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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 
 

Familjedag på 
Enångers Bygdegård 
Lördagen den 20 augusti  
kl. 10:00-15:00 

Familjedagen, sista lördagen före skolan börjar, har blivit en tradition. 

Vi försöker få ihop ett program som ska attrahera alla åldrar och i år kan vi fresta med 

bland annat 

➢ Prova på Cirkus (Föranmälan krävs – begränsat antal – se sid 4) 

➢ Popcorn-försäljning 

➢ Tipspromenad (föranmälan önskas – se sid 4) 

➢ Kolbulleförsäljning 

➢ Varmkorv och bröd 

➢ Kaffe 

➢ Skördelotteri 

➢ Miniloppis 

Medverkan från bland annat Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Sara, Scouterna och 

Lindefallets Hockey 

Varmt välkomna önskar Enångers Bygdegårdsförening 

Kanske inte Cirkus, men så nära man kan 

komma…. Prova på Cirkus – helt gratis! 

Föranmälan krävs! 
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Full fart mot höst, skolstart och vanlig vardag. 

Utan att vilja klaga måste jag säga att sommaren varit annorlunda än tidigare. Idag är vi framme vid skiftet juli/augusti och vi har 

fortfarande inte fått ut alla våra trädgårdsmöbler. Min absoluta ambition har varit att olja alla trämöbler och träterasser men 

vädret har inte varit med mig. Många dagar och nätter har det kommit en liten regnskur. Lagom för att förstöra möjligheten att 

olja in. Eller så har det varit så soligt och varmt att det inte heller gått att genomföra. 

Pandemin tycks vara på sparlåga. Mycket bättre men inte helt bra och nu kommer signaler om att den kan öka igen. Vi får se. 

Bygdegårdsföreningen håller i vart fall fanan högt. Fortfarande pågår årets långloppis och strax före skolstart är det dags för 

familjedag igen. Programmet är omfattande med: tipspromenad, kolbullegrillning (på nya grillen), Cirkus Cirkörs ”prova på cirkus”, 

lotteri, loppis, popcorn och kaffe. Därutöver tror vi oss kunna erbjuda ”Hitta vilse” för de yngre och mer ändå. Just nu pågår 

produktionen av en Enångerskalender som beräknas vara färdig i oktober. 

Under hösten hoppas vi kunna bjuda in till underhållning i stort och smått. Hela styrelsen har en planeringsdag i september där vi 

får se vad som kommer ut. 

Det vi vet med säkerhet är att vi ska ha ”Gubbröra” tre lördagar under hösten. Detta var mycket framgångsrikt under våren. Tio 

gubbar träffas för att laga och äta mat och bara umgås. 

Vi har erbjudits utomhusbio men tackat nej eftersom intresset var så extremt svalt förra gången. Vår biokväll gick istället till 

Norrdalens bygdegård. 

Slutligen beklagar jag att vi tyvärr fick avslag på vår ansökan om pengar till köksrenovering. Hudiksvalls kommun ställde upp, vi 

själva hade satt av medel men Boverket avslog. Hur det nu blir med köket får framtiden utvisa. 

Med detta önskar jag och bygdegårdsstyrelsen en glad och färgrik höst och önskar att många av er deltar i bygdegårdens 

evenemang.   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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Bakom kulisserna – eller ”Styrelsen på hemligt uppdrag” …… 
 
Vi har i tidigare nummer av Bygdebladet haft en rubrik som heter "Bakom kulisserna". Nu är det dags för 
nästa avsnitt i denna serie där vi försöker beskriva vad som händer just bakom kulisserna – dvs det som 
görs på och runt Bygdegården när vi inte har någon specifik aktivitet. Vad är det som får 
bygdegårdsföreningen att fortsätta växa och utvecklas? 
 
Det mest synbara för medlemmar och allmänheten är nog våra aktiviteter, som Loppis, Städ- och 
arbetsdagar, Middagar med underhållning mm. Men, det är egentligen en väldigt liten bit av allt som sker för 
att bygdegårdens hjul ska fortsätta att snurra. 
 
