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Nytt kring Bygdegårdens lokaler 
 

Bygdegården är stor och kräver regelbundet underhåll, diverse 
reparationer och utveckling för att leva upp till all verksamhets 
önskemål. 
I höst har vi målat fasaden som är längst bort från vägen. Denna 
gång fick vi köpa tjänsten, men övriga delar av huset är målat helt 
med ideella krafter.  Utan alla eldsjälar som har hjälpt till – hade vi 
inte klarat att underhålla fasaden. Ännu återstår en omålad del – 
ovanför stora entrén, men sedan är målet att vi ska försöka måla en 
sjundedel per år, för att på så sätt hålla huset i bra skick, 
förhoppningsvis med ideella krafter. Kan vi underhålla byggnaden 
med ideella krafter, finns det mer utrymme för aktiviteter. 
 
Stora delar av avloppsstammen utomhus är nygrävd och 
renoverad. Styrelsen hoppas genom denna investering att vi ska 
slippa det tidigare återkommande problemet med avloppsvatten i 
källaren på höstarna. 
I skrivande stund installeras tre nya dörrar, till lilla salen, till 
lägenheten och till källarlokalen. 
 
Ett nytt brand – och inbrottslarm är också installerat, kopplat till 
årets nya kodlås. Förhoppningsvis slipper vi nu ”pipet” från de 
gamla brandvarnarna som inte var helt synkade med varandra. 
Även nya utomhusplafonder vid stora entrén är installerade. 
Allt för en tryggare och mer lättillgänglig bygdegård. 
 
Nästa mål är att vi ska kunna renovera/fräscha upp köket med mer 
ändamålsenlig inredning. 
Även stolarna i stora salen behöver bytas och på sikt är även 
badrummen i behov av upprustning. 
Kan du eller ditt företag hjälpa till med någon del, i smått eller 
stort, är det otroligt värdefullt! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enångers 

Bygdeblad 
Ett höstlov fullt med aktiviteter!!!!! 

Det blev ett intensivt höstlov för styrelsen och övriga som hjälpte 
till med alla aktiviteter. 
 
Under två kvällar visade Bygdegårdsföreningen gratis Bio, en för 
de yngre och en för de lite äldre ungdomarna. 
Filmkvällen för de yngre var välbesökt och filmen lockade fram 
många skratt, både bland barn och vuxna. 
Den andra kvällen var det tyvärr lite mer glest mellan besökarna. 
 
Föreningen hoppas kunna ha Bio som en återkommande aktivitet 
på alla skollov. 
 
Efter biokvällarna följde en heldag med LAN för 7-11 åringar och 
därefter ett dygnsLAN för 11-15 år. 
 
Jätteroligt att det kom så pass många på DygnLANet, och 
styrelsen uppskattar verkligen att vi fick hjälp av Andreas, 
Mattias, Jonathan och Erik. Utan er kunskap hade vi inte 
kunnat genomföra denna aktivitet. Stort tack!!! 
 
Roligt att det även kom långväga deltagare från bland annat 
Delsbo. 
 
Nu har vi haft premiär, och nu vet vi att vi har bra utrustning och 
bra kapacitet för att ha LAN vid flera tillfällen. För att det ska 
fungera optimalt behöver kapaciteten utökas under tiden när det är 
LAN (vilket vi hade gjort inför denna vecka) – så en viss 
framförhållning behövs – men annars är det bara att köra. 
 
Bygdegården har kunnat erbjuda dessa aktiviteter helt gratis 

genom bidrag från Hudiksvalls Kommun och genom ideellt arbete.  
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Missa inte alla härliga 
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kommer – se sidan 6 –  

och fler idéer finns… 
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Nytt kring Bygdegårdens lokaler 
 

Bygdegården är stor och kräver regelbundet underhåll, diverse 
reparationer och utveckling för att leva upp till all verksamhets 
önskemål. 
I höst har vi målat fasaden som är längst bort från vägen. Denna gång 
fick vi köpa tjänsten, men övriga delar av huset är målat helt med 
ideella krafter.  Utan alla eldsjälar som har hjälpt till – hade vi inte 
klarat att underhålla fasaden. Ännu återstår en omålad del – ovanför 
stora entrén, men sedan är målet att vi ska försöka måla en sjundedel 
per år, för att på så sätt hålla huset i bra skick, förhoppningsvis med 
ideella krafter. Kan vi underhålla byggnaden med ideella krafter, finns 
det mer utrymme för aktiviteter. 
 
