
 
 

 

 

  

 

Den 1 augusti var sista dagen för årets LångLoppis, och 
loppisen avslutades som den började, med köer, för vem 
vill inte göra fynd när det är halva priset på allt?  

Om vi skulle ha haft ordinarie priser på allt som såldes, 
konkurrerade denna dag nästan med öppningsdagens 
försäljningsvolym! 

När Loppisen stängde fanns möjlighet att lämna osålda 
varor till två olika insamlingar, vilka många valde att göra. 

Loppisen har ett stort socialt värde, och ligger helt i tiden 
med tanke på återvinning mm. 

Och med största sannolikhet kommer man kunna göra 
fynd även nästa sommar 😊😊  

 

 

 

LångLoppis i Enånger! 

Lördagen den 29 juni kl. 11:00 öppnade vi dörrarna till Årets LångLoppis. 

Då hade de ivrigaste redan köat en lång stund, och köa, den fick kunderna                                                                                             göra 
denna första öppningsdag, trots att vi hade dubbla kassor. Vi såg dock inga sura                                                                                   
miner, bara nöjda kunder och försäljningen den första dagen slog alla rekord. Den nyinförskaffade datorn med tillhörande 
kassaregister levde väl upp till förväntningarna. 

Loppisen har bjudit på så mycket, förutom alla fynd som kunderna har gjort. Så många trevliga människor som vi mött och blivit 
vänner med. Så många som hjälptes åt och kämpade när våra skyltar ”försvann” vid två tillfällen. Så många goa kakor som har 
bakats, och så många goa fikastunder. 

Gammal som ung har gjort fynd, och den delvis för året nya hörnan med verktyg sålde också bra, allt ifrån blandare till skruv och 
spik och en och annan häcksax. 

Bygdegården fick en mängd fina varor som såldes till Bygdegårdens förmån, vilket gav ett bra tillskott till föreningens kassa. 

 

Ansvarig utgivare: Ordf. i Enångers 
Bygdegårdsförening; E-post: 
info@enanger.com                              
Redaktion: Ingemar Sandehult och Marie 
Sandehult 
Adress Enångersvägen 21, 825 95 Enånger 

Ansvarig utgivare: Ordf. i Enångers 
Bygdegårdsförening; E-post: 
info@enanger.com                              
Redaktion: Ingemar Sandehult och Marie 
Sandehult 
Adress Enångersvägen 21, 825 95 Enånger 
 

Förhoppningen och tanken är att detta ska vara en stående aktivitet. Det är väldigt roligt att få in barn och ungdomar på 
bygdegården, i större utsträckning än tidigare. Föräldrarna som driver verksamheten, i bygdegårdsföreningens regi, är 
noga med att alla barn och ungdomar ska vara involverade i verksamheten, t ex är det ungdomarna som har valt filmer 
till föreningens SportlovsBio, och föräldrar och barn kommer tillsammans att sköta såväl bildvisning, entré som 
godisförsäljning. 

Andra tankar som finns är mer LAN, disco för olika åldrar och mycket annat skoj. Det har redan hållits en Cupcakes-kurs 
som såldes slut till sista plats. 

Bygdegårdsföreningen hoppas att barn- och ungdomsverksamheten ska integreras i all verksamhet. Ungdomarna kan 
hjälpa till att sälja fika på olika aktiviteter, och vi har redan fått smaka på hur duktiga de är på att baka. Vi hoppas att 
hela familjer ska kunna hjälpa till på våra städ- och arbetsdagar, så att barnen känner sig stolta och ansvarsfulla när det 
gäller att vårda vår Bygdegård. 
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ETT STORT TACK TILL ALLA som kom och handlade och fikade och till alla som skänkte saker till Bygdegården!!! 

 

Årets 
LångLoppis 
2019 kan 
nog bäst 
beskrivas 
som en 
succé!!! 

Lördagen den 29 juni kl. 11:00 öppnade vi dörrarna till 
Årets LångLoppis på Bygdegården. 
En bra stund före öppningen började de ivrigaste att köa, och köa fick kunderna göra även på vägen ut, trots dubbla kassor på 
öppningshelgen. Vi såg dock inga sura miner, bara nöjda kunder och försäljningen den första dagen slog alla rekord. Den 
nyinförskaffade datorn med tillhörande kassaregister levde väl upp till förväntningarna. 

Loppisen har bjudit på så mycket, förutom alla fynd som kunderna har gjort. Så många trevliga människor som vi har mött och 
blivit vänner med. Så många som hjälptes åt och kämpade när skyltarna ”försvann” vid två tillfällen. Så många goa kakor som har 
bakats, och så många goa fikastunder. 