Det formella och kanske lite tråkiga i mångas ögon är styrelsemöten, som det ska kallas till, någon ska göra 
dagordning, någon ska skriva protokoll och en annan ska justera det. Protokollet ska sedan skickas ut till 
styrelsen och sparas samt lämnas till revisorerna så att det har underlag för den ekonomiska granskningen. 
Ekonomin ska redovisas - på ett år blir det ca 3 pärmar. Ju fler aktiviteter, desto fler poster att redovisa, och 
desto mer för våra revisorer att granska. Bidrag ska sökas. 
Bygdebladet kommer ut 4-5 gånger per år. Vi ska tala om att det finns en deadline, tidningens innehåll ska 
plockas ihop och få en förhoppningsvis läsvänlig form, och sedan korrekturläsas. Tidningen ska skickas på 
tryck, vi ska komma överens med SDR att hämta tidningen och dela ut den. 
 
Men, nu är det väl ändå dags för aktiviteter och lite roligheter? 
Jaaaaa, men även dessa ska planeras. VAD ska vi ha för aktiviteter? VEM kan vi ta hjälp av? NÄR kan vi 
ha det? VILKA kan arbeta den aktuella kvällen/dagen osv..... 
 
Allt detta arbete sker ideellt! Timmar som många, mest styrelsen, lägger ned efter att det ordinarie arbetet 
är avklarat, när andra kanske hellre går på aktiviteter som någon annan har ordnat. 
Vi försöker att uppmärksamma och framhålla alla som gör något för Bygdegårdens fortlevnad. De senaste 
åren har vi försökt att göra en Planeringskonferens, en eller helst två gånger per år. En dag när vi åker 
någon annanstans, skämmer bort styrelsen och ev. andra inspiratörer som följer med, med god mat och 
nya intryck, samtidigt som vi pressar in så mycket arbetstid det bara går - under dagen. 
 
Den 10 september är det dags igen! Styrelsen kastar loss och åker på Planeringskonferens!!! Detta innebär 
- att du som har idéer och önskemål på aktiviteter – så är det är nu vi vill ha dina synpunkter.....!!! 
 
Skicka gärna ett mail till marie.sandehult@gmail.com eller ring föreningens ordförande Ingemar Sandehult 
070-772 00 33. Omöjligt finns inte! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En hälsning från Enångers IK 
 
Vi vill gärna att ni alla skall vara med och stödja vår fina förening. 
Under 2021 bytte vi system för att hantera vårt medlemsregister. 
Detta system bygger på att alla medlemmar skall ha angivit en 
mailadress. 
Anledningen till att vi bytt system är för att förenkla vår 
administration för att nå ut till medlemmar med erbjudanden, 
information och fakturering av medlemsavgift. 
Efter detta byte behöver vi er hjälpa att uppdatera vårt 
medlemsregister. 
 
Så till alla befintliga medlemmar som inte har fått 
informationsmail eller faktura från oss under 2022 så beror det på 
att vi inte har er mailadress inlagd i systemet. 
Är du en av dessa eller om du vill bli medlem i Enångers IK så 
ber jag er vänligen att kontakta vår medlemsansvarig Sofia 
Bergström (sofia.bergstromkustbevakningen.se eller 
0702960371) eller Monika Andersson 
(monka.locket@telia.com eller 0705228081). 
 
Tack på förhand och välkommen till alla nya medlemmar 
Er ordförande Johan Björkman 
 

 

På hembygdsgården 

Brittagården har en ny 

boulebana anlagts.  

Den invigdes på Nationaldagen 

då Bölans Hembygdsföreningen 

ordnade nationaldagsfirande. 

Detta är ett extranummer av 

Bygdebladet. 

Nästa nummer beräknas komma ut i 

början av oktober och manusstopp blir 

då ca 15 september. 

