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Städ- och arbetsdag!
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Lördagen den 4 maj var det dags för Bygdegårdens årliga städ- och arbetsdag.
Förhoppningen och tanken är att detta ska vara en stående aktivitet. Det är väldigt roligt att få in barn och ungdomar på
bygdegården,behöver,
i större utsträckning
än tidigare.
Föräldrarna
som driver
i bygdegårdsföreningens
Bygdegården
som alla byggnader,
en hel
del omvårdnad
och verksamheten,
underhåll, speciellt
i takt med att antaletregi, är
noga med att
alla barn
och
ungdomar
aktiviteter
glädjande
nog
ständigt
ökar.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
Nio
stycken var det som slöt upp denna gång, och mycket av det vita träet utomhus skrapande (målning kvarstår), det
godisförsäljning.
rensades ris och sopades, inomhus fick hela porslinsförrådet en genomgång och uppfräschning, alla stolar gömdes
Andra
tankar som
är mer LAN,
för olikasom
åldrar
mycket
annat
skoj.med
Det har
redan
en Cupcakes-kurs
under scenen
införfinns
kommande
helgsdisco
skurmaskin
ska och
ta golvet
i stora
salen,
Monica
vidhållits
rodret….
som såldes slut till sista plats.
Golvet i lilla salen skurades och fick sedan tillbaka en del av sin lyster – efter två lager bonvax.
Bygdegårdsföreningen hoppas att barn- och ungdomsverksamheten ska integreras i all verksamhet. Ungdomarna kan
Förråd
haratt
ensälja
vanafika
attpå
alltid
bliaktiviteter,
stökiga, ochoch
även
därredan
städades
sorterades.
hjälpa till
olika
vi har
fått och
smaka
på hur duktiga de är på att baka. Vi hoppas att
hela
familjer
ska
kunna
hjälpa
till
på
våra
städoch
arbetsdagar,
så
att
barnen känner sig stolta och ansvarsfulla när det
Under arbetsdagen bjöd
gäller
att vårda vår Bygdegård.
Bygdegårdsförening
på Pizza
och sallad – då
energipåfyllning var
nödvändigt 😊
Vi kunde efter avslutade
arbetsdag konstatera att vi
hunnit mycket – men att det
också finns mycket kvar som
behöver åtgärdas.
Har du kanske en stund över
och kan hjälpa till vid
tillfälle?!
ETT STORT TACK TILL ALLA SOM KOM OCH HJÄLPTE TILL!!!! TILLSAMMANS BLIR ALLT SÅ MYCKET ROLIGARE!
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Bygdegårdsföreningens ordförande har ordet….
Fantastiskt att snön är borta. I alla trädgårdar liksom på bygdegården städas och
målas det för att få allt klart till sommaren.
Bygdegården har haft ett fantastiskt kvartal med filmvisningar, handarbetscirklar
och teater. Dessutom har barn- och ungdomsgruppen haft café med tillhörande
verksamhet varje söndag. Som vanligt gör vi ett ryck för att underhålla och
förbättra. På vår arbetsdag blev en hel del, av utomhussnickerierna, målade. Runt
om på tomten har det fällts sly och rensats. Inomhus har vi bonat golven och, inte
minst, renoverat toaletterna vid stora entrén. För det sista tackar vi Hudiksvalls
kommun som stått för pengarna och också Jimmy Hafdelin som fixat allt
målningsarbete. Tack, tack, tack! Framöver väntar vi på nya möbler. Stolar
finansierade av Sparbanken, bord och skåp som vi finansierat själva samt TV och
spelkonsol som finansierats av kommunens sommarlovspengar. Kvar att fixa inför
sommaren är en massa detaljer men störst är nog sommarloppisen. Den kommer
att pågå över en månad med ett utbud av 10-15 000 prylar!!!!
All denna verksamhet kräver en massa frivilliga arbetstimmar. Känner du att du
kan bidra med något så hör av dig. Vi gör nytta och vi har kul. Till hösten åker vi
på planeringskonferens till Delsbo Forngård. Då bestämmer vi nästa års
verksamhet.
Varmt välkommen till Enångers bygdegård.

Kommande aktiviteter under hösten…..
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Planeringskonferens för Bygdegårdsföreningen
 Har du några önskemål på aktiviteter?
 Har du någon talang som du skulle vilja lära ut, allt från
hemslöjd till instrument eller?

