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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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Visa framtidstro – köp en biljett till vår föreställning…… 

Detta var det budskap vi gick ut med under sommaren och början på 

hösten. Det var länge osäkert om vi skulle kunna/våga köra Cecilia Kyllinges 

föreställning om Elvis och Janis Joplin. Planeringen har pågått sedan tidigt i 

våras, men sedan kom det som bekant en pandemi och ställde till all 

planering. 

 

 

 

 

 

Enångers 

Bygdeblad 
 

 

Efter noggrant övervägande, tog styrelsen beslut att börja sälja biljetter, utifrån max 50 stycken och Coronasäker 

möblering. Vi kom överens med ensemblen att få avboka fram tills 30 dagar före, och i så fall skulle alla som köpt sin 

biljett, få tillbaka sina pengar, 

När dagen kom för att fatta beslut, var 28 biljetter bokade. Långt ifrån de 50 som var max, och långt ifrån att vi skulle få 

en vettig täckning för kostnaderna, men styrelsen beslutade att köra ändå. Viljan att få träffas igen var stor, viljan att ge 

Cecilia Kyllinge med flera en chans att äntligen få spela igen osv. Och, efter att vi sagt att ”vi kör” sålde biljetterna slut 

på ett kick. 

 Vilken tur de som var snabba nog att få en biljett hade….  

Vilken show, vilken föreställning, så mycket färger och så 

mycket glädje. 

En enligt alla i publiken helt magisk kväll, där förutom 

ensemblen, frivilliga krafter levererade en tre rätters middag, 

som när menyn fastställdes, var tänkt som buffé.  

Nu gällde det att värma 12 formar istället för tre långpannor, 

och inte mindre än 120 grillspett, i två vanliga ugnar.  

Men, allt går, och vi klarade även detta även om en önskelista 

om ett värmeskåp nu är inskickad till tomten ….. 

Ett stort Tack till alla som kom och njöt av denna kväll, Tack 

för alla vänliga och berömmande ord, Tack till Cecilia Kyllinge 

och hennes ensemble för en fantastisk show och ett stor 

Tack till alla underbara eldsjälar som gjorde denna kväll 

möjlig. 

Vi längtar redan till nästa show….. 

 

mailto:info@enanger.com
mailto:info@enanger.com
mailto:info@enanger.com


 
 

 

  

 

 

Bygdegårdsföreningens ordförande har ordet…. 

Så var det då dags igen…………………. 

Hösten är här med en snar övergång till vinter. Så här års borde bygdegården sjuda av 

aktiviteter. Här borde finnas hantverkskurser, vinprovning, fester och 

sammankomster men inte så. Huset som huvudsakligen är till för sammankomster har 

fått konkurrens av pandemin. Ingen vågar ordna något och ingen vågar gå dit. Men 

någonstans måste man kunna bryta dödläget. Och sakta börjar det bli verklighet. Jag 

ser att yogan kommit igång, med många deltagare och dessutom avhålls någon 

enstaka fest. Bygdegården själv har haft en musikteater med Cecilia Kyllinges 

ensamble (slutsålt) och en fantastisk föreställning i regi av Riksteatern. Även den helt 

slutsåld. Barnbion är igång liksom ungdomsbion. Naturligtvis har vi måsta tänka till så 

att allt är Coronasäkrat. Framför oss ligger Tomteloppisen och…som det ser ut.. 

föreställningen med BeatUs. Robert Wells fantastiska band som spelar och berättar 

om Beatles. Normalt under ett år har bygdegården, med alla sina hyresgäster, nästan 

sjuhundra enskilda aktiviteter. Med nuvarande fart lär vi inte komma i närheten av 

det i år. Kanske inte nästa år heller. Men jag hoppas verkligen att vi kan återkomma 

till något som liknar det förra ”normala”. 