Årets sista nummer kommer ut strax 

före jul och är ett ypperligt tillfälle för 

julhälsningar – kallelser till Årsmöten 

mm. 

mailto:marie.sandehult@gmail.com
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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 
 
 
14 augusti Utomhusbio på Lindegården 

kl. 21:00 
För mer info – se evenemang på Facebook  
Fri entré 

 Ta med egen stol 
  
15 augusti Musikkväll vid Ångersjöns Vildmarksby  

kl. 18:30 
 Kolbullar, korv, fika och lotterier 
 Spelar gör ”Fem över 12” 
 Arr: Enångers Hembygdsförening 
 
20 augusti Familjedag kl. 10:00-15:00 
 För mer info se sid 4 
 
31 augusti Sista datum att boka kalendern till 

rabatterat pris 
  

10 sept. Styrelsens Planeringskonferens 
 
17 sept. Skördemarknad 
 Arr: Långvind Bruksmiljöförening 
 
1 oktober Gubbröra 
 
5 november  Gubbröra 
 
3 december  Gubbröra 
 
Preliminärt: 
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 kalender hämtas på Bnb om möjligt, annars 
postar vi den. 
 
En perfekt julklapp som är lätt att skicka. 

 

Familjedagen –  
Lördagen den 20 augusti kl. 10:00-15:00 
 
Prova på Cirkus – föranmälan – se 
https://events.magnetevents.com/Event/prova-pa-
cirkus-48812/ 
Två pass 11:00-12:30 och 13:30-15:00.  Kostnadsfritt – i 
samarbete med Hudiksvalls Kommun 
 

Tipspromenad – med QR-koder. Alla kan vara med.  
Vi är tacksamma för föranmälan. 20:-/person. Swisha till 
Marie Sandehult 070-334 81 26 – uppge hur många barn 
(under 12 år) och hur många vuxna. 
Vinster till de tre bästa i varje kategori. 
 

Kolbullar, korv och fika till försäljning – och självklart 
även Popcorn! 
 

Skördelotteri – Har du någon vinst att skänka? 

Hör av dig till Marie – se ovan via telefon eller sms. 
Alla vinster är så välkomna! 
 
Flera samarbetspartners finns på plats och 
eventuellt även några Knallar.  
 
Miniloppis.  
 
Vill du medverka – hör gärna av dig! 

 
Varmt välkomna till vår Familjedag! 
 
 

https://events.magnetevents.com/Event/prova-pa-cirkus-48812/
https://events.magnetevents.com/Event/prova-pa-cirkus-48812/
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Ungdomsverksamhet och karusellaftnar i Bygdegården på 60-talet ! 

 
1964 stod en nyrenoverad Bygdegård klar för olika verksamheter. Bland annat ungdomsverksamhet och karusellaftnar. 

 

Ungdomsverksamhet 

Det var CUF Centerns Ungdomsförbund som stod för ungdomsverksamheten med musik, dans och teater. 

Ledare för detta var Karl-Gustav Andersson (Kåge) från Brandänge. Han var en fantastisk mentor för oss som var 

med. 
 

Vi samlades i Bygdegården och spelade och sjöng och gjorde olika program som sedan spelades upp för allmänheten. 

Det var en bra träning i både sång och musik och uppträdande som gav oss deltagare både en rolig upplevelse, 

självförtroende att  våga prova att uppträda, gemenskap och kamratanda. Det ordnades även danskurser genom CUF 

och senare danser som vi ungdomar själva fick arrangera på Bygdegården. 
 

Verksamheten hade nog startat innan renoveringen av Bygdegården var klar men den tiden var jag inte med, därför 

handlar denna lilla berättelse mer om 60-talet. 
 

Så småningom skulle programverksamheten ha ett namn och det blev Enångersamatörerna. 

En populär företeelse den tiden var att sjunga ett antal refränger så det gjorde även vi. Det speciella programmet 

kallades ”Refrängen”. Vi sjöng kända melodier ihopkopplade med klädbyten emellan. 

Med i refrängprogrammet var Kåge Andersson, gitarr och Karl-Erik Svensson, dragspel, Inger och Lennart Andersson, 

Njutånger och Barbro och Eva Edström, Lindefallet. 
 

