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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 
 

 

Arbetsdag 
Lördagen den 21 maj  
Kl. 10:00-14:00 
 
Pga rådande restriktioner kommer vår 
arbetsdag att ha lite speciella 
förutsättningar. 
 
För planeringen tar vi gärna emot er 
anmälan.  
Skicka ett sms till Elisabeth Wallstedt 
(070-544 43 08) och skriv att du 
kommer (senast 16 maj) – så blir 
styrelsen jätteglad och vi kan planera 
så att kolbullarna och fikabrödet räcker 
till alla.  
 
 
 
 

 

Välkomna!!!! 
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Så är då bygdegården igång med ett nytt verksamhetsår! 

I mina ögon är vintern perfekt. Lagom med snö så det blir ljust och fint men inte så mycket att man måste skotta. Och 

så har ju solen orkat ta sig upp över grantopparna. Det känns verkligen att vi är på väg mot den ljusa årstiden. 

Om pandemin vet vi väl inte så mycket. Restriktionerna har hävts men vi lever ändå i skuggan av riskerna för nya 

Coronavarianter. 

Bygdegården har planer på verksamhet för det kommande halvåret men om pandemin tar ny fart så kan det påverka 

allt vi planerat. 

Med skolans hjälp kommer vi att visa barn- och ungdomsfilm under sportlovet. Samma kommer att ske under 

påsklovet. I mars får vi besök av Marianne Cedervall som är en annorlunda deckarförfattare. Tätt därefter har vi en 

inspirationskväll för oss själva och vissa andra föreningar för att se hur vi tillsammans kan utveckla våra aktiviteter. 

Dagen därefter startar vi ”Gubbröran” som är ett träff- och matlagningsevent för gubbar med smak på livet . Första 

träffen är redan fullbokad men fler tillfällen kommer. Till påsk återkommer förra årets succé 

”Påskäggstipspromenaden” (kanske kan vi där inviga nya kolbullegrillen) och därefter inväntar vi sommaren och årets 

långloppis. 

Om inspirationskvällen blir givande kommer vi att toppa detta med ytterligare verksamhet. 

Utöver detta kommer vi att underhålla fastigheten i stort som smått. Dels ska vi förnya innertaket i vävstugan och dels 

ska vi byta plåttaket på stora entrén. Känner du att du vill bidra med en arbetsinsats är du varmt välkommen. 

Men framförallt välkommen att delta i våra aktiviteter. 

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 

Samarbete mellan bygdegårdsföreningen och årskurs 5 och 6 på Enångers skola 

Barn och Ungdomar är vår framtid. Bygdegården behöver fyllas av nya fräscha tankar och idéer – och våra 5:e och 6:e klassare 

behöver fylla sina klasskassor för kommande klassresor. 

Bygdegårdsföreningen har därför tagit beslutet att ta kostnaden för filmvisning på sport- och påsklovet – och låta dessa två 

klasser ta ansvar för visningen och få behålla alla intäkter. 

När du går på Bion – en eller två kvällar – får du inte bara en härlig filmupplevelse – utan du bidrar även till att byns framtid får 

komma ut och se lite mer av omvärlden. Ett ”win-win” koncept. ( Se sidan 4 för mer info om filmer och tider) 
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GUBBRÖRA 
 

Ett gäng gubbar/killar träffas 1 gång/månad för  
att umgås och laga mat.  
 
Det finns plats för 9 st matlagare i köket på  
Bygdegården, och en som leder verksamheten. 
Pris/person 300:-/gång.  
Dryck under matlagningen, och till maten har  
man med själv. 
Planerad start: Lördag 19 mars,  
sen följer lördag 9 april och lördag 7 maj. 
 
Observera att den 19 mars är det slutsålt. 
 
Vi börjar alltid kl. 11:00 i Bygdegården. 
Anmälan görs senast tisdag samma vecka som matlagningen, till 070-334 81 26 (swish till 
Marie Sandehult), skriv gubbröra och er e-mailadress/namn.  
 
Välkomna!! 
 

 

Varmt välkomna till en Inspirationskväll på Enångers 

Bygdegård 

Alla är varmt välkomna till denna kväll –  
där föreningen bjuder på mat och dryck.  
 
Din insats är att delta, tycka till om kommande verksamhet,  
hitta samarbetsformer och/eller komma med önskemål och idéer.  
Vi får de aktiviteter vi själva kommer på och arbetar för. 
 

