Enångers

Nr 1 – 2019 (mars)

Bygdeblad
Succéstart
för Enångers
Barn- &
Ungdomscafé

Ansvarigutgivare:
utgivare:Ordf.
Ordf.iiEnångers
Enångers
Ansvarig
Bygdegårdsförening;E-post:
E-post:
Bygdegårdsförening;
info@enanger.com
info@enanger.com
Redaktion:Ingemar
IngemarSandehult
Sandehultoch
ochMarie
Marie
Redaktion:
Sandehult
Sandehult
AdressEnångersvägen
Enångersvägen21,
21,825
82595
95Enånger
Enånger
Adress

Efter ett intensivt planerande kunde ett antal
engagerade föräldrarna, den 20 januari i år,
öppna dörrarna till Enångers Barn- &
Ungdomscafé.
Varje söndag mellan kl. 13:00-15:00 är det
möjligt att komma till Bygdegården för att träffa
kompisar, fika, spela spel eller något annat skoj.
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Föreningen ser stora möjligheter att ytterligare
Bygdegårdsföreningen
hoppas
att barn- och ungdomsverksamheten ska integreras i all verksamhet. Ungdomarna kan
utveckla
bland annat vår
traditionella
hjälpa till atti augusti.
sälja fikaDet
på är
olika
aktiviteter,
Familjedag
så viktigt
att fåoch
medvi 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
barnen, ungdomarnas och föräldrarnas idéer!
gäller att vårda vår Bygdegård.
Som all verksamhet, måste vi hjälpas åt att
finansiera aktiviteterna. Det står en låda på
Coop, vid kassan där man gärna får skänka
bakingredienser. Allt i caféet är billigt, men om
det blir en liten vinst på varje kaka, är det ett
välkommet och nödvändigt bidrag till drift och
underhåll av bygganden.
Att ha en stående aktivitet varje söndag tar en
hel del energi, även om barnen ger mycket
positiv energi tillbaka, och vi är övertygade att
det finns plats för fler om det finns fler som vill
hjälpa till ….
.
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Bygdegårdsföreningens ordförande har ordet….
Så har det då blivit ett nytt år och vi kan se tillbaka på hur det gick i slutet av 2018.
Naturligtvis hade vi teater. Och för barnen hade vi julkortstillverkning. Skolans
tredjeklassare bjöds in att göra julgranspynt och klä granen. Allt verkade precis som det
skulle verka ända till julaftons sena kväll då någon roade sig med att tända eld på
bygdegården. Skadan blev inte så stor men det berodde inte på mordbrännaren utan på
rådigt ingripande från förbipasserande. Enligt brandteknikerna som anlände på juldagen
var bygdegården 5 minuter från att brinna ner. Hade elden tagit sig till taket (fattades 15
cm) hade huset inte gått att rädda.
Något annat tråkigt är att vi fick ställa in julgransplundringen. Det p.g.a. att ingen
förälder tyckte det var värdefullt att ställa upp och genomföra den.
Nu till det roliga.
Vi har fått ett barn- och ungdomscafé som är öppet varje söndag. Utförare är föräldrar
och barn. Caféet har hållit öppet fyra söndagar och fortsättning följer. Bl.a. med bio på
sportlovet.
Visa av erfarenheten har vi också installerat ett brand- och inbrottslarm kopplat till
larmcentral. Dörrlåset till bygdegårdens lokaler har numera kodlås och alla entrédörrar är
bytta. För det tackar vi bl.a. Nika bygg.
Mer upprustning. Hudiksvalls kommun bidrar med en rejäl summa pengar för att vi ska
kunna renovera toaletterna vid stora salen. Och Sparbanken bidrar med pengar till 60 nya
fina stolar.
Nu ser vi fram emot programmet under våren samtidigt som vi ska göra allt för att få
rusta vårt kök till nästa vår.
Som vanligt vill vi ha hjälp av fler frivilliga krafter. Det finns så mycket att göra och idag
görs det av så få människor.
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Och glöm inte att betala medlemsavgiften till bygdegårdsföreningen. Den ger förmåner
och är det minsta beviset för att vi vill behålla bygdegården.
Välkommen till en spännande vår och sommar på Enångers bygdegård.

