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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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Enångers 

Bygdeblad 
 

En helkväll med goda vänner, middag, öppen bar 

och Cecilia Kyllinge ala Tina turner….. Vad mer kan man begära? 

 
Här en bild på delar av kvällens ”personal”, Elisabeth, Sabine, Marie, Lisbeth 

och Monica. Dessutom jobbade Nils-Erik och Ingemar i baren.  

Tack alla som köpte biljetter         Mer info på sidan 7 
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Men nu verkar det väl som korken gått ur flaskan!!! 

Sedan Tegnell tolkat sin kristallkula verkar alla vara på kosläpp. 

Så även bygdegården. Vid vårt senaste planeringsmöte, som avsåg tiden till årsskiftet, fanns så 

många önskemål och ideér att vi kanske klarar hela våren också. 

Pandemin har satt sina spår hos bygdegården också. Inte så att någon varit sjuk, vad jag vet, 

men vi har inte vågat ha de aktiviteter vi önskat. Men de aktiviteter vi haft har varit 

framgångsrika. 

Loppisen gav det bästa resultatet någonsin. Både vad gäller omsättning och besökare. 

Familjedagen var väldigt välbesökt under dagtid och teatern med Kyllinge och middag var 

slutsåld. Vi har dessutom sökt de bidrag som erbjudits och därmed skaffat oss en liten buffert 

för ombyggnaden av köket. Mitt i alltihopa har vi dessutom bytt samtliga fönster i lägenheten 

till treglas. 

Ideérna för framtiden omfattar barndans, musikshow med välkända musiker, matlagning för 

hugade män, beredskapsföreläsning, teater och handarbete. 

Vid sidan av detta pågår planeringen för ombyggnad av köket. Vi har hittills tagit in offerter från 

tre köksleverantörer men eftersom arbetet kommer att omfatta el, vatten, ventilation, snickeri,  

mattläggning och målning så letar vi nu efter en totalentreprenör. 1 december ska 

ansökningshandlingarna till Boverket vara inne och redan det är ett digert arbete. 

Men med den fantastiska styrelse vi har känns det inte bara som att vi kommer att klara allt vi 

vill utan också att vi kommer att ha kul under tiden. 

Vill du vara med i planering eller genomförande så slå en signal till någon i styrelsen.   

Ingemar Sandehult 

Ordförande 

 

 

 

Vill Du hyra en lokal på Bygdegården? 

  Medlem Ej medlem 

Hela huset  1800:- 2250:- 

Stora Salen  850:- 1060:- 

Stora Salen + köket 1250:- 1560:- 

Lilla Salen  550:- 690:- 

Lilla Salen + kök  950:- 1190:- 

Bara kök  400:- 500:- 

 

Vill man komma in dagen före = Halv hyra 

Vill man städa dagen efter = Halv Hyra 

Medlemsavgift: 

Enskild  100:- 

Familj 150:- 

Förening 200:- 

Swisha gärna din medlemsavgift till 123 612 31 94 

 

Lokal bokas per telefon 0650-550 133 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
TomteLoppis 20-21 november 
 
Vi törs nog kalla vår TomteLoppis för tradition vid det här  
laget.  
Så många mysiga Tometloppishelger vi har haft genom åren.  
I fjol tvingades vi ställa in med kort varsel – men det gör  
bara viljan att träffas i år desto större. 
 
Loppisen har öppet lördag och söndag 11:00-15:00 – och  
det som säljs på loppisen måste ha anknytning till advent  
och jul, men nytt för i år är att det även kan vara vinterkläder  
och vintersport.  
 
Härligt att få prova något nytt. 
Förutom loppisen, så kommer det finnas ett antal ”Knallare”  
med, som säljer hemslöjd, hembakat och annat som passar  
när julen står för dörren. 
Självklart kan man fika – både glögg, kaffe och Lussebullar –  
och som traditionen bjuder kommer det även finnas  
möjlighet att köpa lotter på vårt populära Paketlotteri. 
 
