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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. 

 

 

Årsmöte i 

Bygdegårds-

föreningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 2 – 2022  

6:e årgången 

(mars 2022) 

 

Ansvarig utgivare: Ordf. i Enångers 
Bygdegårdsförening; E-post: 
info@enanger.com                              
Redaktion: Ingemar Sandehult och Marie 
Sandehult 
Adress Enångersvägen 21, 825 95 Enånger 

 

 

5

 

Enångers 

Bygdeblad 
 

Gubbröran gör succé i Enånger! 
 

Under tre lördagar, en i mars, en i april och en i maj har ett antal 
män/killar/gubbar träffats på Bygdegården och lagat mat 
tillsammans.  
 
För planering och vägledning har Nils-Erik Karlsson ansvarat, 
med support av Ingemar Sandehult.  
 
För mer info – se sidan 7 

Snart öppnar 
årets 
Långloppis 

Lördagen den 25 juni är det äntligen dags för årets Långloppis att öppna 
dörrarna. 
Långloppisen håller öppet alla dagar kl.11:00-15:00 – ända fram till sista juli 
 

Under öppningshelgen kommer Årskurs 5 att sälja fika för att samla pengar till kommande 
klassresa. Under resten av sommaren finns det möjlighet att köpa kaffe och fikabröd i 
Bygdegårdens regi – och kanske blir det lite extra festligt någon helg – mer om det går att 
läsa på Bygdegårdens Facebooksida.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Så är det då dags för en ny utgåva av Enångers bygdeblad. 

Vardagen tenderar att innehålla mer och mer ny kunskap.  
 
Vem kände, för ett par år sedan, till ord som: coronapandemi, coronaanpassa, coronahälsning, covid-19, hobbyepidemolog, 
immunitetspass och lockdown?  
 
Och vem kunde, i höstas, namnen på alla Ukraniska städer? I nästa nummer får vi reflektera över om vi är medlemmar i Nato eller 
inte. 
 
Vid sidan av dessa enorma världshändelser kommer naturligtvis bygdegårdens verksamhet i skymundan men ……jag vill framhålla 
att den pågår och med god uppslutning. 
 
Sedan senast har vi haft en mycket uppskattad Vis- och Tacoafton där Mats Klingström med bandet Unit spelade visor. Jag trodde 
att visor hörde sängkanten till men här var det bitvis riktigt tunggung. Mats kommer troligtvis tillbaka i någon form. 
 
Vi har haft en Påskäggstipspromenad med över etthundra deltagare. Alla fick pris och kunde glädja sig bl.a. fint väder och 
bygdegårdens nya kolbullegrill i värstingutförande. 
 
Det har visats påsklovsbio med en 30-40 deltagare. Detta hanterades av skolans årskurs 6. 
 
Vi har haft besöka av Civilförsvarsförbundet med en genomgång av den egna Krisberedskapen. 
 
Sist men inte minst har vi inlett ett evenemang kallat ”Gubbröra”. Vi har genomfört den tre gånger och har haft fullsatt varje gång. 
Mer om detta på annan plats i tidningen. 
Nu väntar vi spänt på besked om köksrenoveringen kommer att bli av samt att Långloppisen startar.  
Visst låter det väl som att vi får en aktiv sommar!? 
 

Soliga hälsningar från styrelsen 

Ingemar Sandehult 

Ingemar Sandehult 

Ordförande 

 

 

 

 

Priser 
 

Vill du hyra lokaler för en stor eller liten tillställning? Våra priser är: 
 

Stora salen: 

• Alla dagar 09:00-17:00 – För medlemmar 850:- /                                     För icke medlemmar 935:- 

• Fredag och lördag 17:00-02:00 – För medlemmar 850:- /                    För icke medlemmar 935:- 

• Söndag – torsdag 17:00-23:00 – För medlemmar 553:- /                       För ickemedlemmar 608:- 

  
Lilla salen: 

• Alla dagar 09:00-17:00 – För medlemmar 550:- /                                    För ickemedlemmar 605:- 

• Fredag och lördag 17:00-02:00 – För medlemmar 550:- /                   För icke medlemmar 605:- 

• Söndag – torsdag 17:00-23:00 – För medlemmar 358:- /                     För icke medlemmar 393:- 
  

Köket: 

• Alla dagar 09:00-17:00 – För medlemmar 400:- /                                  För icke medlemmar 440:- 

• Fredag och lördag 17:00-02:00 – För medlemmar 400:- /                 För icke medlemmar 440:- 

• Söndag – torsdag 17:00-23:00 – För medlemmar 260:- /                    För icke medlemmar 286:- 
 

Du uppger vilken tid du vill ha och vilken lokal. Sträcker sig den tid du vill ha över flera pass – betalar du ordinarie pris på 

Första passet – och får sedan 35 % rabatt på ytterligare pass. 