25 oktober Musikshow ”Hon är jag” – se sid 5
Missa inte att köpa dina biljetter!
Under hösten kommer vi att ordna handarbetscaféer ett antal söndagar. Då kommer det finns
möjlighet
att få hjälp med såväl nålbindning som tvåändsstickning,
Aktuell lista: lagning av kläder, tillverkning
Månadsvärdar!
påslakan mm. Vi är så glada att Jaana hjälper oss medJanuari
gamla handarbetstekniker,
att Jennifer har
Monica Andersson
Det är med stolthet styrelsen kan konstatera att vi nu
erbjudit
sin sömnadskunskap och att Liselotte på Studieförbundet
Vuxenskolan
är med
och stöttar!
Februari
Thomas och Lena
Ullmark
har en komplett lista med månadsvärdar för årets
Mars
Sara
och
Bosse
Eriksson
Mer
info
om
detta
och
nya
kurser
kommer
på
Facebook
där
det
även
kommer
information
om vårt
samtliga månader!
April
Bertil
Eriksson
Barnoch Ungdomscafé mm. Full fart med andra ord – precis som det ska vara…..
Målet är att vår bygdegård ska sjuda av aktiviteter, för
Maj

Monica Fredriksson

ung som gammal. Mycket aktiviteter sliter på huset,
Inger Söderlund
och det är viktigt att lokalerna besiktigas efter varje
Följ oss gärna på Facebook och på vår hemsida – därJuni
vi försöker ha såMalte
uppdaterad
information som
Åkerlund
uthyrningstillfälle, för att säkerställa att allt är helt och
möjligt
över
kommande
evenemang.
rent inför kommande hyresgäster.
Bernt Åkerlund
Juli
Saknas
Här
gör månadsvärdarna
och ovärderlig
Bygdegården
har även en
en storartad
egen hemsida:
www.enangersbygdegard.se
Augusti
Johannes Dahlström
insats! Vill Du också hjälpa till?! Hör av dig till någon i
September
Lasse och Elvy Sjödin
styrelsen.

Vår egen lokala tidning som du läser just nu, Enångers Bygdeblad, kommer ut med 4 nummer per
Oktober
Linda Englin
Varmt
våra
månadsvärdar
år, ochvälkomna
är tänkt till
som
ettnya
komplement
tilloch
allaett
digitala forum, för alla som inte har tillgång till
November
Hasse Pettersen
stort
tack till er som fortsätter att hjälpa till, år från år.
internet.
Vad vore vår bygdegård utan Eldsjälar som ni …..

December

Lasse och Elvy Sjödin

Nästa nummer planeras till månadsskiftet augusti/september 2019 och manusstopp blir då ca 15
augusti.

Fina utmärkelser ……
SILVERNÅL
Som vi kunde berätta, redan i förra numret av
Bygdebladet, hade föreningen den stora glädjen att dela ut
en Silvernål till en av Bygdegårdens eldsjälar

UNGDOMSDIPLOM
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Under våren 2019 blev Bygdegården uppmärksammad för vårt
arbete med att få Barn och ungdomar mer delaktiga i
bygdegården och all verksamhet som föreningen bedriver.
Föreningen erhöll Bygdegårdarnas Riksförbunds
Ungdomsdiplom
Vi hoppas att alla barn och Ungdomar känner sig välkomna till
Bygdegårdens alla aktiviteter.

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!

Virvel och vinda
kjhkhlkhkhkhkhclkhlchllxhlhlclhclhlclh

MILJÖDIPLOM

Enångers medverkan i Bygdegårdarna Riksförbund
Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt består av 60 Bygdegårdar.
Enångers Bygdegård har tidigare varit representerad i
distriktsstyrelsen genom ordförande (Ingemar Sandehult)
och som sekreterare (Marie Sandehult).
Vid stämman 6 april i år, valde både Ingemar och Marie
att lämna sina platser i distriktsstyrelsen för att frigöra tid
till andra uppdrag. Båda sitter dock kvar i
distriktsstyrelsen som suppleanter, och Enångers
Bygdegård har genom detta fortfarande en bra kontakt
med distriktsstyrelsen.
Både Ingemar och Marie kommer, som två av fyra,
representera distriktet på riksstämman den 30 maj-2 juni.