Stora delar av avloppsstammen utomhus är nygrävd och renoverad. 
Styrelsen hoppas genom denna investering att vi ska slippa det 
tidigare återkommande problemet med avloppsvatten i källaren på 
höstarna. 
I skrivande stund installeras tre nya dörrar, till lilla salen, till 
lägenheten och till källarlokalen. 
 
Ett nytt brand – och inbrottslarm är också installerat, kopplat till årets 
nya kodlås. Förhoppningsvis slipper vi nu ”pipet” från de gamla 
brandvarnarna som inte var helt synkade med varandra. 
Även nya utomhusplafonder vid stora entrén är installerade. 
Allt för en tryggare och mer lättillgänglig bygdegård. 
 
Nästa mål är att vi ska kunna renovera/fräscha upp köket med mer 
ändamålsenlig inredning. 
Även stolarna i stora salen behöver bytas och på sikt är även 
badrummen i behov av upprustning. 
Kan du eller ditt företag hjälpa till med någon del, i smått eller stort, 
är det otroligt värdefullt! 
  

 

 

Ett stort tack också till alla andra, 

Ingemar, Lisbeth och Ann-Sofie 

som på något vis har bidragit till 

denna vecka i ungdomens 

tecken!” 

Kanske får styrelsen ”hjälp” i 

framtiden med mer 

ungdomsverksamhet, se sid 5 
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Annonspriser i 

Bygdebladet 

Helsida 1200:- (2400:-) 

Halvsida 700:- (1400:-) 

Fjärdedel 400:- (800:-) 

Åttondel 250:- (500:-) 

Sextondel 150:- (300:-) 

Priset avser ideella 
föreningar.  
Pris inom parantes avser 
privatpersoner eller företag.  
 
Medverkan i kalendariet – 
gratis för ideella föreningar i 
mån av plats. 
Övriga 100:-/aktivitet och 
datum. 

 

Annonspriser i 

Bygdebladet 

Helsida 1200:- (2400:-) 

Halvsida 700:- (1400:-) 

Fjärdedel 400:- (800:-) 

Åttondel 250:- (500:-) 

Sextondel 150:- (300:-) 

Priset avser ideella 
föreningar.  
Pris inom parantes avser 
privatpersoner eller företag.  
 
Medverkan i kalendariet – 
gratis för ideella föreningar i 
mån av plats. 
Övriga 100:-/aktivitet och 
datum. 

Aktuell lista: 

Januari Monica Andersson 

Februari Thomas och Lena Ullmark 

Mars  Sara och Bosse Eriksson 

April Bertil Eriksson 

Maj  Monica Fredriksson 

 Inger Söderlund 

Juni Malte Åkerlund 

 Bernt Åkerlund 

Juli Saknas 

Augusti Johannes Dahlström 

September Lasse och Elvy Sjödin 

Oktober Linda Englin 

November Hasse Pettersen 

December Lasse och Elvy Sjödin 

 

Månadsvärdar! 

Det är med stolthet styrelsen kan konstatera att vi nu 
har en komplett lista med månadsvärdar för årets 
samtliga månader!  

Målet är att vår bygdegård ska sjuda av aktiviteter, för 
ung som gammal. Mycket aktiviteter sliter på huset, 
och det är viktigt att lokalerna besiktigas efter varje 
uthyrningstillfälle, för att säkerställa att allt är helt och 
rent inför kommande hyresgäster. 

Här gör månadsvärdarna en storartad och ovärderlig 
insats! Vill Du också hjälpa till?! Hör av dig till någon i 
styrelsen. 

Varmt välkomna till våra nya månadsvärdar och ett 
stort tack till er som fortsätter att hjälpa till, år från år. 
Vad vore vår bygdegård utan Eldsjälar som ni ….. 

Månadsvärdar! 

Det är med stolthet styrelsen kan konstatera att vi nu har en komplett lista med månadsvärdar för årets 
samtliga månader!  