Program för kvällen: 

18:00 Ankomst – inledning och middag i form av en exotisk tallrik till var och dryck (vitt vin eller alkoholfri cider) . 

Meddela ev. allergier i samband med din anmälan. 

Under kvällen serveras självklart kaffe och en god-bit och vi räknar med att avrunda efter ca 2-5 -3 timmar – lite 

beroende på hur många vi är och på hur långa diskussionerna blir. 

Medtag gärna egen penna och ditt kreativa ”jag”. Känn dig utvald – vil vill att just DU kommer! 

Anmälan via mejl till marie.sandehult@gmail.com eller 070-334 81 26 så snart som möjligt.  
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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! 

 

Mars / April  
 

10 mars Bio på Bygdegården kl. 18:00 
 Ainbo – Amazonas Väktare – från 7 år 

Ett samarbete mellan Årskurs 5 och 
Bygdegården, där alla intäkter går till klass 
5s klasskassa. 
Entré 50:-. Godisförsäljning. 

 
11 mars Bio på Bygdegården kl. 18:00 
 The Green Knight – från 11 år 

Ett samarbete mellan Årskurs 5 och 
Bygdegården, där alla intäkter går till klass 
5s klasskassa. 
Entré 50:-. Godisförsäljning. 
 

15 mars Författarafton Marianne Cedervall,  
kl. 18:00 
Biljetter bokas på www.tickster.com 
60:- inklusive kaffe och smörgås 
Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 

 

18 mars Inspirationskväll kl. 18:00 
För mer info se sidan 3 
Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 

 
19 mars Gubbröra kl. 11:00 

För mer info se sid 3 
Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 
 

2 april Bytardag Enåger 09:00-15:00 
 Enångers Bygdegård  
 Kafferservering av Enångers 

Bygdegårdsförening 
Arrangör: Bytardag Enånger 070-885 39 95 

 
9 april Gubbröra kl. 11:00 

För mer info se sid 3  
Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 

 
9 april Årsstämma Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt 

Sker digitalt – ombud väljs på Enångers 
Bygdegårds årsstämma 
Arrangör: Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt 

 
15 april Påskäggstipspromenad 

För mer info se sid 7 
Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April / Maj 

 

19 april Bio på Bygdegården kl. 18:00 
 En pudel i flocken – från 7 år 

Ett samarbete mellan Årskurs 6 och 
Bygdegården, där alla intäkter går årskurs  
6 på Enångers skola. 
Entré 50:-. Godisförsäljning. 

 
21 april Bio på Bygdegården kl. 18:00 
 Max Cloud – från 11 år 

Ett samarbete mellan Årskurs 6 och 
Bygdegården, där alla intäkter går årskurs 
6 på Enångers skola. 
Entré 50:-. Godisförsäljning. 

 
7 maj Gubbröra kl. 11:00 

För mer info se sid 3 
Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 

 
18 maj Manusstopp för Bygdebladet med 

utgivning 4-5 juni 
 
21 maj Städ- och arbetsdag på Bygdegården 

Se framsidan 
Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 

 
25 juni-31 juli LångLoppis på Bygdegården  

Varje dag 11:00-15:00 
I skrivande stund finns ett fåtal platser 
kvar om du är nyfiken på att delta och 
sälja dina alster. För köpare finns det alltid 
plats. 
För mer info se sidan 5 
Anmäl ditt intresse till 
langloppis181@gmail.com 
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LångLoppis i Enånger  
Lördagen den 25 juni öppnar vi dörrarna till årets Långloppis. 

Just nu verkar det som att det äntligen blir en LångLoppis utan inslag av pandemin, men det är långt dit och 

vi kan bara hålla tummarna för att allt går åt rätt håll. 

På öppningshelgen brukar det vara extremt mycket besökare/kunder, och mest troligt får vi köra någon typ 

av begränsning även i år – för att det inte ska bli för fullt inne i lokalen. Aktuell information kommer på 

Facebook veckan före vi öppnar. 

För de som ska vara med och sälja på Loppisen vill vi ha schemaönskemål senast 15 april, och listor på det 

som ska säljas ska vara inne senast 10 juni. Om någon vill ha hjälp att skriva listorna – vill vi ha dem senast 

den 1 juni. 

För den som vill skänka saker till Bygdegården kommer vi att finnas på Bygdegården på kvällen den 20 och 

21 juni, samt på förmiddagen den 22 juni.  

