
 
 

 

 

 

 

 

Vårt PåsklovsLAN sker i samarbete med Super 

Heroes In Training.  

Information kring kostnader, anmälan mm kommer på 

Facebook så snart allt är klart. 

Varmt välkomna! 

Vårt PåsklovsLAN sker i samarbete med Super 
Heroes In Training –  
Detaljer som anmälan,  
kostnad mm kommer att  
tillkännages på Facebook  
så snart detaljerna är klara! 
 
Varmt Välkomna!  

 

 

Det som händer, händer i Enånger….. 

 

 

  

 

 

April 
6-7 april Tvåändsstickning kl. 09:00-15:00 båda dagarna 
 Enångers Bygdegård (för mer info se sid 7) 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

6 april Kaninhoppning  
 Kl. 09:00-17:00 
 Vedmora Ridhus  

Arr: Helsinge Kaninhoppare - Fri entré 
 

7 april Barn- och Ungdomscafé 13:00-15:00 
 Enångers Bygdegård  

Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

7 april Steg II Studiecirkel Indisk matlagningskurs  
 Kl. 14:00-17:00 

Enångers Bygdegård 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening 

 

7 april Indisk middag Kl. 17:00 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 

Pris: 150:-/person. Anmälan obligatorisk, senast 3 
dagar för middagen till marie.sandehult@gmail.com 
eller 070-3348126 

 

14 april Påskmarknad på Bygdegården 
 Kl. 11:00-15:00 
 Arr: Annsofi Stark (se sid 6) 
 

14 april Barn- och Ungdomscafé 13:00-15:00 
 Enångers Bygdegård  

Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

18 april PåsklovsDisco 
 Kl. 17.30-19:00 mer info kommer på Facebook 

Enångers Bygdegård 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening 

 

19 april Tävling Nosework 
 Vedmora Ridhus 

Arr. Annelis hundtjänst 
Fri entré, egen hund kan ej medtagas 

 

21 april Barn- och Ungdomscafé 13:00-15:00 
 Enångers Bygdegård  

Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

23 april PåsklovsBio – 7 år 
 Kl. 18:00 

Enångers Bygdegård 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening 

 

24 april PåsklovsBio – 11 år 
 Kl. 18:00 

Enångers Bygdegård 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening 

 

26-28 april PåsklovsLAN 
 26 april kl. 10:00 till 28 april kl. 16:00 

Enångers Bygdegård 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening och Super Heroes 
In Training – Mer info om anmälan, kostnad mm 
kommer på Facebook 

 

28 april Barn- och Ungdomscafé 13:00-15:00 
 Enångers Bygdegård  

Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
Därefter varje söndag – samma tid – ända fram till 
sommarlovet. 

 

 
 

 

 

Maj 
4 maj Städ- och arbetsdag  
 Kl. 10:00-15:00 

Enångers Bygdegård 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening 
Vi bjuder på lunch! 

 
5 maj Steg III Studiecirkel Indisk matlagningskurs  
 Kl. 14:00-17:00 

Enångers Bygdegård 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening 

 
5 maj Indisk middag Kl. 17:00 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 

Pris: 150:-/person. Anmälan obligatorisk, senast 3 
dagar för middagen till marie.sandehult@gmail.com 
eller 070-3348126 

 
18 maj Enångers matstafett 
 Arr. Sofia Andersson 
 
30 maj KUL-TUR kl. 11:00-15:-- (se nedan) 
 Bildspel och berättelser från då och nu 
 Arrangör: Enångers Hembygdsförening 
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Påskäggslotteri….. 
 

I samband med TomteLoppisen ordnade bygdegården ett 
julklappslotteri….. Lotteriet var mycket uppskattat – det var lätt att 
sälja lotterna och vinsterna var fina – skänkta av såväl privatpersoner 
som företag, och framförallt blev det är välkommet ekonomiskt bidrag 
till föreningen. 
 

Bra saker tål att upprepas – eller hur? Därför satsar vi nu på ett 
Påskäggslotteri i samband med AnnSofis Påskmarknad den 14 april.  
Men, för att klara det behöver vi din hjälp…. 
 

Har du något gammalt Påskägg liggande hemma som du inte behöver 
mer? Och/eller har du något vinst du vill skänka till bygdegården, stort 
eller smått, fint eller gott…. 
 

