
 
 

 

 

 

  

 

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. 
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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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TomteLoppis på Bygdegården – en numera 

kär tradition….. 

Det var en stund osäkert en om vi skulle få ihop alster även i år, till en 

TomteLoppis, men det gick…..  

När vi öppnade dörrarna till årets TomteLoppis fanns det över 2000 

saker till salu. Gemensamt för alla dessa saker var att de hade 

julanknytning och att det var fyndpriser på allt! 

TomteLoppisen kompletterades med ett tiotal knallare som sålde allt 

från kakor och ljus, till dörrskyltar och träslöjd. Flera knallare 

producerade nya alster i forma av stickat och sytt, medan 

Tomteloppisen pågick. 

Kaffeservering med glögg, kaffe och gott hembakt kompletterades med 

ett julklappslotteri där många fick hemliga vinster. 

Tack till alla som kom och fyndande, fikade och umgicks! 

Tillsammans skapar vi en levande Bygdegård! 

 

 

  

 

”Hon är jag, en hyllning till Lill-Babs 

I oktober fick vi återigen besök av Cecilia Kyllinge och kompani, som gav 

en mycket sevärd show, full med berättelser och musik från Lill-Babs 

långa musikliv. 

Till showen serverades en trerätters middag, för 65 personer!!!! 

Varmrätten bestod av en het utsökt lax från Skärså. 

Vi är stolta över att 

kunna erbjuda show av 

hög kvalité och middag, 

på ”hemmaplan! 

Stort tack till alla som 

köpte biljetter, till alla 

som jobbade och 

givetvis till Cecilia 

Kyllinge och kompani! 
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Bygdegårdsföreningens ordförande har ordet…. 
 

Julen står för dörren och tydligast är kanske det genom att vi precis upplevt handelns ”Black Friday” och 

bygdegårdens ”Tomteloppis”. Ska jag värdera så är jag övertygad om att priserna är bäst på tomteloppisen. 

 

Sedan förra tidningsutgåvan har inte mycket skett på bygdegården. Vi har köpt några nya förvaringsskåp åt 

Sockenbilder, några nya bord åt oss själva samt en betydligt större förvarings- och transportvagn för våra 

stolar. Och dessutom har vi installerat en vattenfelsbrytare. Den sista utgör en säkerhet för att vi ska slippa 

vattenskador. Det som står för dörren är att vi ska resa den nya anslagstavlan och bygga en plattform för 

soptunnorna. 

 

Tyvärr har vi mycket slitage på gården. Många tar sig rätten att tejpa upp anslag och affischer på tapeterna för 

att sedan vårdslöst slita ner dessa igen. Detta åstadkommer stora synliga skador. Lika är det med våra möbler. 

De behandlas ganska våldsamt och väldigt få ger sig tillkänna när saker går sönder. Detta påverkar naturligtvis 

prisbilden vid uthyrning och viljan att hyra ut. 

 

Under resten av året har vi att se fram emot en PUB-kväll med levande musik och bar samt ett julpyssel för 

årets tredjeklassare. Detta är fjärde gången nu så vi ser det som tradition. 

 

Så snart vi passerat nyår så är det massor av aktiviteter på bygdegården så titta i kalendariet och håll utkik på 

Facebook och vår affisch. Där framgår allt som är vart att göra och delta i. 

För första gången i år ber jag att på styrelsens vägnar få önska  

God Jul och ett Gott Nytt Bygdegårdsår. 

 

 

   Ingemar Sandehult 

   Ordförande  

Enångers Bygdegårdsförening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

JOCKES BAKDÖRR FINNS KVAR! 

 
 
Under 2019 har jag tvingats minska mitt sortiment, först med 

tidningar och apotek för att kunna ägna mig åt andra aktiviteter. 

Sista oktober slutade jag med tobak på grund av nya 

tobakslagens kraftigt höjda avgifter. 

Jag tänker ändå försöka ha Bakdörren kvar tills vidare med 

godis, snacks, glass, läsk - men kanske framför allt gasol, 

bilvårdsprodukter, hundmat, batterier, frimärken, portopåsar, 

gratulationskort, Sverigelotter, Bingolotter, hällbröd med mera 

Helt enkelt en diversehandel! 