Gammal som ung gjorde fynd, och den delvis nya hörnan med verktyg sålde också bra. Där kunde du hitta det mesta, allt ifrån  
skruv till en och annan häcksax. 

 

Bygdegården fick en mängd fina varor som såldes till 
Bygdegårdens förmån, vilket gav ett bra tillskott till kassan. 

Den 1 augusti var sista dagen för årets LångLoppis, och loppisen 
avslutades som den började, med köer, för vem vill inte göra 
fynd när allt såldes för halva priset. 

När Loppisen stängdes fanns det möjlighet att lämna osålda 
varor till två olika insamlingar, vilket många valde att göra. 

Loppisen har ett stort socialt värde, och ligger helt i tiden med 
tanke på återvinning mm. 

Och, med största sannolikhet kommer man att kunna göra fynd 
även nästa sommar ?! (se sidan 6) 

 

LångLoppis i Enånger ! 
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Annonspriser i 
Bygdebladet 

Helsida 1200:- (2400:-) 
Halvsida 700:- (1400:-) 
Fjärdedel 400:- (800:-) 
Åttondel 250:- (500:-) 
Sextondel 150:- (300:-) 

Priset avser ideella 
föreningar.  
Pris inom parantes avser 
privatpersoner eller företag.  
 
Medverkan i kalendariet – 
gratis för ideella föreningar i 
mån av plats. 
Övriga 100:-/aktivitet och 
datum. 
 

 

 

 

 

Bygdegårdsföreningens ordförande har ordet…. 

Välkommen tillbaka efter sommaren och till en, som vanligt, spännande höst. 
Sommaren, på bygdegården, har som tidigare fyllts av två större aktiviteter. Dels 
långloppisen som pågick i 34 dagar och engagerade ca 40 välmotiverade säljare. Dels 
familjedagen som i år fick en ny utformning. 
 
Långloppisen slog naturligtvis rekord. Dels i omsättning, dels i försålda saker och dels i 
antal besökare. Utan att vi tävlar med någon annan så kan vi notera att väldigt många 
kommenterar hur trevligt det är, vilken ordning som råder och vilka fantastiska priser vi 
håller. Loppisen kan komma tillbaka redan före jul om intresset är tillräckligt stort för att 
sälja julsaker. 
 
Familjedagen var i år, till skillnad mot tidigare, en dag för hela familjen. Vi hade en 
tipspromenad för barn och en för vuxna. Start och mål vid bygdegården och mitt på så 
passerade man f.d. Svedjaparken. Längs spåret hade vi besök av scouterna, Iggesunds 
frivilliga brandkår, Byavakt och Badmintonklubben. Tanken var att fler föreningar skulle 
deltagit men så blev inte fallet. Deltagarna belönades med fina priser. Utöver det fanns 
ett skördelotteri, korv och hamburgare, lekvagn samt möjlighet att hälsa på kaniner. 
Dagens höjdpunkt för många var att få åka ”raggarbil” eller sidvagn på en rysk 
motorcykel. 
 
Med lite tur kan detta utökas ytterligare till nästa år. 
 
Som vanligt har bygdegården förnyats och förbättrats. Med Sparbankens hjälp har vi fått 
60 nya stolar (vilket jag berättat förut) men nu har vi dessutom, med kommunens hjälp, 
renoverat toaletterna vid stora entré. Tyvärr råkade vi genast ut för skadegörelse men 
även den är åtgärdad. Till Barn- och ungdomsverksamheten har vi, med statliga medel 
skaffat TV och spel och eftersom vi har fiber kanske vi kan ansluta denna till Internet. 
Slutligen har vi byggt om vår elanläggning så att vi får en bättre eltariff. 
 
Hösten i övrigt fyller vi med teater, kanske dans, och några studiecirklar. När det närmar 
sig höstlov blir det bio för barn, ungdomar och denna gång även för vuxna. Utöver detta 
har alla våra hyresgäster egna aktiviteter. Under ett år pågår ca 850 olika aktiviteter i 
huset. Har du egna idéer så berätta. 
 
Väl mött i höst.   

Ingemar Sandehult 
   Ordförande  

Enångers Bygdegårdsförening 
 

 

 

 

 

 

Behöver du en lokal?  

Då finns vår Bygdegård med 
en stor och en liten sal. 

