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Omslagsbilden

Bilden på omslaget togs onsdagen den 21 mars. Vid onsdagsträffen då fick vi
höra de pensionerade lärarna Kersti Norell Norman och Gunhild Andersson
berätta om sin yrkesverksamma tid. På bilden syns en del av skoltidens ”arbets-
material”, som de medförde och hade lagt upp på ett av borden. Även den
klassiska ”pekpinnen” finns med... Bland läseböckerna ser vi också Sparbankens
tidning ”Lyckoslanten” med figurerna Spara och Slösa. Då var Spara den själv-
klara idolen. I dag misstänker man nästan att Slösa övertagit den rollen.

För många av oss blev det en riktig ”nostalgitripp” med många igenkän-
nande leenden. Alla har vi ju det gemensamt att vi en gång gått i skolan, och alla
har vi förstås också minnen från den tiden - kanske både positiva och mindre
roliga. En företeelse som ”mobbing var förstås inte helt okänd ens i början av
1950-talet, när jag själv började i Grängsjö Skola. Dock tog den sig kanske inte
de fullkomligt galna uttryck som vi i dag hör talas om. Lärarna hade ju då också
en självklar auktoritet, som var en bidragande orsak till att det var ”ordning i
klassen”.

Som ett resultat av någon sorts allmän samhällsutveckling verkar det i dag
vara betydligt svårare - både för lärare och andra vuxna - att upprätthålla denna
auktoritet. Därför tycks arbetssituationen i dag för både lärare och elever på
vissa håll vara besvärligare än någon skulle behöva uppleva. Den skulle sanno-
likt inte tolereras på någon annan arbetsplats.

Kersti och Gunhild som tillfälliga lärare för en liten klass av en aning överåriga
elever i Grängsjö Kapell. En fängslande och berörande upplevelse för de flesta
av oss. Det tackar vi särskilt för!
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”Småskolan”, klasserna
ett och två vid Grängsjö
Skola 1951. Lärare var
då Maja Stenberg. Bil-
den är tagen i trädgår-
den nedanför skolan,
den som Urban på se-
nare tid förtjänstfullt
röjt upp, efter att den
varit helt igenväxt.

När bilden togs var
den här trädgården en
närmast exemplariskt
välskött sådan, med ett
antal fruktträd och bär-

buskar, som gav riklig skörd varje höst. Vi elever fick då vara med om skör-
den och hjälpa familjen Backman ta hand om äpplen och päron från de
dignande träden. Som jag minns det var det ett angenämnt avbrott i det
ordinarie skolarbetet.

Det hus vi i dag känner som Grängsjö Skola” byggdes 1906. Då var en
del av byggnaden lärarbostad, och det var endast ”storskola”, d.v.s. under-
visning i klasserna 3 - 6. År 1920 byggdes intill skolbyggnaden ett särskilt
hus med lägenheter för lärarna, och den tidigare lärarbostadsdelen i själva
skolbyggnaden blev nu ”småskola” för de två lägsta klasserna.

Redan 1958 lades
skolan ner, när den
nya ”Centralskolan”
i Gnarp stod färdig.

Den 2 juli 2011
anordnade vi en skol-
träff, dit alla som nå-
gon gång gått i
denna skola var in-
bjudna. Deltagarna
var alltså från 60 år
och uppåt. De äldsta
var 89 år.

Bilden här från skolträffen 2011. Från vänster Tage Wallin, Karin Öst-
man, Lilian Wedin och Ingrid Nordin. Sedan Karin Östman gick bort nu den
14 mars är endast Lilian Wedin kvar av denna klass.

Litet skolhistoria
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Utdrag ur årmötesprotokollet

Val av styrelseledamöter

Årsmötet beslutade att välja Sven Erik Nordin, Anna Johansson och Urban Norlin
för 2018-2019.
(Kvarvarande ledamöter för 2018 är Viola Schavon och Svante Holm)

Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen presenterade förslag till revisor och revisorssupp-
leant för 2018.

