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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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Nog är väl ändå Sverige fantastiskt! 

Fyra årstider som gör att man alltid har något att längta till. Själv klassar jag sommaren högst. Sol, värme, glada 

människor och minimalt med kläder. Naturen klär sig också för sommaren med blåa vatten, gröna ängar och 

skogar. För att inte tala om alla fåglar. 

Vi har haft en rejäl störning genom pandemin men om vi håller i försiktigheten och renligheten så kanske vi 

befinner oss i slutet på denna. 

Bygdegården har haft ett stort tapp både vad gäller ekonomi och verksamhet men skadan är begränsad. Nu 

återstartar vi och det på ett sätt som aldrig tidigare. I skrivande stund pågår Långloppisen  med massor av varor 

och även massor av besökare.. I slutet av augusti genomför vi årets version av familjedagen. Tipspromenad, 

Cirkus Cirkör, veteranmotorcykel, korv och kolbullar, och Loppis. Därefter avslutar vi dagen med utomhusfilm, 

wraps och öppen bar. 

Senare i höst får vi träffa Cecilia Kyllinges ensemble igen, författaren Gabriella Ullberg Westin och kanske en 

teatergrupp med barnteater. Och naturligtvis har vi julpyssel för skolans tredjeklassare.. 

Därefter är det nytt år och nya planer för bygdegården och dess besökare. I höst kommer vi f.ö. att söka medel 

för att bygga om köket. Det ni.  

Planeringen för första halvåret 2022 kommer att ske under hösten. Avsikten är att skapa aktiviteter som 

attraherar så många som möjligt. Där för vill vi bjuda in alla med önskemål eller idéer om verksamheten att 

berätta för någon i styrelsen så att vi kan se vilka möjligheter vi har att genomföra just det önskemålet. 

Aktiviteter som redan nu finns på önskelista är vin- och spritprovning, handarbeten, släktforskning och 

dartkvällar.  

Med förhoppningen att du deltar i våra aktiviteter ber jag och hela styrelsen att få önska en ”fortsatt Glad 

badsäsong” och en trevlig bygdegårdshöst. 

 

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:- 

 

Bokas per telefon 0650-550 133 
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Enångers LångLoppis 

Lördagen den 26 juni kl. 11:00 slog vi upp dörrarna till årets LångLoppis.  
Kön ringlande lång under hela dagen och de som fick vänta längst, väntade nog ca en timme, men alla 
tyckte nog väntan var värd alla fina fynd som gjordes… 
 
Så här summerade vi intrycken efter första dagen; 
 

Vilken underbar dag  
Vi funderade på om det var fel att öppna vår LångLoppis i midsommarhelgen. 
Vi funderade på om det kommer några om det blir soligt och fint väder …. 
Men, vi sa, att blir det lugnt kan det vara bra med en mjukstart…… 
Och, vi kan konstatera att ordet succé inte räcker till!!!  
Kö från 10:45 ända till två-tiden. Stundtals långa väntetider men alla har varit sååå positiva. Folk ryckte in 
och delade ut nummerlappar och agerade parkeringsvakt. Lovorden haglade över personalen - och alla 
som sa något var positiva över hur väl organiserat allt var. 
Vi trodde vi nått högsta möjliga resultat i fjol på öppningsdagen, men vi slog den siffran med 65 procent 
idag. 
En stor och varm coronasäker kram till alla som på något sätt, som kund eller säljare, som bakare eller 
skänkare eller som bara medmänniska bidrog till denna lyckade start. 
Vi kommer att fylla på varor kontinuerligt. 

Öppet varje dag, hela juli (och 27-30 juni) 11:00-15:00, på Enångers bygdegård Tack  
 
Och resten av juli har gått i samma anda, många besökare, många fynd och mycket skänkta varor. 
 
Redan nu är det hög tid att anmäla sig om Du vill vara med och sälja nästa år….. 
 
 

 

LångLoppis 2022 
 

Vår LångLoppis är nu inne på sitt femte år – och framstegen är många och LångLoppisen är verkligen 

bra för Enånger – men i takt med att loppisen växer, behöver vi då och då förändra och utveckla 

reglerna. 

Vi har precis börjat skicka ut information om regelverket för nästa sommar, och anmälningarna tas 

emot i den ordning de kommer in. Vi märker redan nu att intresset är fortsatt stort. 

Så snart vi har fått din intresseanmälan skickas reglerna ut, och genom att betala anmälningsavgiften, 

har man då godkänt LångLoppisens regler OCH försäkrat sig om en plats på nästa års Långloppis. 

Blir intresset större än antalet platser, får man plats i den ordning man anmäler sig. 