Målet är att vår bygdegård ska sjuda av aktiviteter, för ung som gammal. Mycket aktiviteter sliter på huset, 
och det är viktigt att lokalerna besiktigas efter varje uthyrningstillfälle, för att säkerställa att allt är helt och 
rent inför kommande hyresgäster. 

Här gör månadsvärdarna en storartad och ovärderlig insats! Vill Du också hjälpa till?! Hör av dig till någon i 
styrelsen. 

Varmt välkomna till våra nya månadsvärdar och ett stort tack till er som fortsätter att hjälpa till, år från år.  

Aktuell lista: 

Januari Monica Andersson 

Februari Thomas och Lena Ullmark 

Mars  Sara och Bosse Eriksson 

April Bertil Eriksson 

Maj  Monica Fredriksson och Inger Söderlund 

Juni Malte Åkerlund och Bernt Åkerlund 

Juli Saknas 

Augusti Johannes Dahlström 

September Lasse och Elvy Sjödin 

Oktober Linda Englin 

November Hasse Pettersen 

December Lasse och Elvy Sjödin 

 

 

 

 

Bygdegårdsföreningens ordförande har ordet…. 

Sommaren vi hade var verkligen fantastisk men frågan är om inte hösten varit lika 

suverän. 

Dels har vi haft ett otroligt väder (gäller kanske inte skoter- och skidåkare), men vi 

har haft både varmt och myggfritt. Dessutom har bygdegården lyft sig ännu ett 

snäpp. Vi har nu, nästan, gått igenom fasaden så att den står emot väder och 

vind. Lite är kvar att måla och något snickeri behöver bytas ut. Trots att det är så 

otroligt få som visar intresse för bygdegårdens underhåll så ligger vi i fas med vår 

sjuårsplan. Något som inte syns, men ändå är åtgärdat, är avloppsnätet. Allt 

utomhus är bytt. Näst i tur står toaletter, kök och ev. duschar. Ovanpå det ska vi 

försöka byta alla stolar och en del bord. 

Förstå att det bränner pengar. Men pengar är inte vårt stora problem utan det är 

de ideella arbetskrafterna. Vi är alldeles för få för att hålla denna standard på vår 

gemensamma bygdegård och samtidigt skapa ett intressant programinnehåll. Så 

känner du uppskattning för att gården finns för gammal och ung så hör av dig och 

lägg några frivilliga arbetstimmar. Skulle verksamheten upphöra är vi alla, och 

framförallt våra barn, förlorare. 

   Ingemar Sandehult 
   Ordförande  

Enångers Bygdegårdsförening 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vad vore vår bygdegård utan 
Eldsjälar som ni ….. 
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TomteLoppis 2018 
 

I fjol var det premiär för Bygdegårdens TomteLoppis. I år 
var det andra gången och nu kan man väl nästan kalla det 
för tradition? 
 
Ett tiotal personer sålde sina Loppisalster, alla med 
anknytning till julen, och lika många knallare sålde sin 
hemslöjd, alltifrån fårskinn, och träleksaker till hembakat 
och hemkokta salvor. Många skänkte julsaker som 
bygdegården fick sälja för egen räkning. Stort tack! 
 
Bygdegården skötte kaffeserveringen och sålde lotter – 
allt för att stötta bygdegårdens verksamhet – och vi 
Bygdegårdsföreningen tackar alla som bidrog med fina 
vinster i paketlotteriet, bland annat 

• Katarinas Keramik 

• LillAnna’s 

• Enångers Bygdegårdsförening 

• Hälsinglands Fastighetsbyrå 

• Karin Blomberg 

• Åke Bergman 

• Sigrid Hofverberg 

• Coop Enånger 
 
Bygdegårdsföreningen  
vill tacka alla som på  
något sätt bidrog till en  
fin helg med mycket  
julkänsla, såväl besökare  
som knallare, alla som  
hjälpte till runt omkring,  
alla som sålde loppisalster,  
alla som hjälpte till att städa  
och……  
 
Allas insats är såååå  
värdefull! Tack! 
 