 

Exempel: Du vill ha lilla salen och köket från fredag morgon till lördag eftermiddag, Du betalar då 550:- för lilla salen 

och 400:– för köket för det första passet. För kvällspasset 17:00-02:00 betalar 550 + 400 men på det får du 35 % rabatt, dvs 618:– 

för kvällen och för lördag dag blir det samma sak (618:-). Totalt att betala för hela din vistelse: 2 186:- 

 
En deposition uttages vid uthyrning på kvällstid efter 20:00. Depositionen återbetalas när lokalen är avsynad (inga trasiga 

inventarier) och städningen godkänd. 
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Inspirationsafton 
Varför behövs aktiviteter på bygdegården, och vilka aktiviteter behövs? 
 
För ett antal år sedan, före pandemin, arrangerade bygdegården en Inspirationskväll, där vi  
egentligen bara punktade ned vilka aktiviteter som Enångrare önskade på bygdegården i  
synnerhet och i samhället i allmänhet. 
Listan blev lång, och mycket av det har vi provat på under de senaste åren, vissa med framgång,  
medan andra inte har ”fungerat” alls. 
 

Denna gång hade vi en lite annan infallsvinkel på årets Inspirationsafton. 
 

Frågorna var av typen; 

• Varför behöver bygdegården aktiviteter? 

• Hur når vi ut med de aktiviteter som arrangeras? 

• Hur kan vi nå en större publik och därmed få hit ännu bättre artister? 

• Hur kan vi samarbeta mer mellan olika föreningar och företag, allt för ortens och därmed innevånarnas bästa? 
Förutom god mat i form av en Exotisk tallrik och dryck, samt efterföljande tårta och kaffe, diskuterades det mesta. 
 

Bygdebladet 
Helt klart är det fler än vi kanske tror, som uppskattar Bygdebladet, men det är även många som inte har tänkt tanken på att 
bladet faktiskt har som ambition att vara en språkrör för alla föreningar, företag och privatpersoner. 
Ambitionen när vi startade Enångers Bygdeblad, var att det skulle underlätta för alla föreningar. Var och en skulle slippa springa 
och dela ut blad i Enångers alla brevlådor, inför årsmöten, medlemsavgifter mm.   
 

Ambitionen var även att vi skulle samla informationen om vad som händer i Enånger med omnejd, på ett ställe. 
Riktigt så långt har vi inte kommit. Bygdebladet är en viktig kanal för bygdegården att nå ut med information, speciellt till alla 
som kanske inte har Facebook mm. Vi behöver många olika kanaler för att nå så många som möjligt. 
 

Styrelsen har efter denna träff beslutade att förenkla och förtydliga prislistan, vilket du kan läsa mer om på annan plats i tidning 
(sidan 6). 
 

Vad diskuterades för övrigt? 
 

Alla behöver en lokal någon gång 
De allra flesta vill ha tillgång till en bra lokal när det blir frågan om bröllop, 50-års fester, årsmöten mm. 
Styrelsen har sett över prislistan för lokalhyra, och justerat tider mm för en mer rättvis prisbild, men även om föreningen tar ut 
lokalhyra, så täcker den avgiften inte på långa vägar alla kostnader för underhåll och drift. 
 

