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Hösten
Hej på dig som just nu börjar läsa det här brevet! Och jag börjar med en fråga till dig.
Är det inte så att sommaren var förbi innan du visste om det? Jag vet inte hur ni har det, men jag
hann inte alls med allt sommarjobb som vi planerade. Men resten får vänta tills nästa år för nu
gäller det att förbereda sig på den första stormen och den långa vintern. En del av oss människor
ser fram emot den mörka tiden, lugnet som den tvingar fram och brasans värmande glöd medan
andra ser hösten och vintern mer eller mindre som ett gissel. Dels beroende på ens karaktär dock
inte minst på ens livssituation. Känner man sig ensam, kan brasans lågor vara rätt så kalla och inte
alls trivselframkallande. Tillhör man denna grupp människor, tror jag att det är tur att man bor i
Granhults gamla socken. Här håller man, i positiv mening, koll på varandra. Här finns det sociala
skyddsnätet som är oumbärligt. Jag hoppas att detta fina drag av samhörighet får bestå i framtiden.
Och låt gärna hembygdsföreningen vara en aktiv del i våra liv och en mötesplats för alla.
Det numera välkända radarparet ”Lina & Lina” har så sin syn på saken. Så här sa de efter
sommarkyrkoveckan.
Vi tycker att Granhults sommarkyrka
är en del av sommarlovet som vi inte
skulle kunna vara utan med tanke på
att vi har varit med några år nu. För
oss handlar sommarkyrkan inte bara
om att sälja massa saker utan också
om att träffa dem lite äldre som man
inte träffar allt för ofta, det blir en Lina Granehäll och Lina Alvarsson
annan sorts gemenskap. Vi tycker
även att det är roligt att vi blir så väl bemötta av alla. Vi hoppas detta
är en tradition som kommer leva vidare länge och en dag hoppas vi att
det är vi som fortsätter föra traditionen vidare. Vi är mycket stolta för
att vi får vara en del av Granhults kyrka.
Hälsningar, Lina Alvarsson och Lina Granehäll.
Kanske inte alla sockenbor, men nästan, hittade till hembygdsgården
och kyrkan under sista juliveckan när den 10e upplagan av ”Sommarkyrkan” ägde rum. Kyrkan
fick öppnas provisoriskt för andakter och guidningsturer, eftersom konserveringsarbetet inte var
riktigt klart.
Vi fick denna sista juli-vecka också besök av ej
välkomna gäster som i nattens mörker själv
öppnade kyrkan. Detta ledde i sin tur till att vi fick
bjuda in uniformerade gäster.
Men vi kanske inte hade behövt ringa polisen för
jag tror att jag känner igen mannen som syns på
bilden till vänster. Vad håller han på med?!
(Obs Denna man är kassör och HELT OSKYLDIG!)

Granhults hembygdsförenings fulltaliga styrelse hade
möte 17 september hos ordföranden. Bilden togs efter
själva mötet och innan vi började med den inofficiella
delen med eftersnack, mat, dryck, kaffe och kaka.
Styrelsens medlemmar fr.v. sittande Jarnet Magnusson,
Magnus Johansson (sekr.), Eva Nilsson och fr.v. stående
Jan Augustin (ordf.), Ragnar Nilsson, Lars Alvarsson
(intendent), Karl-Erik Stridh, Gunvor Antonsson,
Sven-Erik Pettersson och Mats Ericsson (kassör)
Vid detta styrelsemöte fick hembygdsföreningen motta det under sommaren inköpta tältet som gåva
från syföreningen för vilket vi är mycket tacksamma.
Också sommarkyrkokommittén tackades av styrelsen för att hembygdsföreningen fick en andel i
verksamhetens överskott.
Det diskuterades att försöka ordna en helgutflykt till västkusten 8-9 augusti 2009. Utflykten är
tänkt att länka ihop hembygdsföreningens medlemmar i alla åldrar, gamla och nya, på ett spontant
och trevligt sätt. Havsbad, äventyr, mat, m.m. Vi återkommer så småningom med mer information
om var, hur och vad det kostar.
Styrelsen vill gärna göra hembygdsföreningen mer attraktiv för yngre generationer och skulle
uppskatta att få förslag på hur vi skulle kunna göra detta. Nya aktiviteter? Mer inflytande? Osv.?
Har ni en idé, hör då gärna av er till någon i styrelsen.
Höstagille & Årsmöte
Som datum för årsmötet och höstagillet faställdes fredagen 17 oktober,
med början kl. 18.00 i hembygdsgården där det bullas upp läckerheter för alla medlemmar i
Granhults hembygdsförening. Det blir den här gången
ingen underhållning i hembygdsgården utan i kyrkan
där vi skall ha en s.k. temakväll. Temat är ”Granhult”
för vi kommer att visa filmen ”Granhult på 80-talet” på
en större duk.
Våra gamla filmer, så även denna, har nyligen
digitaliserats och ligger nu på DVD. Vi kan tacka
Hans Alvarsson som tagit hand om detta.
Det blir första gången att vi kan rigga upp föreningens dator, projektor och filmduk, som köptes in
inom ramen för arkiveringsprojektet. Filmen, som vi kommer att visa, är med ljud och pågår i ca 45
minuter. Den spelades in av Hans Alvarsson och ljudtekniker var Lars Alvarsson. För er som inte
skulle veta detta, är Hans Alvarsson bl.a. fotograf för TV-programmet ”På spåret”.
Filmen är verkligen av intresse för alla som bor inom den gamla socknen, inte bara för de som har
bott här hela sitt liv eller som ung en sådär 25 år sedan
utan nästan mer för oss nyinflyttade, som kan få smaka på
hur livet i Granhults gamla socken såg ut på 80-talet. För
vi nyinflyttade, vi bor ofta i något av de husen som
kommer att synas på filmduken. Och till ”nyinflyttade”
räknas alla som inte bodde här redan på 80-talet då filmen
spelades in. Så fredagkvällen kommer vi att behöva ett par
timmar för att äta, 15 minuter för att sträcka på benen, 45
minuter för att se filmen och 15-20 minuter för årsmötet.
Välkomna!
Skulle du eller någon du känner inte vara medlem i Granhults hembygdsförening men vill bli det, är
det enklast att ringa kassör Mats Ericsson på telefon 20487. Medlemsavgiften är bara 50 kr. per år.
Vi ses på höstagillet!
”Redaktör” Jan Augustin
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