 

 

 

 

 

Hör av dig till Monica  
 
Fredriksson på tel 

0650-550133 
om du vill boka 
Bygdegården! 
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Följ oss gärna på Facebook och på vår hemsida – där vi försöker ha så uppdaterad 
information som möjligt över kommande evenemang. 
 
Bygdegården har även en egen hemsida: www.enangersbygdegard.se 
 
Vår egen lokala tidning som du läser just nu, Enångers Bygdeblad, kommer ut med 4 
nummer per år, och är tänkt som ett komplement till alla digitala forum, för alla som inte 
har tillgång till internet. 
 
Nästa nummer planeras till månadsskiftet november/december 2019 och manusstopp blir 
då ca 15 november. 
 
 
 

Hyra  
(priser inom pprantes för icke 
medlemmar) 
 
Hela huset  1650:- (2100:-) 
Stora salen 800:- (1000:-) 
Stora + kök 1150:- (1500:-) 
Lilla Salen 500:- (625:-) 
Lilla + kök 850:- (1100:-)  
Kök 350:- (440:-) 
 
Komma in dagen före – halv 
hyra 

 

http://www.enangersbygdegard.se/


 
 

 

 

 

 

 
 

 

Virvel och vinda 

kjhkhlkhkhkhkhclkhlchllxhlhlclhclhlclh 

Frågor från Familjedagen den 18 augusti: 
För vuxna och barn fr o m 12 år 

1) Restaurangen på Borka Brygga har sett lite olika ut genom åren. Från början var det café. Vilket var öppningsåret? (1) 
2002,   X) 1999,  2) 1993) 

2) Östen med resten deltog 2002 i Melodifestivalen med låten ”Hon kommer med solsken”. Låten blev en riktig hit, som vi alla vet, men 
vilken plats kom den på i tävlingen? ( 1) 10:a, X) 2:a, 2) 7:a) 

3) Enångers Gamla Kyrka är både vacker och gammal. En riktig turistmagnet. En känd konstnär som avled 1520 har prytt insidan av kyrka 
med sina figurer. Vad heter han? (1) Haaken Gulleson, X) Gulle Haakenson, 2) Håkan Göransson) 

4) När ryssen härjade norrlandskusten skonades Enånger, dock ej Långvind, när anfallarna skrämdes till flykt. Vilket år? (1) 1721, X) 1741, 2) 
1761) 

5) Anderssons blommor i Tosätter är ett populärt besöksmål på våren för alla blom- och odlingsintresserade. Vad heter blomman längst 
fram i bild? (1) Petunia, X) Isbegonia, 2) Pelarfuchsia) (se nedan) 

6) Den 15/5 fick Enånger celebert besök i form av ingen mindre än Carl von Linné som sade om folket, ”Folket är humant, har täcka hus och 
inuti snygga och rena, bättre byggda än på annat ställe”. Vilket år) (1) 1768, X) 1793, 2) 1732) 

7) De vita fina köttdjuren som vi ser beta på byn tillhör Hallbergs och är av rasen?  (1) Jersey, X) Charolais, 2) Aberdeen Angus) 

8) Byns fina Servicehus har hur många lägenheter? (1) 24 st, X) 28 st) 2) 32 st) 
9) På sockenbilder.se kan du titta på massvis av gamla bilder från bygden. Kanske finns din farfars farmor med? Eldsjälen till denna 

fotoskatt är Hans Ekbrink som blev utsedd till ”Årets Enångrare” för sitt arbete år…? (1)2001, X)2004, 2) 2007) 
10) Dialekter har fått ett uppsving i popularitet på senare tid. Enångersmålet är brett och svårt att ta miste på, men inte alltid lätt att förstå 

för utsocknes. Som tur är finns en bok utgiven i ämnet, Boken är skriven av…. (1) Hugo Enström, X) Allan Engberg, 2) Helge Enlundh) 
 

 

 
 
 
 
För barn upp t o m 11 år 

1) I sommar har det byggts en multisportsarena i Röda byns lekpark. Där kan man utöva olika sporter men inte….. 
(1) Basket X) Fotboll 2) Spjut) 

2) Även skolgårdens lekdel har fått ett ansiktslyft i år med en ny klätterställning. Ungefär hur många barn går det på Enångers skola? ( 1)120, 
X) 90, 2) 250) 