Driften av bygdegården sköts av ideella krafter. I februari månad är det dags för nästa 

årsmöte där det då bestäms vilka som ska sköta föreningen och därmed planera och 

genomföra nästa års verksamhet. Varje år tillkommer någon ny i styrelsen och någon 

avgår. Jag hoppas att det blir likadant denna gång. Är du det minsta intresserad så hör 

av dig till någon av oss. Vi söker efter ungdomar för att kunna utöka våra 

ungdomsaktiviteter men alla krafter är välkomna. Vill du inte binda upp dig så finns 

det korta punktvisa arbetsuppgifter som ska utföras. 

Under alla omständigheter hoppas jag att många kommer till vårt årsmöte och 

dessutom att alla kommer på våra aktiviteter. Det finns ingen bättre drivkraft för 

verksamheten än många besökare. 

En ytterligare fråga som ska avgöras på vårt årsmöte är Byavakts vara eller inte vara. 

Så har du en åsikt så är det bäst att vara där. 

Slutligen hoppas jag att alla håller sig friska genom att följa de råd som ges. Smittan 

innebär inte bara dödsfall utan en väldig massa lidanden, för många, på vägen. 

   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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Utdrag från Enångers Bygdegårds Facebooksida….. 
 
I vår serie "Bakom kulisserna på Bygdegården" kommer nu nästa inlägg..... 
När vi genomför ett evenemang på Bygdegården, eller när vi gör en insats för byggnadens välmående, går det 
åt mängder av ideellt arbete.  
Det man kanske inte tänker på är vad som övrigt behövs för att få föreningen att snurra .... 
Varje år får föreningen ett driftsbidrag från kommunen.  
Detta är inte pengar som kommer av sig själv, utan det krävs en hel del redovisning, vilket i sin tur kräver att 
vi har ordning på räkenskaperna, men det krävs även att vi har ett visst antal aktiviteter, för att få detta 
bidrag fullt ut.  
Detta har vi dock koll på vid det här laget ..... 
Men, så kom ju som bekant en Pandemi, och urholkade bygdegårdens planerade aktiviteter, och därmed 
möjligheten till intäkter.  
Tack vare många timmars räknande och ett idogt ifyllande av diverse formulär, fick bygdegården i somras, ett 
välkommet omställningsstöd avseende mars och april. 
Och, vi har precis avslutat samma arbete avseende maj.. Det tar tid, men ger det en slant till Bygdegården, är 
det mödan värt.... 
 

Vill du ha med något i nästa nummer 

av Bygdebladet? 

Nästa nummer beräknas komma i 

någon gång i mars/april 2021 

Maila ditt material till 

marie.sandehult@gmail.com 

 

http://www.enangersbygdegard.se/
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Slutsålt i Enångers Bygdegård 

 

Lördagen den 31 oktober var det dags för åter en slutsåld föreställning på Enångers Bygdegård. Denna gång 

var det föreställningen ”Bygdens söner” som spelades. 

 

Föreställningen gestaltar det många som bor i ett mindre samhälle känner igen. Vi fick möta de bästa 

vännerna från barndomen, som kom ifrån varandra i tonåren och som i vuxen ålder fortfarande bär med sig 

tonårens konflikter. Vi mötte en engagerad bygdegårdsordförande som arbetar hårt för att få bygden att köpa 

biljetter till bygdegårdens föreställningar. I förställningen fick vi också lära känna Stockholmskan som flyttat in 

i byn, vilket inte var helt problemfritt och även byns son som flyttade tillbaka efter flera år på annan ort. 

 

En liten by, som vilken som helst, där det finns små och stora problem, och vi var många som både log och 

skrattade igenkännande åt de problem som uppstod under resans gång. 

 

Alla roller spelades av Peter Jansson, som på ett helt makalöst sett skiftade karaktär, bara genom att sätta 

på sig glasögonen, huka sig eller lägga händerna på ryggen. Det rådde ingen tvekan om vilken rollfigur som 

gestaltades. 

 

Föreställningen var en gåva till Enångers Bygdegårdsförening från Riksteatern, som ”pris” för att Enånger 

blev Årets Bygdegård i år. 

 

På grund av Coronan och kravet på tomma stolar mellan varje sällskap, var antalet biljetter begränsat till 40 

personer, och det blev som sagt slutsålt. 