Under våren blev Bygdegårdsföreningen även ”belönad”
med Bygdegårdarnas Riksförbunds miljödiplom, för det
arbete som läggs ned i bygdegården, i syfte att vara så
miljövänliga som möjligt. Detta är vårt första Miljödiplom,
och det finns fler, så vi arbetar vidare med detta viktiga
arbete, som bedrivs bland annat med sopsortering,
miljövänliga rengöringsmedel mm.
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Det som händer, händer i Enånger…..
Juni Juli

2 juni

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

4 juni

Styrelsemöte
Enångers Bygdegårdsförening

9 juni

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

13 juni

Välkomstprogram för galeasen Albanus kl. 17:30
Borka Brygga
Medeltidskonsert i Enångers Gamla Kyrka kl. 18:30
Info www.pilgrimstid.nu
Arr: Pilgrimstid, Visit Glada Hudik, Hudiksvalls
kommun

16 juni

Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 *
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

16 juni

Kännadagen kl. 11:00
Gudstjänsten börjar kl. 11:00. Kyrkokören medverkar
– se mer på sid 5
Arr. Enångers Hembygdsförening

21 juni

Midsommarafton kl. 12:00-ca 15:00
Traditionellt midsommarfirande på Tallmon
Arr: Lindefallets Sportklubb

23 juni

Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 *
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

Juli Augusti
8 juli

Bygdevandring kl. 18:30
Kolarkojan i Sättra, stenmuren Stensätter, husgrund
Änga skola
Samling vid Coop-parkeringen, Enånger.
Ta med egen fikakorg, något att sitta på & ev
myggmedel.
Arr: Enångers Hembygdsförening

13 juli

Träbåtens Dag (Knalleförsäljning)
Borka Brygga
Arr: Enångers Båtsällskap

14 juli

Barn- och Ungdomscafé kl. 13:00-15:00 *
De barn- och ungdomar som önskar hjälper till på
cafét på Bygdegårdens sommarloppis
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

15 juli

Bygdevandring kl. 18:30
Vedmoraklappern, skyddad skog
Samling vid Coop-parkeringen, Enånger.
Ta med egen fikakorg, något att sitta på & ev
myggmedel.
Arr: Enångers Hembygdsförening

21 juli

Barn- och Ungdomscafé kl. 13:00-15:00 *
De barn- och ungdomar som önskar hjälper till på
cafét på Bygdegårdens sommarloppis
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

22 juli

Bygdevandring kl. 18:30
Våtnäs Fiskeläge
Samling vid Coop-parkeringen, Enånger.
Ta med egen fikakorg, något att sitta på & ev
myggmedel.
Arr: Enångers Hembygdsförening

24 juni

Start för vandring längs Stråsjöleden kl. 09:00
Enångers Gamla Kyrka
Info www.pilgrimstid.nu

26 -27 juni

Inflyttning inför LångLoppis 2019

28 juli

29 juni-31 juli

LångLoppis öppnar portarna
Alla dagar from 29 juni till 31 juli; kl. 11:00-15:00 samt
kvällsöppet på onsdagar fram till kl. 19:30
Enångers Bygdegård
Arr. Enångers Bygdegårdsförening

Barn- och Ungdomscafé kl. 13:00-15:00 *
De barn- och ungdomar som önskar hjälper till på
cafét på Bygdegårdens sommarloppis
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

4 augusti

30 juni

Barn- och Ungdomscafé kl. 13:00-15:00 *
De barn- och ungdomar som önskar hjälper till på
cafét på Bygdegårdens sommarloppis
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 *
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

9 aug

Back to the 50’s kl. 18:00-01:00
Arr: Bölans Byaförening

11 augusti

Barn- och Ungdomscafé kl. 17:30-19:30 *
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

12 aug

Musikkväll med Sotare & Kolbullar kl. 18:30
Vildmarksbyn, Ångersjön, se sid 5
Arr. Enångers Hembygdsförening

* Barn- och ungdomsverksamheten bedrivs helt ideellt av ett antal föräldrar
(som behöver bli fler). Sommarens café kan komma att ställas in vid något
tillfälle om vi inte har någon som kan ansvara för det ett visst datum p g a
semestrar mm.

Juli
1 juli

7 juli

Bygdevandring kl. 18:30
Haakon Gullessons boplats, Vildmarkspionjären
Samling vid Coop-parkeringen, Enånger.
Ta med egen fikakorg, något att sitta på & ev
myggmedel.
Arr: Enångers Hembygdsförening
Barn- och Ungdomscafé kl. 13:00-15:00 *
De barn- och ungdomar som önskar hjälper till på
cafét på Bygdegårdens sommarloppis
Enångers Bygdegård
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

18 aug

Familjedag – mer information kommer – se sid 6
Enångers
Bygdegård
PåsklovsLAN
sker
i samarbete med Super
Arr: Enångers Bygdegårdsförening

Vårt
Heroes
In Training.
25 augusti
Barn- och Ungdomscafé kl. 13:00-15:00
Enångers Bygdegård

Information kring
anmälan mm kommer på
Arr:kostnader,
Enångers Bygdegårdsförening
Facebook
så snart
allt (utan
är klart.
31 aug
Lyskväll
fyrverkerier)
Underhållning i restaurangen
Borka Brygga
Varmt välkomna!
Arr: Enånger Båtsällskap

