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”Skriftställare”: Lars Tideström, Törunda, 72592 Västerås. Tel: 021-55627, E-post: lars.tidestrom@telia.com 
 

Hej igen alla Grållevänner! 
Så har vi då snart lagt en hyfsad kall och snörik vinter bakom oss och häromdagen kunde jag höra 
hur  talgoxarna kvittrade i buskarna liksom för att tala om att snart kommer våren och värmen 
tillbaka – skönt och förhoppningsfullt – eller hur!                 
 
 Vi i arbetsgruppen har jobbat fram en kalender för kommande säsong och som vi som vanligt tror 
ska passa de flestas smakriktningar. ”Huvudtemat” är att vi ska använda våra grållar där dom hör 
hemma - d.v.s. på åkern - och med Acke Lundholms välvilja att ställa upp med åkermark, har vi 
återigen lyckats arrangera alla tempon från ”sådd till skörd”! 
   - Nu vill vi förstås berätta mera om alla våra tilltänkta ”hyss” under den kommande säsongen och 
önskar att Du kan dyka upp på vårt årsmöte enl. nedan. Kom gärna med synpunkter och nya för-
slag på aktiviteter – allt nytt är välkommet! 
 
 Den nya kalendern liksom referat från höstens tröskning och skördefest hittar Du på omstående  
sidor Vi tjyvstartade” årets säsong med att arrangera en skogsdag som även den har fått en släng 
av sleven i det här bladet. 
                            
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                     

 
Då rullar vi igång säsongen då ! – Jössenamn vi firar ju 10 – årsjubileum !!! 
                                           Hälsningar från arbetsgruppen / Lasse T. 

Arbetsgruppens funktionärer: 
                            Tord Högström          Sektionsledare/kassör    0220-14559 Mari Johansson        Ledamot          0224-20518 

Lars Tideström          Skriftställare                     021-55627 Anders Lindmark     Ledamot          0224-740004  
Acke Lundholm        Gårdsmästare                    021-61005 Sven-Erik Morberg  Ledamot          0220-43179 
Per Eriksson              Webb-master                  0220-29180  Kurt Larsen              Valberedning   0220-17040 
Karl-Arne Lundberg  AT-läkare                         021-28043           Jan Lindeberg          Valberedning     016-347395   

KALLELSE TILL MEDLEMS / ÅRSMÖTE 
 
           Tid och plats: Lördagen 28:e mars, kl. 1100 , 2009 
                         ”Aros motorveteraners” klubblokal, vid Johannisbergs     
                                            flygplats. (följ Grålleskyltar). 

 
           Dagordning prel: -  Val av sektionens funktionärer. 

-  Genomgång av säsongens aktiviteter. 
-  Fika, bildvisning och allmänt ”babbel”.    

 
”Skaffning”:  Sektionen bjuder på ”fika med dopp, men för att vi ska   veta 

för hur många, vill vi att Du anmäler Ditt deltagande. 
                  

           Anmälan till: Lars Tideström tel: 021 – 55627 
                                                         0708 – 804274 
  före tisdagen 24:e mars – annars blir Du utan fralla!
                           
                   Välkomna ! 


