Målar-Anders från Byn

Albacken eller Egrons som vi säger till vardags.

Anders Andersson flyttade tidigt från
Byn. Men vi räknar honom fortfarande
som Bybo eftersom han aldrig har
lämnat hembygden för gott. Han gifte
sig med Anna Greta Mattsson från
Åsvallen. Dom har varit sommarboende i sin fäbodstuga på Västansjövallen i
alla år.
Sin fäbodstuga har han byggt efter
konstens alla regler och ingen kan gissa
att den är nybygd.
Dessutom har han sin snickarverkstad
hemma i Byn.
Anders har varit bild- och slöjdlärare i
över 40 år. Han utbildade sig på Bollnäs
Folkhögskola, Nyckelviksskolan på
Lidingö som är en konstskola och gick
sedan på slöjdlärarseminariet i Linköping.
Andra intressen är jakt och jakthundar.
Han är expert på Drever. Har suttit i
jakthun dsklubben för Drevrar både
regionalt och centralt i 30 år. Han dömer
fortfarande jakthundar och är förståss
medlem i Byns jaktlag.
Vi bad Anders att hjälpa oss med några
trätavlor som vi hittat på kapellets vind.
Vi hittade tre tavlor som var lite anfrätta.
Trodde nog att det skulle vara fyra. Så
hittade vi ett gammalt foto där det syntes
att dessa träreliefer suttit i hörnen på
altartavlan. Eftersom det skulle vara fyra
så bad vi Anders att lite lätt restaurera de
tre. Vilket han gjorde utan att gå för hårt
fram. Så gjorde Anders den fjärde reliefen.
Tavlan är gjord av furu.

Egrons köptes 2016 av paret Carlerby, Heidi, Mats och schäfern Razzo.
De ser alla ut att trivas i Grängsjö,
trots att ingen av dem har tidigare
anknytning till vår by.
Till vardags tillbringar Heidi
sina dagar på Mitthögskolan i Sundsvall. Mats huserar inom Försvarsmaktens väggar. Razzo är vanligtvis på
hunddagis. När byalaget kom på besök
var det målning och tapetsering
som gällde och hela familjen deltog i
arbetet. Heidi som är uppvuxen i
Junsele vet hur bra det är att bo i en by
på landsbygden och får medhåll av
Mats hur trivsamt det är, även om han
är uppvuxen i Östersund så känner han
sig väl hemmastadd med goda grannar,
gran och tall runt omkring sig.
Intresse för att vandra i skogen samt
fjällvandring med sovande i tält
eller under bar himmel är något som
ingår i parets fritidsaktiviteter, Razzo
har också stort utbyte för att vara
utomhus på sin fritid.
Paret har sedan flytten till Grängsjö
investerat i ett skogskifte, därför
innebär fritiden även diverse arbete i
skogen, som röjning, gallring och
plantering.
Barnen som alla är vuxna bor från
Ångermanland i norr till Mälardalen i
söder, därför är Grängsjö strategiskt.
Men Egrons gamla hus har behov av
omvårdnad, därför behöver de inte vara

Löven i tavlan är gjord av al.
Fönsterkitt, linolja och gips är blandat för
att foga samman de olika träslagen.
Tusen Tack Anders – du är en tusenkonstnär.

Vi är glada åt två nya medlemmar:
Ingrid ”Ninni” Andersson
och Ulrika Hedlund.

sysslolösa. Även en byggnad av
friliggande bastu där återhämtning av
krafterna efter veckans arbete är skönt,
uthuset ska också få en uppsnyggning.
Mats ser fram mot att få vara på heltid i
Grängsjö, men har ännu några år
kvar inom försvaret innan han kan
delta i Byalagets onsdagsträffar.
Heidi som arbetar i Sundsvall har
förmånen att ha fler veckotimmar
i Grängsjö än sin make.
Vi önskar er välkomna till Grängsjö!

Vad händer framöver
• 15 januari Onsdagsträffarna börjar.
• 3 mars Årsmöte
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Bondefamiljen i Böles
Greiberstipendium
Två personer, närstående vårt byalag, har tilldelats Greiberstipendium. Pengar och konst Testamenterades av Gunnar Greiber och Else
Nyström till Nordanstigs kommun. Nu har årets stipendiater utsetts
och tilldelats stipendier av olika storlek. Stipendiet delades ut vid
kommunfullmäktiges sammanträde i december 2019. Sju stipendiater
varav två med sina rötter i Grängsjö, Samira Englund och Magdalena
Nordlinder.

Algot!
Lucia och paketauktion är tradition på
Grängsjö kapell. Så även i år.
Tack till Lucia med tärnor.

På julkafton kom tomten på besök. Han
välkomnade oss till Gulfmacken och alla
barnen fick julklappar.

Julgröt åt vi strax före jul och vår egen
viritios Håkan Jonsäll spelade piano för
oss hela kvällen

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 Carin Walldin och
Urban Norlin att stå för innehåll. Det är Urban och Ann Kristin Norlin, Ove och Ellen
Sjödin, Rolf och Ingagreta Mattson som far runt till era brevlådor och delar ut ”bladet.”

Som traditionen bjuder så
avhålls svenska kyrkans gudstjänst på annandag jul i Grängsjö kapell. Så även i år.
Sofia Aspling vår präst, höll
gudstjänsten. Irina Nutti vår
kantor spelade och sjöng.
Höjdpunkten var att dop förrättades. Algot Sjödin/Norlin hemmahörande i Västergrängsjö döptes.
Dopvattnet hade hämtats på
Rödkullsvallen där Byalaget har
sin egna fäbodstuga. Mamma och
pappa är Anders Sjödin och
Fredrika Norlin. Mormor och
morfar är Urban och Ann Kristin
Norlin. Farmor och farfar är Ove
och Ellen Sjödin.
Lycka till Algot!