 

Enångers Bygdegård samarbetar, förutom med Riksteatern, även med en mängd andra aktörer, och nyligen 

spelades föreställningen ”Elvis och Janis Joplin” av Cecilia Kyllinge, (se första sida) även den slutsåld. Näst i 

tur står en föreställning med ”BeatUs” (se sidan 5) med Robert Wells studieoband i slutet av januari. 

 

 

 

 

 

 
 

Ett stort tack till Jimmy, Ingemar, Lasse och Eva, 

Hasse och Inga-Märta, Lisbeth, Monica och 

Marie, utan vars hjälp vi inte hade kunnat 

genomföra denna kväll….. 

Tack 

Tack 

Tack 



 
 

 

 

 

 

     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! 

 

December 
16 dec Extra föreningsstämma 18:30 

Enångers Bygdegårdsförening 
 Se kallelse här bredvid 
 

Januari 
29 jan Bet Us 
 Se sid 5 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

Februari 
15 feb 2021 Ordinarie Årsstämma 18:00 
 Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Byavakt 

Vår lilla bevakningsorganisation tycks vara i upplösning. 
 
Från att ha varit två bevakningslag med fyra personer för varje 
vecka har bemanningen sjunkit till ett bevakningslag. Dessutom 
är det inte längre fyra personer per vecka utan några veckor 
delas av två personer och vissa veckor har ingen bemanning alls. 
Vi har på olika sätt försökt förbättra för att göra insatsen 
intressantare men varje gång vi bjuder in till möten eller sänder 
ut information förlorar vi några medlemmar. Nyanslutning 
saknas helt. Någon egentlig bevakning tycks inte ske mer än i 
enstaka fall utan verksamheten går ut på att cirkulera väskan. 
Sedan Joakim Westlund tog på sig ansvaret att ringa till 
jourtelefonen varje vecka vet vi att väskan flyttas (oftast) men 
det känns som att den lika ofta hamnar i en garderob tills veckan 
är över. 
 
Frågan är då om Byavakt har spelat ut sin roll eller om det finns 
något sätt att få organisationen att leva vidare. 
 
Bygdegårdsföreningen kommer att ha en extra föreningsstämma 
den 16 december kl 18.30. Alla intresserade är välkomna att 
diskutera frågan om Byavakt. Där kommer inte att fattas något 
beslut. Tycker man däremot att någon förändring ska ske som 
fordrar något officiellt beslut så kommer det att ske på 
bygdegårdsföreningens ordinarie årsmöte i februari. Den som 
har åsikter men inte kan närvara på den extra 
föreningsstämman kan lämna in en skriftlig framställan som då 
kommer att läsas upp. 
 

 
 

  

 

 Kallelse till Extra Föreningsstämma för 
Enångers Bygdegårdsförening  
den 16 december 2020, kl. 18:30 
 
Vid Enångers Bygdegårds ordinarie Föreningsstämma 
den 17 februari 2020 togs beslut om nya stadgar, efter 
uppmaning från Bygdegårdarnas Riksförbund.  
Ändringarna avser endast språkliga justeringar och en 
viss justering av mötesplan. 
 
Enligt tidigare stadgar gäller att det behövs två på 
varandra följande Föreningsstämmor för att ändra i 
stadgarna. 
 
Föreningen kallar därför till en extra föreningsstämma 
den 16 december 18:30. 
 
Enligt stadgarna får man på en extra årsmöte endast 
behandlas de ärenden som angivits i kallelsen. 
 
På denna extra föreningsstämma kommer vi att 
behandla de nya föreningsstadgarna samt diskutera 
Byavakts framtid. 
 
1. Val av mötesordförande och sekreterare 
2. Val av två personer att jämte mötesordföranden 
justera årsmötets protokoll 
3. Val av två rösträknare 
4. Fastställande av föredragningslistan 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Godkännande av kallelse 

7. Godkännande av nya stadgar 
8. Byavakt  
9. Mötets avslutande 
 
Vi bjuder på Kaffe/the och julskinkssmörgås. 
Självklart möblerar vi Corona-säkert. 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
        
        
        
        
        
        
        

 

BeatUs – kommer till Enånger 29 januari 2021! 