 

 Öppet möte på Bygdegården i oktober 
 

Vi var ett dussintal, med relativt hög medelålder, som träffades på det öppna mötet som Bygdegårdsföreningen bjudit in till.  
 
Mötet hade ingen egentlig agenda, utan var, precis som rubriken säger, ett ”öppet möte” för att diskutera ev. 
problem/frågeställningar runt Enånger. 
 
Bland ämnena som diskuterades var Byavakt en fråga, och vi har en förhoppning om att aktiviteten i gruppen kommer att öka 
framöver, när vi får hjälpa av Jockes Backficka. 
 
Vi pratade även om uthyrning, om föreningens regelverk för att man ska få hyra, behovet av besiktning efter uthyrning mm. 
 
Bygdegårdsföreningen vill att bygdegården ska vara öppen för alla, oavsett ålder, så länge man har fyllt 18 år (vilket krävs för att 
man ska få hyra lokalen). Reglerna för uthyrning ses hela tiden över och förändras utifrån behovet. 
 
Föreningen är också mån om att det ska finnas aktiviteter för alla på ”byn”. I dagsläget har föreningen svårt att nå/hitta aktiviteter 
för ungdomar/tonåringar.  
 
Under hösten har ett förhoppningsvis framgångsrikt samarbete skapats mellan styrelsen och ett antal föräldrar och vi hoppas på 
att detta ska leda till en massa nya och spännande aktiviteter så att Bygdegården blir det vi hoppas på – ett bygdens hus – för alla! 

 

Byavakt får förstärkning från Jockes Bakdörr 

I ett försök att stärka och aktualisera Byavakterna, 

och även säkerställa att vår Byavaktsväska cirkulerar 

runt som det är tänkt, har styrelsen bett Jocke om 

hjälp. Jocke har lovat att vara lite av en 

”sambandscentral” och här kommer lite information 

från Jocke; 

Jag vill gärna bidra till att säkra kontinuiteten i 

byavakternas verksamhet. Jag har fått i uppgift att se till 

så att den väska som behövs för vaktuppdraget, varje 

vecka lämnas vidare till den grupp som då tar över 

ansvaret. Räkna med att jag ringer för att kolla, i första 

hand på den speciella byavaktstelefonen! 

Snart har det gått tre år sedan jag flyttade hem kiosken 

och öppnade Jockes Bakdörr på Militärvägen 18 (Brogård 

eller ”Frankens”). Ofta har jag öppet hela dagarna, från 7 

till 22. Säkrast är det öppet före tio och efter 16, men 

eftersom jag måste kombinera kiosken med andra 

engagemang tvingas jag ibland också göra avsteg från 

det. 

Administrativa uppgifter som det jag nu ska hjälpa 

byavakterna med går ofta bra att kombinera med jobbet i 

kiosken. Ni får också gärna lämna och hämta väskan i 

Bakdörren om det är lämpligare än att stämma träff med 

någon från nästa grupp, bara ni meddelar nästa grupp att 

väskan finns hos mig. 

Välkommen till Jockes Bakdörr, både byavakter och alla 

andra! 

Hälsningar från Jocke Westlund, 070-534 88 15 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Det som händer, händer i Enånger….. 

 

 

  

 

 

December - Januari 
 
2 dec Skyltsöndag hos Katarina Isakssons 

Keramik 11:00-15:00 
 Därefter öppen verkstad alla söndagar 

fram till jul, 11:00-15:00 
 

8 dec Tomtemys i Långvind 
kl. 15:00-18:00 
Möt troll, tomtar och småknytt i skogen. Titta 
in i tomtens stuga och se vad han pysslar med 
inför julen. Stigen är upplyst av marschaller och 
lyktor. Fri entré – ingen anmälan. 
Alla är hjärtligt välkomna 
Långvindsbruk 
Arr. ”Tomtemys i Långvind” och Bölans 
Scoutkår 

 

9 dec Julkortstillverkning 
kl. 15:00-17:00 
Gör dina egna julkort – Fri tillgång till mycket 
material. Fika med lussebulle ingår.  
100:-/vuxen, 50:-/barn 
Enångers Bygdegård 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening 

 

