
Jenny är en tjej som alltid haft djur- 
och naturintresse. Nu har hon 
ägnat sig åt får under flera år. Just 
nu har hon 10 tackor och 19 lamm. 
Hon har jobbat i Norge och på Nya 
Zeeland. 
Det som är det trevliga med att driva 
och valla får är att man blir ett med 
naturen på de vidder som ligger 
framför en. Landskapet är öppet och 
man känner hur viktigt det är med 
naturvård. Kött, ull och skinn är bara 
biprodukter. 

Veterinär 
Det blir dåligt betalt för ullen, bättre 
att man sparar själv. Att få jobba med 
skinnen kräver utrymme. Dom väger 
ganska mycket och ska saltas och 
ligga i saltet i minst 14 dagar.  Nej, att 
umgås, driva och valla är det mest 
faschinerande med fåren, snälla och 
trevliga djur. 
Jenny har läst fårproduktion i Skåne 
och nu ger hon sig iväg till Upsala för 
att läsa till veterinär med inriktning, 
lantdjur. 

Lucky alltid med 
Jenny har haft Lucky med sig på sina 
resor och sina äventyr. Hon berättade 
att hon varit ute och gått i flera dagar i 
skogen, sovit under en gran. Var du 
ensam frågade jag, nej jag hade Lucky 
med mig. Lucky är hennes hund. 
Nu önskar vi dig lycka till i dina 
studier.

Jenny Norlin – fårtjejen

Årsmöte
Onsdag den 22 september kl. 18.30. 
Valberedningen är igång – det är Ove Sjödin, Tomas Lundin och Mats 
Svedlund, hör av er till någon av dom tre om du känner att du skulle 
kunna bidra till vårt arbete i Byalaget! Vi tror, och vi vet, att ni finns 
därute och vi skulle så gärna vilja att ni kom med! Man kan bidra med 
ideér, kakbak, snickring eller bara vara en del av ett sammanhang!

Klocka 18.00 öppnar vi 
burkarna.
Det kostar 130 kronor och vi 
får underhållning av Andreas 
Leek. Anmäl dig hos; 
Ellen 070-394 88 23, 
Inga Greta 070-660 83 11 
Anki Norlin 070-630 92 52. 

Varmt Välkomna!

Surströmmingsfest Torsdag den 16 september!

Öppet Hus
Första på länge! 
6 Oktober kl 11.00 träffas vi 
igen.
Kaffe o smörgås. Sedan kör vi 
varje onsdag. Om inget oförut-
sett inträffar. 

Välkomna!



Nummer 5, Augusti 2021 

Grängsjöbladet kommer ut en gång varje månad, oftast i samma form som det här bladet.  
Produktion: Carin Walldin och Marie Nordin

Trevliga möten
Många möten är trevliga men hästavelsföreningens 
möten är speciella. 
När man funderar över något och måste titta i stadgarna 
så får man handskas väldigt varsamt med dom. Dom är 
sköra och kan lätt förstöras om man inte är lätt på handen. 
Samma stadgar som gäller fortfarande  som 1932 när 
föreningen bildades. 

Guldstjärnor till Kent ”Kekke” Andersson och Ove Sjödin
”Kekke” bor på Bymogarna och tar en plastsäck med sig varje gång han går 
ut och går. Och varje gång blir säcken nästan full. Obegripligt att folk inte 
fattar att man inte ska kasta skräp runt om efter vägarna och ute i naturen. 
Vi vill ju inte bo på en soptipp!
Tack Kent för ditt viktiga miljöarbete.
Vi har fått upp vår skylt utanför infarten. Det ska underlätta för besökare 
och vägen har blivit åtgärdad. Tack till Ove!

Två gånger i juli och två gånger i augusti har Grängsjö Byalag och Kyrkan 
gemensamt ordnat musikkvällar på kapellet. 
Det har sjungits allsång, delats lotter, druckits kaffe och lyssnats på gästartister. 
Det har varit mycket lyckade kvällar. Idégivare har varit Andreas Leek, ny kantor i 
församlingen. Tack till dig och till alla artister som du har engagerat. Mellan 35 
och 40 i publiken har lyssnat och mått bra. Lysande artister. 

Ett stort glatt Moppegäng på besök för Lunch 

Nya medlemmar
Vi hälsar Mia Ljungkvist, Ann Britt Englund Söderström och 
Sverker Söderström samt Andreas Leek hjärtligt välkomna!

Musikkvällar