Musikevenemang med start 19:00 då baren och servering öppnar. Showen startar ca 19:30.  

I biljettpriset ingår förutom entré en 60-tals typisk meny med korv och mos, samt en pucko. 

Fyra killar från Liverpool som förändrade världen! 

Under sextiotalet slog de igenom ”Big Time” i världen. Vilken tur! 

Annars hade BeatUs inte fått möjlighet att idag spela dessa fantastiska låtar som gjorde The 
Beatles till världens mest kända grupp genom tiderna! 

Sedan många år har BeatUs utgjort stommen av kompmusiker i Robert Wells scenproduktioner 
både i Sverige och i världen. Ett 90-tal svenska och internationella stjärnor har hittills passerat den 
scenen. Ibland, när dessa eminenta musiker tar ledigt, byter de skepnad och förpassar sig tillbaka 
till det första mötet mellan John Lennon och Paul McCartney. 

Med anekdoter, spelglädje, välklingande stämsång, ett ohämmat ös och musikalisk ekvilibrism tar 
BeatUs oss med på en hyllning av ett av de absolut mest spelade och uppskattade banden genom 
tiderna – The Beatles. Sättning som sig bör med bas, två gitarrer och trummor. 

Alla sjunger förstås! 

BeatUs är Michael Nilsson gitarr o sång, Lars Risberg bas o sång, Lars Wikström gitarr o sång samt 
Roine Johansson trummor o sång 

Biljetter finns på www.tickster.com. Sök på Enånger. Är detta för svårt ring 070-772 00 33.  

Välkommen!!! 
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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! 

 

 

Tre års jubileum 
 
 Genom detta nummer, har Enångers Bygdegård, nu hunnit ge 
ut 12 nummer av Enångers Bygdeblad, under 3 års tid. 
 
Det kräver en hel del fantasi att få ihop varje nummer, men 
det är även väldigt kul. Vi tar gärna emot både texter, bilder 
eller hjälp på annat sätt. Kanske är just du duktig på att ordna 
annonser? Ju fler vi är, desto bättre innehåll och desto 
roligare…. 

 

 

Barn och Ungdomar….. 

Barn och Ungdomar är byns framtid! 

Vi har tidigare haft Barn- och Ungdomscafé på 

bygdegården, men sedan Corona-utbrottet i våras 

har den mesta verksamheten legat nere, så även 

Barn- och Ungdomscaféet. 

Nu på höstlovet körde vi Bio två kvällar och 

Bygdegårdsföreningen är så glada att Ronja, som 

även är adjungerad i styrelsen, har idéer om att 

få i gång mer verksamhet för Barn- och Unga. 

Ronja har bland annat deltagit på en webbbaserad 

träff kring ungdomsfrågor, där även ”Vi unga” 

och andra föreningar som redan i dagsläget har 

aktiva ungdomar på sina bygdegårdar, deltog. 

Ni som är intresserade att vara med/delta, hör 

av er till Ronja, antingen på Facebook (Ronja 

Burman Oscarsson) eller via sms 073-042 72 38. 

Får vi era idéer – så blir verksamheten kanske 

precis det ni själva drömmer om 😊  

Tanken är at hotta aktiviteter för alla – både 

barn och ungdomar – och vi vill alltså gärna ha 

idéer från alla- dvs även föräldrar…. 

 INSTÄLLT 

 

På grund av rådande pandemi Covid 19 så är 

årets Julmarknad den 13 december 2020 

INSTÄLLD! 

 

Styrelsen  

Enångers Båtsällskap 
 

Vi behöver Dig!  
(eller din granne...) 
 
Vi i Enånger-Njutångers Centeravdelning tycker att 
kyrkan har en viktig funktion i vår bygd. 
 
Därför planerar vi att ställa upp igen i nästa års 
kyrkoval. 
Skulle du vilja vara med och arbeta för att kyrkan och 
församlingens verksamhet bevaras och utvecklas? 
Eller känner du någon annan som skulle passa bra i 
kyrkans beslutande organ? 
 
