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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 
 

  Vi är stolta över den bredd och kvalitet på 
  aktiviteter vi kan erbjuda i Enånger! 
   
  Styrelsen försöker att alltid vara på tårna  
  och se vad som erbjuds.  

Den 27 januari hade vi den stora glädjen att  
hälsa rikspelmannen Peter ”Puma” Hedlund  
och hans son Mattias välkomna till Enångers 
Bygdegård! 

 
Glädjande nog hade många tagit chansen att få vara delaktiga i en fantastisk 
musikupplevelse. 
 
Arrangemanget genomfördes med hjälp av Kulturrådet och Bygdegårdarnas 
Riksförbund. Enångers Bygdegårdsförening är mycket tacksamma för allt 
ekonomiskt stöd som funnits att tillgå under pandemin, vilket varit en 
förutsättning för att styrelsen vågat satsa på aktiviteter även under de annars lite 
motiga åren. 
 
Ett stort tack till alla som kom och deltog denna kväll. Styrelsen inser att det kan 
kännas besvärligt att behöva boka biljetter, och självklart ska de gå att köpa 
biljetter vid dörren, men….. Vi ideella eldsjälar är alla glada amatörer, och ska vi 
ha en chans att förbereda förtäring, som denna gång var en läcker räksmörgås, 
så behöver vi veta hur många som kommer…. 
Är det någon som har problem med tekniken, swish och hemsidor, är styrelsen 
aldrig längre bort än ett samtal….. Ring oss om ni funderar på något – 
tillsammans kan vi klara allt. 
 
Denna kväll hade vi köpt en hink räkor för mycket. De skulle ha kunnat vara ett 
problem – men positiva deltagare köpte lotter motsvarande hinkens inköpspris – 
och en nöjd vinnare gick hem med 1,5 kg skalade räkor. Det är precis så det ska 
fungera – vi löser det som uppstår tillsammans. 
 
Fler musikevenemang  planeras – så höll ögonen öppna – annonser kommer på 
Facebook – I Bygdebladet och på anslagstavlor runt om i närområdet 
 

 
 
 

Årets första aktivitet  

Underhållning i världsklass med 

Nyckelharpa och gitarr 
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….och swish så är man inne i ett nytt år 

Bygdegården har vilat lite över helgerna. En vila som varit behövlig för alla engagerade. När vi nu lärt oss att skriva det nya årtalet 

känns det ändå som om man skulle behöva lite ledighet. I den här styrelsen pågår alltid någon form av framåtriktad verksamhet. 

Nyligen genomförde vi årets första Gubbröra. Fullt som vanligt och lika trevligt som vanligt. Nästa tillfälle blir om precis en månad, 

den 11 mars. Arbetet med ”Systematiskt brandskyddsarbete” och ”Säker föreningsgård” fortgår medan vi nu fått ett nytt mål i att 

uppfylla kriterierna för ”Hållbarhetsdiplomet”. Bygdegårdsrörelsens bidrar till Agenda 2030 genom att fokusera på sex av de 17 

globala målen. ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Bygdegårdarnas hållbarhetsarbete fokuserar bl.a. på miljömässig, social och ekonomisk 

hållbarhet.  

I övrigt är det en spänd väntan på om vi ska få bidrag från Boverket för ombyggnad av vårt kök. 

Vi funderar också på hur vi ska ställa oss i en ny fråga. Regeringen har beslutat att både det Civila och Militära försvaret ska byggas 

upp igen. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som är den övergripande planerande myndigheten kommer att 

ålägga både Regioner och Kommuner att planera för hur det Civila försvaret ska genomföras. I detta kommer bygdegårdarna att 

vara en naturlig del. Vad det innebär visar sig i framtiden. 

Verksamheten på bygdegården håller på att återhämta sig efter pandemin. Redan nu ser vi i kalendariet att vi har mer Gubbröra, 

bio, banjospel och en arbetsdag innan vi tar sommarlov. Och då har jag inte nämnt alla föreningar och privatpersoner som hyr in 

sig för egna aktiviteter. 

Och i sommar har vi naturligtvis loppis i 37 dagar 

När nu solen tittar fram önskar vi alla en sprittande vår. 

//Styrelsen. 