Årsmötet beslutade att välja Barbro Gunsth Norlin som revisor och som revisors-
suppleant Ulf Carlén.

§ 12
Val av 2 adjungerade medlemmar till styrelsen
Årsmötet beslutade att välja Mona Franzén-Lundin och Rolf Mattsson till adjung-
erade medlemmar

§ 13
Val av 3 personer till valberedning
Årsmötet beslutade att välja Mats Svedlund, Ove Sjödin och Thomas Lundin.
Thomas är sammankallande.

§ 14
Val av kassör och ansvarig för kontantkassan
Valberedningen presenterade förslag till kassör och ansvarig för kontantkassan.

Årsmötet beslutade att välja Stefan Kasos till kassör för 2018 och Carin Walldin att
vara ansvarig för kontantkassan.

§ 15 Beslut om firmatecknare
Årsmötet beslutade att ge ordföranden Urban Norlin rätten att ensam teckna fir-
man.
Årsmötet beslutade att två i förening från styrelsen ges rätten att teckna firman.

Årsmötet beslutade att ge kassören Stefan Kasos rätten att ensam teckna firman
upp till 20000. kronor.

§ 16
Medlemsavgifter för 2018
Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter; 50 kr/person - 100 kr/familj -
Plus 50 kr för att få Grängsjöbladet hem till brevlådan.
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§ 17 Aktivitetsansvariga

Årsmötet beslutade att utse följande personer som ansvariga för våra aktiviteter;

1. Surströmmingsskiva - Carin Walldin som kontaktperson.

2. Röjning runt sjön - Ove Sjödin, Thomas Lundin o Mats Svedlund

3. Majbrasa - Urban o Anki Norlin

4. Gökotta - Roger Svedlund med familj

5. Vassklippning - Håkan Andersson, Thomas Lundin o Ove Sjödin

6. Pimpelfiske - Håkan Andersson och Tomas Eriksson

7. Lyskväll - Urban Norlin, Jakob Falk, Ingrid Berglund o Lovisa Svedlund

8. Skidspår - Roger Svedlund, Thomas Lundin o Anders Sjödin

9. Barnens dag - Familjen Svedlund-Johansson

10. Badstrand, grillplats - Sören Hansson, Ingrid Berglund, Kajsa Svensk

11. Tomten på julafton - Lovisa Svedlund

12. Cykelutflykter - Carin Walldin och Barbro Gunsth Norlin

13. Grängsjöbladet - Sven Erik Nordin, Ola Wahlman och Ingrid Berglund

14. Kakbuffé - Inga Greta Mattsson, Anki Norlin, Ellen Sjödin och Karin Wallberg

15. Flärdkväll - Inga Greta Mattsson, Anki Norlin, Ellen Sjödin och Viola Schavon

16. Lucia - Lovisa Svedlund och Ingrid Bergman

17. Julauktion - Inga Greta Mattsson, Anki Norlin, Ellen Sjödin och Karin Wallberg

18. Webbansvariga - Mia o Svante Holm

19. Skotercafé - Inga Greta Mattsson, Anki Norlin, Ellen Sjödin och Karin Wallberg

Att notera är naturligtvis att de som ansvarar för resp. aktivitet inte nödvändigtvis

skall genomföra allt själv - utan självklart bör kunna delegera och få hjälp av andra vid

det praktiska genomförandet. Även om arbetsbördan är större för några i byalaget, så

vågar jag ändå tro att detta i huvudsak fungerar väl. Själva gemenskapen vid aktivite-

terna är ju också en viktig del av det hela - kanske ibland viktigare än aktiviteten i

sig... Vi hoppas självklart att även innevarande verksamhetsår kommer att fortsätta

i samma goda anda som föregående år! /SE
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Tryckerifunderingar från redaktionen

Anledningen till det hittills använda typsnittet ”Garamond” i Grängsjö-Bladet
har framför allt varit mindre åtgång av bläck till skrivaren – och storleken (10 p)
har använts för att få plats med tillräckligt mycket text på ett begränsat ut-
rymme. Nackdelen är att läsbarheten inte blir perfekt – i alla fall inte för äldre
ögon. Nu gör redaktionen ett försök med ”Times New Roman” (med samma
storlek, 10 p) – som alltså drar mer bläck – men kanske ger något bättre läsbar-
het. Vi vill gärna ha läsarnas reaktion på detta! Kanske har någon t.o.m. förslag
på ett typsnitt med ännu bättre läsbarhet… Hör av er i så fall!.

