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Musikshow
– ”Hon är jag”
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Den 25 oktober är det dags igen – för en underbar kväll med
god mat och en härlig show med musik att minnas och njuta av.
Kvällens program
18:00
Förrätt
Toast Skagen
Varmrätt
Lax, kokt potatis och romsås
19:00
Showen börjar
I pausen
Kaffe och chokladmousse
Allt detta för endast 395:-/person.
Biljetter köper ni genom www.tickster.se (sök på Enånger)
Eller genom att kontakta marie.sandehult@gmail.com

Vi har tidigare njutit av Cecilia Kyllinges ensemble i följande shower;
 Bjällerklang – en 50, 60, 70 tals show om julen – spelades den 23 november 2018
 Säg Algots det räcker – spelades den 3 april 2018
 Gryning – tid för goda nyheter – spelades 14 oktober 2017
 Så vill jag bli – en hyllning till Björn Afzelius – spelades 5 september 2016

Ett samarrangemang
mellan Enångers
Bygdegårdsförening,
Enånger Bed and
Breakfast och Enångers
kommun

www.enanger.se är adressen till en
hemsida som Enångers hembygdsförening
administrerar, med hjälp av ideella krafter.
Hembygdsföreningen vill att denna
hemsida ska vara för hela Enånger, dvs för
alla fina platser som finns, för alla
organisationer och företag, för all service
som finns i byn och….. Ja, allt det fina som
Enånger har att erbjuda. Allt arbete med
hemsidan görs ideellt och för att innehållet
ska bli så bra som möjligt, behövs det idéer,
fakta, texter och bilder från många.
Om du har material till hemsidan, oavsett
vad – maila det till enanger.se@gmail.com

Enångers förskola har för andra gången blivit certifierade
genom Grön Flagg som är Håll Sverige Rents program kring
lärande om hållbar utveckling för barn och unga.
Förskolan har valt ut tre områden som de vill lägga extra fokus på.
Skräp & Avfall, Livsstil & Hälsa och Djur & Natur.
I mitten på maj var det åter igen dags för förskolan att ha sin årliga ”skräpplockardag”.
Alla barn och pedagoger tog en promenad runt byn och hjälptes åt att städa och plocka
upp skräp från marken, för att sedan gå till återvinningsstationen och sortera det på
rätt ställe. Förskolan arbetar aktivt utifrån läroplanen med att barnen på ett lustfyllt
sätt ska få intresse och förståelse för och vara rädda om vår natur och miljö. Vi b.la
komposterar våra fruktskal som blir till ny odlingsjord, odlar grönsaker som vi sedan
kokar soppa på, sorterar vårt papper och skräp mm. Vi jobbar tillsammans för en god
miljö!

Fler som plockar skräp….. Vissa inlägg på Facebook blir det
mycket synpunkter på – inte alla enbart positiva, och vissa inlägg
får väldigt dålig respons. Ett inlägg som fick väldigt stor respons,
och bara positiv, var Lisa Steens inlägg där hon den 13 maj i
Enångersgruppen berättade om hur mycket skräp hon hittat
under en insamlingsrunda….

Jättebra initiativ och roligt att det uppskattades av så
många. Sedan skulle man ju kunna önska, att vi tänkte
efter före – så att det skräpet aldrig hamnar på
backen…..

Det finns kanske en Eldsjäl i oss alla ?!? Och, vad är en Eldsjäl?
Enligt Wikipedia beskrivs en eldsjäl enligt följande:
Eldsjäl är en person som har en brinnande entusiasm för något.
Eldsjälen engagerar sig ofta ideellt för en ideell förening eller för en egen
sak och anser att något är såpass viktigt att det är värt att lägga ner sin tid
och sitt liv för att förbättra eller arbeta med det.
I alla föreningar, finns det eldsjälar, och alla drar ett lass, stort eller litet, för
att verksamheten i föreningen ska snurra på. I detta nummer får vi läsa om
eldsjälar i Enånger, som verkar utanför Enångers gränser…..