 

 

 

 

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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Enångersdagen 

Om allt stämmer fyller Enångers bygdegårdsförening 85 år i år. Naturligtvis ska vi uppmärksamma det på något sätt. 
Vi har en längre tid pratat om att etablera en gemensam festdag för hela Enånger. En dag, under sommarhalvåret, där alla hittar 
något roligt att göra, där solen skiner och det är varmt. 6 juni är ju som bekant Sveriges nationaldag. En dag som vi, i övrigt, är 
väldigt dåliga på att fira. Tänk om vi skulle annektera denna dag och göra den till Enångersdagen. 
 
Tanken är att alla, i socknen Enånger, som vill får bli arrangörer för firandet. Initiativtagare och dirigenter kan vara våra tre 
bygdegårdsföreningar. Föreningar, företag och privatpersoner ordnar med det firande och de aktiviteter man vill men vi håller 
ihop det med en gemensam tid. Ex. 10.00 – 14.00 eller 11.00-15.00. Till detta bjuder vi in alla som vill delta. Firandet kan se ut hur 
som helst. Det kan vara utställningar, lekar, tävlingar eller de aktiviteter man önskar. Det är bara fantasin som sätter gränser. 
Några exempel: cykling, promenad, segling, brännboll, kortspel, musik, kaffe med dopp, bakning, teater och musik. 
Marknadsföringen görs med affischer och schema i Enångers bygdeblad. Varje deltagare kan löva sin entré och kanske hissa en 
flagga. 
 
Det är naturligtvis tillåtet att samarbeta kring arrangemang och man får ta betalt, men behöver inte. 
Om vi är tillräckligt många som arrangerar kanske vi kan få hela samhället på fötter. Kanske varken första eller andra året men 
sedan…. 
Lindegården och Bäckmora-Brandänges bygdegård har fått frågan att delta så är ni intresserade att delta som förening, företag 
eller privatperson så meddela respektive bygdegård alternativt Enångers bygdegårdsförening. Tel 070-772 00 33 / 
ingemar@enanger.com. 
 
Det finns en liten bonus att hämta….Alla som deltar kommer att omnämnas minst en gång i Bygdebladet. Svar vill vi naturligtvis 
ha snarast. 
 

Det kom ett brev en dag – med en vacker julstjärna på kuvertet. Brevet var från Rut Jonsson och visade sig innehålla minnen från 

Bygdegården från flydda dagar ….. Stort tack för att du delar med dig av dina minnen. 

 

 

Vårt Bygdeblad rymmer mycket om de aktiviteter som vi just har avverkat – och aktiviteter som är på gång – här och nu – men hur 

var det förr….. När Bygdegården var en nymodighet och …… 

Det kom ett brev en dag – men en vacker julstjärna på kuvertet – och brevet var från Rut Jonsson och visade sig innehålla minnen 

från Bygdegården från flydda dagar…. Stort tack för att Du delar med dig av dina minnen. 

 

 

 

 

 
  
 
  
 
 

Det var tidigt på 40-talet. Jag skulle få följa med grannarna till Bygdegården med stränga förmaningar att följa med, när dom 
begav sig hem. 
När vi kom fram blev jag förvånad, att det var så mycket vitt pappersskräp på marken. 
På sidan av huset fanns stånd, där man kunde köpa bl.a. lotter och karameller. Vi köpte ingenting. Där fanns många barn och 
vuxna. 
Så gick vi in i huset, det blev fullt av alla människor. Vi satt långt fram. 
På scenen kunde jag se ett bord och en stol och en ung kvinna klädd i en röd klänning. 
Så hördes en knackning. In kommer en man i militärkläder. En rockärm är tom. Han berättar för kvinnan att hennes man har 
stupat. 
Allt eftersom dramat fortskrider fylls jag av en känsla, som är obeskrivbar, att stora människor kunde låtsas så levande. 
Så blev det paus. Mitt sällskap gjorde sig beredd för hemfärd. Jag vägra följa med och tyckte synd att dom inte kunde vara kvar 
på detta sagolika. 
Troligtvis blev det en föreställning till, eftersom jag mötte mina föräldrar vid Roses kurvan. Jag hade medvetet hög fart. Jag stod 
på tramporna på en gammal stor cykel. Jag låtsades inte se dem, jag bara körde. 
 
Det hände inte så mycke för oss barn. Höjdpunkterna var examen på våren och söndagsskolsfesterna på Nyårsdagen. 
Kriget var långt borta men nära i tankevärlden. 
Vi lekte krig. 
Vi lekte Hitler och Stalin. 
Vi rövade landsområden av varandra, som vi hade ritat på marken. 
Riktiga leksaker var sällsynta. En boll ifrån marknan, kanske. Hade vi tur kunde vi få spelkulor som pappa köfte härö Frankens 
för ett halvt öre stycke. 
 