Hör av dig till marie.sandehult@gmail.com eller sväng förbi på 
Enångers BnB och lämna ditt bidrag Alla bidrag är såååå värdefulla! 

 

 

Påskmarknad på Bygdegården 
 
Söndagen den 14 april kl. 11:00-15:00 
 
Mängder av ”knallare”/försäljare, fikaförsäljning och 
påskäggslotteri. 
Påskharen kommer att vara på plats och dela ut 
godis till alla barn 
 
Vill du hyra ett bord? Kontakta 
AnnSofi på tel 0739-131447 
 
Varmt välkomna! 
AnnSofi (arrangör) 
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Pojkar födda 06/07/08  
Träningsstart på Camp Igge 18/3 måndagar 16.30–17.45  
Kontaktpers: Ingrid Parlén, tel 070-2227787  

  
Flickor födda 06/07/08  
Träningsstart v12 eller  v13  
Kontaktpers: Martin Svensk, tel 070-6552934  
 

Pojkar födda 09   
Träningsstart på Camp Igge 18/3 måndagar 16.30–17.45  
Kontaktpers: Linda Englin, tel 070-2233790  

 
Flickor födda 09/10/11  
Träningsstart på Brovallen i slutet av april  
Kontaktpers: Sofia Bergström, tel 070-2960371  

 
Pojkar födda 10/11/mix 12  
Träningsstart tisdag 2/4  
Kontaktpers: Micke Stark, tel 070-2532205  

 
Barn födda 13/14  
(välkomnar även barn född 2012 till denna grupp)  
Träningsstart på Brovallen 28/4  
Kontaktpers: Thomas Svedin, tel 076-1005119 

Examensarbete av tre studenter på 
Iterums Yrkeshögskola – 

beställt av Enånger Bygdegårdsförening 
 

För att säkerställa att kassahanteringen på Bygdegårdens LångLoppis går snabbt, smidigt och felfritt har bygdegården ”anlitat” en grupp 
studenter (Iterums Yrkeshögskola – Redovisningsekonomer) för att som examensarbete – ta fram förslag på lämpligt kassaregister till våra 
Loppisar. 
 

Inledningsvis skickades en enkät ut till ett antal Loppisar med frågan om hur de hanterar sina kassor. 
Enkäterna gav det svar som gruppen anat – att det fanns få som var nöjda med sitt nuvarande kassaregister, alternativt att de inte alls hade 
tillgång till ett kassaregister. 
 

Under ett antal timmar under hösten 2018 och på heltid under vecka 1-8 – 2019 har gruppen fokuserat på att dammsuga den befintliga 
marknaden för att se om det i dagsläget redan finns ett system som kan leva upp till bygdegårdens önskemål. De studerande har under 
resans gång insett att många loppisar har betydligt mindre detaljerad redovisning. Det som skiljer Enångers LångLoppis från många andra 
är ambitionsnivå att leverera uppgifter till alla säljare om vilka varor de har sålt (och när). 
 

Vecka 5 träffade studenterna Loppiskommittén och kunde då redovisa tre tänkbara kassaregister. Ett av problemen med examensarbetet 
och därmed uppgiften att ta fram ett fungerande kassaregister, är möjligheten att prova/testköra de befintliga kassaregister som vi har 
hittat på marknaden. Då ett kassaregister, för att vara godkänt av Skatteverket, måste vara uppkopplat med ”svarta lådan” mot Skatteverket, 
går det tyvärr inte att få tillgång till systemen fullt ut för att ”leka affär”. 
 

Denna begränsning ledde studenterna till Örebro, där ett av de tänkbara kassaregisterna har sin hemmabas. Där på plats kunde systemet få 
testas och det gav gruppen en hel del aha-upplevelser. 
 

Nästa steg nu är att gruppen ska redovisa sitt examensarbete dels på plats på ”skolan” men även i form av en rapport till bygdegårdens 
styrelse. Efter detta hoppas gruppen ha övertygat bygdegården, så att ett beslut om att införskaffa detta register kan tas på bygdegårdens 
nästa styrelsemöte 5 mars. 
 

OM det blir beslut om ett kassaregister, kommer det krävas en hel del programmering FÖRE Långlopisen, men sedan kommer det vara som 
en dröm att vara loppiskassörska. 
 

