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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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Förutom trevligt sällskap och god smörgåstårta (Stort Tack Gullvi) så bjöd vår mötesordförande Olle Persson på en 

inspirerande Årsstämma, och med van hand lotsade han oss mellan de olika punkterna, alltifrån ansvarsfrihet och 

massor av aktiviteter, till ett antal val. 

I en tid där det är allt svårare att hitta eldsjälar utökades styrelsen med en ersättare, och vi fick glädjen att hälsa två 

nya ersättare i styrelsen, Jaana och Eva. Välkomna i vår styrelse! Vi fick också två nya ombud som åker på 

Distriktsstämman 4 april, Björn och Jeanette. Jättekul! 

Delvis omformulerade stadgar var en annan fråga som behandlades. Då nuvarande stadgar kräver att en förändring av 

stadgarna måste beslutas om på två stämmor, beslutades om en extra årsstämma den 17 maj. Mer information 

kommer. Inga motioner eller andra önskemål hade inkommit från föreningens medlemmar och efter att vår 

mötesordförande avtackats med en bukett och applåder, kunde mötet avslutas och vardagens ideella arbete fortsätter 

oförtrutet. Tack alla som kom på stämman! 

Enångers gymnastikförening – en pigg 

89 åring 

Sedan 9 mars 1931 har vi satt Enånger 

i rörelse. I början hölls övningarna med 

en kvinnlig och en manlig avdelning i 

veckan, men det var då. I dagsläget 

erbjuder vi flertalet pass i veckan som 

passar alla. Allt ifrån barngympa för de 

yngsta, till Yoga på bygdegården och 

styrketräning på Enångers atletklubb. 

Under våren 2020 finns även möjlighet 

att träna styrka och kondition på 

Enångers gymnastiksal.  

Vi är en ideell förening utan 

vinstdrivande syfte. Vill du veta mer 

besök vår hemsida 

http://www.enangersgf.n.nu, eller 

kom på något av våra pass. 

Hoppas vi ses! 
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Aktiva och pigga hyresgäster…… 

Bygdegården har en mängd egna aktiviteter, men glädjande nog även ett antal flitiga hyresgäster, varav Enångers 

Gymnastikförening är en av dessa…… 

 

Enångers Bygdegårdsförenings årsstämma 17 

februari 2020 
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Bygdegårdsföreningens ordförande har ordet…. 

Tiden går fort. Redan årets först nummer av Bygdebladet. 

Nu borde det egentligen vara vinter, minusgrader och en halv meter snö. Men 

så är det inte. Visserligen har man lovat minusgrader men det gör ju ingen 

vinter. Kanske får vi anpassa oss till ett förändrat klimat.  

Bygdegården försöker vara så klimatneutral det bara går. Som alla andra 

skiljer vi på matrester och övrigt avfall. Men vi sorterar också glas, plast och 

papper. Resultatet är visserligen beroende av våra hyresgäster men det lyckas 

ganska bra. Vi har också certifierat bygdegården med ett ”miljödiplom” där vi 

åtagit oss att använda kemikalier och material som i ingen eller liten 

utsträckning påverkar naturen. 

Som vanligt försöker vi putsa och polera på själva byggnaden. Närmast 

förestående är ett fönsterbyte i lägenheten. Därefter får vi se vad som 

händer. Vi har satt av pengar för att engagera en hantverkare en dag per 

månad. Inte revolutionerande men en duktig hantverkare kan göra underverk. 

Som vanligt har vi vid senaste planeringsmötet fastställt aktiviteterna under 

första halvåret. Som framgår av kalendariet är det en blandad kompott. Där 

finns något för gammal som ung liksom för den hantverksintresserade eller 

teknikfreaket. 

Planeringen av sommarens loppis pågår för fullt och antagligen dammsugs 

just nu vindar, källare och förråd på sådant som vill byta ägare. Man kan välja 

att själv delta eller bara lämna in sina saker till försäljning. 

Bygdegården behöver alltid fler hjälpande händer och fler idéer. Minsta lilla 
tas emot med tacksamhet. Om du inte kan eller vill delta i arbetet så kom då 
på våra aktiviteter. För ingen belöning är större än att se många och nöjda 

besökare.                                                     Ingemar Sandehult 

Ordförande  
Enångers Bygdegårdsförening 

 
 

 

 

 

 

Lokalhyra 
Hela Bygdegården  1800:- 

(2250:-) 

 

Stora salen   850:- 

(1060:-) 

 

Stora salen och kök  1250:-  

(1560:- ) 

 

Lilla Salen  550:- 

(690:- ) 

 

Lilla Salen och kök 950:- 

(1190:- ) 

 

Kök  400:- 

(500:-) 

 

Pris inom parates är för icke 

medlemmar  

 

För mer info – besök vår hemsida 

www.enangersbygdegard.se 

Under flika ”Boka Bygdegård”
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 En favorit från vår Facebooksida – 

publicerad efter styrelsens 

planeringskonferens den 12 

januari 2020 

Stora salen så tråkig och tom 
Som på en fest dit ingen kom.... 

Så vill vi inte att de ska va..... 
Därför har stora planer skapats ida..... 

Alla har något att bidra med 
Vi tänker till och sedan kommer idé efter idé 
Och vi hoppas att alla vill vara me 

Efter en stund har vi landat 
Vårt år ska va som gott och blandat 
Något sött och något salt 
Något för den som redan har gjort allt 
Något för gammal och ung 
Något för drottning och kung.... 

 

Linedance danskurs och musik 
Med Eva och Marie med på noterna känner styrelsen 
sig rik.... 

Flugbindning eller spännande historier där man slutet 
bara kan ana 
Det fixar vår resurs Jaana 

Så mycket tokigheter och skratt 
Ibland får styrelsen rent av fnatt 
Och när nu dagen övergår till natt ..... 