Ca 3-4 år senare. 
Jag hade börjat odla. 
En dag kom Jenny Borin. Hon berömde mina kålrötter och köpte en fjärding. Hon sa att det skulle bli en tävling på Bygdegården 
för ungdom som odlade. Åk dit, du också! Så gjorde jag. 
Inne på Bygdegården var ett långt smalt bord med rutor på, längs nedanför scenen. Jag hade en kålrot och en morot och en 
stor pumpa. 
Där var flera bonddöttrar i övre tonåren och dom ramade in sina rotfrukter med en krans av persilja. 
Min ruta såg så kal ut. Jag kände mig liten och dum. 
Så blev det prisutdelning, och det mest oväntade. Jag fick också pris. En tiokronors sedel, som jag knappt sett förut.  
Jag tror att det var böndernas tidning i Hudiksvall som anordnade det hela. 

Rut Jonsson 
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Det som händer,  

händer i Enånger….. 
 

 

  

 

 

Våren 2023 
7 mars SportlovsBio på Bygdegården kl. 18:00 
 LasseMajas Detektivbyrå 
 Entré 40:-. Korv och godisförsäljning 
 Arr Enångers Bygdegårdsförening 
 

11 Mars Gubbröra kl. 18:00 
Föranmälan – se information på sidan 6 
Arr Enångers Bygdegårdsförening 

 

12 Mars Enångers Gymnastikförening  
Årsmöte kl. 15:00 
Plats: Enångers Bygdegårdsförening 
Arr Enångers Gymnastikförening 

 

19 Mars Enångers Hembygdsförening håller 
årsmöte kl. 18:00. Sedvanliga 

årsmöteförhandlingar. Vi bjuder på fika.  
Varm välkomna. 

 Arr. Enågers Hembygdsförening 
 

25 mars EIK 100 år på Enångers Bygdegård kl. 18:00 
 Se annons sidan 7 
 Arr EIK 
 

7 april Påsktipspromenad 11:00-15:00 
Start på Bygdegården – föranmälan via swish till 
Marie Sandehult 070-334 81 26. 30:-/startande. 
Skriv antal barn (0-12 år) resp vuxna.  

 Arr. Enångers Bygdegårdsförening 
 

15 April Gubbröra kl. 18:00 
Föranmälan – se information på sidan 6 
Arr Enångers Bygdegårdsförening 

 

20 April John Edwin Entertainment kl. 19:00 
 För mer info se sid 5 

Förköp: 195:-/biljett via www.tickster.se eller 
via telefon/sms 070-334 81 26 
Arr Enångers Bygdegårdsförening 

 

22 april  Bytardag kl. 09:00-14:00 
 På Enångers Bygdegård 
 För mer info kontakta  

Katarina Sjödin 070-885 39 95 
 
13 maj Arbetsdag på Enångers Bygdegård  

kl. 10:00-14:00 
 För mer info – se sidan 8. 
 Arr Enångers Bygdegårdsförening 

 

20 maj Gökotta, Bäckmoraåsen 

 Arr Bäckmora Brandänge Bygdegård 
För mer info kontakta staffan.dahbrink@gmail.com 

 

6 Juni  Enångersdagen 
Arrangör: Enångers Bygdegårdsförening 

 För mer info – se sidan 3 eller kontakta 
arbetsgruppen bestående av Ingemar Sandehult 070-
7720033 eller Elisabeth eller Sara. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varje vecka…… 

Varje onsdag kl. 11:00 är det Bildträffar på Bygdegården. 

Arrangör är Enångers Hembygdsförening i samarbete 

med Projekt Sockenbilder. För mer info. Se sid 8 

Nu ska vi berätta hur hållbara vi är, 
och få diplom! 
 
Det är dags för oss att visa hur Enångers Bygdegård arbetar 
och främst bidrar till hållbar utveckling i vår verksamhet. 
Bygdegårdarnas riksförbund har tagit fram ett 
Hållbarhetsdiplom som vi gärna vill ha och visa upp detta på 
bygdegården, eller hur!  
 