3) Bölans Scoutkår har funnits sedan 1958. Vad svarar en scout när man frågar ”Scouter redo”? (1) Snart redo, X) Alltid redo, 2) Aldrig redo) 
4) EIK har fotbollsträning på Brovallen för barn från 5 år och uppåt, men i vilken division spelar EIKs herrlag?  (1) 2, X) 5, 2) 8) 
5) Varje söndag kan man gå på bygdegårdens Barn- och Ungdomscafé och spela spel, pyssla, fika och titta på film. (1) Shrek, X) Green Goblin, 

2) Gröna Lyktan) (se ovan) 
6) Enångers sockensigill (märke) föreställer en fisk. Vilken? (1) Lax, X) Strömming, 2) Gädda) 
7) I Lindefallet finns en fin Ishall där man kan träna Ishockey. Vilka vann Hockey-VM i år? (1) Sverige, X) Norge, 2) Finland) 
8) Enånger är stort till ytan och här finns mycket skog. Detta träd odlas mycket här …… (1) Tall, X) Gran, 2) Björk) 
9) Vad innehåller en Enångerstårta, även kallad bondtårta? (1) Blåbärssylt, X) Hallonsylt, 2) Plommonsylt) 

10) Midsommar firas bland annat i Långvinds fritidsområde och Tallmon i Lindefallet. Vilken veckodag är midsommarafton? (1) Fredag, X) 
Lördag, 2) Söndag) 

 
 

Familjedagen den 18 augusti 

 

  

I år provade vi med en ny variant, en promenadslinga, som vi klarade av 
att ordna tack vare positiva markägare  
och marknyttjare, samt Gert Settlins grävare. Kluriga frågor som alla 
handlade om Enånger och dess omgivning,  
var författade av Elisabeth Burman *. 
 
På ”Slingan” fanns förutom tipspromenaden, ett antal andra aktiviteter, 
som räddningstjänst, Byavakter och Scouterna. Väl framme på 
Bygdegården fanns det möjlighet att prova att åka mc med sidovagn och 
veteranbil, vilket verkligen uppskattades av stora och små! Tack Monica 
och Jonas. Där fanns även kaniner och möjligheten att prova badminton! 
 
När hungern blev för stor fanns det både hamburgare och korv, samt 
självklart även ”gofika” och kaffe.  
 
De yngre kunde även prova fiskelyckan i fiskdammen eller leka i 
lekvagnen, och för de som var nyfikna på vävstugan, hölls den öppen hela 
dagen. 
 
Ett välmatat vinstbord för vårt Skördelotteri lockade många hugande 
vinnare att köpa mängde av lotter.  
Stort tack till alla som gjorde denna dag möjlig! Hoppas att vi blir fler 
nästa år! 

 

Vilka sitter i styrelsen för 
Enångers Bygdegård? 
Vi har en stor styrelse, 
bestående av 5 ordinarie 
ledamöter, 5 suppleanter 
och två adjungerade 
ungdomar. 
Elisabeth, som skrev 
frågorna till 
tipspromenaden är en av 
våra suppleanter, och 
även en av de engagerade 
föräldrar som driver vårt 
”Barn- och Ungdomscafé 
på söndagar. Övriga 
suppleanter är Malin 
Pahlm, Terese Söderström, 
Hanna Lindquist (tillika 
sekreterare) och AnnSofi 
Stark. Både Hanna och 
AnnSofi är också 
engagerade i ”Barn- och 
ungdomscaféet.  

Bygdegårdens två adjungerade ungdomar är 
Nicole Hidalgo och Ronja Oscarsson. 

Facit på sid 5 och på 
sista sidan….. 



 
 

 

 

 

 

     Det som händer, händer i Enånger….. 
 

 

  

 

 

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! 

 

September 
1 sep Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

8 sep Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

15 sep Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

21 sep Skördemarknad kl. 10:00-14:00  
 Långvinds bruk 
 Tema: Lokalproducerat 

Fri entré 
 Arr: Långvinds Bruksmiljöförening 
 

22 sep Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

27 sep Planeringskonferens för Enångers 
Byggdegårdsförenings styrelse 

 Planering av föreningens verksamhet ett år framåt 
 Önskemål och idéer mottages – på mail 

marie.sandehult@gmail.com 
 

29 sep Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

Oktober 
6 okt Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

13 okt Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

13 okt Kurs med Ulla-Carin Carlsson i säker häst-hantering 
 kl 09.30 – 17.00  

Lämplig för alla som vill stärka relationen med sin 
häst och skapa trygghet 
Kostnad 400.- per ekipage, inträde för publik 50:- 
Arrangör: Vedmora Ridhus * 

 

20 okt Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
25 okt Musikshow ”Hon är jag” kl. 18:00 
 En hyllning till Lill-Babs 