Ingemar
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Ordförande
Det är med stolthet styrelsen kan konstatera att vi nu
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Thomas och Lena Ullmark
Enångers Bygdegårdsförening
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Månadsvärdar!
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Sara och Bosse Eriksson
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Linda Englin

Hasse Pettersen
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Nästa nummer planeras till månadsskiftet maj/juni 2019 och manusstopp
blir då ca 15

maj.

November

En ”Silvernål” till en av Bygdegårdens eldsjälar
I samband med Bygdegårdsföreningens Årsmöte den
25 februari hade vi förmånen att få dela ut en
silvernål. Detta är ett av de finaste hedersbetygen
man kan få inom Bygdegårdsrörelsen.
Styrelsen har ansökt (givetvis utan ”silvernålens”
vetskap) hos Gävleborgs Bygdegårdsdistriktet om att
få dela ut Silvernålen till Monica Fredriksson för allt
arbete hon lägger ned i vår Bygdegård.
Monica har suttit i styrelsen i många år och sett
ordföranden komma och gå…..
Monica tar hand om all uthyrning och styr våra gäster
med bravur.
Det finns ingen aktivitet som Monica inte ställer upp
på!
Ett stort grattis till Monica och Tack för allt arbete du
lägger ned på Bygdegården!

Enångers Gymnastikförening
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Vårterminen 2019

Gympa för barn födda -12-13 på Enångers
gymnastiksal,
onsdagar kl 17:30-18:15
Ledare: Lina Johansson, Hanna Collin & Karin Fast
Mixad styrka på Enångers gymnastiksal,
onsdagar kl 19-20:15
Ledare: Stina Svedberg
Gympa för barn födda -14-15 på Enångers
gymnastiksal,
torsdagar kl 17:30-18:15
Ledare: Lillemor Fridlund, Robin Jonsson, Kathrin
Jacobsen m.fl.
Herrgympa på Enångers gymnastiksal,
torsdagar kl 19:45-21
Ledare: Roger Bergström & Fredrik Melin
Cirkelträning på Enångers Atletklubb, lördagar kl
9:30-19:30 Ledare: Ida Hägg & Linda Englin
Yinyoga på Bygdegården, söndagar kl 18-19:15
Ledare: Katarina Heinemann Norén

Virvel och vinda
kjhkhlkhkhkhkhclkhlchllxhlhlclhclhlclh

Årets eldsjäl
Kattis Holm Åström med maken Inge
På gården är det alltid rent och fint.
Det är en glädje att få lasta sin häst och ta sig till ridhuset för
att kunna jobba tillsammans i alla väder.
Deras engagemang för Ridsporten i Enånger med omnejd är
en glädje för många.
Alla är välkomna att hyra in sig på anläggningen som har
ridhus, uteboxar och cafeteria.
Många utnyttjar denna fantastiska möjlighet.
Årets Eldsjäl
Priset utdelat av Gävleborgs Ridsportsförbund

Vad härligt att se så glada och engagerade barn
Under fyra söndagar och en extra dag i Gävle gick jag (Ingemar)
och Marie en arrangörskapskurs i regi av Riksteatern och
Gävleborgs bygdegårdsdistrikt. Syftet var att vi skulle förstå
teatrarnas verksamhetscykler och därmed veta hur och när man
kan beställa kvalitetsteater till bygdegården.
Tillsammans med deltagare från två andra ”Hudiksvalls-gårdar”
och Scenkonst Hudiksvall har vi träffat Riksteatern, Folkteatern
och Friteatern. Mötena har innehållit kunskap om hur man
väljer underhållning. Hur man planerar underhållning. Hur man
marknadsför och genomför samt hur man utvärderar.
Dessutom satt vi en hel dag på Scottes teater i Gävle och såg på
10-talet olika barnteatrar.
En av dessa var Virvel och Vinda som vi valde som vårt
”examensarbete”. Fredagen den 15 januari sattes
föreställningen upp och sågs av 25 barn och 7 vuxna. Tänk att
två kvinnor, en torkställning och lite musik kan engagera barn
och gör dem så glada. Det gav mersmak.
Nu kommer arrangörskursen att rulla vidare över Gävleborg.
Närmast kommer kommunerna Söderhamn, Ovanåker och
Bollnäs. Därefter provar vi med Ljusdal och Nordanstig. Kultur
kan vara riktigt kul.
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Det som händer, händer i Enånger…..
Mars