Öppettiderna är oregelbundna – när jag är hemma. Håll utkik 

efter öppetflaggan på bron! 

Hälsningar från Jocke 

 

 
 

Coop i samarbete med EIK 
Ni har väl inte missat vårat (Coops) samarbete med 
EIK?  
Varje torsdag på förmiddagen åker en buss runt för att 
hämta människor som vill handla, det enda kravet är att 
man ska bo 2km från centrum. Känner du någon eller 
kanske vill du åka med bussen? Ring 010-741 17 72 
för att boka plats!! 

 

 

 

Service i Enånger 

 



 
 

 

 

 

     Det som händer, händer i Enånger….. 

 

 

  

 

 

December 
 

8 dec Handarbetscafé kl. 13:00-16;00 
 Enångers Bygdegård  

Vår tidigare kursledare Jaana finns på plats för den 
som har kört fast i handarbetet. Tillgång till strykjärn 
och strykbräda finns. 
Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

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

11 dec Julgranen pyntas och kläs av årskurs 3 
 Enångers Bygdegård 

Arr: Enångers Bygdegårdsförening i samarbete med 
Enångers Skola 

 

Januari 2020 

5 jan Troligen Julgransplundring kl. 13:00-15:00 
 Mer information kommer på Facebook 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
5 jan Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
 

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

Vill du eller din förening ha med något i nästa nummer av 
Bygdebadet? 
Manusstopp ca 15 februari och nästa nummer kommer ut i början av 
mars och täcker då kalenders fram till och med maj månad. 
 
Numret därefter täcker in hela sommaren – juni-augusti! 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Februari 2020 
 

2 feb Handarbetscafé kl. 13:00-16;00 
 Enångers Bygdegård  

Vår tidigare kursledare Jaana finns på plats för den 
som har kört fast i handarbetet. Tillgång till 
strykjärn och strykbräda finns. 
Arr: Enångers Bygdegårdsförening 

 
2 feb Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

16 feb Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
17 feb Enångers Bygdegårdsförenings årsmöte kl. 18.00 
 
Mer information kommer på byns anslagstavlor och på Facebook 
samt på föreningens hemsida där alla handlingar kommer att läggas 
ut. 
 
Har du önskemål på verksamhet eller har du några andra synpunkter 
på föreningens verksamhet? Styrelsen tar självklart emot synpunkter 
under hela året, men har du en fråga som du vill att ska behandlas 
mer formell får du/ni gärna skriva en motion till Årsstämman. 
 
Skulle du vilja vara med och arbeta mer aktivt i styrelsen? Vi har plats 
för många fler. Hör av dig! Föreningen saknar i dagsläget 
valberedning, och styrelsen försöker därför förbereda förslag på de 
val som sker på stämman. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vårterminen 2020 
Mixad styrka & puls på  
Enångers gymnastiksal, 
onsdagar kl 19-20 
Ledare: Lena Ullmark Åker mfl. 

Herrgympa på Enångers gymnastiksal, 
torsdagar kl 19:45-21  
Ledare: Roger Bergström & Fredrik Melin 
 

Cirkelgym på Enångers Atletklubb, lördagar kl 9:30-10:30  

Ledare: Thomas Ullmark & Lena Ullmark Åker 
 

Gympa för barn födda -15-16 på Enångers gymnastiksal,  
söndagar kl 10-10:45 
Ledare: Tini Jonsson & Ida Hägg (föranmälan till Ida, tel 070-332 89 92) 
 

Yinyoga på Enångers Bygdegård,  
måndagar kl 18-19:15 
Ledare: Katarina Heinemann Norén 
 

 

Ska vi behålla Byavakter?! 
 

Byavakterna har en lång historia, men har de 
senaste åren blivit allt mindre aktiva. Många 

avanmäler sig från deltagande, och få eller inga nya 
tillkommer. 

 
Byavakt är en angelägenhet för alla, och vi kommer 

under vintern diskutera hur vi ska göra i 
fortsättningen. 

Fundera gärna på vad du tycker. 
 

Bygdgegårdsföreningen kommer att bjuda in till 
åtminstone en diskussionskväll framöver! 

 
 



 

Vår Bygdegård sjuder av liv…. 
 

