
December månad är en aktiv månad som ofta är full av aktiviteter. 
Flera uthyrningar har skett under december; LRF, Hembygdsföreningen, Svenska kyrkan.
Vi har också haft egna aktiviteter; Lucia och auktion, Julgröt med boksläpp, Musikkväll
och naturligtvis onsdagluncherna.  

Här visar vi lite bilder från aktiviteterna.

Lucia med julauktion.

På julaftonen kommer alltid tomten till Grängsjö

Barnen Sara och Erik 
Mattsson väntar på tomten.

Fin, fina skidspår på sjön

Julgröt på kapellet
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Ett glatt gäng har jobbat i flera år med den. Gänget har varit glatt eftersom vi haft väldigt 
roligt när vi berättat historier, tittat på bilder och skrivit ner alla berättelser. Allt som vi 
berättat för varandra kan inte skrivas ner eftersom det kan vara lite för burleskt…..
Det är väldigt olika vilka år som är beskrivna, vi har inte vetat allt och inte haft någon att 
fråga. Men det är lite av charmen.
Ann-Kristin Norlin började plåta alla hus efter vägen redan 2004. Många hus har efter 
korten tagits, blivit ommålade eller utbyggda. Owe Walldin har kompletterat allt efter 
behov. Många hus har också sålts och fått nya ägare. Det tror vi att vi har koll på.
Författarna är många; Bengt Nordlund, Karl-Erik Nordlund, Ove och Ellen Sjödin, Ingrid 
Berglund, Sven-Erik Nordin, Carin Walldin, Ingrid Nordlinder, Inga-Greta Mattsson, 
Yngve Fors, Ola Wahlman, Ann-Kristin Norlin och Inga-Lisa Nordin
Det är en bok med faktauppgifter på nästan varje rad så det har nog smugit sig in lite 
faktafel här och var. Vi har redan bytt ut några sidor som haft fakta- och stavfel. Fortfaran-
de har vi några fel till exempel så stavar Valdemar, Roger och Annas son, sitt namn med 
enkelt V och han är född 2008. 
Vi tackar speciellt Ante och Anna Norins stipendiefond för deras bidrag till boken! 
Ja, gott folk – nu är den här – boken om Vägen mellan broarna. Den kostar 240 kronor. 
Och  kan köpas av Ellen Sjödin, Ann-Kristin Norlin, Anna-Greta Mattsson eller på 
Backgården.  Eller ring och beställ – 070-5734355.

Vi släppte boken den 18  december i samband med julgröt på kapellet.

Nu är den här – boken om Vägen mellan broarna!

Grängsjöbladet kommer även fortsättningsvis ut en gång varje månad, oftast i samma form som 
det här bladet, det vill säga en vikt A4a. Fram till Byalagets årsmöte kommer Anna Johansson, Carin 
Walldin och Urban Norlin att stå för innehåll och att det blir utdelat och sänt till prenumeranter.
Har du förslag på artiklar eller om du själv skriver så hör av dig till: Urban Norlin 070-5581850 
Om du är intresserad av att vara med i Grängsjöbladets redaktion eller av andra uppdrag i Byalaget
Så hör av dig till valberedningen som består av Thomas Lundin, Ove Sjödin och Mats Svedlund. 
Som det ser ut just nu så blir det årsmöte den 5 mars 2019.

Detta är vad som hänt sedan föregående träff.
• 12 december var det  avslutning på onsdags aktiviteten Öppet Hus,  25 personer mötte upp.
Under hela hösten har det varit god uppslutning, vi har fyllt lilla salen med råge varje vecka.
• 14 december var det lucia med julauktion. Vi tackar Lovisa och Ingrid för väl genomfört 
luciaprogram och även ett stort tack till alla barn som deltog. Julauktionen inbringade ca 13.000 
kr till byalaget. Tack för alla skänkta gåvor till auktionen..
• 18 december var det dags för årets julgröt med skinksmörgåsar, drygt 50 personer åt av gröten.
I samband med  julgröten så var det dags för boksläppet. Böckerna sålde bra första kvällen.
• 19 december  var lilla salen uthyrd till Gnarps Hembygdsförening, som hade sin julaavslutning.
• 20 december var lilla salen uthyrd till LRF  Gnarp som servades med julgröt för 26 personer.
• 24 december träffade vi tomten i pulkabacken, dryga 40 personer ung som gammal  slöt upp 
denna underbart soliga julafton. Anna och Roger var värdpar  och bjöd på glögg, saft och 
pepparkakor ifrån ett juldekorerat bord. 
Tomten  kom åkande på spark med säcken fylld av paket till förväntansfulla barn. Tack till er alla.
•26 december var kapellet uthyrt till Kyrkans gudstjänst. Byalaget stod för kaffeserveringen.

Kommande aktiviteter
Öppet Husaktiviteten startar igen onsdagen den 16 januari kl 11.00, alla hälsas hjärtligt välkom-
na att delta i den varma gemenskapen, med lunchfika.
Fettisdagen infaller i år den 5 mars, då blir det traditionsenligt bruna bönor med fläsk. Håll utkik 
i nästa månads Grängsjöblad, angående anmälningsdatum och tid.

Övrigt
Vi påminner om medlemsavgiften till Grängsjö Byalag som betalas till Bankgiro 396-7221, glöm ej 
att ange namn.
Avgiften är densamma även i år det vill säga, 100 kr/familj, 50 kr/person. Vill man ha Grängsjö- 
bladet hemsänt  via post, så kostar det 50 kr/år och skall anges på inbetalningen.

Nästa månadsträff 
5 februari, kl 19.00 Välkomna.