12 dec Tillverkning av julgransprydnader till 
Bygdegårdens gran – med årskurs 3 
kl. 09:00-11:00 
Vi behöver hjälp av någon/några fler vuxna 
under denna förmiddag 
Enångers Bygdegård 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening 
 
 

 

5 januari Trettonaftondans 
 Pub-kväll på Bygdegården med dans till ”The 

Haj Hats” 
 För information Sofia Andersson 070-624 35 00 
  

19 januari Start Studiecirkel – Laga Thailändsk mat  
 Kl. 14:00-17:00 (se sid 6) 

Enångers Bygdegård 
Arr: Enångers Bygdegårdsförening 

 

19 januari Thailändsk middag på Bygdegården 
 Kl. 17:00 
 Två olika varmrätter att välja på samt kaffe 

och hembakt. 150:- 
 Anmälan senast 16 januari till 

marie.sandehult@gmail.com 070-3348126 
Enångers Bygdegård 
Arr: Enångers Bygdegårdsförening 

 

20 januari Start Studiecirkel ”Sy dina egna påslakan” 

Kl. 10:00-16:00 (se sid 6) 
Enångers Bygdegård 
Arr: Enångers Bygdegårdsförening 
 

 

 

 

Januari - Februari 
 
Onsdagar Gympa för barn födda -12-13  

Enångers gymnastikhall 
Arr. Enångers Gymnastikförening 

 
Torsdagar Herrgympa, kl. 19:45-21:00 

Enångers gymnastikhall 
Arr. Enångers Gymnastikförening 

 
Söndagar Yinyoga, kl. 18:00-19:15 

Enångers Bygdegård 
Arr. Enångers Gymnastikförening 
 
 

2 februari Studiecirkel del 2 -– Laga Thailändska mat  
 Kl. 14:00-17:00 (se sid 6) 

Enångers Bygdegård 
Arr: Enångers Bygdegårdsförening 

 
2 februari Thailändska middag på Bygdegården 
 Kl. 17:00 
 Två olika varmrätter att välja på samt kaffe 

och hembakt. 150:- 
 Anmälan senast 29 januari till 

marie.sandehult@gmail.com 070-3348126 
Enångers Bygdegård 
Arr: Enångers Bygdegårdsförening 

 
9 – 10 febr Studiecirkel Tvåändssticking 

Kl. 09:00-15:00 (se sid 6) 
Enångers Bygdegård 
Arr. Enångers Bygdegårdsförening 

 
10 februari Studiecirkel (II) ”Sy dina egna påslakan” 

Kl. 10:00-16:00 (se sid 6) 
Enångers Bygdegård 
Arr: Enångers Bygdegårdsförening 

 
25 februari Årsmöte Enångers Bygdegårdsförening 
 Kl. 18:00 (se sid 5) 
 Enångers Bygdegård 
 Arr. Enångers Bygdegårdsförening 

Ytterligare en verksamhet som finns i Bygdegården 

men som inte gör så mycket väsen av sig, 

utom när det dunkas i vävstolarna 

Enånger-Njutångers Vävstugeförening 

träffas varje tisdag kl. 9.00 - 12.00 

Vi håller till i källarlokalen.  Sommaruppehåll juni-juli-augusti 

 

Är du intresserad av vår verksamhet eller vill veta mer, hör 

gärna av dig –  

Kontaktperson Christine Berglund 0706 97 96 56 
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Det som händer, händer i Enånger….. 

 

 

  

 

 

Mars 
 

2 mars Studiecirkel del 3 -– Laga Thailändsk mat  
 Kl. 14:00-17:00 (se sid 6) 

Enångers Bygdegård 
Arr: Enångers Bygdegårdsförening 

 
2 mars Thailändsk middag på Bygdegården 
 Kl. 17:00 
 Två olika varmrätter att välja på samt kaffe 

och hembakt. 150:- 
 Anmälan senast 26 februari till 

marie.sandehult@gmail.com 070-3348126 
Enångers Bygdegård 
Arr: Enångers Bygdegårdsförening 

 
10 mars Start Studiecirkel - Nålbindning 
 Kl. 14:00-17:00 (se sid 6) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn- och ungdomsverksamhet 

Vi har många aktiviteter på vår bygdegård, för gammal 

och ung, men styrelsen behöver hjälp av fler, för att 

kunna ha ännu mer aktiviteter. Helst vill vi ha föräldrar 

engagerade, eftersom ni föräldrar är specialister på vad 

barnen önskar…. 