Då är vi trötta och vill sova 
Att vara kreativ - det gör en trött det kan vi lova .... 

Kom och ha skoj på vår bygdegård 
Låt våra aktiviteter slå rekord 
Hjälp oss att fylla vår bygdegård med musik och skratt 
Från morgon till natt 

Tillsammans skapar vi magi 
Och ett och annat lotteri  

 

Vill du ha med något i nästa nummer 

av Bygdebladet? 

Maila ditt material till 

marie.sandehult@gmail.com 

 

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


 
 

 

 

 

 

     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! 

 

Mars 
1 mars Enångers Båtsällskaps Årsmöte kl. 13:00 
 Klubblokalen 
 Arr: Enångers Båtsällskap 
 
1 mars Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 
 Enångers Bygdegård 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

3 mars Bio – för de yngre – 18:00 
 Angry Birds Movie 2 

Inträde 40:-/person.  
Observera att ALLA är välkomna, oavsett om man är 
liten eller stor! Snacks och dricka finns att köpa. 

 Arr. Enångers Bygdegårdsförening 
 
4 mars Bio – för de lite äldre – 18:00 
 Men in Black International 

Inträde 40:-/person.  
Observera att ALLA är välkomna, oavsett om man är 
liten eller stor! Snacks och dricka finns att köpa. 

 Arr. Enångers Bygdegårdsförening 
 
5 mars Historieberättarna kl. 19:00-21:00 

I samarbete med Enångers Bygdegårdsförening 
besöker Robert och Viktor från succépodden Historier 
från Hälsingland Enångers bygdegård för att berätta 
spökhistorier, om mord, om väsen som hustomtar, 
vittra och troll och om märkliga spektakulära 
händelser som sägs ha utspelat sig i Hälsingland och 
runtomkring Enånger.  
Repertoaren av historier är helt ny för 2020  
Fika finns till försäljning under kvällen! 
 
Förboka gärna!  
Pris 100 kr (kontant eller swish 1235672431) Vid 
swish glöm ej namn på den/de som kommer samt 
skriv "Enå” så vi vet vilken berättarkväll du/ni 

kommer på.  
Arr. Enångers Bygdegårdsförening och 
Historieberättarna 
 

6-8 mars LAN 13:00-13:00 
Ett samarrangemang med föreningen ”Super Heroes 
in Training 
Det finns plats för 50 personer. 
Avgift 100:- - anmälan via Super Heroes in Trainings 
Facebooksida. 
Bygdegårdsföreningen kommer att ha ”kiosk” och 
sälja Chips, godis, läsk och lite matnyttigare saker 
Arr: Enångers Bygdegård och ”Super Heroes in 
Training” 

 
10 mars Möte med månadsvärdarna på Bygdegården. 

Är du nyfiken och vill hjälpa till? Vi har några månader 
där det nu saknas månadsvärdar. 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening 

 
15 mars Handarbetscafé med Krokningskurs 13:00-16:00 

Fika och trevlig samvaro. Möjlighet att få hjälp om 
man har kört fast i någon av de ”gamla teknikerna” 
som Nålbindning och Tvåändsstickning. 100:-/pers 

 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
 

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

 

April 
3 april Matlagningskurs för herrrar startar. 

Fem fredagar, varannan vecka. 
Vid första träffen är menyn bestämd, men övriga 
gånger kommer gruppen själv överens om vad som 
ska lagas. 
Vid sista gången bjuds respektive eller annan 
person 
in till gemensam avslutningsmiddag. 
Pris för hela kursen inklusive råvaror 750:- 
Anmälan till Lisbeth Sundin 070-1508937. 
Observera begränsat antal så vänta inte för länge 
med att anmäla dig! 
Arr: Enångers Bygdegårdsförening 

 
8 april Filmkväll med Njutångersfilmen  

Kaffeservering – entré 20:- 
Fikaförsäljning 

 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
 

14 april Bio – för de yngre – 18:00 
 Asterix – den magiska drycken 

Inträde 40:-/person.  
Observera att ALLA är välkomna, oavsett om man är 
liten eller stor! Snacks och dricka finns att köpa. 

 Arr. Enångers Bygdegårdsförening 
 
15 april Bio – för de lite äldre – 18:00 

Inträde 40:-/person.  
Observera att ALLA är välkomna, oavsett om man är 
liten eller stor! Snacks och dricka finns att köpa. 

 Arr. Enångers Bygdegårdsförening 
 
18 april Prova på LineDance kl. 11:00-13:00 

Favorit i repris!!! 
Äntligen! 
Under hösten 2019 hade vi ett tillfälle med "Prova 
på Line Dance" och alla som var med sa bara 
"mer"...... 
Nu kommer ett nytt tillfälle att prova på - och alla 
kan vara med - oavsett tidigare kunskaper och 
erfarenheter. 
Minst 10 deltagare och passet kostar 50:-. 
Anmälan till marie.sandehult@gmail.com eller 
genom att skriva här i evenemanget, alt via mess till 
Eva Vallin 
Arr: Enångers Bygdegårdsförening i samarbete med 
Crazy Legs Linedancers Hudiksvall 

 

 
 
 

Arrangemang att lägga in i kalendern redan nu: 

 
17 maj Städ- och arbetsdag på Bygdegården 
 Samt Extra Årsstämma 
 
27 jun – 31 juli LångLoppis på Bygdegården 
 
16 aug Familjedag 
 
16 ok Cecilia Kyllinge med flera – ”Elvis och Janis 

Joplin” 
 
14 nov BeatUs  

 



 

 

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.  

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  070-150 89 37 

Medlemsavgiften för 2020 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. 

 