För att få diplomet behöver vi uppfylla de kriterier som 
Bygdegårdarnas riksförbund tagit fram som är kopplade till 
nedan sex globala mål. Vi ska beskriva, var och hur vi kan 
stärka långsiktig hållbarhet inom varje mål och enligt 
kriterierna. I stort sett är det att vi beskriver våra aktiviteter 
till exempel Långloppis, Familjedagen och konserter samt 
underhåll av fastigheten, sedan koppla dem till ett eller flera 
mål nedan.   
 
Arbetet med detta kommer påbörjas under våren.  
Är du/ni intresserade av att bidra genom att göra aktiviteter 
inom dessa mål på bygdegården, är du/ni välkommen att 
höra av dig.  
 
Mål 3: God hälsa och välbefinnande (social hållbarhet)  
Mål 10: Minskad ojämlikhet (ekonomisk hållbarhet) 
Mål 11: Hållbara städer och samhällen (social hållbarhet) 
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (ekonomisk 
hållbarhet) 
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (miljömässig 
hållbarhet) 
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen (social 

hållbarhet) 

 

Läs mer och bekanta dig om FN:s globala mål: 

www.globalamalen.se  

Hållbarhetsdiplomet 

När vi har skickat in ansökan och den har godkänts av 

riksförbundet erhåller föreningen ett diplom enligt nedan 

samt att föreningen ska skicka in uppgifter till kommunen så 

att de känner till vårt hållbarhetsarbete. 
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VÅRA PASS - Vårterminen 2023 
  
Yinyoga på Enångers Bygdegård, 
Söndagar kl 18-19:15 
Yinyoga utförs alltid liggande eller sittande. Du stannar i varje ställning under flera minuter och praktiserar samtidigt medveten 
närvaro i stunden. Vi slappnar av, låter kroppen vara och kommer på så sätt mycket djupare. Yinyoga är ett utmärkt komplement 
till annan fysisk aktivitet såsom konditionsträning och styrketräning. Denna yoga öppnar sakta upp stela höfter, baksidor av ben 
och vader, dessa blir smidigare och mer elastiska. Yinyoga passar alla människor och alla kroppar. 
Ledare: Katarina Heinemann Norén 
 

Mixad styrka & puls på Enångers gymnastiksal, 
onsdagar kl 19-20 
Upplägget för detta pass kommer, som namnet antyder, varieras. Ibland ligger fokus på funktionell träning där man, förutom 
styrka, utvecklar rörlighet, balans och koordination. Andra gånger används skivstänger, kettlebells eller liknande. Oavsett vad, är 
avsikten att ge våra kroppar en rejäl genomkörare. Övningarna anpassas till önskad nivå. Välkommen gammal som ung, hon, han 
eller hen.  
Ledare: Lena Ullmark Åker mfl. 
 

Herrgympa på Enångers gymnastiksal, 
torsdagar kl 19:45-21 
Du anpassar själv träningen utifrån din egen förmåga. Passet inleds med uppvärmning innehållande koordination, 
rörlighetsträning och stretch. Därefter kör vi styrka med bla kroppen och gummiband som verktyg. Sedan genomför vi 
cirkelträning på 10-15 stationer. Konditionsdelen av passet utgörs av innebandyspel i 30 minuter. Passet avslutas med stretch. 
Ledare: Roger Bergström & Fredrik Melin 
 

Cirkelgym på Enångers Atletklubb 

lördagar kl 9:30-10:30 
Vi tränar styrka, kondition och rörlighet med hjälp av egen kroppsvikt och de redskap som finns på gymmet. Ingen förkunskap 
krävs och alla tar i efter egen förmåga. 
Ledare: Thomas Ullmark & Lena Ullmark Åker 

 
Inställt tillsvidare då det saknas ledare - Barngympa på Enångers gymnastiksal, 
Ett pass med ledorden lek och glädje! Vår avsikt är att få bort fokus från att prestera, att istället ha roligt tillsammans utan tävling. 
Vi tror att rutiner inger trygghet och har flera återkommande moment. Inledning, uppvärmning och avslutning är alltid desamma. 
Huvuddelen av passet kan vara lekar eller redskapsbanor.  
 
  
 
  
 
 

 

 

Country Folkmusic, Banjo & Flatfootdancing 

med John Edwin Entertainment på Enångers 

Bygdegård 

Musikaliska soloframträdanden med musikern 
och dansaren Peter Danielsson alias John 
Edwin. Hans föreställningar bjuder på 
amerikansk folkmusik från olika epoker – 
bluegrass, akustisk gitarr och fiol. På golvet 
tillsammans med alla instrument och en 
uppmickad plywoodskiva för flatfootdancing. 
 