Under hösten har ett antal föräldrar träffats för att 

undersöka möjligheten att i Bygdegårdsföreningens regi 

skapa återkommande verksamhet för barn och 

ungdomar. 

Styrelsen ser med spänning fram emot gruppens idéer. 

”Föräldragruppen” består av AnnSofi Stark, Elisabeth 

Burman, AnnSofi Oscarsson, Hanna Lindqvist, Anneli 

Johansson och Anneli Jonsson. 

 

 
 

 

Bygdegårdsföreningens Årsmöte 

den 20 februari kl. 18:00 
 

På Årsmötet bjuds förutom sedvanliga 

årsmötesförhandlingar även på kaffe och 

smörgåstårta. 

 

Ett Årsmötes innehåll styrs till stor del av 

stadgarna, och en stor fråga är valet av styrelse 

och revisorer. 

 

Föreningen saknar i dagsläget en valberedning. Det 

uppkommer till och från diskussioner på Facebook 

om styrelsen, och är du själv intresserad av att 

jobba aktivt i föreningen eller känner du någon 

annan som du vill föreslå? 

Hör gärna av dig till styrelsen. I brist på 

valberedning förbereder styrelsen alla handlingar 

även om valet givetvis sker på mötet. 

 

Årsmötet är viktigt! Vi hoppas att du och alla 

andra gör vad ni kan för att komma på Årsmötet, 

oavsett om du vill ha en förändring eller om du vill 

rösta på nuvarande styrelse.  

 

Enångers Bygdegårdsförening är en ideell förening 

med demokratisk värdegrund. Alla beslut om 

verksamhet och byggnad mm fattas av styrelsen 

eller på Årsmötet.  

 

Styrelsen tar gärna emot åsikter och svarar på 

frågor, oavsett om de kommer via Facebook, mail 

eller telefon, men det är på våra möten som 

besluten tas. 

 

Varmt välkomna på Årsmötet önskar Styrelsen! 
 

 

Vill Du vara med och sälja på LångLoppis 2019            

(hela juli)? 

Alla som hittills har anmält intresse och betalt sin avgift ska nu 

ha fått sina prislappar mm.  

 

Är det någon som anmält intresse men ännu inte fått kontakt 

med oss, hör av er omgående så att vi kan lösa det praktiska. 

Det finns fortfarande en liten möjlighet att vara med i vårt 

härliga gäng, ett par platser kvar.  

 

Vill du vara med – hör då av dig omgående till Marie på 

marie.sandehult@gmail.com eller på telefon 070-3348126 

 

Julgransplundring 
I år blir det tyvärr ingen julgransplundring i Bygdegårdens 
regi.  
Linda Englin med flera som har ordnat det så bra i många 
år, hinner inte i år, och trots annonsering och 
rundfrågning, har vi inte hittat någon som vill arrangera 
årets Julgransplundring, vilket gör att föreningen inte har 
möjlighet att erbjuda någon dans kring granen i år.  
 
Vi hoppas givetvis på att kunna ta upp traditionen nästa år 
igen! Kan du hjälpa till att ordna detta?  
Hör GÄRNA av dig till styrelsen! 
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Tvåändsstickning 

En hel helg, då du lär dig grunderna i 

Tvåändsstickning. 

Tvåändsstickning är namnet på 

en mycket gammal stickteknik. 

Som ordet tvåändsstickning 

säger så stickar man med två 

trådar, endera från samma 

nystan eller från två olika 

nystan. 

Lördag och söndag 9-10 februari. 
Båda dagarna kl. 09:00-15:00 
 
Medtag lunch. Möjlighet att värma på 
spis eller i micro finns.  
Fikaförsäljning finns. 
 
Kursavgift 500:-/person 
 
Anmäl dig till 
marie.sandehult@gmail.com eller per 
telefon 070-334 81 26 så snart som 
möjligt. 

 

Sy dina egna påslakan av 

gamla spetslakan / 

handarbetscafé. 