3 mars

Barn- och Ungdomscafé 13:00-15:00
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

5 mars

SportlovsBio – Varghunden från 7 år
Kl. 18:00-19:25
Enångers Bygdegård
Arr. Enångers Bygdegårdsförening
Entré 30:-/person. Godis och snacksförsäljning

6 mars

SportlovsBio – Jumanji från 11 år
Kl. 18:00-20:00
Enångers Bygdegård
Arr. Enångers Bygdegårdsförening
Entré 30:-/person. Godis och snacksförsäljning

9 mars

Kaninhoppning
Kl. 09:00-17:00
Vedmora ridhus
Arr. Helsinge Kaninhoppare
Fri entré

10 mars

Barn- och Ungdomscafé 13:00-15:00
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

10 mars

Start Studiecirkel - Nålbindning
Kl. 14:00-17:00
Enångers Bygdegård
Arr. Enångers Bygdegårdsförening
Resterande dagar 13 mars kl. 18:00-20:00, 17
mars kl 13:00-16:00 samt ytterligare ett datum
ej bestämt i skrivande stund.
Just nu finns bara enstaka platser kvar – men
anmäl gärna ditt intresse – vi fyller på med nya
kurser allteftersom intresse finns.

10 mars

Hembygdsföreningens Årsmöte 18:00
Enångers Bygdegård

13 mars

Steg II Studiecirkel - Nålbindning
Kl. 18:00-20:00

15 mars

Folkmusikens Queen B kl. 17:30
Enångers Bygdegård
Arr. Enångers Bygdegårdsförening
Kvällen börjar mes Taccobuffé 17:30,
föreställningen börjar 18:30.
Pris per person 245:-/person inkl. buffé
Swisha ditt namn till 123 612 31 94 och skriv
Folkmusikens Queen B tillsammans med ditt
namn.
Eller ring och boka 070-334 81 26.
Eftersläpp i mån av plats.

16 mars

Islandshästkurs m Jamila Berg
Kl. 09:00- ca 16:00
Vedmora Ridhus
Arr: Gnyfari - Fri entré

17 mars

Barn- och Ungdomscafé 13:00-15:00
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

17 mars

Steg III Studiecirkel - Nålbindning
Kl. 13:00-16:00

17 mars

Studiecirkel – Sy dina egna påslakan av gamla
spetslakan – träff II – kl. 10:00-16:00
Enångers Bygdegård
Arr. Enångers Bygdegårdsförening
Det går att hoppas på kursen även om man har
missat en träff. Den tredje och sista träffen
bestämmer vi när vi ses.

23 mars

Löshoppning med islandshästar
Vedmora Ridhus
Arr: Gnyfari - Fri entré

24 mars

Barn- och Ungdomscafé 13:00-15:00
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

24mars

Start Studiecirkel Indisk matlagningskurs
Kl. 14:00-17:00
Enångers Bygdegård
Arr. Enångers Bygdegårdsförening
Träff II den 7 april och träff III den 5 maj.
Kurskostnad 1250:-/personer som täcker in
ledararvode, alla råvaror och en fantastisk
middag med två varmrätter, varje träff.
Övriga intresserade inbjuds att äta middag med
kursdeltagarna för 150:-/person
Anmälan till marie.sandehult@gmail.com eller
via tel 070-334 81 26.

24 mars

Indisk middag Kl. 17:00
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening
Pris: 150:-/person. Anmälan obligatorisk, senast
3 dagar för middagen till
marie.sandehult@gmail.com eller 070-3348126

30 mars

Bytardag Kl. 09:00-13:00 (mer info se sid 7)
Enångers Bygdegård

30 mars

Kurs i säker hästhantering med fd polisen UllaCarin Carlsson (som hade polishästen Utter)
Kl. 12:00-17:30
Arr: Vedmora Ridhus
Entré: 50:-/dag

31 mars

Kurs i säker hästhantering med fd polisen UllaCarin Carlsson (som hade polishästen Utter)
Kl. 10:00-14:45
Arr: Vedmora Ridhus
Entré:- 50:-/dag

31 mars

Barn- och Ungdomscafé 13:00-15:00
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