Vill du anmäla ditt intresse till LångLoppis 2022 – skicka ett mejl till langloppis181@gmail.com. På så 

sätt får vi allt samlat på samma ställe och inget mejl kommer på villovägar. 

Frågor besvaras av Marie 070-334 81 26 marie.sandehult@gmail.com 

Hoppas du vill vara med i vårt glada gäng!!!! 

Hälsningar från 

Loppiskommittén 
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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 
 

21 augusti Familjedag på Bygdegården 
Olika aktiviteter hela dagen – från kl. 11:00-sent 
på kvällen…. 
För detaljer se sid 5 – Observera att p g a 
rådande pandemi behövs föranmälan till många 
av aktiviteterna 
Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening i 
samarbete med Hudiksvalls kommun, 
Bygdegårdarnas Riksförbund och Region 
Gävleborg 

 
 

4 september  90 års jubileum Enångers 
Gymnastikförening 

 Mängder av härliga pass – för mer info – se sid 8 
 Arrangör: Enångers Gymnastikförening 
 

11 september Tina Turner – Musikalisk show med Cecilia 
Kyllinge och middag på Bygdegården. 

 För mer info om showen och biljettbeställning, 
se sidan 7 

 

12 september Manusstopp för Bygdebladet med 
utgivning 6 oktober 

 

7 oktober  Författarafton på Bygdegården med 
Gabriella Ullberg Westin 

 Författaraftonen sker i samarbete på 
Studieförbundet och Bygdegårdarnas 
Riksförbund. 

 För detaljer och anmälan, se sid 7 

 
20-21 nov TomteLoppis på Bygdegården  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKÖRDELOTTERI 

Bygdegårdsföreningen tar gärna emot vinster till vårt 

Skördelotteri – som vi kommer att ha på Familjedagen. 

Det är roligt om vinsterna har anknytning till höstens 

skörd, men allt funkar       

Skicka gärna ett mess till marie.sandehult@gmail.com 

eller 070-3348126 om du kan skänka något – så att vi 

får en uppfattning om hur många vinster vi har fått 

ihop. 

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. 

Städare/Städerska – Bygdegården behöver någon 

som kan tänka sig att städa en dag i månaden, efter 

överenskommelse. 

Självklart är de två sistnämnda uppdragen mot 

betalning, och vi kan säkert diskutera även den första 

tjänsten mot någon typ av provision. 

Är du nyfikne och intresserad – kontakta 

bygdegårdens ordförande Ingemar på 

ingemar@sfmab.se eller 070-334 81 26 

Vad är en QR-kod och vad har man den till? 
 

QR-kod, från engelskans Quick Response, är en patenterad och namnskyddad  
standard för rutkoder; tvådimensionella koder för optisk avläsning.  
Den utvecklades av det japanska företaget Denso 1994 för att lösa EAN-kodens  
begränsningar, och är mycket vanlig i Japan 
 
QR-koder kan även innehålla kontaktuppgifter, likt ett visitkort. Koden kan då scannas in till en elektronisk adressbok 
och automatiskt lägga till uppgifter såsom namn, telefonnummer och adresser. I och med att många modernare 
mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas 
på reklamskyltar och i tidningsannonser, där läsaren kan scanna in en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar 
en webbsida med erbjudanden eller mer information. 
 
Enångers BnB använder QR-koder för att länka till cykelkartor för våra cyklister. Nu tänker vi göra likadant med 
promenadvägar, löpar- och scooterspår för att besökare och innevånare lätt ska kunna hitta ut och få med sig en 
interaktiv karta i telefonen. 

Prova att hålla telefonens kamera över denna QR-kod. 

 

mailto:marie.sandehult@gmail.com
mailto:ingemar@sfmab.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rutkod
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Denso&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/EAN
https://sv.wikipedia.org/wiki/Japan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Telefonnummer
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reklam
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbsida
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Familjedag på Enångers Bygdegård 

Lördagen den 21 augusti enligt nedanstående program 

OBSERVERA att p g a rådande Pandemi, behövs föranmälan på många av 

aktiviteterna 

11:00-15:00 Tipspromenad, en slinga kantad av frågor och representanter från 

föreningar som verkar i Enånger med omnejd, startavgift 10 kronor swishas till 

Marie Sandehult 070-334 81 26, senast 19 augusti. Vi kommer att starta alla 

sällskap med några minuters mellanrum, men ni kommer när ni vill. Meddela 

antal barn och vuxna samt anmälarens namn. Utlottning av vinster till de med 

flest rätt. 

 

11:00-12:15 och 12:30-13:45 Cirkusskola med Cirkus Cirkör max 20 deltagare 

per tillfälle, anmälan obligatorisk på 

https://events.magnetevents.com/Event/cirkusskola-2-pass-43278 

 

11:00-15:00 Försäljning av Kolbulle, varmkorv, läsk och kaffe. Och självklart 

nypoppade popcorn. 