Med refrängprogrammet deltog vi i en tävling som ordnades över hela Sverige i olika finaler och vi lyckades komma 

till den stora finalen som var i Uddevalla 1964. Där kom vi tvåa efter Västerås. 

Enångersamatörerna var vårt namn. 
 

Så hände sig något år senare att en riksdagsman John Eriksson i Bäckmora, reagerade på i hans tycke dåliga TV-

programmen, bl.a. Skäggen. Frågan kom upp i riksmedia och John Eriksson blev tillfrågad vad han skulle vilja se för 

underhållning istället?   

Hans svar var: Jag skulle hellre se på Enångersamatörerna hemma på Bygdegården i Enånger. 

Då kom en svärm med riksmedia till Bygdegården och ville träffa och höra oss. Både Expressen, Aftonbladet och DN 

kom och vi blev omskrivna som Bäckmoras alternativ. 
 

Sen ökade efterfrågan så att vi från 1966 ägnade oss helt åt vår programverksamhet. I samband med det kom en period 

då Birgitta Baggström medverkade i gruppen istället för Barbro Edström som då läste i Umeå och från 1967 kom 

medlemmen Dieter Botzelman med efter Birgitta. Dieter var gitarrist och proffsmusiker och sambo med Inger 

Andersson som spelade trumpet. Lennart Andersson och jag spelade gitarr och tamburin. 
 

Nu blev vårt namn Bäckmora Show och vi turnerade runt i landet under åren 1967-1968 med denna konstellation. Från 

Bygdegården i Enånger ut i stora vida världen kan man säga. 

Det blev en TV-medverkan i ett önskeprogram under ledning av Karl-Gustav Lindkvist och två singelskivor. 
 

Karusellaftnar 

Från radions populära program Karusellen, ordnades runt om i landet liknande upplägg. 

Så även på Bygdegården i Enånger. Också här var KåGe Andersson med som programledare och verksamheten skedde 

i samarbete med Enånger Idrottsklubb (EIK) och Bygdegårdsföreningen. 
 

Några som förutom KåGe var med och höll i trådarna var Karl-Hjalmar Åker, Lennart Settlin och Erik Sättlin plus de 

som skötte kök och servering. 
 

Programmet byggde mycket på musik och inbjudna gäster utifrån kom och medverkade på karusellkvällarna. Bland 

annat minns jag Östen Eriksson som 10-åring, Monica Thörnell från Söderhamn, Erik Öst och många fler som kom till 

Bygdegården för att medverka. 
 

Varje gång hade vi också allsång under ledning av KåGe med karusellvärdinna. Tävlingar av olika slag förekom 

också. Det kunde handla om att någon/några ur publiken fick vara med på scenen för att t ex plocka upp en 

chokladpralin ur mjöl utan  

händer. 
 

Karusellkvällarna var alltid på söndagar under eftermiddagen och var mycket uppskattade och det kom mycket folk. 

Fullsatt för det mesta. 
 

Eva Edström 
Bygdegården hälsar: Stort tack, Eva, för att du delar med dig av Bygdegårdens historia. 
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Vi har nu kört LångLoppis på Enångers Bygdegård, i många år……. 

Så många somrar så att vi nog kan kalla det en tradition, och något som folk förväntar sig. 

Men, utan Loppisentusiaster blir det ingen LångLoppis! 

I skrivande stund går årets Långloppis mot sitt slut. Sista dagen som loppisen håller öppet är den 31 juli. Sedan 
behöver styrelsen ta beslut om det blir en LångLoppis även nästa år – vilket vi självklart hoppas på. 

Är du nyfiken på att vara med under nästa år – oavsett om du är ny eller gammal i Loppisvärlden? 

Skicka gärna ett mejl till langloppis181@gmail.com med din intresseanmälan. 

Grundpaketet för att vara med har varit 280 prislappar och att man arbetar 3 pass under Långloppisens öppettider. 
Varje arbetspass är 10:30-15:30. I år har detta grundpaket kostat 200:-. Medlemskap i Bygdegårdsföreningen är 
också obligatoriskt. 

De slutliga villkoren för 2023 vet vi först när vi beslutar att vi ska köra även nästa år och vet hur många som kommer 
att vara med. 