Tre-rätters middag och musikshow i två delar för 
endast 395:-/person. För mer info se sid 5 
Biljetter bokas på www.tickster.se 
Vid svårigheter att boka på nätet, kontakta Marie på 
070-334 81 26. 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening i samarbete med 
Enångers BnB och Hudiksvalls kommun 

 

27 okt Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
 

 
 
 

 

November 
3 nov Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
9 nov Hundtävling i rallylydnad  hela dagen, 4 klasser 
 Vedmora Ridhus *  

Arrangör Hudiksvalls Brukshundsklubb 
http://sbktavling.se/system/invitations/31296/original/IN
BJUDANVEDMORA20191109.pdf?1565088666 

 
10 nov Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
16 nov Kaninhoppningstävling kl. 09.00 – 18-00 
 Vedmora Ridhus * 

Arrangör Hälsinge Kaninhoppare 
 
17 nov Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
23-24 nov TomteLoppis med knalleförsäljning 
 12:00-16:00 båda dagarna 

Loppisförsäljning med julanknytning, ”knallar” med 
diverse utbud, kaffeservering, Julklappslotteri mm 
Mer info se sid 5 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening 

 
24 nov Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
* Under alla evenamang i Vedmora Ridhus hålls serveringen öppen 
där man kan köpa Hamburgare/toast/fika/godis 
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Vill Du veta mer om vilka aktiviteter Enånger 
Gymnastikförening har under hösten – kika på 
sidan 7. 

mailto:marie.sandehult@gmail.com
http://www.tickster.se/
http://sbktavling.se/system/invitations/31296/original/INBJUDANVEDMORA20191109.pdf?1565088666
http://sbktavling.se/system/invitations/31296/original/INBJUDANVEDMORA20191109.pdf?1565088666


 
 

 

 

 

www.enanger.se är adressen till en hemsida som 
Enångers hembygdsförening administrerar, med hjälp av 
ideella krafter.  
Hembygdsföreningen vill att denna hemsida ska vara för hela 
Enånger, dvs för alla fina platser som finns, för alla 
organisationer och företag, för all service som finns i byn 
och….. Ja, allt det fina som Enånger har att erbjuda. Allt 
arbete med hemsidan görs ideellt och för att innehållet ska 
bli så bra som möjligt, behövs det idéer, fakta, texter och 
bilder från många. 
Om du har material till hemsidan, oavsett vad – maila det till 
enanger.se@gmail.com 
Just nu skulle vi vilja ha text om smultronställen i Enånger. 
Vad tycker du man bör se för att uppskatta Enånger ännu 
mer? Vi vill främst ha text, men gärna bilder också….  
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 Musikshow – ”Hon är jag” 
Den 25 oktober är det dags igen – för en underbar kväll med  
god mat och en härlig show med musik att minnas och njuta av. 

 

Kvällens program 
18:00 

Förrätt 
Toast Skagen 

 
Varmrätt 

Lax, kokt potatis och romsås 
 

19:00 
Showen börjar 

 
I pausen 

Kaffe och chokladmousse 
 

Allt detta för endast 395:-/person. 
 

Biljetter köper ni genom www.tickster.se (sök på Enånger) 
Eller genom att kontakta marie.sandehult@gmail.com 

Vi har tidigare njutit av Cecilia Kyllinges ensemble i följande shower; 
• Bjällerklang – en 50, 60, 70 tals show om julen – spelades den 23 november 2018 
• Säg Algots det räcker – spelades den 3 april 2018 
• Gryning – tid för goda nyheter – spelades 14 oktober 2017 
• Så vill jag bli – en hyllning till Björn Afzelius – spelades 5 september 2016 

 

Ett samarrangemang 
mellan Enångers 
Bygdegårdsförening, 
Enånger Bed and 
Breakfast och 
Hudiksvalls kommun 

TomteLoppis på Bygdegården 23-24 november 

Missa inte chansen att fynda på Bygdegårdens TomteLoppis, som 
erbjuder en Loppis med mängder av saker med Jul- och 
tomteanknytning kombinerat med ”Knallemarknad” där man 
brukar kunna fynda allt från kakor till stickade sockor, lite 
träleksaker och fisk däremellan…. 
 

Vi håller öppet båda dagarna 12:00-16:00 och självklart finns det 
populära Julklappslotteriet på plats, och kaffeservering med dopp. 
Om alla barn har varit snälla kanske t o m Tomten kommer på 
besök…… 
 

Har du något som du vill sälja på loppisen?  
• Antingen kan du vara med och jobba en dag, och då kostar 

din medverkan 100:- samt 10 % provision på det du får 
sälja, eller…. 