 

11:00-15:00 Fiskdamm och skördelotterier samt möjlighet för barnen att åka i 

sidovagnen på en rysk Dnepr….. 

 

19:30 Utomhusbio, Peanut Butter Falcon, boka din biljett på 

www.tickster.com. Bion är gratis för medlemmar men måste bokas, alternativ 

köp din biljett tillsammans med Pick-nick i form av en matig wraps. Baren 

håller öppet under kvällen. Medtag egen stol. 

En heldag på Enångers Bygdegård, i samarbete med Hudiksvalls kommun, 

Bygdegårdarnas Riksförbund och Region Gävleborg. 

Tipspromenaden genomförs i samband med andra lokala föreningar. 

Varmt välkomna önskar Enångers Bygdegårdsförening 

Vid frågor, kontakta föreningens ordförande, Ingemar Sandehult 070-772 00 33 
 

 

https://events.magnetevents.com/Event/cirkusskola-2-pass-43278
http://www.tickster.com/


 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bakom kulisserna 
Under en längre tid hade vi 

en serie inlägg på Facebook 

med namnet ”Bakom 

kulisserna” där vi försökte ge 

ett smakprov på arbetet 

bakom ett arrangemang. 

Under pandemin har inget varit 

som ”vanligt” – men vi börjar 

nu sakta och med stor 

försiktighet att smyga i gång 

verksamheten på Bygdegården, 

och som det framgår på flera 

ställen här i bladet – så satsar vi 

stort på vår Familjedag. 

Vi vill att alla, gammal som ung, tjej 

som kille, modig eller försiktig, alla ska 

hitta något som de uppskattar på 

Familjedagen. 

Planeringen börjar tidigt, och första beslutet är vilket datum 

som är aktuellt. Det gäller att kolla när skolan börjar och 

tänka sig in i vad och när besökarna har tid. 

När väl datumet är bestämt, funderas det på vad som ska 

ske på familjedagen detta år. Under många år har vi lånat 

en lekvagn, som de sista åren varit ganska sliten. Vi har 

lånat elbilar, som inte längre lånas ut – och då behövs nya 

idéer, och tänk så många idéer det finns…… 

 

Hur gör vi med aktiviteter för de minsta?? Fiskdamm är alltid kul, men inte bara godis. Hmmmm, då gäller det att leta fram små och inte för dyra leksaker och lite 

godis, och påsar förstår, och vem ska stå bakom ”skynket” och kroka på ”fisken”? Allt måste inte gå ihop, ibland får saker kosta lite mer än vad vi får in, för att alla ska 

få möjlighet att vara med, så redan på ett tidigt stadie bestämde sig styrelsen att fiskdammen kommer att vara billig även om ”fisken” blir lite dyrare. 

Då kommer nästa idé, det är ju nästan höst när vi har familjedagen, borde vi inte ha ett Skördelotteri? Hur får vi vinster till det? Och en lottring måste införskaffas. Kan 

vi tigga vinster på Facebook? 

Och, så var det det där med mat… man blir ju hungrig om man ska gå på Cirkusskola och tipspromenad och fiska och…. Klart det måste finnas Enångers stolthet på 

menyn, Kolbullar, och varmkorv och pop corn, det är ju Cirkus…. Hur mycket fläsk behöver vi, och vad ska de kosta? Ska vi bara ha matnyttigt eller även kaffe och kaka? 

Och vem fixar smeten och gräddar Kolbullarna? 

För några års sedan kom Monica med sin häftiga gamla motorcykel med sidovagn och bjöd ivriga barn en åktur – vi frågade Monica om hon ställer upp även i år- och 

självklart att hon sa JA.  

Har vi tänkt på allt då? Hmmm, om det blir mycket kvar på Loppisen, kan vi inte låta Bygdegårdens utbud stå kvar till familjedagen för hugade besökare som vill 

shoppa…. 

Har vi gjort allt vi kan för att alla Enångrare ska hitta något som de vill göra nu?  

Näääää, klart vi ska ha en utomhusbio också? Hur svårt kan det vara att fixa en mobil filmduk a 24 kvadrat och en popcorn-maskin och en projektor? Och börjar inte 

folk vara hungriga nu igen? Vore det inte bra med en matig Kycklingwraps? Och till alla aktiviteter behöver vi växelkassor, anmälan, affischer och……   

Det blir en lååååång lördag med jösses vad kul vi ska ha…… 

Detta var ett smakprov på hur diskussionerna kan gå på ett styrelsemöte eller på en planeringskonferens med Enångers Bygdegård. 

