Vi har mist vår vän Urban Norlin

Urban har gått ifrån oss. Han var i sina bästa år. Fri från arbetet så han kunde
ägna sig helhjärtat åt sina intressen. Åt familjen, Johan och Fredrika och
deras familjer. Han stod dom nära och var ofta en hjälpande pappa.
Framförallt har han stöttat sin hustru i alla år. Det var naturligtvis en glädje i att få
bli morfar och Algot blev snabbt en ögonsten. Det var också en glädjens stund när
Johan var klar med sin Gulf-mack. Det kändes fint att Urbans pappas intresse
gick vidare till Johan.
Urban månade också om sina syskon och andra släktingar.
Urban var ett nav i vårt byalag. Det var han som ordnade med alla praktiska ting.
Vi minns honom lägga tak, måla och skrapa huset, styra med ljuset och så att vi
fick värme. Ved, skottning och grusning, Parkeringsvakt och auktionist. inget var
främmande för honom.
Det var Urban som tände alla marschaller den sista augusti och det var han och
Ann Kristin som ansvarade för sista april-firandet.
Urban var alltid så glad. Alla kan minnas hans glada skratt. Hans måtto var att

inget var omöjligt. Han var empatisk – alla som behövde hjälp kunde han ge av sin
egen tid. Grannar och vänner.
Inget kommer att bli sig likt. Men vi kan nog alla vara överens om att han skulle
vilja att livet i och runt kapellet inte skulle avstanna. Vi måste hitta tillbaka till
glädjen i sammanhållningen, arbetet och samtalen.
Otaliga är de timmar som vi suttit runt de runda borden i Lillsalen och diskuterat,
funderat, spekulerat och fikat. Vi har lärt känna varandra och våra innersta tankar.
Just nu känns det ändå som om vi tar en paus i vårt intensiva arbete. Vi måste
tillåta oss att sörja och sakna Urban.
Det är många andra föreningar och vänner som saknar Urban. Han hade intresse i
jaktlaget, motorsporten och mycket annat.
Alla saknar Urban.
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Vad händer framöver
• Onsdagsträffarna fortsätter.
• 25 februari: Bruna bönor och semlor. Tid 16.30-18.30
Anmälan senast 23 februari till Inga-Greta 070-660 83 11 eller
Ellen 070-394 88 23
• 26 februari: Onsdagsträff med Svante Holm som berättar om växternas
vilda liv. En berättelse i text och bild. ”Och om hur växterna gör sina frön”.
• På förekommen anledning flyttas årsmötet från 3 mars till 21 april.

Grängsjöbladet kommer ut en gång varje månad, oftast i samma form som det här
bladet, det vill säga en vikt A4.
Vi har ett avtal med ABF (Arbetarnas bildningsförbund) som stimulerar vårt arbete.
Studiecirklar, kulturkvällar, föreläsningar och utflykter ryms inom detta samarbete.
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