
 
 

 

 

  

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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Det finns bara en rubrik – Succé 

Självklart ska man akta sig för att använda superlativer i tid och otid, men det finns inget 

annat ord för att beskriva årets LångLoppis. 

I april började vi fundera på om det ev skulle bli nödvändigt att ställa in årets, sedan länge 

planerade, LångLoppis. Ingen visste väl riktigt vart pandemin var på väg, och någonstans i 

bakhuvudet tänkte nog de flesta av oss att det måste ju gå över….. Säkert många som 

hoppas och tänker samma sak i dag. 

Den 13 maj hade vi möte med Loppisgänget. Vi träffades i stora salen och alla satt långt 

ifrån varandra och något gemensamt kaffe var det inte tal om. 

Flera hade då redan uttryckt sin oro för att vara med då de var i riskgrupp eller bara ansåg 

det allmänt obehagligt. Men, det fanns en stor vilja att ändå genomföra Loppisen, dock i ett 

kanske lite annat format, och när vi lagt fram förslagen på åtgärder för att göra Loppisen så 

säker som möjligt, var vi som träffades på Bygdegården överens om att vi trots allt skulle 

försöka köra vår Loppis ändå. Vi var alla överens om att det blir ett annorlunda år, och att vi 

inte kommer få sälja lika mycket som tidigare år osv, även om det redan då fanns de som sa 

att det här kommer bli ännu bättre än tidigare år…. (jag minns vem som sa det….). 

Vi var nu betydligt färre än planerat och det första vi gjorde vara att ta bort kvällsöppet och 

fikaserveringen. Trots det fattades det folk och när några valde att lämna återbud efter att 

beslutet tagits, då kändes det lite tröstlöst. Alla medverkande har dock varit otroligt 

positiva. Ingen har tvekat för att ta på sig ett extrapass, de ansvariga har arbetat långa dagar 

och allt har bara – flutit på. 

Öppningshelgen satt kunderna och väntade redan från kl. 10:00 och vi hade fixat med 

nummerlappar så att folk skulle slippa stå i kö och vänta – allt för att underlätta 

distanseringen. 

När vi öppnade 11:00 fanns det 15 kundkorgar och man fick vara max 2 per kundkorg. De 

första 15 kunderna med sällskap strömmade ivrigt in i lokalen, men sedan var det stopp. 

Kund nr 16 var tvungen att vänta på att en kund kom ut och därmed att det fanns en 

kundkorg ledig. Under hela sommaren har antalet kundkorgar varit avgörande om man 

kunnat gå in direkt eller om man fått vänta. Den som har väntat längst var nog kund nr 16, 

då alla hade så mycket de ville titta på och ingen visade någon brådska. 

Och hur gick det då under resten av sommaren?  För mer info– se sid 3 
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Agneta Källman, en av många i den viktiga 

Loppiskommittén, här i kassan 

Det fanns mycket porslin från början, och det fylldes på 

under hela månaden, men nästan allt hittade nya hem 

Visa framtidstro….. 

Köp din biljett till vår Show ”Elvis Presley & Janis Joplin” inklusive 3-rätters 

middag för endast 395:-. För mer info se sid 4. 
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Bygdegårdsföreningens ordförande har ordet…. 

Vilken annorlunda tid vi har och har haft…. 

Så snart influensan blev känd avstannade nästan alla sociala, fysiska kontakter. Alla 

möten gick raskt över till digitala möten via Zoom eller Teams och merparten av alla 

evenemang ställdes in. Nyheterna rapporterade om folk som blev sjuka och dog i 

horder.  

Nu tycks vi stå inför en ny tid. En med ansvarstagande och fortsatt social distansering 

men vissa saker tycks ändå komma igång. Bygdegården genomförde, efter mycket 

vånda, sin långloppis. Visserligen med restriktioner men trots det. Mitt under loppisen 

började taket vid stora entrèn att läcka vatten. Inget annat att göra än att skicka ut ett 

nödrop. Detta resulterade i både arbetskraft och pengar för att byta taket. Nu har vi 

bytt upp oss från takpapp till plåt och helt med egna medel.. 

