
Grållebladet  U – län 
         Nr. 3 / 2008   ( Oktober) 

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

Hej alla Grållevänner!  
 
I förra ”bladet” vädjade vi om mera regn. Det hörsammades av de högre makterna så till 
den milda grad att bönderna hade svårt att ta sig ut på åkrarna och bärga skördarna. 
Regnskurarna avlöste varandra och allt såg hopplöst och förtvivlat ut. Nu skiner dock so-
len igen! 
 
Under sommaren har vi inte legat på latsidan och har genomfört inte mindre än tio arran-
gemang av skiftande karaktär och med stort intresse från både medlemmar och ”allmoge”. 
Referat hittar Du på omstående sidor samt några bilder från en del av ”begivenheterna”. 
 
För att fira att även vår skörd har kommit under tak samt att åkrarna har plöjts för att 
vara redo för vår ”anstormning” på vårkanten, vill vi inom arbetsgruppen att vi samlas för 
så att säga göra en resumé och under lättsamma former ”ljuga och umgås” med varandra. 
Mari Johansson och Kurt Larsen har fått i uppdrag att ”hålla i tåtarna” för det här som vi 
tror kan bli en trivsam afton. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

        Inbjudan till ”skördefest”.               
               Samling: Fredagen 21:a november 2008, kl 1830 
               Plats: Aros motorveteraner, vid Johannisbergs flygplats. 

 
               Middag: Klubben serverar en buffémiddag samt kaffe o kaka. 
               Kostnad: Självkostnadspris betalas av medlemmen, ca 100 :-/ st. 

 
Övrigt: Bild o filmförevisning samt allmänt ”mingel” och     

samvaro.               
  
               Anmälan till:      Kurt Larsen  tel: 0220 – 17040 alt.  0708 - 391283  

                      (senast onsdagen den 5:e november)                          
                          

           Välkomna ! 
               

 
 
                               
                                    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  
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