För tider mm – mer info kommer dels i nästa nummer av Bygdebladet – men även på Facebook. 

 

Det händer mycket på vår Bygdegård….. Och hur kan du hålla dig uppdaterad? 

Facebook….. Vi är stolta över att konstatera att  

vi nu har passerat 900 följare på vår Facebook-sida.  
Härligt och underbart att så många följer oss….. 
 

Enångers Bygdeblad – som du just nu håller i din hand  

kommer ut med 4 – 5 nummer varje år – och delas till alla  
brevlådor med postnummer 825 95 och 96.  
Vårt mål är att tidningen är att den ska innehålla information  
om allt som händer i Enånger de kommande månaderna,  
och helst även få sälja annonser som kan finansiera tidningen. 
Nästa nummer beräknas komma ut i början av juni och då innehålla info om allt som händer i sommar i och 
omkring Enånger. Manusstopp blir troligen i mitten av maj – men ju tidigare vi får information – desto 
bättre. 
 

Afficher – ett tredje sätt att följa bygdegårdens verksamhet är att kika på anslagstavlor och Gatupratare – 

vi försöker även hinna få upp affischer om det allra mesta som händer       

Senaste Nytt * Senaste Nytt * Senaste Nytt * Senaste Nytt * Senaste Nytt * 

Precis när tidningen skulle gå i tryck fick vi ett erbjudande vi inte kunde 

motstå….  

Troligen blir det en ”Vis-afton” på Bygdegården den 8 april. Fredagsmys av 

högsta kvalité. Mer info kring kvällens artister, meny, biljettbokning mm 

kommer på Facebook och hemsidan, men vik denna kväll redan nu…… 
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Tio år med ”Rum för resande” 
Enångers Bed and Breakfast firar 10 års jubileum med 10 000 gästnätter! 

Det var en gång….. 

Det var en gång ett gult slitet hus – i stort behov av kärlek, omvårdnad och renovering. 

Huset, som var ett impulsköp, köptes för ett ändamål, som sedan inte blev aktuellt. Huset kom efter viss tvekan att 

bli en fritidssysselsättning, där lediga timmar lades på att få det beboeligt, som ett fritidshus. I takt med att 

renoveringen framskred, steg elförbrukning i helt hysterisk takt, vilket ledde till att Ingemar började drömma om 

bergvärme. Men, som Marie påpekade, kan man dra in bergvärme i ett fritidshus? 

Det ena ledde till det andra och någon gång runt 2010-2011 bestämde vi oss för att flytta till Enånger permanent. 

Ingemar först, medan Marie fortsatte att veckopendla till Stockholm fram till 2012. 

På ett tidigt stadie pratade vi om möjligheten att ha ett Bnb i huset, och i takt med att planen att flytta hit 

förverkligades, kom också bnb-drömmen närmare. Efter årsskiftet 2010-2011 påbörjades arbetet med badrummen i 

gästdelen. De nyfunna vännerna som vi fått i Enånger skrattade åt våra planer att göra ett bnb i Enånger….  

Men, det fanns en dam som trodde på oss, och när hon, redan under 2011 kom och bad att få boka tre dubbelrum, 

då förstod vi att vi tänkte rätt. Vi minns än i dag när vi fick första ”riktiga” bokningen 2012, och då hade vi bara ett 

färdigt gästrum. Vi har sedan byggt vidare, bit för bit har huset tagits i besiktning, och det största projektet var nog 

när vi sänkte golvet i gråkällaren för några år sedan och byggde tvättstuga och relax.  

Verksamheten har under åren utökats med försäljning av Cykelpaket och en Presentbod där vi försöker fokusera på 

så lokala alster som möjligt. 

Vi har under de 10 år vi haft vårt bnb fått så enormt mycket stöd av bybor, både i form av stöttning men även hjälp 

med bäddning när det har vari kris. Många är det som fått hjälp av hjälpsamma bybor att hitta till oss, och många 

gäster framhåller hur vänliga Enångrarna är som alltid säger ”hej” osv. Pizzerian har fått många kunder genom våra 

gäster, och så även Coop och Borka Brygga.  

Under våren 2022 , någon gång vid ett obestämt datum, firar vi 10 år med bnb!!! Och precis efter årsskiftet 

passerade vi 10 000 övernattande, här i Enånger, och de som skrattade åt oss från början har nog fått tänka om. 