20 april kl 19:00. Uppträdande inklusive 
smörgås och kaffe/the. 
 
195:- för vuxna, 50:- för barn under 12 år. 
Biljetter påwww.tickster.se 
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En bild från tidningen 

Fredagen den 8 maj 1981. 

Ett reportage där Bernt 

Åkerlund, en av 

bygdegårdens eldsjälar, 

berättar om behovet av 

renovering, som beräknas 

kosta 1,3 miljoner. 

Samma frågor som 

nuvarande styrelse, precis 

som alla andra 

fastighetsägare, brottas 

med. 

Nu håller vi tummarna för 

att Boverket beviljar vår 

ansökan om medel för att 

bygga om köket. 

Årsstämma på Enångers Bygdegård 
 
Den 20 februari kl. 18:00 var det återigen dags för  
Årsstämma för Enångers Bygdegårdsförening. 
 
Årsmöten är sällan speciellt välbesökta, och kanske får 
styrelsen ta det som ett tecken på att medlemmarna är nöjda 
med styrelsen arbete, för oftast är det när man vill ha  
förändring som många kommer på mötena. 
 
En liten tapper skara genomförde årsstämman som beviljade  
styrelsen ansvarsfrihet och till ordförande valdes Ingemar  
Sandehult (omval). Övriga ordinarie ledamöter är Monica 
Fredriksson, Marie Sandehult, Lisbeth Sundin och Mats  
Strandell. 
Ersättare är Elisabeth Wallstedt, Nils-Erik Karlsson, Sara  
Jonsson, Anneli Johansson och Terese Söderström. 
 
På styrelsemötena deltar oftast alla, såväl ordinarie som 
Ersättare. Styrelsen tackar för visat förtroende. 

Årets första gubbröra 11 februari 

Så var det ännu en gång dags att samla Enångers manliga  
kökselit i köket på bygdegården, för ännu en kulinarisk  
upplevelse. 
 
Nils-Erik står för planeringen, men arbetet i köket, det delar 
deltagarna på. För 300:- får deltagarna en 3-rätters middag  
och trevligt sällskap.  
 
För styrelsen är det viktigt att erbjuda ett brett utbyte av 
aktiviteter, både för att fler ska få uppleva vad bygdegården 
har att erbjuda, men även för att alla behövs på Bygdegården, 
gammal och ung, kvinnor och män…… 
 
Det blir Gubbröra vid ytterligare två tillfällen i vår, se vårt 
Kalendarium. Antalet är begränsat – så anmäl dig så snart  
som möjligt – genom att swisha 300:- till Marie Sandehult  
070-334 81 26. 
Menyn mejlas ut före så att deltagarna kan anpassa drycken  
(vilket var och en tar med själva).  

 

Sopsortering….. 

Sopsorterar du hemma hos dig? Och sopsorterar du när du hyr 

en lokal på Bygdegården? Kanske en samvetsfråga…. 

Bygdegårdsföreningen drivs helt ideellt, vilket innebär att 

ingen är avlönad vare sig för att sopsortera eller frakta bort 

sopor. Precis som namnet anger är det ”Bygdens” hus, och vi 

måste hjälpas åt. Hyran som föreningen tar in när du hyr en 

lokal, bekostar försäkring, elförbrukning, underhåll och slitage, 

men inte mer. 

Styrelsen uppmanar alla hyresgäster, tillfälliga som 

återkommande att sopsortera efter bästa förmåga, och i den 

mån det är möjligt, ta med soporna ut från bygdegården. 

Det är viktigt att alla städar efter sig och lämnar bygdegården 

efter hyrestillfället, i det skick du själv vill finna bygdegården…. 
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Nu är det hög tid att baka en tårta! 
 
Ännu en jubilar i Enånger…….  
 
Vi har den stora glädjen att gratulera 
Enångers IK som fyller 100 år 2023 
 
En solig söndag i mars 1923 samlades några idrottsintresserade ungdomar och bildade Enångers Gymnastik och 

Idrottsförening. Till föreningens förste ordförande valdes handlarsonen Adolf Hedström, 22 år. Vid bildandet av 

föreningen valdes sektioner för fotboll, gymnastik, allmänidrott och vinteridrott. Ambitionen var stor hos den nya 

föreningen att hitta mark för att anlägga en idrottsplats. Flera förslag kom upp med olika alternativ men inget kunde 

slutföras. Det skulle dröja 35 år innan en egen anläggning stod klar. 