Start  

söndag 20 januari kl. 10:00-16:00, 

samt   

söndag 10 februari (10:00-16:00)  

och avslutningsvis  

söndag 16 mars (10:00-16:00) 

Under tre gånger träffas sy-intresserade 

för att få hjälp/kunskap/tips om hur man 

kan sy påslakan av gamla broderade 

lakan. 

Vill du sy annat – är det också helt ok.  

Har du ingen egen symaskin – säg till – så 

lånar vi ihop maskiner till alla 

intresserade. 

Mer info om vilket material du behöver 

får du efter anmälan. Leta gärna redan nu 

efter gamla fina påslakan på Loppisar 

mm…… 

Kursavgift 500:-/person 
 
Anmäl dig till 
marie.sandehult@gmail.com eller per 
telefon 070-334 81 26 så snart som 
möjligt. 

 

 

 

Thailänds matlagningskurs 

Under tre gånger;  

• 19 januari,  

• 2 februari och  

• 2 mars,  

får du möjlighet att lära dig att laga 

Thailändska maträtter.  

Varje kurstillfälle pågår 14:00-17:00 

och avslutas med en middag där alla 

som vill bjuds möjligheten att komma 

och äta tillsammans med er. 

Kursen kostar 1250:- per person för 

dessa tre gånger, och då ingår alla 

råvaror, kursledare samt givetvis de tre 

goda middagarna som ni lagar 

tillsammans. 

Anmäl dig till marie.sandehult@gmail.com 

eller per telefon 070-334 81 26 så snart 

som möjligt. 

 

 

Att kursavgiften varierar från kurs 
till kurs, beror på olika 
förutsättningar. Ibland har vi 
kursledare som vill ha arvode, och 
det förekommer även 
reseersättning, och t o m ibland 
råvaror. Att vi ibland kan erbjuda 
kurser till en låg avgift, beror på de 
fantastiska kursledarna som ställer 
upp gratis! 
 

Vårens studiecirklar 2019 

Under hösten har vi kört två studiecirklar, nålbindning och släktforskning. Båda studiecirklarna 
var mycket uppskattade med många deltagare. 
Roligt när vi ”hittar rätt” och både ämne och tid passar så många som möjligt. 
Nu är det dags att planera för vårens studiecirklar, och vi är stolta över att kunna erbjuda 
följande cirklar; 
 
Nålbindning 

Start  

söndag 10 mars kl. 14:00-17:00, 

därefter  

onsdag 13 mars kl. 18:00-20:00 samt 

söndag 17 mars kl. 13:00-16:00.  

En ytterligare träff planeras, men 

datum är inte fastställt ännu. 

Deltagarantalet är begränsat, för att alla 

ska få den hjälp man behöver, men kursen 

fungerar såväl för de som har gått tidigare 

och vill repetera som för nybörjare. 

Kursavgift 500:-/person 

Anmäl dig till marie.sandehult@gmail.com 

eller per telefon 070-334 81 26 så snart 

som möjligt. 
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”Slappna aaav och låt gravitationen göra 
jobbet”! 

Söndagar klockan 18-19-15 samlas mellan 20 och 30 

yogisar på Bygdegården för att ”vila oss i form”. Då kan 

man verkligen undra vad vi sysslar med!! 

Jo! Vi utövar Yinyoga som är en yogaform där alla 

positioner utförs sittande eller liggande. Vi går in i en 

position och stannar där en stund, andas och slappnar 

aaav…Yinyoga är en yogaform som passar alla människor 

och kroppar. Den öppnar sakta upp stela höfter, baksidor 

av ben och vader som blir smidigare och mer elastiska. 

Dessutom är Yinyoga är ett utmärkt komplement till 

annan fysisk aktivitet såsom löpning, styrketräning. Nu 

kanske du tänker: ”jag är alldeles för stel och det är 

verkligen inget för mig att sitta stilla och bara andas”. Då 

säger jag, det är det absolut! Alla yogar utifrån sina egna 

förutsättningar och just att stilla sitt sinne är vad vi alla 

behöver i dag när många av oss befinner oss i en stressad 

och snabb livsstil med mycket prestation. Så varmt 

välkommen du också att ”vila dig i form” med oss! 