OM systemet håller vad det lovar, finns det stora utvecklingsmöjligheter och bygdegården pratar redan om ev streckkoder till nästa Loppis 
och…. framförallt hoppas såväl vår grupp studenter som styrelsen att ev. kassaregister ska göra att det sparar lite på de ideella krafter så att 
utrymme finns för nya idéer. 
 
Bygdegården tackar de flitiga studenterna Marie, Marie och Madde och hoppas att det som framkommit i deras examensarbete ska 
underlätta mycket inför kommande LångLoppis! 
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En tumme betyder så mycket! 
 

Bygdegården har många som följer vår verksamhet på Facebook. Få anar säkert hur mycket en ”tumme upp” betyder för alla eldsjälar 

som arbetar ideellt?!  

 

Alla har inte Facebook och vi har därför roat oss med att titta på ”tumstatsitiken” för november 2018 – januari 2019 – och vill härmed 

dela med oss av vilka inlägg som varit populärast, och ”vinnare” med flest ”tummen upp” denna period är: 

 

 Inlägget om bygdegårdens nya dörrar 190105 (94 tummar) 

 Starten av ungdomscaféet (74) 

 Branden 181225 och LAN på Bygdegården 181104 med vardera 68 tummar 

 Styrelsemöte 190108 (65) 

 Julpyssel med årskurs 3 (63) 

 Tidningsartikel om Barn- och ungdomscaféet 190122 (58) 

 Cupcakekurs och Julshov 181117 med vardera 47 tummar 

 Adventsljusstakar på plats 181115 (46). 

 

En ”tumme upp” betyder ju inte alltid att man tycker att det som hänt i inlägget är bra ( t ex när det skrev om branden) men det 

betyder i alla lägen att man bryr sig om det som skrivs, och det ger så mycket energi tillbaka. 

 

Alla kan inte göra allt, vi gör alla så mycket vi orkar, men att trycka på en tumme upp, är en liten insats för den som gör det – men en 

stor energiboast för bygdegårdens aktiva.  

Tack för alla tummar, glada gubbar, hjärtan och alla andra inlägg!!!!  

 

Just ”din” tumme kan vara avgörande för att vi orkar kämpa vidare! 
 
Inlägget med flest tummar…. 

Enångers bygdegård proudly presents the new doors..... 

Tack till Nika Bygg som bidragit till installationen! 

Ny anslagstavla kommer..... (190105) 
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Vill Du vara med och sälja på 

LångLoppis 2019 (hela juli)? 

 

Alla som hittills har anmält intresse och 

betalt sin avgift ska nu ha fått sina 

prislappar mm.  

 

Är det någon som anmält intresse men 

ännu inte fått kontakt med oss, hör av er 

omgående så att vi kan lösa det praktiska. 

Det finns fortfarande en liten möjlighet 

att vara med i vårt härliga gäng, ett par 

platser kvar.  

 

Vill du vara med – hör då av dig 

omgående till Marie på 

marie.sandehult@gmail.com eller på 

telefon 070-3348126 

 

Bytardagen har öppet för 

försäljning av bebis-, barn- och 

ungdomskläder, skor, leksaker, cyklar, 

bilstolar, vagnar, mm. kl 9-13. Möjlighet 

att köpa fika finns. Är du intresserad av 

att delta? Kontakta Katarina Sjödin för 

mer info: lillgonzo@telia.com. De kläder 

och saker som inte hämtas skänks till 

välgörande ändamål.  

Gå gärna in på Facebook och gilla vår 

sida, dela vårt evenemang och klicka i att 

du kommer. Du får då aviseringar när vi 

lämnar löpande info om den kommande 

Bytardagen.  

Hemsida: www.bytardag-

enanger.webnode.se  

Facebook: Bytardag Enånger 

 Kurs i Tvåändsstickning 
Favorit i repris!  
Helgen den 6-7 april, kl. 09:00-15:00 
kör vi ännu en kurs i 
Tvåändsstickning.  
 
Ta chansen om du inte har varit med 
tidigare! 
 
Kursen kostar 500:-/deltagare.  
I kursavgiften ingår det garn du 
behöver. Allt du behöver ta med dig 
är 5 korta strumpstickor. 
 