Några intresserade av denna tävling? Hör av er i så fall!
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Den 17 mars 1943 föddes på förmiddagen två flickebarn - ett i Hudiksvall och
ett i Västervik. Den matematiskt begåvade läsaren kan lätt räkna ut vad
dessa båda flickor fyllde den 17 mars 2018. Märkligt nog är numera båda
medlemmar i Grängsjö Byalag.

Ett par veckor efter jubileet firades de båda vid den traditionella onsdagsträffen
den 4 april. Födelsedagsbarnen uppvaktades med blommor - och bjöd gästerna på
tårta till kaffet. De heter i numera Eva Nordin och Karin Wallberg.

Kö till tårtan...
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Från månadsmötet  den 9 april
En del av mötet användes till att diskutera detta med optisk fiber, som vi i
Grängsjö enligt besked för fyra år sedan nu skulle ha haft sedan åtminstone ett
par år. Det vi samfällt kunde konstatera var, att vi fortfarande inte har en aning
om när detta kan bli verklighet. Även väghållningen och därmed samman-
hängande problem ventilerades. Det är inte svårt att hitta något att klaga på!

Genomförda aktiviteter
Förutom de aktiviteter som redovisades i förra bladet har kyrkan haft den
traditionella gudstjänsten i våra lokaler annandag påsk.

Sistlidna lördag, den 7 april, var det musikkväll med Lars Anders Johans-
son och Thomas von Wachenfeldt, då de bjöd på Lars Anders´ tonsättningar
av von Heidenstam, Karlfeldt och Fröding. Drygt 30 personer var närva-
rande och kunde njuta av evenemanget, som var mycket uppskattat. En
högklassig musikupplevelse - levererad av proffs!

Kommande aktiviteter
Välkomna till en kväll av berättelser och sånger med Jan Boholm i Gräng-
sjö kapell den 27 april kl 19.00! (Teater Soja). Jan Boholm, 61 år, är psyko-
logen som blev underhållare. Vi får höra berättelser och sånger från hans
uppväxt - en personlig resa med Jan genom 60- och 70-talets Svartvik. Pris:
130 kr per person inkl fika. 50% rabatt t.o.m. 19 år, scenpass 20 kr rabatt,
biljettbokning 070-573 43 55 (Karin Walldin).

Valborgsmässoafton, 30 april, blir det traditionellt firande med brasa och
vårsånger - på den vanliga platsen nedanför vägen, sydost om kapellet..

Redan nu kan det också vara bra att förebereda sig för årets ”kakbuffé” på
Kristi Himmelsfärds dag, den 10 maj.
Den som har lust att baka någon kaksort kan räkna med att bli mycket upp-
skattad. Åtgången på kakor brukar vara stor! Tala med Inga-Greta, Ellen eller
Ann-Kristin!

Den 20 maj blir det musik-café med kantor Irina Nutti och hennes körer.
Mer information om maj-aktiviteterna kommer i nästa nummer av Bladet..

*********************************************************
Som redan framgår på sidan 3 har byalagets äldsta medlem gått ur tiden. Det
är Karin Östman, syster till Lennart och Torgny Östman. Hon avled den 14
mars i år. Hon var också en av dem som tycks ha uppskattat Grängsjö-Bladet
allra mest. Vi kommer att sakna henne i Byalagets medlemslista.
********************************************************

Måndag den 7 maj kl. 19.00 blir nästa månadsmöte