Vissa år har det faktiskt blivit fullt – så att vi fått säga nej till intresserade – så det gäller att inte vänta för länge med 
sin anmälan. 

Anmälan är definitiv först när startavgiften är inbetald – men fram tills alla uppgifter är klara – räknar vi turlistan i 
den ordning vi får in era mejl. 

Det finns ett ganska stort regelverk runt loppisen – detta för att det ska bli så rättvist som möjligt och för att olika 
människor tänker olika  

Mer om info inför årets Långloppis kan du hitta på www.enangersbygdegard.se Gå på Aktuellt och LångLoppis 2022. 

Tycker du att det skulle vara kul att ta lite större ansvar – välkomnar vi dig med öppna armar! Utan vår 
Loppiskommitté, som behöver utökas – skulle vi inte kunna genomföra loppisen. 

Kanske tycker du detta med LångLoppis är kul - men du har inget själv att sälja? Anmäl då gärna ditt intresse och 
hjälp oss någon eller några dagar under sommaren. Din eventuella medverkan kan vara avgörande för att vi kan köra 
LångLoppisen och hur lång period vi har öppet. 

 Varmt välkommen med ditt mejl med intresseanmälan. Skriv gärna hur många saker du tror att du har att sälja, på 
ett ungefär, 280, 540 eller 840 varor? 

                             Enångers LångLoppiskommitté 

 I väntan på nästa sommar - kommer julen. 
Under ett antal år har vi kört Tomteloppis, som 
vi i fjol utökade att även inkludera med 
vintersport och vinterkläder. Tomteloppisen var 
välbesökt - men det är mycket förarbete för två 
dagar - och generellt har folk inte så mycket att 
sälja. 

Styrelsen behöver därför ta beslut om vi ska ta 
ett års uppehåll med TomteLoppisen, eller om vi 
ska köra även i år. 

Har du saker att sälja och vill vara med på 
Tomteloppisen? 

Skicka i så fall ett mail 
till marie.sandehult@gmail.com eller ett sms till 
070-3348126. 

Vi har lokalen bokad - men måste ta ställning till 
om vi har saker och "personal" :) 

  

mailto:langloppis181@gmail.com
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Bygdegårdens köksrenovering 

Köket på bygdegården har blivit ganska 

skamfilat med åren. I sig så fyller det sin 

funktion men skåpen som installerades och 

var tillverkade i de senaste materialen 

börjar ge upp. Någon skåpsockel har helt 

försvunnit men skadan döljs av den 

uppdragna mattan. Vi har en fantastisk 

diskmaskin som klarar disken på 5-10 

minuter men det gamla avloppet är för 

klent så vid varje disk mår golvet sämre och 

sämre. 

I vintras bjöd vi in några byggfirmor till att 

räkna på vad ett nytt kök skulle kosta. Den 

vi valde var Sidskogen och med dem 

diskuterade vi totalentreprenad. Efter några 

möten med en uppsjö av specialister 

(snickare, rörmokare, elektriker, 

mattläggare, storköksförsäljare, ventilation 

och målare) fick vi ett pris på 2,2 miljoner 

kr. Mycket pengar! Mer än vad föreningen 

har råd med.  

Finansieringen går till så att Boverket står 

för 50%, kommunen 30% och vi själva 20 %. 

Men 20% av 2,2 miljoner är 440 000 kr. För 

att komma på banan igen fick vi räkna 

baklänges. Bygdegårdsföreningen kan 

maximalt betala 340 000 kr (fortfarande 

mycket pengar) men då får hela 

renoveringen kosta 1,7 miljoner kr. 

Med denna kunskap satte vi oss och 

började stryka i den offert vi fått till dess att 

slutpriset var 1,7 miljoner kr. För detta 

kommer vi att få ett helt nytt kök men utan 

säkerhetsfunktioner i ventilationssystemet 

och utan stora delar av den teknik vi önskat 

oss. Den nedbantade ansökan skickades till 

alla berörda, men tyvärr tyckte inte 

Boverket att vi var tillräckligt behövande, 

och avslog därför ansökan. Kommunen 

däremot har beviljat det ansökta bidraget.  