När arbetet med detta nummer pågår, råder det samtidigt febril aktivitet runt om i Enånger. 

Alla har fler uppgifter och ingen får glömma sin del. 

Frågor behövs till tipspromenaden, och det kräver en hel del ”tänk” så att frågorna hamnar 

på rätt nivå. Och hur ska man anmäla sig och ska det vara några vinster? Många stora och 

viktiga beslut att ta. 

För några år sedan hade vi besök av Cirkus Cirkör, och visst vore det väl roligt om de kom 

tillbaka även i år? Och hur kan vi finansiera det? Hudiksvalls kommun är alltid samarbetsvillig 

och med hjälp av ”sponsring” kan vi nu erbjuda riktiga Cirkuspedagoger i Enånger! 
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Tina Turner på Enångers Bygdegård! Simply The Best 

Lördagen den 11 september  

kommer Cecilia Kyllinge och Jan-Olof Jonsson till Bygdegården för att ännu en 

gång bjuda på en show, som denna gång hyllar rockikonen Tina Turner med 

berättelser ur hennes liv och fantastiska karriär, tillsammans med musiken. 

19:00 serveras en matig tallrik med kallskuret, tillsammans med kokt potatis 

och bröd, samt ett glas önskad dryck (vin, öl eller läsk)  

20:00 börjar showen (en akt ca 60 minuter) 

Biljetter köper ni på Tickster.com. 
Mat/Dryck och show 315:- 
Endast showen 250:- 
I priset ingår även ett prova på medlemskap för de som ännu inte blivit 
medlemmar i Enångers Bygdegårdsförening. 
 
Varmt välkomna till Enångers Bygdegård 
Vid frågor – kontakta Marie Sandehult 070-334 81 26 

 

Författarafton 
 
Torsdagen den 7 oktober kl. 18:30  är det dags att bänka sig på Bygdegården för 
en författarafton med Gabriella Ullberg Westin. 
 
Gabriella är född och uppvuxen i Hudiksvall, och som kanske de allra flesta vet 
vid det här laget, skriver hon om Kriminalinspektör Johan Rokka och hans 
kollegor vid Hudiksvallspolisen. Händelserna i böckerna utspelas på platser i 
Hudiksvall som vi lätt känner igen. 
 
Författaraftonen sker i samarbete på Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Biljetter beställer du enklast genom Tickster. 
 
I samband med författarafton bjuds det på smörgås och kaffe.  
Pris för medlemmar i Bygdegårdsföreningen 30:- och för icke medlemmar 130:- 
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Välkommen på Enångers Gymnastikförenings 90-års kalas! 
 

Vi firar med att bjuda på en dag fylld av härliga pass,  
lunch och föreläsning. 
Kom och fira med oss! 

Lördagen den 4 september! 
 
Pass 1 9.30-10.10: Vii börjar dagen med cirkelträning  på Enångers Atletklubb i Finnicka. 

Pass 2 10.30-11.10: Välj mellan ett pass Herrgympa i Gympasalen… 

Pass 3 10.30 - 11.10: ...eller ett pass Zumba på Bygdegården 

Pass 4  11.30-13.00: Lunch, föreläsning och bildvisning på Bygdegården 

Pass 5 13.10-13.50: Mixad styrka och puls i Gympasalen 

Pass 6 14.10-15.10: Vi avslutar dagen med ett skönt pass Yinyoga på Bygdegården. 

Anmälan sker via sms till Monica Fredriksson: 073- 059 94 32 från 8 augusti - 31 augusti.  
Begränsat antal platser så först till kvarn gäller! 
I anmälan anges: 

• Namn 
• Vilka pass du vill delta på  
• Om du vill äta kycklingsallad eller grekisk sallad. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ombyggnader och renovering av 

Bygdegården 

Arbetet kring den planerade renoveringen av 

Bygdegårdens kök fortsätter och det finns nu en 

färdig skiss över köket och vi har börjat ta in 

offerter. 

Under hösten kommer vi skicka in en ansökan 

till Boverket om bidrag till renoveringen. 

Parallellt med det arbetet finns andra 

underhållsbehov på Bygdegården, bland annat 

behöver det lilla skärmtaket över stora entrén 

bytas och även en del av panelen på fasaden är i 

dåligt skick och behöver bytas. 

Nya fönster är beställda till lägenhet och när de 

kommer och är monterade, är alla fönster i 

lägenheten bytta. 

Hela tiden går arbetet framåt och Bygdegården 

blir sakta men säkert lite bättre, hela tiden…..  

Och mest fantastiskt av allt – är att det sker 

nästan enbart genom ideella krafter. 

 