Vi vill både underhålla bygdegården och ha underhållning på bygdegården 
För att få verksamheten att gå ihop, och samtidigt kunna utveckla och underhålla byggnaden, arbetar många eldsjälar ideellt, och 
föreningens aktiviteter är, förutom att förgylla vardagen med god underhållning, även ett måste för att få in pengar. De pengar 
som behövs såväl för att driva verksamheten framåt. En stor energi läggs också på att söka bidrag och att hitta andra 
finansieringsformer. 
Svaret på frågan varför behövs aktiviteter på bygdegården, kan enkelt summeras för finansiering, bildningssyfte, sammanhållning 
och för att träffa folk och umgås.  
Bland aktiviteterna som vi har för tillfället framhölls följande som viktiga; loppisen, Påskaktiviteten och sommarens Cirkusskola. 
De aktiviteter som det önskas mer av är kör, dans och drama, och då mest med fokus på de yngre. Förövrigt uppskattas LAN, 
Revy, Stick-café och Gubbröra, Musikquis och mycket mycket annat. 
 

Samarbete 
Vilka andra aktörer kan bygdegården samarbeta med för att nå större framgångar? Där nämndes skolan (vilken föreningen redan 
har ett stort samarbete med), Kyrkan, EIK, Strand samt möjligheten att ”dela” på aktiviteter. Om en förening gör ett stort 
evenemang, kanske en annan kan bidra med funktionärer, och nästa gång blir det omvänt.  
 
Hur får alla veta vad vi har för aktiviteter på bygdegården? 
Och hur når vi ut bättre? Vi pratade om reportage FÖRE aktiviteten sker, vilket kräver en hel del kontakter, vi pratade även om 
riktad annonsering, värdet av Facebook även om alla inte har tillgång, mun mot mun-metoden, kanske kontakt med större 
företag och självklart Bygdebladet. 
Tomtemys diskuterades, hur lyckades den aktiviteten slå så stort? Vi behöver dela varandras erfarenheter. 
Helt klar finns det en lust och vilja att vara med och förändra och utveckla, både bygdegården, föreningens aktiviteter och 
samarbetet, men det är lätt att bli ”hemmablind” när vardagen rusar på. 
Det bästa vi kan göra är att prata med varandra, att var och en funderar på sin egen kammare, att alla gör så mycket hon/han 
själv kan och orkar. 
Bara genom att ta del av innehållet här och nu i Bygdebladet är en insats på vägen mot en större aktivitet. 
 
Hoppas att vi ses framöver på Bygdegården! Vi har så himla kul ihop när vi lagar mat, snickrar mm och det finns plats för hur 
många som helst. 
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Påskäggstipspromenad 
I fjol, under pågående pandemi, kändes en tipspromenad med                                                                                       
utspritt startfält, som en bra idé.  

 
Det blev en succé 2021, och vi bestämde oss därför att prova                                                                                                  
att upprepa det även i år.  
 
Anmälningarna kom väldigt försiktigt, och fortfarande på  
måndagen var det så få anmälda att vi tvivlade lite på  
arrangemanget.  
 
Vilken tur att vi inte gav upp då – för slutresultatet blev att 99  
personer gick tipspromenaden – med kluriga frågor skapade av  
Liine Tillikainen.  
 
Alla under 12 som genomförde promenaden fick ett fyllt påskägg och alla ”vuxna” fick en lott. 
På gården kunde man köpa kolbullar, läsk, korv med bröd och lotter. 
 
Solen sken, alla var glada och det är så himla roligt att vi alla får träffas och umgås igen. 
 
Tack till alla som bidrog på något sätt. Genom att arbeta eller delta, genom att skänka ved eller lotterivinster mm. 

Tillsammans har vi nog skapat en ny tradition nu 
 
 

 
 

 

 

 

 

Till Minne av… 

Det händer att Enångers Bygdegård får ett 

ekonomiskt bidrag, till minne av någon som 

har gått bort. 

Vi har inte varit observanta på de gåvor vi 

fått, i realtid, och har inte framfört 

Bygdegårdens tack. 

Självklart är alla gåvor och bidrag mycket 

välkomna i föreningen där driften sker 

genom enbart ideella krafter. 

Styrelsen för Enångers Bygdegård har tagit 

beslut om att fortsättningsvis nämna de 

gåvor som kommer in i nästkommande 

Bygdeblad. 

I de fall önskemål finns att få en hälsning  

/tack uppläst under begravningens 

efterföljande kaffeservering, ber vi er 

skicka ett sms till kassören Marie Sandehult 

070-334 81 26 när betalning är inskickad, så 

kan vi även ordna ett ”minnesblad”. 