Varmt välkomna!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författarafton  
 

Hur förverkligar man en dröm om att skriva till att bli en ”riktig”  
deckarförfattare??  
Nu vet vi det  
Den 7 oktober fick vi ta del av Gabriellas väg från dröm till att bli en  
känd och storsäljande författare, och vi känner oss självklart stolta  
över att Gabriella har valt att förlägga handlingen i sina böcker till  
Hudiksvall. 
Stort tack, självklart till Gabriella som tackade ja till vår inbjudan,  
till alla som köpte biljetter och till Bygdegårdarnas riksförbund  
som bidrog ekonomiskt till förställningen. Tack även till  
Studieförbundet Vuxenskolan som hjälpte till med affischer och sist,  
men absolut inte minst, tack till alla eldsjälar som gör evenemang  
som detta möjligt, denna gång bestod bygdegårdens dreamteam av 
Marie, Lisbeth, Monica, Terese och Ingemar  
 

 

Bygdegårdsföreningens önskelista till Tomten; 

Vi önskar oss ännu fler ”Knallare” – Är du slöjdare, gillar du att baka eller har du något annat som du vill sälja, 

kanske en ny bok? Hör av dig till Marie 070-334 81 26 (gärna sms). 

Vi önskar också fler paket till Paketlotteriet – har du något att skänka till lotteriet? Kontakta Marie  

Tillsammans skapar vi en härlig julkänsla i vår Bygdegård!  

 



 
 

 

 

 

 

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! 

 

Augusti- november 
 

19 okt Hur får vi med de yngre i föreningslivet? 
 Kl. 19:00-21:00 

En inspirerande föreläsning med Kristina 
Ernehed. Föreläsningen sker via webben, 
och är öppen för alla. Alla som är 
medlemmar i en bygdegårdsförening får 
delta gratis medan övriga föreningar kan 
delta mot en mindre kostnad. 
Arrangörer Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt i 
samarbete med SV 
Anmälan via ellinor.lundstrom@sv.se eller 
020-12820808 

 
25 okt Våga skriva kl. 19:00-20:00 

En inspirerande föreläsning med Annakarin 
Arvehed. 
Föreläsningen sker via webben, och är 
öppen för alla. Alla som är medlemmar i en 
bygdegårdsförening får delta gratis medan 
övriga föreningar kan delta mot en mindre 
kostnad. 
Arrangörer Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt i 
samarbete med SV 
Anmälan via ellinor.lundstrom@sv.se eller 
020-12820808 

 
28 okt Motivera ideella  kl. 18:30-21:00 

En digital föreläsning med Aron Schoug 
Studieförbundet Vuxenskolan 
Anmälan via gotland@sv.se eller  
0498-205070 
 

20-21 nov TomteLoppis på Bygdegården 
 Båda dagarna 11:00-15:00 
 För mer info – se sidan 3 
 Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 
 

Julgranspyssel med årskurs 3 och 
Julgransplundring…. 
 
Visst vill vi värna om dessa traditioner? 
 
Vi behöver hjälp för att klara dessa aktiviteter. Visst kan du 
lägga några timmar på vår Bygdegård och som bonus få 
träffa en massa härliga barn – vår framtid??  
 
Vi hoppas att just Du hör av dig       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitala Föreläsningar 

Missa inte möjligheten att ta del av tre intressanta 

föreläsningar som arrangeras av Gävleborgs 

Bygdegårdsdistrikt i samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan. 

Gratis för alla som är medlemmar i 

Bygdegårdsföreningen, och till en mindre kostnad för 

andra föreningsmedlemmar. 

LEDIGA TJÄNSTER       

Annonssäljare – Bygdegården behöver någon med 

många kontakter och glimten i ögat som kan hjälpa 

oss att ragga annonser till Bygdebladet.  

Snickare/Vaktmästare – Bygdegården behöver en 

hantverkare som kan tänka sig att jobba en dag i 

månaden (ibland mer) för att reparera och underhålla 

det som styrelsen beslutar om. 