Vem som helst kan vara med i vår 
nomineringsprocess. Den som sedan tackar ja till att 
stå med på valsedeln ska vara medlem i Svenska 
kyrkan och Centerpartiet. 
 

Kontakta vår ordförande på 

joakim.vestlund@centerpartiet.se eller                   

070-534 88 15 senast den 8 januari. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Den lokala ekonomin 

Grunden för en välmående bygd 

En lokalekonomisk analys (LEA) kan liknas vid en ekonomisk marknadsundersökning. Hur stor del av de lokala, 

ekonomiska tillgångarna spenderas i våra samhällen och hur stor del läcker ut? Analysen är ett verktyg som visar på 

medvetna val som den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt. Resultatet kan och 

bör också ligga till grund för lokala och kommunala handlingsplaner. 

Enångers hembygdsförening är ”huvudman” för en sådan analys för området Enånger. Området omfattar alla byar som 

ingår i Enångers socken, en bygd där jakt och fiske, jord- och skogsbruk levt sida vid sida med sjöfart och båtbyggeri. 

Vi är många som vill att Enånger ska fortsätta att utvecklas och vara en levande bygd. En LEA ger en faktabaserad 

analys, en objektiv bild av läget, som lägger grunden för vilken inriktning man ska ha och vilka insatser man kan göra för 

att gynna den framtida utvecklingen av bygden. 

Liknande analyser har gjorts i våra grannsamhällen. 

En sådan analys gör sig inte själv utan nu finns en kärna av fem-sex personer som initierat detta och tagit fram 

nödvändig statistik. Därutöver behövs ett antal krafter som kan bidra med punktvisa insatser såsom att kontrollera 

fakta hos lokala företag och kanske lokala och kommunala förutsättningar. Har du intresse och möjlighet så hjälp till 

med någon kortare insats. Anmäl dig till Mats Åkerlund (tfn 073-057 85 55). Hit vänder du dig också med frågor. 

Varefter studien växer fram kommer denna att presenteras både på gemensamma samlingar och i skrift. 

För Enångers hembygdsförening 

Mats Åkerlund 

Ordförande. 

 
        
        
        
        
        
        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Julkrysset….. 

Rätt lösning finns på sidan 8 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
        
        
        
        
        
        
        

 

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). 

 

  

Vi har julklapparna du behöver….. 

Fina lammskinn, Smidesljusstakar, Hälsingesåpan, 

Betongtomtar och badbrudar, Etsade glas, Barnböcker, Delsbo 

Candle, Trogsta Honung, Tyngdtäcken (till specialpris), 

Trätraktor och skärbrädor, Sittlappar i fårskinn, handsydda 

barnpåslakan och en hel del annat…… 

Öppet när vi är hemma – slå gärna en signal 0650-550 125 

Handla lokalt 

God Jul och 

Gott Nytt År 

Sockenbilder  Följande text är hämtad, med tillåtelse, från Facebook; 

Passar på att marknadsföra Enånger och den unika bildskatt vår hembygdsförening förfogar över. Finns på nätet och 

kan sökas på: Sockenbilder.se klicka sen vidare på Enånger (eller andra av de föreningar som medverkar). Enånger har 

närmare 16000 historiska bilder, men vi söker gärna mer bildmaterial som kan ha hembygdshistoriskt intresse. Våra 

"bildträffar" på Bygdegården har ju nu legat nere en tid pga coronaepedemin, men bildinsamlandet behöver väl inte 

för den delen stanna av. Så jag ber er kolla in era bildskatter i jakt på bilder som skulle kunna platsa bland våra bilder 

 

 

på "nätet". Alltså, ber jag er att 

höra av er om ni eller er bekanta 

har bildsamlingar som kan vara 

intressanta. Hör av er till tel 0768-

197936 eller mail: 

hans.ekbrink@telia.com Likaså så 

känns det som en jättebonus om 

det skulle finnas någon person med 

ett genuint hembygdsintresse och 

som har intresse att medverka i 

bildregistreringen. Tekniken är 

egentligen ganska enkel och kräver 

ingen som helst installation av 

annat än normal 

standardprogramvara. Hör av er! 
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