
 
Under hösten fortsätter vi med vårt 11-kaffe på lördagarna. 
Vi planerar några föredrag och diskussionsteman.  
Information därom sätter vi upp på våra anslagstavlor inne 
på och utanför Granhyddan samt vid anslagstavlan vid vägen 

 
Lördag  27/9  kl. 11.00 – 13.00  kaffe och kaka, lotteri och pingis 

   Vad är akut på Granhyddan? Värme till vintern ! 
   Överdragsklädsel på fåtöljerna ? Mörka gardiner för fönstren ? 
   Dagens cafèvärd är Bondtorpsvägen 

 
 

Lördag  4/10  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
 Allmän arbetsdag. Dagens cafévärd: Arnstorpsvägen 

 
 

Lördag 11/10  kl. 11.00 – 13.00  kaffe och kaka, lotteri och pingis  
 Vi måste diskutera, hur vi kan dokumentera allt fantastiskt,  
  som har hänt på Granhyddan. Många, många har minnen  
  från och kunskap om Granhyddan. Hör av er snälla!  

    40-talet: vilka grävde och byggde Granhyddan, vilka donerade 
  virke och annat? 

         Dagens cafévärd: Sätterstad 
 
 

Lördag 18/10  kl. 11.00 – 13.00  kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Projekt RÄDDA ÄLGEN??  Är älgen utrotningshotad idag? 
        Vi lottar ut 4 st av ”Älg i Värmland”, Värmlands Museum 

    årsbok 2003.  
    Dagens cafévärd: Norra Bäckalund 
 
 

Lördag 25/10  kl. 11.00 – 13.00  kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Granhyddan på 50-talet ! ? Dagens cafévärd: Kvarnbacken 

 
Lördag 1/11  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Granhyddan på 60-talet !? Dagens cafévärd: Silverforsen 
 
 
Lördag 8/11   kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Granhyddan på 70-talet !? Dagens cafévärd: Sätter 
  
 
Lördag 15/11  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Granhyddan på 80-talet !? Dagens cafévärd Skogsberg 
 
 
Lördag 22/11   kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Granhyddan på 90-talet! ? Dagens cafévärd: Södra Bäckalund 
 
    
Lördag 29/11kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Adventskaffe 
        Granhyddan på 20-talet !? Dagens cafévärd: Bondtorpsvägen 
 
 
Lördag  6/12  kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Adventskaffe 
        Granhyddan på 2010-talet !? Dagens cafévärd: Arnstorpsvägen 
 
 
Lördag 13/12   kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        LUCIA-kaffe 
        Dagens cafévärd: Sätterstad 
 
Lördag 20/12   kl. 11.00 – 13.00 kaffe och kaka, lotteri och pingis 
        Adventskaffe 



     Sen sist: 
 
Aktiviteterna på Granhyddan i sommar har varit en bra början på  
hur vi vill att Granhyddan skall användas.  
 I maj hade vi ”vårt” första födelsedagskalas, Senare i maj täcktes  
salens golv av stora divaner, dvs luftmadrasser för skoghallspojkar  
på träningsläger hos Bäckalunds IF.  
I juni hade Bäckalundskolans barn skolavslutning hos oss och Fiber- 
föreningen hade årsmöte. 
I juli hade bäckalundsonen Billy Hjerpe en välbesökt fotoutställning 
och Hällsjöns VVO hade stämma.  
(Våra grannar Maj-Lis Uller och Anna-Lena i Chicago ställde ut och  
sålde intressanta kläder och smycken resp. troll hos Karin i Kvarnen). 
I augusti genomförde Anna Skol, Matilda Fredriksson och Viktoria  
Hjerpe Östlind sin dansvecka för bygdens barn. – Den blev lyckad. 
I september fick Bert, Stig, Mats och Jörgen den stora vedhögen  
undertak, dvs ner i källaren. Partiet HELA Sunne hade valvaka. 
 
Under sommaren har Conny Haglund lämnat över ordförandeklubban 
för Stiftelsen Granhyddan till Björn Gillberg. (Stiftelsen ansvarar för 
byggnaden Granhyddan och marken den står på). Conny kommer fort- 
sättningsvis att hjälpa till med ansökningar om bidrag och liknande. 
 
Viltvård-jägarexamen för damer blev en succé. Inge handleder även i  
höst de sju, mycket intresserade och seriösa damerna, på plats i Gran- 
hyddan varje torsdag. Enligt Inge är deras kunskaper om vilt och natur  
numera gedigna. 
 
Pingisbordet står återigen uppställt i stora salen.  
 
Lotta på Hean arbetar vidare med sitt medborgarförslag om att kom- 
munen skall köpa in skolans grannfastighet, f.d. lärarbostaden, för att  
där bl.a. ha matsal. Som det nu är utnyttjar skolan ett rum som matsal  
i det från början för trånga dagiset. 
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    Hösten 
  på Granhyddan 

 
            11-kaffe på lördagar 
         
                  Vi bjuder på fika 
          i vårt lilla cafe´ på Granhyddan 
                  mellan 11.00 och 13.00 
 

För att klara bl.a. el- och försäkringsräkningen har vi vid  
varje möte ett tio-kronors lotteri med liten vinst på varje  
lott, som du väljer ut på plats. Men spara lotten! När  
lottringen är ”slutsåld” har vi dragning på en större vinst.  
Vinsten finns att hämta på lördagskaffet på Granhyddan. 

.  
Under våren har vi lottat ut 5 kaffemaskiner och 2 sol-  
cellslampor för inomhusbruk. 
     Vid sommarens utställning av Billy Hjerpes fotografier  
skänkte Billy en bild från sitt hemställe till vårt lotteri.  
Monica Sätterberg i Rådom vann den. 
     Just nu har vi haft en akvarell av Elisabeth Frändberg  
som vinst. Elisabeth skänkte akvarellen i samband med  
sin utställning på Granhyddan i augusti-september.  
Göran på Hean vann tavlan. 
     Vinster framöver blir bl.a. solcellslampor för innebruk. 
 
     Välkommen bland Granhyddans vänner!  
                    Bäckalund i september 2014 