Ni som redan har gått denna kurs är 
välkomna även till denna kurs till ett 
rabatterat pris på 300:-/person 
 

Vill du vara med – hör då av dig 

omgående till Marie på 

marie.sandehult@gmail.com eller på 

telefon 070-3348126 

 

 

 

Studiecirklar på Bygdegården 
Vilken fart det har blivit på studiecirklar på 

Bygdegården. I höstas avverkade vi en 
nålbindnings och en släktforskningskurs. 

Jaana har just avslutat en 
tvåändsstickningskurs, och för tillfället pågår 

en påslakans kurs.  
I mars börjar en ny Nålbindningskurs och 

önskemål finns redan om en ny 
Tvåändsstickning och Krokningskurs. 

 

 

Härligt när gamla 
hantverkstekniker får 
komma fram i dagsljuset 
igen. 
Har du önskemål på 
någon studiecirkel?  

Omöjligt finns inte – 
men en del saker tar 
bara lite längre tid ….. 

 Kontakta gärna marie.sandehult@gmail.com 
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FYLL I OCH SKRIV  UT NEDANSTÅENDE  BLANKETT 
 
Fyll i  

./  meddelanden till mottagaren, t ex faktura- och/eller referensnummer 

./  avsändaruppgifter 

./  betalningsmottagare 

./  belopp 

./  betalningsmottagarens bankgironummer 
 
 
 
 
 

Tips  
 
     Ett bankgironummer består av 7-8 siffror, grupperade XXX-XXXX eller XXXX-XXXX. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klipp längs den streckade linjen 

 

Blankett för betalning via Privatgirot BANKGIRO INBETALNING/GIRERING AVI 
Meddelande till betalningsmottagaren 

 
       Medlemsavgift 2019: 
 
       Namn:………………………………………………………… Adress:……………………………………………………….. 
 
 
 

 
Avsändare (namn och postadress) Betalningsmottagare (endast namn) 

 

 
         Enångers Bygdegårdsförening 
 
 
 

Svenska kronor öre Till bankgironr (xxx-xxxx eller xxxx-xxxx) 
 

 
         5561-2519 
 
 

 

 

Din Bygdegård - behöver dig!!! 

Bygdegården – den naturliga mötesplatsen – är en allmän samlingslokal öppen för alla och förvaltad av en ideell styrelse 

på demokratiska grunder. 

Bygdegården ger möjlighet till gemenskap och fest, kunskap och kultur. 

Vi vill rymma verksamheter som intresserar och engagerar barn, ungdomar, seniorer och alla övriga vuxna.  

I år vill vi satsa på barn, ungdomar och seniorer. 

Men…vi behöver vara fler som sköter om byggnad och aktiviteter! Både verksamhet och förvaltning sköts ideellt och 

nuvarande resurser räcker inte till. Oavsett om du vill göra lite eller mycket, ofta eller sällan eller bara vill delta i 

gemenskapen så behöver vi dig. Minsta lilla bidrag är välkommet. 

Planera, passa, snickra måla, föreningsarbete, meka, sy, trädgård, städa, laga mat, handla, rita , texta, rimma, ansvara, 

skotta, sopa, ringa, bära eller minnas. 

Känner du att du vill bidra eller veta mer så kontakta: 

Ingemar Sandehult-070-772 00 33  Gullvi Westling–070-557 87 89  Marie Sandehult –070-334 81 26 Monica 

Fredriksson–073-059 94 32  Lisbeth Sundin  Malin Settlin Pahlm-070-588 96 90  Therese Söderström-070-530 12 98 

Medlemsavgiften för 2019 är oförändrad. D.v.s. 100 kr för enskild, 150 kr för familj samt 200 kr för förening. 

Medlemsavgiften är ett stöd för bygdegårdsföreningens administration men den är också helt nödvändig för dig som vill 

delta i föreningens kvällar då alkohol serveras och för vissa övriga förmåner. 

Vill du bidra med en frivillig penninggåva anger du det på talongen. 

Observera att du även kan swisha din medlemsavgift. 

Swisha till föreningens eget swishnummer 1236123194 – och ange ditt namn och gärna adress. Avser 

betalningen familjeavgift – vill vi gärna ha namnen på alla i familjen. 

 


