiviteter varit frekvent förekommande - med bl.a. Luciafirande,
julgröt och julbord - samt det traditionella tomtebesöket nere vid sjön på julaf-
tons förmiddag. Grängsjö-Bladets egen fotograf  och en duktig ”frilansjourna-
list” ur de egna leden har lyckats föreviga något av nämnda tilldragelser i ord och
bild på föregående sidor.

Diskuterades bl.a. möjlig aktivitet vid vår stuga på Rödkullsvallen, när väder
och väglag gör sådant möjligt. Meddelas i så fall på våra anslagstavlor.

Beslöts att ”trycka” extra många av den upplaga av Grängsjö-Bladet du just
läser - för att kunna dela ut även till ett antal icke medlemmar i bygden. Möjligen
kan det vara några som ännu inte riktigt upptäckt fördelen med ett medlemskap
i Bylaget - och möjligheten att för en ytterst blygsam penning få tillgång till en
publikation som man verkligen kan kalla ”lokal”. Detta kan kanske vara särskilt
intressant i dag, när lokalpressen i övrigt tycks föra en alltmer tynande tillvaro och
möjligen snart endast finns i digitalt format.

Trots att utgivningen av Bladet i strikt ekonomisk mening är en ren förlust-
affär, så hoppas vi alltså på fler ”prenumeranter” - och kanske en ökad känsla av
delaktighet och gemenskap i bygden. Möjligen skulle detta också kunna innebära
nya idéer och bidrag till detta blad.

För övrigt - utan att avslöja för mycket - kommer nästa utgåva också att
innehålla ett bidrag från en byalagsmedlem, som är författare med några böcker
redan bakom sig. Bidraget har i högsta grad lokal anknytning.

Kommande aktiviteter
Onsdagarnas ”Öppet Hus” på kapellet återupptas efter helguppehållet onsda-
gen den 25 januari. Hjärtligt välkommen då! Tid som vanligt kl. 11.00 och ett par
timmar framåt...

Studiecirkeln (Hus och gårdar i Grängsjö) återupptas också snart. Tid-
punkt meddelas inom kort. Håll uppsikt efter meddelanden på våra anslags-
tavlor!