Självklart är de två sistnämnda uppdragen mot 

betalning, och vi kan säkert diskutera även den första 

tjänsten mot någon typ av provision. 

Är du nyfiken och intresserad – kontakta 

bygdegårdens ordförande Ingemar på 

ingemar@sfmab.se eller 070-334 81 26 

TISDAGAR 9:00-12:00 

 

VÄVSTUGAN på Bygdegården 

är öppen igen. 

 

Vi välkomnar nya medlemmar 

med nyfikenhet för vävning. 

 

Förkunskap behövs inte. 

 

Frågor?  

Ring  

Christine Berglund  

0706 97 96 56 
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Familjedag på Enångers Bygdegård 

Strax före midnatt på lördagen den 21 augusti fanns en tapper skara kvar på  
Enångers bygdegård för att montera ned kvällens utomhusbioutrustning.  
De flesta av dessa ideella eldsjälar hade då varit i gång non stop sedan 09.00, det  
vill säga 14 timmar denna dag och då tillkommer mängder av timmar i  
förberedelsetid. Men, låt oss ta dagen från början. 
 
Klockan 11.00 startade den numera så välkända Familjedagen på Enångers bygdegård.  
En Cirkusskola uppdelad på totalt 40 barn genomfördes. Aktiviteten var gratis för  
alla tack vara ett samarbete med Hudiksvalls kommun. 
 
För de yngsta fanns fiskdamm som bjöd på både liten leksak och godis, för en ringa  
slant. 
 
De som ville uppleva något fartfyllt fick helt gratis ta en åktur i en sidovagn och  
det var många som ville, både stora och små. 
 
Man blir lätt hungrig av alla nya intryck och det fanns gott om möjligheter att stilla sin hunger. Kön till kolbullarna ringlade lång 
under fyra timmar. Självklart fanns det även varm korv och kaffe med dopp. 
 
För den som hade lite tur kunde man även få bära hem lite lokalt producerade vinster från vårt skördelotteri. Vad sägs om 
vaktelägg, rökt sik, marmelad, honung, inlagd gurka, grönsakspåse och mycket mer. Trettio skänkta vinster på 200 lotter. 
 
Dörren stod även på glänt till en miniloppis med rester från sommarens Långloppis. Bredvid fiket fanns representanter från 
Bölans Scoutkår och från Lindefallets SK. Det fanns även möjlighet att gå en tipspromenad vilket många tog chansen att göra. 
 
Klockan 15.00 slutade dessa aktiviteter och då började förberedelserna för nästa aktivitet, utomhusbio. 
 
Gävleborgs bygdegårdsdistrikt hade en pågående utomhusbioturné just då, och Enånger var den 14:e kvällen. Förutom filmen 
fanns popcorn, varmkorv, kycklingwraps och godis och baren höll öppet. Synd att inte fler tog chansen att vara med om denna 
för Enångers historiska första utomhusbio kväll. Turnén har varit möjlig att genomföra genom ett samarbete med 
Bygdegårdarnas riksförbund, Gävleborgs bygdegårdsdistrikt och Region Gävleborg. 
 
Föreningens ordförande Ingemar Sandehult, som varit den som rattade bussen under hela tiden sa i sitt "tal" till publiken att 
tänk att nu har vi något att prata om när vi flyttat in på Edsbacka; Minns du, vi var med på den första utomhusbion på 
bygdegården? 
 
 

 

  

Monica och Elisabeth har INTE krympt, det är 

filmduken som var jättestor       Nils-Erik och Mats i Kolbulletillverkningen 

Ett stort 

tack till 

alla som 

var med 

och på 

något 

sätt, i 

stort och 

smått, 

bidrog till 

att 

Bygde-

gårdens 

Familje-

dag blev 

så lyckad. 

TACK! 
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En mycket pigg 90 åring! 
Ett 40-tal personer deltog i firandet av Enångers Gymnastiksförenings jubileum. 