Byutvecklingsarbete i Gambia med Hälsingegruppen (HG)
Gambia har många vänner i Enånger. En hel massa generösa och goa människor som har skänkt allt från granrisbockar vid julmarknaden till
blomplantor och babyfiltar vid försäljningen på Träbåtens dag. Dessutom har försäljning av olika ting gett klirr i kassan tack vare just er
Enångersbor och allt har oavkortat gått till en liten by i Gambia.
Hälsingegruppen (HG) är en lokalgrupp i den centrala organisationen Gambiagrupperna (GG). Det mesta av HG:s arbete består i att samla pengar
till olika byutvecklingsprojekt som drivs av GG och den gambiska systerorganisation Future In Our Hands (FIOH). Vill du veta mer se
www.gambiagrupperna.org
HG:s styrelse består av ett gäng eldsjälar som årligen åker till Gambia för att besöka vår kontaktby och tillsammans med personalen på FIOH
diskutera och planera framtida projekt.
I januari reste Hälsingegruppens styrelse, vinterbleka och förväntansfulla, återigen till Gambia. Även denna gång besökte vi vår kontaktby Sare
Sarjo som är en liten by långt ute på landsbygden. Som alltid fick vi ett underbart mottagande med kära återseenden men också tråkiga nyheter.
Vattenpumpen hade slutat fungera vilket gjorde det svårt för att inte säga omöjligt för skolträdgården att överleva. Dock blev vi glada över att se
den fina lärarbostaden, som HG med hjälp av bl a er Enångersbor, samlat pengar till och låtit bygga. Lärarbostaden har inneburit att lärare gärna
vill tjänstgöra i Sare Sarjo, vilket inte var fallet tidigare.
Efter två dagar i Sare Sarjo packade vi om och begav oss med bil och färja över Gambiafloden till norra banken och vår nya kontaktby Maria
Samba Nyado, även här fick vi ett fantastiskt hjärtligt mottagande. Vi blev lättade då vi såg en jättefin skola och även en bra lärarbostad,
vattentillgången såg också ut att vara ok så vad skulle vi kunna bidra med? Det vi såg och det som framkom var problem med avskogning och
ökenutbredning. Så, vad skulle då vara bra? Jo, en plantskola! Tillsammans med byrådet och FIOHs team bestämde vi att starta en plantskola.
Först måste då ett rejält staket byggas för att förhindra boskapen att trampa ner och äta upp plantorna. Där är vi nu, insamlingsarbetet har
startat och kommer att fortsätta tills vi är i hamn. Vi ser fram emot att tillsammans med Maria Samba Nyados bybor slå ner stolparna till staketet
och plantera trädplantor och se vad träd kan generera.
Hoppas vi ses på nåt av HG:s evenemang och du som vill gå med i HG kan kontakta Ann-Britt Heinemann Jallow tel:0709 396699 eller Katarina
Heinemann Norén tel: 0738 144524
Vill du ge ett bidrag till plantskolan kan du swisha till 0702 470291 (Åke Norén, kassör) eller bankkonto Hälsingegruppen 9022 265 0461
Önskar er alla en trevlig sommar// Hälsingegruppen

Familjedag på Enångers Bygdegård
Söndagen den 18 augusti är det återigen för föreningens Familjedag. I år har vi tänkt göra det på ett delvis lite
annorlunda sätt.
Tanken är att dagen börjar med en tipspromenad i omgivningarna kring Bygdegården. Stigen/vägen kommer att vara
väl utmärkt och kantas av en tipspromenad OCH, OM bygdegården får som vi önskar, olika föreningar som på ett eller
annat sätt visar/berättar om sin verksamhet.
Alla detaljer är inte klara i skrivande stund, men klart är att bygdegårdsföreningen behöver fler föreningar som vill vara
med. Du som representerar en förening – ta chansen att med stora eller små resurser, visa upp din förening och
samtidigt få en trevlig dag. Det är kostnadsfritt att vara med, och promenaden avslutas på Bygdegårdens parkering där
det finns möjlighet att köpa lunch eller bara fika, och leka en stund. Mer detaljinfo kommer på Facebook och med
affischer, men, som sagt, vi behöver få reda på vilka föreningar som vill vara med och planera den här dagen. Allt är
möjligt 😊. Vill du anmäla ”din” förenings intresse eller veta mer – kontakta Ingemar på 070-7720033.
Hoppas vi ses!
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En tumme betyder så mycket!