Även Enångers Gymnastikförening kommer 

att nämna de minnesgåvor föreningen får, i 

nästkommande nummer av Bygdebladet. 

 

Annonser 

Enångers Bygdeblad drivs helt med ideella krafter, och det är 
föreningen som tar kostnaderna för såväl tryck som distribution. 
 
Bygdebladet delas ut till alla brevlådor med postnummer 825 95 och  
825 96, och är med andra ord ett utmärkt tillfälle att för en mindre 
kostnad nå alla Enångrare. 
 
Vi skulle önska att fler inser värdet av att annonsera i Bygdebladet, 
dels för att få varje nummer som informativt som möjligt, men även 
för att föreningen på så sätt får en viss teckning för kostnaderna. 
I varje nummer finns ett Kalendaruin, och det är gratis att ha med en 
aktivitet där. 
 
För övrig annonsering, har bygdegårdsföreningen tagit beslutet att 
sänka annonskostnaderna, genom att såväl företag som 
föreningar/privatpersoner betalar samma pris. 
 

Helsida 1200:- 

Halvsida 700:- 

Fjärdedels sida 400:- 

Åttondels sida 250:- 

Sextondels sida 150:- 
 

Utgivningplan 
Nr 3 – Ute 6-7 augusti – manusstopp 15 juli 

Nr 4 – Ute 8-9 oktober – manusstopp 15 september 

Nr 5 – Ute 17-18 december – manusstopp 15 november 

 

För frågor – Kontakta Marie Sandehult 

marie.sandehult@gmail.com 

 



 
 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
        
        
        
        
        
        
        

Gubbröran ett importerat experiment 

Nils-Erik Karlsson, som bott långa perioder på Gran Canaria, väckte tanken att vi i bygdegårdens regi skulle ta upp en aktivitet som 
varit väldigt populär på Kanarieöarna. Efter lite tänkande och räknande så föddes vår variant av ”Gubbröran”. 
 

Här är det ett gäng gubbar(killar) som träffas 1 lördag per månad för att umgås och laga mat. Varje gång är det nya anmälningar och 
p.g.a. kökets storlek finns det plats för 8 personer förutom de två värdarna. Vi delar in oss i tre grupper med tre i varje för att laga 
förrätt, varmrätt och dessert. Allt leds av dagens ordningsman. Huvudsyftet är att umgås men med matlagning som ett av 
argumenten. Hittills har vi träffats tre gånger och middagen tenderar att sluta senare och senare. Mycket av det vi talar om är sant 
men något kanske är taget ut luften. Priset per deltagare har hittills stannat vid 300 kr per gång och då ingår mat, lokal och 
strålande umgänge. 
 

Redan nu vet vi att detta ska fortgå. Det blir tre träffar under hösten och tre under nästa vår. Kanske i det nya köket. Är du nyfiken 
så anmäl dig via Marie Sandehult, marie.sandehult@gmail.com. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisberedskap 

En kväll i början av maj bjöd Bygdegårdsföreningen in till information om 

vad man bör tänka på i händelse av kris av något slag. 

Ett 20-tal tog chansen och kom och lyssnade samt fikade och njöt av 

Lisbeths goda bullar. 

 

 

Enångers Bygdegårdsförenings stöd till Gambia-gruppen blir denna gratis 

annons! Lycka till med ert värdefulla arbete! 

 

Vad gör vi egentligen? 

Sedan några år tillbaka har vi en 
kontaktby på den gambiska landsbygden 
där avskogning och ökenutbredning är ett 
stort problem. Byns önskemål var att få 
starta en trädplantskola både för att kunna 
sälja träd, plantera träd och odla, vi höll 
med! Vårt jobb var då att åka hem och 
börja samla pengar. Vi har nu lyckats med 
det första delmålet, att bygga ett rejält 
staket på ett område av 100 x 100 m. 
Byborna har döpt området till Hälsingland, 
vi känner oss hedrade! Hur fint är det inte 
att tänka på hur ett samtal i byn kan låta:  
“Har du sett Abdulai?” 
“Ja, han är i Hälsingland”! 
 

Att lösa bevattningsfrågan i “Hälsingland” 
är nu vårt stora insamlingsprojekt och vi 
jobbar på så gott vi kan. I sommar 
planerar vi att delta i Träbåtens dag på 
Borka brygga samt ha en loppis under 
sommaren i Enånger, håll utkik!  
 