Som det nu är vet vi inte hur det går. Om vi 

tar de pengar vi har, får vi inte fortsätta 

söka från Boverket och om vi söker igen i 

höst vet vi inte om vi får det nödvändiga 

bidraget från Hudiksvalls kommun. Men det 

vi vet är att vi ger inte upp utan fortsätter 

att söka en lösning.                          Ingemar 

 

Sommarläger 2022 – i regi av Enångers Båtsällskap 
 

Att öva sig att kapsejsa och att vända båten tillbaka i trygga omgivningar 
tyckte deltagarna var både otäckt och roligt. När båten tar in vatten och till 
slut ligger med seglet i vattnet, var tar man sig ut då? Oavsett, var det 
väldigt, väldigt roligt.  Barn och ungdom fick lära sig sjö- och båtsäkerhet, 
sjövägsregler, om vindar och om knopar. Det övades på stopp-åttor, 
råbandsknopar och pålstekar. ”Draken och prinsessan” har ni säkert hört 
talas om i samband med pålstek. För att komma ihåg utrustning som 
behövs för att rigga en jolle, lärde de sig en ramsa med rörelser: ”Styrbord-
Babord, Roder-Centerbord, Skoter-Paddel, Öskar och Segel! ” Kolla gärna på 
videon på vårt Instagram konto.  
 

I år var lägret på Borka Brygga mellan den 22 – 25 juli. Vi hade lite färre 
deltagare än vanligt men vi var mycket glada för de 19 deltagare mellan 8-
17 år som deltog.  För första gång hade vi lika många pojkar som flickor, 
ofta har det varit fler flickor. Det blev intensiva, lärorika och roliga dager. 
När det plötsligt blev vindstilla passade det bra med kajakövningen i form 
av stafett som planerats in under lägret. Med små barnkajaker och väldiga 
tävlingsinstinkter hos stora som små blev det en mycket uppskattad 
gemensam aktivitet med mycket skratt och uppmuntrande hejarop till 
varandra. Under de två sista åren med coronans begränsningar har den 
traditionella och efterlängtade övernattningen på Enhamna varit inställd, 
men inte i år! De yngre, 8-9 åringarna, fick elegant segla sig ut till Enhamna 
med stor båt, turas om att styra lite och återigen öva på sjö-och båt regler. 
De äldre deltagarna kryss-seglade med segeljollarna ut från Borka Brygga 
till Gressla på Enhamna. Väl framme efter tre timmar blev det go-fika med 
Hönö-kaka och Nutella. Det badades, spelades plockepinn, och på kvällen 
grillades det hamburgare, tändes lägereld innan alla somnande så där in på 
småtimmarna.  
 

Engångers Båtsällskapet är mycket tacksamma och stolta av sina tio 
ungdomsledare. Under en tvådagarsutbildning fick de ta del av utbildning i 
sjö- och båtvett, i ledarskap samt också själva planera lägret. Viktiga mål för 
både ungdomsledare och deltagare var att ha roligt, få sjövana och mest av 
allt knyta vänskap och skratta mycket tillsammans – något de också fick!  
Barn som ungdomar var mycket nöjda över årets lunch på Magnus Kök på 
Borka Brygga, luncher som gav dem energi under dagens aktiviteter. 
 

Få barn och ungdomar från Enånger har deltagit och Enångers båtsällskap 
vill gärna uppmuntra fler till att delta på kommande sommarläger! Inga 
förkunskaper inom båt och sjövett behövs och man behöver inte ha 
båtplats. Det vore roligt att så många som möjligt kan vara med i framtida 
sommarläger! 

 

 

Nu är det inte 
längre någon 
tvekan om att 
detta är 
Enångers 
Bygdegård….. 
Det blev 
verkligen 
jättebra med 
bokstäverna på 
husfasaden! 
Inlägget med 
denna bild på 
Facebook fick 
enormt mycket 
gilla-
markeringar – 
och det är kul! 
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