Nytt, ungt folk på Rödmyran (Rö´myra)
Emil och Ellen flyttade hit för
snart två år sedan. Vad man kan se
så har dom inte hunnit annat än
renovera och byggt ut sitt lilla hus.
Så nu är det inte så litet längre.
Jag kände inte igen mig i huset sedan
Svea och Birger bodde där. Men det
var å andra sidan länge sedan. Och
flera har bott där sedan dess. Dom har
aldrig blivit kvar så länge så jag
hoppas att Emil och Ellen kommer att
trivas i sitt hus. Här finns redan nu två
getter som ska bli flera när våren är
här på riktigt. Höns finns också och
kanske i framtiden en häst till Ellen.
Att odla sina grönsaker är ett annat
intresse, jag kan se två stora växthus
på området. Dom har gott om plats
eftersom dom även köpt in Rö´myrulles hus. Dom kan ha djur och dom har
den lagerplats som Emil behöver till
sitt företag.

Ljud och Ljus
Jag kunde berätta för dom om att dom är granne med klassisk mark eftersom dom är
granne med Piparhammarn, samlingsplatsen för alla unga, men även äldre som
tillexempel BackJohn, och som gillade att leka och sparka fotboll. Jag kunde även
berätta om StormyInger. Hon var också en klassisk och speciell person.
Ellen Wallin, 22 år, jobbar som personlig assistent. Emil Elmkvist är 23 år och
driver ett företag som heter Elmkvist entertaiment. Emil jobbar med ljud och ljus
vid event, galor och installationer.
Emil och Ellen träffades på gymnasiet i Sundsvall och hamnade så småningom på
Rö´myra. Dom trivs men har bekymmer med myggen.
Emil reser mycket i jobbet. Nästa vecka var det både Östersund och Umeå.

Så här vackert kan det bli när Emil släppt lös sin kreativitet.

Rapport från en onsdagsträff
En gång varje månad har vi en föreläsning
på onsdagsträffen. Den 26 var det Svante
Holm som berättade om växternas vilda liv.
Varje onsdag, vid lunchtid, har vi samling
på kapellet. Man pratar, stickar och äter
eller fikar. Väldigt trevligt. Och en gång
varje månad har vi som sagt någon som
berättar om något. Brukar vara mellan
15-25 som kommer.
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Vad händer framöver
• Onsdagsluncherna/träffarna fortsätter. Och den 25 mars får vi en hemlig gäst.
• Påminner om årsmötet som blir den 21 april.
• På månadsmötet diskuterades hur och när vi ska jobba med att återställa
grannens, och vår egen, gräsmatta efter det att vi anlade avloppsanläggningen.

Ärter och böner, tre vita hönor värpte tre ägg vid en ladugårdsvägg.
Ett blev en höna, ett blev en tupp och ett åt Opsis kalopis opp.
En barnvisa som jag tänker på varje gång jag äter bönor.
Vi var nästan 60 personer som åt
böner 25 februari på Fettisdagen. Vi
smörjde kråset med fettisdagsbullar
eller semlor som moderna människor
säger. Gunnel Östman hade kokat
bönor och Ingrid Berglund hade
gjort bullarna. Det är tradition.

Lite sent

Grängsjöbladet är något försenat den här gången – det beror på sjukdom. Hoppas ni
har överseende med det.

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.

På bilden ser vi hur Björn från Rigsjös har
laddat upp med potatis och korv och bruna
bönor och fläsk på samma tallrik. Han blev
mätt vill jag lova.