• Söndagen före, dvs den 17 nov (vi återkommer på 
Facebook om vilka klockslag som gäller) kommer vi att ha 
öppet på Bygdegården för inlämning av Tomte- och 
julsaker som du vill sälja. Vi tillhandahåller prislappar som 
du märker dina varor med, och om vi får sälja dem, får du 
60 % av varans värde, och Bygdegården 40 %. Du betalar 
m a o ingen startavgift och du behöver inte jobba. 
Däremot behöver du hämta dina osålda alster på söndag 
kl. 16:00 om du inte skänker dem till Bygdegården. Snabbt 
och enkelt – och ta ”höjd” i din prissättning så att du får 
den del du önskar. 

• Självklart kan man även skänka saker som Bygdegården får 
sälja med full inkomst till Bygdegården – flexibelt så det 
förslår 😊😊 

        
    

 

Vinnare i Bygdegårdens 
tipspromenad den 18 augusti blev 
Lotta Engqvist 
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En av de svårare frågorna, 
vilken ras…..?! 

http://www.enanger.se/
mailto:enanger.se@gmail.com
http://www.tickster.se/
mailto:marie.sandehult@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Den Åländska galeasen Albanus ankomst till Borka Brygga 
 

Foto av åländska galeasen Albanus ankomst till Borka  
Brygga 13 juni 2019, invigning av sjöleden/pilgrimsleden  
St Olav Watervay på Borka Brygga med högtidstal och  
därefter kvällsprogram i Enångers gamla kyrka med  
medeltida trubadurmusik med Jan Lekare/Jan Ove Karlsson,  
överlämnande av budkavlen från Åbo i Finland till  
Trondheim (jodå, budkavlen fortsatte sen tvärs över Sverige  
till Norge med pilgrimer på Stråsjöleden och kom fram 28.7).  
Det var en fin kväll att minnas! 
Efter programmet i kyrkan bjöds det på Pepparmyntste hos  
Enångers Bed and Breakfast. 
Hela programmet var en del av projektet St Olav Waterway,  
InterReg Central Baltic, men med många medverkande från  
Hudiksvalls kommun, Visit Glada Hudik, Jungfrukusten,  
projektpartnern Pilgrimstid m fl. 
Fotograf: Marianne Carlsson Text: Elisabeth Andersson  

        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

Nytta och Nöje i Hälsingland AB, vilka är vi? 

Vår huvudsyssla i dagsläget är vårt BnB (Enångers BnB) där vi hälsar gäster 
välkomna hela året, alla dagar. Vi har i dagsläget ca 1200 gästnätter per år och i 
somras passerade vi 7000 gästnätter sedan starten 2012. 
 

Pilgrimsleden, Stråsjöleden, startar precis utanför vår gästdörr. Självklart har vi 
även en egen stämpel för Pilgrimspassen. 
 

Till och från behöver vi extra hjälp när vi själva reser bort. Är du nyfiken på att 
prova på att ha ett BnB, hör av dig, kanske kan du bli en av våra vikarier? 
 

Förutom boende, kan vi ordna möteslokal för små konferenser och vi säljer även 
kompletta cykelpaket och hyr ut cyklar. Om vinterns väder är positivt kanske det 
även kan bli turer med snöskor. 
 

En relativt ny verksamhetsdel i Nytta och Nöje är att vi även tar på oss 
bokföringsuppdrag. 
 

I vårt andra bolag, Bohaga AB, hyr vi ut lägenheter. 
 

Ni springer säkert även på oss uppe på Bygdegården där vi är involverade i det 
mesta. 
Har ni frågor om vårt BnB, lägenheter eller kanske Bygdegården, nås vi på  0650-
550125 

Hoppas att vi ses/ Ingemar och Marie 

 

 

 

 

 
 

LångLoppis 2020 – på Enångers Bygdegård 
 

Nu har vi, som vi berättade på första sidan, kört vår LångLoppis i tre år, och intresset bara ökar. 
Klart vi måste fortsätta även nästa sommar….. 
 
På vår hemsida www.enanger.com hittar du fullständig info om vad som gäller om man vill vara med och sälja. 
Observera att antalet som kan vara med är begränsat. 
 
Är Du nyfiken att vara med? Kontakta marie.sandehult@gmail.com alternativt 070-334 81 26. 
 