År 1929 ombildades föreningen och tog namnet Enångers Idrottsklubb, gymnastiken  bildade en egen förening några 

år senare. Under 30, 40 och 50-talet spelades det  fotboll på några åkrar runt om i Enånger. Standarden på planerna 

och utrymmen för omklädning varierade stort. Oftast var det att ta vatten från något dike för att skölja bort svetten. 

Anläggningen vid Brovallen stod klar 1958. Den officiella invigningen skedde på sommaren 1959 med en riktig 

”festhelg” i Enånger. På lördagen var det fest på Svedjaparken med uppträdande av dåtidens sångcharmör Lars 

Lönndahl och på söndagseftermiddagen invigdes Brovallen. Invigningsmatchen spelades mellan ett förstärkt EIK och 

dåtidens storlag Marma IF. När klubben fått en egen anläggning blev det ett rejält uppsving på verksamheten med 

bättre träningsmöjligheter. I slutet av 60-talet startades också damlagsverksamhet. 

Målsättningen under alla år har varit att alla som vill vara med i klubben skall ges möjlighet. Medlems och eventuella 

deltagaravgifter har varit låga och mycket ideellt arbete har krävts för att få det hela att gå ihop. 

Ungdomsverksamheten har utvecklats tack vare stort engagemang av de ledare som klubben haft och har.  

Vill du veta mer om de 100 åren i Enångers IK:s historia är du  

välkommen till Bygdegården den 25 mars. En historik har tagits  

fram och ”boksläpp” kommer att ske på jubileumsdagen.  

EIK bjuder på fika och det finns en fotoutställning och  

tidningsurklipp att beskåda.  

Jubileumsdagen firas exakt på dagen 100 år efter bildandet  

av Enångers Gymnastik och Idrottsförening.  

 

Öppet hus på bygdegården mellan kl. 12 -15 

Jubileumsfest på kvällen 

Se annons på Facebook och anslagstavla vid COOP.  

Hjärtligt välkommen att fira med oss 

Styrelsen 

Enångers IK 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsdag  
på Enångers Bygdegård  
 

Lördagen den 13 maj kl. 10:00-14:00 

Välkomna!!!! 

 

För planeringen tar vi gärna emot er anmälan.  
 
Skicka ett sms till  
Elisabeth Wallstedt (070-544 43 08) och skriv 
att du kommer (senast 8 maj) – så blir styrelsen 
jätteglad och vi kan planera så att pizzan och 
fikabrödet räcker till alla.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Vi slår ett slag för en av de aktiviteter som bedrivs på bygdegården i Enånger. 
Nämligen våra Bildträffar! 

Vi har alltså våra träffar i Bygdegården, lilla salen, varje onsdag från ca kl 11. Har numera blivit 
en uppskattad träffpunkt, där vi ses under gemytliga former med fika till självkostnadspris, 
öppen för alla. Och utan krav på aktiv medverkan eller medlemskap. Ibland varvar vi träffar 
med lite musikunderhållning eller andra begivenheter. Vi håller på till preliminärt 11 maj, 
därefter ett sommaruppehåll. 

Grundidén bottnar i Enångers sockens bilddatabaser, med över 21000 Enångersbilder av 
lokalhistorisk karaktär, alltifrån det sena 1800-talet till "nästan nutid". Bilderna är en värdefull 
källa för alla med intresse för det gamla Enånger. Bildmaterialet finns utskrivet i ett 50-tal 
pärmar, men dessutom finns datorutrustning riggad med skanner och skrivare, och vi gärna 
ser fram emot ytterligare bildmaterial. Frågor om bilderna, och om sökmöjligheter, 
bildutskrifter och andra datatekniska spörsmål fixar vi efter bästa förmåga.  

En tid mitt i en vanlig arbetsvecka kanske inte passar alla, men det behöver inte innebära 
några problem om ni har gamla bildskatter som ni vill dela med er av. Eller om ni vill lära er 
mer om tekniken med bildhanteringen, eller om ni har andra frågor. Vi ställer gärna upp andra 
tider efter överenskommelse. Hör gärna av er till Hans Ekbrink tel 0768-197936, mail: 
hans.ekbrink@telia.com 

Arrangör är Enångers hembygdsförening i samarbete med Projekt Sockenbilder. 

 

På "nätet" hittar du bilderna under: 
sockenbilder.se  Klicka sen på Enånger (eller 
annan förening som verkar intressant) 
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