Det är en bragd att hålla en ideell förening livaktig under en så lång tid, och säkert är det många eldsjälar och många 

ideella timmar som ligger bakom föreningens långa livslängd: 

Under öppningstalet fick de närvarande höra bland annat följande tillbakablick; 

”Den 9 mars 1931 bildades Enångers gymnastikförening och sekreteraren Märtha Ståby skriver så här:  

“Mötet öppnades av Gymnastikdirektör Fröken Ingegerd Burman som även valdes till ordförande för mötet. De 

närvarande aderton personer beslöto att bilda en gymnastikförening amt anmäla sig till Svenska 

Gymnastikförbundet.” 

Stadgar  

§1.EGF har till ändamål att med Lingska systemet såsom grund uppehålla och utveckla medlemmarnas hälsa, kraft 

och spänstighet samt verka för ett gott och sunt kamratskap. 

Medlemsavgiften är för aktiva seniorer 0.75 kr  

Vid sitt första styrelsemöte beslöt man att hos Sv.gymn förb. anhålla om 40 kr i bidrag för anskaffandet av redskap 

och man beslutade att inköpa en plint för 1 kr.  

17/4 1932 tackade Gymnastik direktör Fröken Ingegerd Burman medlemmarna för flitigt deltagande men 

uppmanade den manliga avdelningen att infinna sig mera mangrant till övningarna varefter möte avslutades och 

efter mötets slut var ett samkväm anordnat.  

Hoppas samkvämet blev trevligt trots Burrs åthutning! ” 

I 90 år har Enångers gymnastikförenings medlemmar fortsatt verka för hälsa, kraft och spänstighet och ett gott och 

sunt kamratskap!  

Så från att herrarna var iklädda vita trikåer och antagligen ägnade sig åt redskap spelar de i dag innebandy, går på 

gym yoga. Damerna som kanske var klädda i en sorts svart byxkjol och gjorde hälsosamma och stärkande övningar 

går även de idag på gymmet och tränar yoga...tiderna förändras och många av de som deltog i jubileumet har varit 

med och utvecklat vår förening till vad den är idag. 

Ingegerd Burman var den första ordföranden men Erik Nordin är den som suttit längst, 22 år.  Idag har föreningen 

varken uppvisning eller tävlar men vi är i allra högsta grad aktiva!  

Idag kan föreningen erbjuda cirkelträning på gym, herrgympa, barngympa, yinyoga och ett pass vi kallar mixad styrka. 

Under dagen serverades lunch från Enångers pizzeria och som var sponsrad av Hälsinglands Sparbank.  

Dagen bjöd även på en föreläsning av Jenny Blomstrand och ett pass zumba samt yinyoga på Bygdegården. Det fanns 

även möjlighet att prova på  cirkelträning på atletklubben, barngympa och mixad styrka i gympasalen. 

Gymnastikföreningen vill även tacka Hälsinglands Fastighetsbyrå som sponsrat med träning i sommar. Tack även till 

Ica Nära i Iggesund som sponsrat med frukt, Loka och en bar i tygkassen som alla fick med sig hem.  

Nu siktar vi mot 100 årskalaset med fortsatt fokus på hälsa, kraft, spänstighet och ett gott och sunt kamratskap! 

Grattis ännu en gång till en pigg 90-åring! 
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Cecilia Kyllinge – ännu en gång på vår Bygdegård – denna 

gång som Tina Turner 

Som vi hade längtat efter att få träffas igen.... 

 

Den 11 september var det äntligen dags för show av Cecilia Kyllinge och J-O Jonsson som denna gång valt 

att gestalta Tina Turner, 

 

Föreställningen var Covid-anpassad och innehöll därför bara en akt på en timme, för att undvika paus och 

onödigt mingel. Bristen på paus och rådande pandemi begränsade menyalternativet något. 

 

Denna gång bjöds på en tallrik med kallskuret, bestående av sill, lax, räkor, ost i flera former, skinka, 

grönsaker, skagenröra och en del annat mumsigt. Den kalla tallriken serverades med kokt potatis och fräscha 

rosenbröd. Baren höll öppet fram till föreställningen startade och det fanns även möjlighet att köpa popcorn. 