Prislista: 
Utan Facebook och utan excel (elektronisk lista) dvs med handskriven lista och 140 prislappa = Tre arbetspass och 200:- 
Med Facebook och elektroniskt mailad lista och 280 prislappar = Tre arbetspass och 200:-:- 
Med Facebook och elektroniskt mailad lista samt 560 prislappar beställda FÖRE start (vid anmälningstillfället = Fyra arbetspass och 300:- 
Med Facebook och elektroniskt mailad lista samt 840 prislappar beställda FÖRE start (vid anmälningstillfället) = Fem arbetspass och 400: 
 

http://www.enanger.com/
mailto:marie.sandehult@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En tumme betyder så mycket! 
 
För några nummet sedan skapade vi en ny rubrik, ”En tumme betyder så mycket” och det är lite roligt att se vilka inlägg som får mest 
respons. 
Alla har inte heller Facebook och för dem kan det kanske vara lite roligt att få ta del av vår ”tumstatistiken”, denna gång för perioden 
maj-mitten av augusti 2019. Vi vill härmed dela med oss av vilka inlägg som varit populärast, och ”vinnare” med flest ”tummen upp” 
denna period är: 
 
Om Loppisens öppettider de sista dagarna och Rean, från 30 juli  (113 tummar och andra glädjeutrop) 
Om ny LED-belysning 25 juni (80 tummar) 
Vad vore världen utan Eldsjälar? 3 augusti (69 tummar) 
Stolsleverans och eldsjälar från 11 juni (53 tummar) 
Nyskurat dansgolv 11 maj (52 tummar) 
Nypåfylld Loppis från 10 juli (51 tummar) 
Första dagen på årets Loppis 29 juni (49 tummar) 
Från Riksstämman och vår miljöcertifiering 1 juni (47 tummar) 
Städ- och arbetsdagen 4 maj (45 tummar) 
Loppisen, samlingsplats för gammal och ung (44 tummar) 
 
En ”tumme upp” (eller hjärta eller leende eller någon annan                                                                                                           
symbol)  betyder ju inte alltid att man tycker att det som hänt i                                                                                                                           
inlägget är bra  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! 
 
Roligast av allt är att inläggen med flest tummar, har alla fler                                                                                                                                   
tummar än i tidigare statistik, vilket betyder att våra inlägg                                                                                                                        
uppskattas allt mer!       
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Då Loppisen får mycket uppmärksamhet på 
andra sidor, kommer här inlägget från 25 
juni, om föreningens LED-belysning, som 
knep denna periods andraplats i popularitet: 

 
 

Herrgympa på Enångers gymnastiksal, 
torsdagar kl 19:45-21 
Du anpassar själv träningen utifrån din egen förmåga. Passet inleds med uppvärmning innehållande koordination, rörlighetsträning och stretch. 
Därefter kör vi styrka med bla kroppen och gummiband som verktyg. Sedan genomför vi cirkelträning på 10-15 stationer. Konditionsdelen av 
passet utgörs av innebandyspel i 30 minuter. Passet avslutas med stretch. 
Ledare: Roger Bergström & Fredrik Melin 
 
Cirkelträning på Enångers Atletklubb, 
lördagar kl 9:30-10:30 
Vi tränar styrka, kondition och rörlighet med hjälp av egen kroppsvikt och de redskap som finns på gymmet. Ingen förkunskap krävs och alla tar i 
efter egen förmåga. 
Ledare: Thomas Ullmark & Lena Ullmark Åker 
Barngympa för barn födda -15-16 på Enångers gymnastiksal, söndagar kl 10-10:45  
Ett pass med ledorden lek och glädje! Vår avsikt är att få bort fokus från att prestera, att istället ha roligt tillsammans utan tävling. Vi tror att 
rutiner inger trygghet och har flera återkommande moment. Inledning, uppvärmning och avslutning är alltid desamma. Huvuddelen av passet kan 
vara lekar eller redskapsbanor.  
Ledare: Ida Hägg & Tini Jonsson 
OBS: BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER. FÖRANMÄLAN TILL IDA, TEL 070 - 3328992 

Yinyoga på Bygdegården, söndagar kl 18-19:15 
Yinyoga utförs alltid liggande eller sittande. Du stannar i varje ställning under flera minuter och praktiserar samtidigt medveten närvaro i stunden. 
Vi slappnar av, låter kroppen vara och kommer på så sätt mycket djupare. Yinyoga är ett utmärkt komplement till annan fysisk aktivitet såsom 
konditionsträning och styrketräning. Denna yoga öppnar sakta upp stela höfter, baksidor av ben och vader, dessa blir smidigare och mer elastiska. 
Yinyoga passar alla människor och alla kroppar. 
Ledare: Katarina Heinemann Norén 

 

 

Höstterminen 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Barn- och Ungdomscafé 
         
I januari drog ett antal engagerade föräldrar igång bygdegårdens ”Barn- och ungdomscafé” - varje söndag - mitt på 
dagen. 
 