Våra gäster imponeras av hur naturskönt och fint det är i Enånger, och många lånar cyklar för at ta sig ned till Borka 

Brygga för en god middag. 

Var är vi om 10 år då?  
Betydligt äldre – men vi hoppas att vi orkar fortsätta  
att ta emot gäster, 365 dagar per år….  
Tack till alla som stöttat oss så här långt! 

 

En tanke dyker upp –  

i ett nummer förra året –  

firades vi en pigg 90-åring –  

Enångers Gymnastikförening…..   

Vem ska vi fira i kommandenummer?  

Någon förening eller något företag som fyller ”jämnt”? 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Årsstämma i Enångers Bygdegårdsförening 

Våren är Årsstämmornas tid – och bland de första varje år är Enångers Bygdegårdsförenings Årsstämma som i år gick 

av stapeln på Alla hjärtans dag – den 14 februari. 

Föreningen valde att hålla stämman digitalt – på grund av pandemiläget när stämmans datum fastställdes.  

Kanske blev de få deltagare p g a att stämman genomfördes digitalt eller kanske var alla Enångrare upptagna med att 

fira just Alla hjärtans dag? 

Stämman genomfördes trots en mindre skara utan några större överraskningar – och vi är glada att kunna hälsa två 

nya ersättare i styrelsen välkomna, Nils-Erik och Anneli. Ni kommer båda bidra med nya infallsvinklar och det gillar vi. 

På stämman tilldelades även Lisbeth Sundin ”Diplom för förtjänstfullt arbete inom Bygdegårdsrörelsen”. Tack Lisbeth 

för allt du gör för oss alla! 

Vi vill även passa på att tacka våra revisorer, Sune och Stig som år efter år plöjer igenom årets räkenskaper. 

Tack även till Eva, Jaana och Sabine som lämnar styrelsen för denna gång. Vi hoppas dock att vi får se er på många av 

kommande aktiviteter och vi kommer att sakna er. 

Vårens aktivitetsprogram är ganska intensivt (se mer på sida 4) och vi hoppas att vi äntligen kan börja tro och hoppas 

på att få ses ”live” igen. 

Tack för ett bra 2021 – trots pandemin – vi har visat att vi kan tänka om – och har trots läget haft en hel del 

verksamhet. 

 

  

 

 

 

Påskäggstipspromenad 

På Långfredagen den 15 april kör vi favorit i repris 
 
Alla som deltar på Tipspromaden får pris; 
Upp t o m 14 år får man ett välfyllt påskägg och från 15 år  
och uppåt får man en skraplott. 

Kostnad 25:-per deltagare – anmälan görs genom betalning  
med swish till 070-334 81 26 (Marie Sandehult) - skriv hur många vuxna respektive barn som deltar. 
 

Frågorna på tipspromenaden kommer att vara uppdelade i barnfrågor (0-12 år) och vuxenfrågor (13+). Det kommer att 
vara en stor variation av frågor för att så många som möjligt ska få en chans att bidra. Då kan ni slå era kloka huvuden 
ihop, utan mobiltelefoner!  
För visst är det roligast att vinna med sina egna svar? För att göra det extra klurigt, kommer det att finnas en 

utslagsfråga både bland barnfrågorna och vuxenfrågorna. Lycka till, och skynda er med era anmälningar!  

Så snart vi fått er swishbetalning får ni ett sms med er starttid – vi kör mellan 11:00 och 15:00 (skriv gärna om ni har 
något önskemål på starttid). 
 

Vid målgången kommer det finnas möjlighet att köpa både Kolbullar och Korv med bröd. Förutom vinsten som 
alla får direkt – kommer det att delas ut ett barn- och ett vuxenpris – till den som har flest rätt. Vinnaren meddelas i 
efterskott. 
 
Bygdegården har en tradition att bjuda in årskurs 3 till Julgranspyssel varje år. 2021 fick den aktiviteten utgå – p g a 

pandemin. För att kompensera detta – bjuder bygdegården alla i årskurs 3 i Enångers skola, på 
tipspromenaden. Notera om ni har ev 3:e klassare i er swishanmälan.   
 

Varmt välkomna till en förhoppningsvis solig vår-dag önskar styrelsen 
 
 

 

 



 

 

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 2022 
 
       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  Line Tiilikainen  Marie Sandehult 070-334 81 26  

Monica Fredriksson–073-059 94 32  Lisbeth Sundin  070-150 89 37 

Medlemsavgiften för 2022 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. 

 