Vad som ytterligare händer är att vi bygger om stora garderoben. Vi får att stort rum 

att förvara alla stolar och bord i och vi får ett mindre rum för administrativa uppgifter. 

Utrymme för kläder får vi genom tre flyttbara klädställningar. 

Mycket av vårens aktiviteter var tänkta att flyttas till hösten men som det ser ut nu är 

det mycket som får skjutas ännu längre. Men vi har planer för två större aktiviteter. 

Dels en musikteaterföreställning med Cecilia Kyllinges ensemble. Den inleds med rejäl 

middag och genomförs med tillräckliga avstånd. Missa inte den. Dels ser vi på 

möjligheten att få hit BEAT US. Det är Robert Wells band som turnérar själva med ett 

Beatles-medley. Jag har tidigare hört dem och det är en härlig föreställning med 

många historier om Beatles och deras karriär. Vi har faktiskt även en dialog med 

Bengan Jansson. Så man vet aldrig. 

Nu hoppas jag att vi alla tar vårt sociala ansvar, håller avstånd, och håller oss friska så 

att vi kan återgå till den vardag vi känner med många och trevliga evenemang.  

   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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Konst på bygdegården  

Man behöver inte vara alltför uppmärksam för 

att se att bygdegården har många konstverk. 

Bakgrunden är att medlemmar i Bygdegårdarnas 

Riksförbund får låna konst från Riksförbundet. 

Enånger har 26 verk av nutida konstnärer. Har du 

ändå missat det så gå gärna dit bara för konstens 

skull.  

Vi saknar en presentation av konstverken och 

konstnärerna så om någon är intresserad att 

utforska detta så skulle resultatet mottas med 

tacksamhet. 

 

 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sommarens LångLoppis succé – fortsättning från första sidan 

Det har varit kunder hela tiden under våra öppettider, och alla dagar har haft bra kassor. Vi har sålt så mycket så att säljarnas barnbarn fick hålla i 

sina leksaker för att inte mormor/farmor skulle ta deras saker när bygdegårdens leksaksbord behövde fyllas på….        

Bygdegården har fått otroligt många saker skänkta till Loppisen, saker som bygdegården har kunnat sälja för egen vinning. Något som varit otroligt 

uppskattat just i år, då alla övriga aktiviteter hittills fått ställas in. Ett stort tack till alla som har skänkt saker, och till alla som har jobbat och med 

stor arbetsglädje tagit sig an uppgiften att prismärka de minst sagt varierande saker som har skänkts, och självklart stort tack till alla som har 

handlat. Vad vore en LångLoppis utan kunder….. 

Tidigare år har det kommit dagar när det blivit stiltje på Loppisen, när kunderna mer eller mindre uteblivit och när det faktiskt varit lite tråkigt att 

arbeta i kassan. Vi brukar då försöka hitta på diverse olika ”tävlingar” bland våra Loppissäljare, som när kommer vi passera den gränsen, hur stor 

blir den totala försäljningen i år osv. I år har det inte kommit några stiltje dagar och den enda ”tävling” vi hann utlysa var vad den totala 

försäljningen skulle bli i år. En siffra att relatera till är att när vi lagt in alla varor i kassan inför öppningen, fanns det varor för 199 000:- …. En siffra 

som inte skulle räcka hela vägen. 

Relativt tidigt i månaden stod det klart att några gissat alldeles för lågt, men jag tror ingen är ledsen när vi sålt för mer än de trott. 

Och, så kom regnet en dag, och vårt sedan ett år tillbaka, nyrenoverade toalettrum fick golvet fullt med vatten. För ett år sedan sökte vi bidrag för 

att laga taket, och fick avslag. Nu gick det inte att vänta längre, och vi efterlyste ideella eldsjälar som kunde hjälpa till. Arbetet tog längre tid än de 

inblandade hoppats på – men nu är de vitala delarna på taket klara, och det fattas bara kosmetika. 

