Crusing och lyskväll sista augusti

ABF-samarbete
Vi har nu ett avtal med ABF (Arbetarnas ildningsförbund) som stimulerar vårt arbete.
Studiecirklar, kulturkvällar, föreläsningar och utflykter
ryms inom detta samarbete.

Nygifta

Sommaraktiviteter

Kalle och Inger sa Ja till
varandra på självaste
Midsommarafton.
Vår hedersmedlem, Signe
Ek, var vigselförrättarre.

Förutom aktiviteter på badplatsen,
vassklippning och medverkan i
Långloppis så har även de aktiva
tagit det lite lugnt.
Byalaget har även varit med på
loppis på skolan och lyckats få in
lite pengar till kapellet.
Men nu är planering och verksamhet igång!

13 bilar var med på crusingen – vi var
över 35 personer i bilarna. Väldigt roligt.
Vi avslutade på det nya kafeét i Gnarp.
Vi hade sett fantastiskt skådespel i
framförallt Hårte med tusentals
marschaller utmed havskanten. När vi
kom hem så lyste våra egna marschaller
runt ån i Svedbro och runt Gränsesjön.

Hurra, hurra!
Vi har tre nya medlemmar i vårt Byalag!
Välkommen Per Eriksson, Fredrik Svedlund och ända från Växsjö kommer
Micael Svedlund.
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Stigen runt sjön är röjd

Hoppas alla haft en skön sommar!

Stigen börjar vid badplatsen. En härlig höstpromenad!

Framöver
- Arbetskvällarna började den 20 augusti och fortsätter varje tisdag kväll.
- Vi hoppas att jobbet med att gräva en ny avloppsbrunn kommer igång i slutet
av september.
- Onsdagsfika startar 25 september klockan 11.00
- 2 oktober kommer Louis Jacky och berättar om Tiden och Livet. Tid 11.00
- I skrivande stund förbereds för surströmming.

Grängsjöbladet kommer 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.
Västansjövallen