Katarina Heinemann Norén 

 

 

Kommer inom kort till Enånger…… 
 

Under hösten 2018 har Gävleborgs bygdegårdsdistrikt 
genomfört en ”Arrangörskapsutbildning” där bygdegårdar från 
Hudiksvalls kommun varit inbjudna att delta. 
 
Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt består av totalt 59 
bygdegårdsföreningar, varav 17 stycken ligger i Hudiksvalls 
kommun. 
 
Från vår bygdegård har Marie och Ingemar Sandehult deltagit i 
utbildningen. 
 
Målet är att utbildningen ska leda till att de deltagande 
föreningarna får kunskap att tillsammans arrangera en 
teaterturné. 
 
Detta i sin tur leder till att vi kommer att få en 
Barnteaterföreställning, för de yngsta, till Enånger, någon gång 
under vecka 7 eller 8 – 2019. Vi har i skrivande stund inte all 
info klar – men vi återkommer med affischer och information 
på Facebook så snart detaljerna är klara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreställningen heter Virvel & Vinda  
 

Ett snurrigt musikäventyr där alla får vara med!       

Virvel och Vinda kommer inkånkandes med all sin tvätt 
och sina instrument. De slår upp sin torkvinda mitt i 
rummet, inomhus! Men här finns väl ingen vind? 

Med hjälp av barnen, musiken och lite blåst får vi snurr 
på tillvaron och virvlar fram mellan olika platser, 
känslor och tokiga upptåg. Vännerna Virvel & Vinda 
bjuder på nyskrivna sånger, sinnrika upplevelser och 
massa interaktivitet som stimulerar den språkliga och 
motoriska utvecklingen. Virvla med! 

 

 

 

 
Följ oss gärna på Facebook och på vår hemsida – där vi 
försöker ha så uppdaterad information som möjligt över 
kommande evenemang. 
 
Vår egen lokala tidning som du läser just nu, Enångers 
Bygdeblad, kommer ut med 4 nummer per år, och är 
tänkt som ett komplement till alla digitala forum, för alla 
som inte har tillgång till internet. 
 
Nästa nummer planeras till månadsskiftet februari/mars 
2019 och manusstopp blir då ca 15 februari. 
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Dockteater för vuxna 
 
Den 24 oktober var det preminär för dockteater för  
vuxna, i Enånger. 
 
Ett 20-tal dök upp och vi var alla imponerade av den 
teknik dockorna sköttes med. Dockorna var otroligt  
välgjorda och t o m ögonen följde med i allt  
dockorna gjorde. 
 
Bygdegårdsföreningen är stolta över att kunna erbjuda 
kultur på hemmaplan och hoppas att fler tar  
möjligheten att gå på kommande evenemang. 
 
Vi har ofta turen att genom vårt kontaktnät komma  
över föreställningar där föreningen slipper ta 
ekonomiska risker då teatrarna ”spelar på dörren”. 
Vår insats är då att tillhandahålla lokal, ordna fika 
och inte att förglömma, hjälpa till att bära utrustning 
före och efter….. 
 
Vi behöver alltid bärhjälp i samband med våra teatrar… 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År 

Styrelsen för Enångers 
Bygdegårdsförening vill passa på att 
önska alla en riktigt God Jul och en 
fantastiskt och aktivitetsfyllt Nytt År. 

Ett stort tack till alla som på något vis 
har bidragit till bygdegårdens 
verksamhet, genom att delta på 
aktiviteter, genom att baka, genom att 
städa och måla, genom att söka bidrag, 
genom att affischera och…… 

Alla bidrag är sååååå värdefulla! 

Hoppas vi ses på kommande aktiviteter! 

Styrelsen 

Pristagare på EIKs galakväll: 

Årets manliga herrspelare: Jens Öberg  

Årets prestation: Jonny Bergh med hunden Bailey 

för seger i svenska Vorstehklubbens riksprov. 

(Nominering har EIK Anders Björkman)  

Årets eldsjäl:  

Andreas Edström.  

För hans gedigna och  

ideella arbete inom  

hockeyklubben LSK.  

 

GRATTIS! 
 

 