Handarbetscafé 

Under hösten 2018 och våren 2019 anordnade 

Bygdegårdsföreningen ett antal studiecirklar kring gamla 

handarbetstekniker, som nålbindning och tvåändsstickning. 

Uppskattade ämnen och nu känner fler av oss att det finns ett 

behov av att träffas och fortsätta handarbeta tillsammans. 

Kanske har man fastnat och vet inte hur man ska ta sig vidare i 

mönstret, kanske finns det aldrig tid hemma att ta fram 

handarbetet eller kanske vill man bara träffa andra 

likasinnade. Oavsett anledning är alla välkomna till våra 

Handarbetscaféer.  

Någonstans i bakhuvudet finns en dröm om en 

”HandarbetsLAN”      . 

Söndagen den 17 november hade vi höstens första 

Handarbescafé och nästa är planerat till lördagen den 8 

december kl. 13:00-16:00 och därefter blir det en ny möjlighet 

söndagen den 2 februari kl. 13:00-16:00. 

Vi återkommer om avgiften för kommande träffar, så håll 

utkik efter mer info på Facebook. 

 

 

Vävstugan på 

Bygdegården  

(en trappa ned) är 

öppen på tisdagar 

09:00-12:00, med 

reservation för 

ändringar över jul- och 

nyår. 

VÄLKOMMEN 

Grundkurs i stickning och virkning?! 

Knyppling? 
Finns det ett intresse för att köra några träffar med 

grunderna kring att virka och/eller sticka? 
 

Om det finns intresse skulle vi kunna köra en 

kurs/utbildning för låg-/mellanstadiet men kanske även en 

kurs för vuxna nybörjare? 
 

Det finns även önskemål om att vi ordnar en 

knypplingskurs, och därför söker vi efter någon som kan 

tänka sig att hålla i en sådan kurs. 

Vårt upplägg är att man träffas ca tre ggr och oftast 3-4 

timmar varje gång, men allt är möjligt. 

 

 

 

Har du önskemål 

om någon typ av 

studiecirkel, har 

du kunskaper 

som du vill dela 

med dig eller har 

du några frågor?  

Skicka gärna ett 

mail till 

marie.sandehult

@gmail.com 

Eller ring 070-

334 81 26 (pga 

olika uppdrag är 

det inte alltid jag 

kan svara i 

telefonen) skicka 

i så fall ett sms 

eller lämna ett 

meddelande. 

LångLoppis sommaren 2020 

Intresset för vår LångLoppis är stort, och många skrev upp 

sig på en intresselista i somras, inför sommaren 2020. 

Vi har skickat sms till alla som anmälde intresse, med en 

länk till Bygdegårdens hemsida, med info om nästa års 

LångLoppis. Men, för att vara garanterad en plats (antalet 

är begränsat) måste man ha anmält sig och betalat 

avgiften. 

Det finns i dagsläget ett fåtal platser kvar, så är du 

intresserad, hör av dig sp snart som möjligt för att 

säkerställa att du får plats i detta härliga ”Loppisgäng”. 

Marie 070-334 81 26 

Planering……. 
Styrelsen har haft sin årliga planeringskonferens, och det 

är en hel del aktiviteter inplanerade, men det finns 

utrymme för sååååå mycket mer. 

Vi behöver just Dina idéer och din talang.  

Vad skulle du vilja göra, och har du något du kan dela 

med dig av och lära ut? Delad glädje är dubbel glädje. 

Hösten 2020 hoppas vi kunna återkomma med en 

efterlängtad uppföljning kring Släktforskning. 

Favorit i repris…. 

Vi brukar ju skriva lite om vilka inlägg på Facebook som har 

fått mest reaktioner. I detta nummer av Bygdebladet blev 

det lite platsbrist, men vi kan berätta att den 6 oktober 

passerade Enångers Bygdegårds sida på Facebook 600 

följare och det fortsätter att öka!!! Jätteskoj! 

Ett inlägg från i augusti om när Gert hjälpte oss att röja 

”stigen” till Familjedagens tipspromenad är ett av inläggen 

som fick absolut mest reaktioner under hösten. 

Så härligt med alla positiva reaktioner – det ger energi till 

fortsatt ideellt arbete!!!! 
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