 

Mätta och belåtna kunde vi sedan luta oss tillbaka och svepas med i historien om Tina Turner. När 

föreställningen var över kändes det lite som att vi nog hade velat fortsätta ett tag till. Många blev sittande 

kvar en stund medan de ansvariga började med disk och ihopplockning. 

 

Det är roligt att se att dessa återkommande föreställningar uppskattas. Vi har en hel del långväga publik som 

återkommer och följer vad vi har för verksamhet i Enånger. Denna föreställning blev slutsåld och det kändes 

som att alla var nöjda när vi skildes åt i höstkvällen. Ett stort tack till alla som på något vis – i stor och smått 

bidrog till en härlig kväll – full med skratt och trevlig underhållning. 

 

 
 
Planeringskonferens i kortversion 

 
Det gäller att vara rädda om våra ideella eldsjälar.  
 
Sedan några år tillbaka brukar styrelsen för Enångers Bygdegårdsförening åka iväg på konferens en 
halvdag och förutom att planera det kommande årets verksamhet, även bli lite bortskämda med gofika 
och lunch. Det är nyttigt att komma bort ibland, att se något annat, få nya idéer och framförallt bara 
fokusera på planeringen. 
 
Nu har det ju varit minst sagt udda tider. Ingen har vetat om och när vi får träffas och i vilken form. 
Styrelsen har försökt att navigera framåt bland alla restriktioner och regler, och genom anpassning 
lyckats genomföra både Påskäggstipspromenad, Långloppis och Familjedagen. 
 
I höst har styrelsen startat en egen styrelseutbildning, där vi tittar på stadgar, redovisning, våra olika 
roller mm och helt plötsligt fanns det väldigt liten tid kvar för annan verksamhet. Det gäller som sagt att 
vara rädda om våra eldsjälar och därför hade styrelsen i slutet av september en kväll då vi bestämt oss 
för att prioritera vilken verksamhet som vi ska ha på Bygdegården under hösten och våren. Vi lovade 
varandra att vara kritiska och verkligen tänka på om vi orkar allt vi vill. 
 
Sedan började vi diskutera - och det finns så mycket roligt att göra tillsammans. Listan blev lång, och 
trots att vi verkligen försökte prioritera så var det svårt att ta bort någon av alla idéer. Det slutade med att 
vi delade upp de olika aktiviteterna oss emellan, och att var och en ska undersöka mer om det är 
realistiskt att genomföra den aktivitet man är ansvarig för. Går det att få ekonomin att gå ihop, går det att 
få nog många som arbetar på aktiviteten, och kommer folk att uppskatta det? 
 
Beslut om verksamheten tas på nästa styrelsemöte i oktober. 
Men, redan nu vet vi att vi har en Författarafton framför oss, och sedan kommer Tomteloppisen och 
under förutsättning att vi får ihop nog många eldsjälar hoppas vi att även den numera så traditionella 
julgranspysseldagen med skolans årskurs 3 blir av. Kan du hjälpa till med något? All, precis ALL hjälp är 
mycket värdefull. 
 
Nu åker vi  - och ser fram emot en vår full med skratt och glädje och fina upplevelser på vår Bygdegård. 
 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kryssa 

lugnt….. man vet 

aldrig när vinterhalkan 

slår till….. 

 

 

Vad vill Enångrarna ha 

för aktiviteter på 

bygdegården? 

Inför styrelsens planeringskonferens, gjordes en 

enkel enkät på Facebook. Man skulle kunna önska 

att flera hade valt att svara – men styrelsen väljer 

att uppskatta de som lämnade sina synpunkter mer 

än de som inte gjorde det       

De som svarade på enkäten hade dels styrelsens 

olika förslag att välja på – men även möjlighet att 

skriva egna önskemål, vilken ingen valde att göra. 

Vi kan konstatera att vår Långloppis hör till det 

absolut mest populära – och på andra plats kommer 

olika Musikshower tätt följt att vår Familjedag. 

 