Direkt när detta hände, kom en uppmaning från en av våra säljare, att visst bidrar vi med en slant till takrenoveringen? Vi la ut 

frågan/uppmaningen på Facebook och det plingade sedan till ett antal gånger i swishen efter det. Dessutom la vi till en möjlighet att avrunda sina 

inlöp på Loppisen med en slant till taket. Utan att ha några exakta belopp ännu skulle vi våga oss på en gissningen att insamlingen täcker ca 25 % 

av materialkostnaden och arbetet kostade endast några pizzor, hembakad sockerkaka och lite varmkorv från frysen. Helt fantastiskt att se hur 

många som ställde upp när det behövdes, både med bidrag och arbetsinsatser. Tack. 

För första gången på de nu fyra år som vi har kört LångLoppisen tog vi beslutet redan när det vara två veckor kvar av årets LångLoppis, att 

självklart blir det Loppis även nästa år!!! 

Vi har haft kul och positiv stämning på alla tidigare LångLoppisar, men i år har det varit något extra. Inget gnäll, inga sura miner, inga klagomål, 

ingenting – bara glädje, omtanke och positivitet!!!! 

Vill du vara med nästa år? Vi har nu utökat med några ytterligare alternativ, allt för att det ska finnas något som passar alla, både de som har 

extremt mycket att sälja, och för det som har färre saker. 

Runt Loppisen finns en Loppiskommitté. Ett gäng med fantastiska glädjespridare som verkligen visar att uttrycket ”Ingenting är omöjligt” stämmer. 

När jag frågade dem försynt om det kunde tänka sig att ställa upp som ansvariga ett år till, vilket var en förutsättning för att vi skulle våga säga ja 

även till 2021, dröjde det inte många minuter innan jag fått svar från alla, ja, ja, ja…. 

Antalet som kan vara med, är begränsat, och det är mycket logistik för att få allt att rulla på, men vi törs lova, att om du anmäler dig i tid, och får 

vara med i detta glada gäng, kommer du inte att ångra dig. 

Stort tack till alla som på något sätt, i stort och smått, har hjälpt till i år!!!  

Nu drömmer vi bara om att vi under nästa år även kan ha kaffeservering igen…..  

Hälsningar från en trött men mycket lycklig Loppisgeneral Marie 
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LångLoppis 2021 

Info om LångLoppis 2021 finns på Enångers Bygdegårds hemsida – under Aktuellt. 

För att vara säker på att få vara med i detta härliga gäng, behöver du anmäla dig 

och betala kostnaden för att medverka, så snart som möjligt. Vi kommer att trycka 

de flesta prislappar redan i slutet av september- 

Har du frågor, skicka ett mail till marie.sandehult@gmail.com eller ring 070-334 81 

26 (jag svarar om jag inte är på jobbet). 

mailto:marie.sandehult@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Alternativt kalendarium 

Ja, det är inte många, om ens några, som vet hur framtiden ser ut       

Enångers Bygdegårdsförenings styrelse hade planerat för en av sina årliga planeringskonferenser till den 8 augusti. Vi hade stora planer för den 

dagen, och av dessa planer, blev det ingenting. Styrelsen törs inte åka i väg gemensamt som det var tänkt – och styrelsen kan inte heller ta något 

beslut om kommande verksamhet, då ingen vet vad som kommer hända avseende Covid 19 framöver och restriktionerna kring detta. 

Vad vi vet i dagsläget är att vår traditionella Familjedag är inställd. Aktiviteten skulle säkert ha kunnat genomföras utomhus, men vi är för få som 

kan och vågar planera med tanke på pandemin och dess risker. 

Vi avser att köra Cecilia Kyllinges show, och vi ser verkligen fram emot lite glamour i livet igen. Mer info om föreställningen och de 

försiktighetsåtgärder vi har tagit, se längre ned på denna sida. 

Styrelsen har även bestämt att vi kör en Tomteloppis kombinerat med vintersport, dvs såväl sportutrustning (skidor, skridskor, pulkor mm) som 

vinterkläder. Mer info om detta längre ned på denna sida. 

Mer verksamhet finns inte planerade i dagsläget för hösten. Tråkigt när året startade så bra, men vi får anpassa oss till verkligheten. 

Vi hoppas att kunna genomföra den årliga ”julgranspysseltillverkningen” med årskurs 3, i samarbete med skolan, någon gång i början av december 

och vi hoppas att vi hittar föräldrar med flera som är intresserade att hjälpa oss att genomföra den efterföljande Julgransplundringen. 