Ett annat stort projekt som vi stödjer heter 
“Keep our girls in school”, ett projekt som 
syftar till att hjälpa flickor att kunna gå i 
skolan när de har mens. En självklarhet 
för oss men inte i andra delar av världen 
där bland annat  rent vatten och toaletter 
kan vara ett problem.  
Pandemin har slagit hårt i hela världen 
men den har slagit mycket hårt i ett land 
som Gambia, turismen uteblev, matpriser 
har stigit och många lever under FN:s 
fattigdomsgräns. 
  
Hur ska man göra om man vill stötta 
oss?  
Du kan bli medlem i Hälsingegruppen, 
passiv medlem eller aktiv, det bestämmer 
du själv. Du kan självklart skänka en gåva 
eller swisha en summa när du känner för 
det. Alla bidrag mottages med stor 
tacksamhet och varje insamlad krona går 
direkt till Gambia. Hoppas vi ses i 
sommar! 
 

Om du vill veta mera eller skänka en 
gåva ta kontakt med:  
Lasse Heinemann: 073 511 58 40 

Ann-Britt Heinemann Jallow 070 939 66 
99  
Katarina Heinemann Norén 073 814 4524 
 

Vill du ge ett bidrag till plantskolan kan du 
swisha till 070 2470291 (Åke Norén, 
kassör) 

 

Vad händer i Enångers Gambiagrupp? 
 

Februari 2020 kom vi hem från Gambia och hade hört talas om ett virus i Kina, 
resten vet ni alla! Sedan dess har vi tyvärr inte kunnat besöka våra vänner men 
nu äntligen kan vi sätta igång att smida planer både på hur vi ska samla in 
pengar och att återigen få resa dit. 
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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! 

 

Juni - Augusti 
 

25 juni-31 juli LångLoppis på Bygdegården  
Varje dag 11:00-15:00 

 Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 
 
9 juli Träbåtens dag kl. 11:00-16:00 
 Borka Brygga 
 Arrangör Enångers Båtsällskap 
 
20 augusti Familjedag  

Vi återkommer med information om tider, 
innehåll mm – håll utkik efter annons på 
Facebook. 

  

Preliminärt: 
1 oktober, 5 november och 3 december – Gubbröra! 
 
19-20 nov Tomteloppis 
 
Ej bestämt datum under hösten 2022 
Quiz i samarbete med Hembygdsföreningen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalender 2023 
 
Enångers Bygdegårdsförening arbetar just nu med att ta 
fram en kalender för 2023 med fina bilder från Enånger 
med omnejd. 
 
Kalendern kommer att vara i A4-format, med ett foto på 
ena sidan och med kalenderblad på andra sidan (dvs A3 i 
utfällt format). 
 
Allt ev. överskott går direkt till bygdegårdens verksamhet 
och fastighetens underhåll. 
Kalendern kommer att kosta 195:- 
 
Men, för den som förbokat kalendern, blir priset endast 
145:- 
 
Swisha din beställning till Bygdegårdens Swishnummer 
123 612 31 94. Skriv din adress och  om du vill att vi 
skickar den till dig. För att erhålla det förmånliga priset 
behöver vi din beställning senast sista augusti. 
 
Kalendern beräknas vara färdig för distribution ca 15 
oktober. Förhandsbeställd kalendern hämtas på Bnb om 
möjligt, annars postar vi den. 
 
En perfekt julklapp som är lätt att skicka. 
 
Fotona blir självklart i färg – även om vi här i 
Bygdebladet bara kan göra dem i svart/vitt. 

 

Långvinds Bruksmiljöförening 

❖ Bränneri Kolhuset finns tillgängligt för 

uthyrning sommaren 2022 

❖ Boende med vandrarhemskaraktär  

Kontakta Mats Persson 070-597 11 16 

för mer info 
 

❖ Loppis på Stallplan dagligen under hela 

sommaren 

 

❖ 17/9 kl. 11:00-15:00 Skördemarknad 

❖ Vill du vara med och sälja?         

Kontakta Lena Rosendal 

 

Långvind 

Bruksmiljöförening 

www.langvindsbruk.se 

 
 

 

 

http://www.langvindsbruk.se/