I förra numret av Bygdebladet skapade vi en ny rubrik, ”En tumme betyder så mycket” och det är lite roligt att se vilka inlägg som får
mest respons.
Alla har inte heller Facebook och för dem kan det kanske vara lite roligt att få ta del av vår ”tumstatsitiken”, denna gång för perioden
februari -april 2019. Vi vill härmed dela med oss av vilka inlägg som varit populärast, och ”vinnare” med flest ”tummen upp” denna
period är:
Monica och Silvernålen 26 februari (98 tummar och andra glädjeutrop)
Ungdomsdiplom 12 april (65 tummar)
Om årsmötet och Monica Fredriksson 25 feb (51 tummar)
Många som gillar Bygdegården på FB 6 mars (49 tummar)
Cupcakes med Barn- och Ungdomscaféet 10 februari (47 tummar)
Lagad lampa i högt tak 10 mars (46 tummar)
Barnteater Virvel och Vinda 15 febr (45 tummar)
Arbetsdag 4 maj (44 tummar)
500 gilla markeringar passerats 13 april (43 tummar)
MiljöDiplom 27 april (40 tummar)
En ”tumme upp” (eller hjärta eller leende eller någon annan symbol) betyder ju inte alltid att man tycker att det som hänt i inlägget är
bra ( t ex när det skrev om branden) men det betyder i alla lägen att man bryr sig om det som skrivs, och det ger så mycket energi
tillbaka.
Alla kan inte göra allt, vi gör alla så mycket vi orkar, men att trycka på en tumme upp, är en liten insats för den som gör det – men en
stor energiboast för bygdegårdens aktiva.
Tack för alla tummar, glada gubbar, hjärtan och alla andra inlägg!!!!
Just ”din” tumme kan vara avgörande för att vi orkar kämpa vidare!
”Vinnande” inlägg denna gång, med stor marginal, är inlägget om den utmärkelse som Monica fick (mycket välförtjänt) i samband
med Årsmötet – se mer på sid 3.

Sommarens LångLoppis är ett av Bygdegårdens
största ”projekt” under året. En underbart härlig
folkfest – då folk besöker Bygdegården flera gånger
under samma månad för att se om det ”kommit in”
några nya fynd.
Det är ett härligt och positivt gäng av eldsjälar som ser
till att Loppisen alltid är bemannad och att det även
finns kaffe och gofika när energinivån sjunker……
Loppisen är också en välkommet bidrag till
föreningens ekonomi, och alla som kommer och
fyndar bidrar med 10 % av varans pris till
bygdegårdsföreningen.

Har du något att skänka till Bygdegården,
som bygdegårdsföreningen kan sälja och
tjäna en slant på?
Vi tar gärna emot hela och rena saker, och
säljer för föreningens bästa 😊
Hör av dig så att vi kan komma överens om
när du bäst kan lämna dina alster.
Marie.sandehult@gmail.com eller
per tel 070-3348126

Vatten, Avlopp & Värme!

VA & Energiteknik hjälper privatpersoner, samfälligheter, lantbruk och företag
med helhetslösningar inom vatten, avlopp och värme.
Typ av tjänster:
- Värmepumpar
- Vattenrening / Vattenfilter
- Kompletta pumpanläggningar
- Minireningsverk
- VVS-arbeten
- ROT-arbeten och rörinstallationer
- Byte av varmvattenberedare
- WC-stolar och blandare
Kontakta oss för mer info!