Men annars då? 

Delar av bygdegårdens styrelse är även engagerade på distriktsnivå. 

Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt kommer under vecka 40 att anordna fyra digitala föreläsningar/workshops avseende Ungdomsverksamhet, 

Försäkringar, Kultur och Hemsidor. Finns det någon som är intresserad att koppla upp sig och vara med på någon av dessa föreläsningar?  

Styrelsen vill väldigt gärna att ungdomar höra av sig och berättar vad ni önskar av bygdegården. Vad vill ni göra om ni får tillgång till Bygdegården? 

Vilka aktiviteter kan/vill ni ordna själva, med stöd at styrelsen? Ungdomar och barn är vår framtid, och vi vill som sagt väldigt gärna höra vad 

kommande generation vill ha. Det är faktiskt så – att det mesta går att göra – omöjligt finns inte – men vissa saker tar kanske lite längre tid, men 

har man bara tagit första steget….. 

Styrelsen har nära kontakt med Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan och en del andra organisationer, så det finns resurser och hjälp att få – 

vi behöver bara veta hur önskelistan ser ut… 
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TomteLoppis, nu utökad 
med vinterkläder och 
vintersport 21-22 
november 
 
Mer info om TomteLoppis 21-22 november 2020 

finns på Enångers Bygdegårds hemsida – under 

Aktuellt. 

Vill du sälja upp till 420 saker – och vara med och 

hjälpa till – kostar det endast 100:- (medlemskap i 

bygdegården är obligatoriskt).  

Vill du sälja upp till 840 saker kostar det 200:-. Du 

får prislappar av Bygdegården och behöver lämna 

in en lista med en förteckning på vad du ska sälja. 

Vill du sälja men inte vara med och hjälpa till – så 

går det utmärkt. Då tar bygdegården 30 % ístället 

för vanliga 10 % på sålda varor. Även då får du 

prislappar och behöver göra en lista. 

Vill du hyra ett knallebord går det utmärkt, 50:-

/dag. Eller vill du skänka julsaker för försäljning är 

det mycket välkommet! 

Har du frågor, skicka ett mail till 

marie.sandehult@gmail.com eller ring 070-334 81 

26 (jag svarar om jag inte är på jobbet). 

Elvis Presley & Janis Joplin  
Fredagen den 9 oktober kl. 18:00 

Enångers Bygdegård 
 

Populärt återseende med Cecilia och Bengt Kyllinge med musiker. 

 
En ösig och berörande rock´n´roll-show om de två legenderna Elvis Presley och Janis 

Joplin 

 

I först akten framför Cecilia Kyllinge låtarna som gjort Janis Joplin odödlig. Uppväxten, 

mobbning, utanförskap, envishet, musikens kraft och drogernas förgörande effekt gestaltas 

med dramatiseringar och musik. Om en spännande livsresa, från uppväxten i en småstad 

till att bli stilbildande sångerska och till en plötslig död vid 27 års ålder. 

I andra akten underhåller Bengt Kyllinge och musikerna, med låtar ur Elvis liv. Bengts 

mellansnack är personliga och riktigt roliga. Vi får inblick i mindre kända sidor kring The 

King. De mest kända sångerna varvas med musik som betydde mycket för denna 

stilbildare inom såväl musik som kläder. 

 

En rolig, njutbar, berörande och nostalgisk musikföreställning med några av Sveriges 

bästa musiker. 

Medverkande:Cecilia Kyllinge Bengt Kyllinge, Jan-Olof Jonsson, Mathias Dahl, Lena 

Noren och Rickard Land 

 Biljetten kostar endast 395:-
/person och  

inkluderar show och 3-rätters 
middag. 
Meny: 

Toast Skagen 
Kycklingspett, potatisgratäng och 

sallad 
Glass 

 

På grund av det osäkra läget kring Corona-
pandemin, har vi gjort en överenskommelse 
med Cecilia Kyllinge vilket gör att vi senast 
den 6 september tar ställning till om vi kan 

köra föreställningen.  
Vid ev inställd föreställning återbetalas 

samtliga pengar. 

Visa framtidstro utan risker – köp din biljett 

på Tickster 
www.tickster.com 
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