Barn och föräldrar har tillsammans kommit fram till vilka aktiviteter som de vill fylla söndagarna med, och det har varit 
pyssel, tv-spel, bakning och mycket mycket annat. 
 
I somras - på sommarlovet - bestämde sig gruppen för att köra aktiviteten på kvällstid istället. Genom bidrag från 
Hudiksvalls kommun har bygdegården kunna skaffa en ny tv och tillhörande spelkonsoll, vilket är ett uppskattat inslag när 
ungdomarna träffas. 
 
Efter en lyckad sommar har gruppen bestämt sig för att fortsätta på kvällstid även när skolan har börjat, dvs varje söndag 
klockan 17:30-19:30 finns det möjlighet att träffas och ha skoj på bygdegården. 
 
Det finns en hel del idéer inför hösten, bland annat filmvisning på höstlovet, kanske temakvällar vid t ex Hallowen och 
mycket annat. Kanske en fredagkväll med film och hamburgare? 
 
Det finns utrymme för fler barn och ungdomar, men även för mer idéer och fler vuxna som kan hjälp till. 
 
Kika förbi på bygdegården och se vad som pågår - du träffar säkert Hanna, AnnSofi eller Elisabeth då..... 
        
        
        
        
        

 

 

 

Vinnare, med samtliga rätt i 
klassen upp t o m 11 år blev: 

Mio!!!! 
Stort grattis och väl kämpat! 

Presentation av ordinarie ledamöter i Bygdegårdsföreningens styrelsen 
Ingemar Sandehult är föreningens ordförande och också den som tar det absolut största ansvaret för fastigheten. 
Ingemar är också den som söker i stort sett alla bidrag till föreningen. 
 
Hanna Lindquist, är vald som suppleant, men är också styrelsens pålitliga sekreterare, och även aktiv i Barn- och 
Ungdomscaféet. 
 
Monica Fredriksson fick utmärkelsen Silvernålen på Årsmötet, som tack för allt hon gör för bygdegården. Det säger inte 
lite. Monica ansvarar för uthyrningen med bravur och är med på nästan alla evenemang, en riktig kämpe! 
 
Gullvi Westling är styrelsens ”matmamma” som glatt fixar smörgåstårta eller vad annat vi önskar. Med ett stort 
kontaktnät är Gullvi en stor tillgång. 
 
Marie Sandehult är föreningens kassör (många pärmar blir det på ett år). Marie är den som står för de flesta inläggen 
på Facebook och övrigt skrivande. Mycket idéer. 
 
Lisbeth Sundin är ordningsman i ”klassen”, och har alltid koll på vilka beslut vi har tagit och vem som gör vad. En riktig 
arbetsmyra och ovärderlig både i styrelsen och på Loppisen. 

För ovanlighetens skull får jag, som ordförande, även sista ordet. 

Och det vill jag använda till att nämna något om vikten av vår bygdegård. 

Bygdegårdens storhetstid var troligen under 1900-talet då konkurrensen om 
byborna inte var så stor som den är idag. Då TV kom fanns det bara en eller två 
kanaler och man tog sig bara med möda till närliggande städer. Nu är det lätt att 
förflytta sig för att ta del av det enorma nöjes- och fritidsutbudet. 

Men…..vi och hela bygdegårdsrörelsen märker en tydlig trend i att man vill kunna 
träffas lokalt, gå på studiecirklar, se på ”riktig” bio och ha en mångfald 
verksamheter i byn där man bor. Allt detta kräver att det finns en lämplig lokal som 
är i skick för sådana aktiviteter. 

Bygdegården drivs bara av ideella krafter och alla de 850 aktiviteter som vi har 
under ett år tar enorm mycket tid för att planera och genomföra. Därför vill jag slå 
ett slag för just ditt engagemang. Vad du än kan bidra med så är det av godo. Tyck 
inte att någon annan får göra jobbet. Ju fler som engagerar sig desto bättre 
förutsättningar får vi med vår bygdegård. Och som namnet säger så är det 
”bygdens gård” som är till för ”bygdens folk”.// Ingemar 
 


