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54 av hans rutor krossade
			
Nu måste buset stoppas!!!

Bruno Öst, ägare till kvarnen och sågen vid Löten, har
fått 54 fönsterrutor krossade. Dessutom har någon försökt tända eld på kvarnbyggnaden. Elden upptäcktes i tid och kunde
släckas.
Nu kopplas polis, sociala myndigheter samt skolan in för att få
ett stopp på det tilltagande Rengsjö-buset.
Läs mer på sid 4.

Vår nya hemsida är klar: www.rengsjo.se
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Hanna Bruce:

Rengsjö är tryggheten
för mig och min familj
- Rengsjö är mitt hem och det som
ligger mig varmast om hjärtat. Här
vill jag fortsätta mitt liv och i Rengsjö vill jag också bli begravd.
Den som säger så är Hanna
Bruce,32, vd för Växbo Lin och
sedan några år permanent bosatt
i Rengsjö med maken Jacob och
sonen Alfons. De har slagit ner
sina bopålar i det lilla torpet Målars i Östra Höle.
- Det finns en stor trygghet i Rengsjö där jag har större delen av min
släkt. Rengsjö är också en väldigt
vacker plats. En trevlig och framåt
by som jag är väldigt stolt över.
Hanna och hennes familj flyttade hit från Stockholm när de
efter många om och men lyckats
köpa linspinneriet i Växbo. Det var
självklart att de skulle bosätta sig
i Rengsjö där de redan hade Målars som fritidshus. Jacob kommer
ju också ursprungligen från Västra
Höle och det var i Rengsjö de möttes och blev kära en sommar när
Hanna var 15 år. Hon fick några
år senare sommarjobb på Växbo
Lin och blev så fascinerad av fabriken att hon bestämde sig för
att försöka köpa den om den blev
till salu. 2002 gifte de sig i hembygdsgården och det var på deras

2-åriga bröllopsdag i Dalarna som
de stötte ihop med Rolf Åkerlund,
ägare till Växbo Lin.
- Om du ska sälja fabriken så vill vi
köpa den, sa Hanna och efter ytterligare bearbetning gav Rolf så
småningom med sig.
Nu har Hanna och övriga medarbetare lyckats fördubbla omsättningen och från nästa sommar
övertar hon och Jacob ansvaret
även för hantverkslogen vid Växbo Kvarn.
När det gäller framtiden i Rengsjö skulle Hanna vilja se att hembygdsbyn utvecklades ännu mer
och gärna att det blev någon form
av samarbete med aktiviteterna i
Växbo dit närmare 100 000 turister lockas varje år.
- Det är bra att ni gör något för
ungdomarna i Rengsjö. Satsningen på en ungdomsgård är viktig.
Det är också viktigt att affären får
leva kvar i centrum, säger Hanna.

3

Redaktörn har ordet

Jag har också gjort pojkstreck. Ibland så utstuderade och stötande
för omgivningen att det blev stort
räfst och rättarting därhemma. Och
en dask i stjärten kunde det också
bli. Eller också fick jag gå till den
eller de som utsatts för mitt bus
och be om ursäkt.
Det hjälpte tydligen. Busstrecken
avklingade och jag rättade in mig i
ledet.
Nu händer det saker i Rengsjö
som till vissa delar påminner mig
om min ungdom men det inträffar
också annat som höjer ribban och
som om det inte hejdas kan sluta
väldigt olyckligt.
Hela det här året har olika områden och privatpersoner utsatts för
inbrott ,skadegörelse och vandaliseringar. En av de värst drabbade
är ägaren till Kvarnen vid Löten. På
hans kulturhistoriskt intressanta
kvarnbyggnad har inte mindre än
54 fönsterrutor krossats. Han har
efter det satt i rutor av plexiglas
istället men då har stenarna blivit
större och t o m fönsterbågarna
har knäckts. Dessutom har någon
försökt sätta eld på husen men elden upptäcktes av några personer

som kunde släcka.
På affären har också rutor krossats och i bensinpumparna har någon hällt sand. Busskurer har välts
och slagits sönder. Flera fastighetsägare i Österböle har gång på
gång haft påhälsning av okända.
Saker har stulits eller förstörts.
Enstaka personer har också terroriserats i något fall så allvarligt att
vederbörande blivit rädd att gå ut.
Vid Skidtjärnsbadet har sportklubben fått reparera grindar och staket
hela sommaren och där eldas det
okontrollerat trots eldningsförbud.
Totalt har inte mindre än 35 fastighetsägare drabbats på ena eller
andra sättet visar en inventering
som föreningen Rengsjö-Växbo
Grannar låtit göra.
Även från Bollnäs har hörts signaler om att ungdomar från Rengsjö ligger bakom hot och skadegörelse där.
Vad är detta frågar jag mig? I
åratal har vi levt ett lugnt och stillsamt liv här i Rengsjö. Nu kommer
rapporter om en våg av händelser
som orsakar otrygghet och frustration. Vad beror det på?
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föreslå åtgärder.
Men hur tacklar man sådana här
frågor?
Ett sätt är naturligtvis att alla
hjälps åt att hålla uppsikt över
vad som sker kvällar och nattetid. I det fallet har föreningen för
grannsamverkan försökt få igång
en verksamhet med byavakter
men intresset är svalt. Alltför få vill
ställa upp. Men kanske vetskapen
om det som nu har hänt kan få fler
att intressera sig så det går att få
igång ett organiserat väkteri. På
andra orter , där man haft samma
problem, har byavakterna fått buset att upphöra.
Det borde också gå i Rengsjö.
Om vi alla hjälps åt så kommer vi
att fixa det här. På endera sättet.
Men det gäller att handla rätt och
handla i tid.

Vad är det som har hänt? Är det
verkligen ungdomar i Rengsjö som
beter sig på detta sätt?
Jag har svårt att tro det men är
det så då måste vi tillsammans
hjälpas åt för att stävja ofoget och
få en återgång till ett lugnt och
tryggt samhälle att leva i.
Därför kopplas nu polis och sociala myndigheter in för att hjälpa
till i arbetet med att motverka den
olyckliga utvecklingen. De som gör
det är föreningarna Rengsjö Framtid och Rengsjö-Växbo Grannar
som bestämde detta vid ett möte
för några veckor sedan.
Vid mötet drogs liknelser med
de fruktansvärda händelserna i
Rödeby och kontentan av diskussionerna blev att ofoget måste hejdas i tid. Det har gått för långt när
pojkstrecken övergått till kriminella handlingar. Då måste professionella personer kopplas in och

Göran Bernstål

Rengsjö Pizzeria

			
			

Pizza Kebab al a carte
Plankstek Sallader

			
			
			

Öppet:
mån stängt, tis-tors 15-19 , fre 13-23
lör 13-23 , sön 13-20
Tf n 0278 - 66553 3
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Juletid i

Rengsjö Kyrka
30/11		
			
			

Kyrkan kl.11.00 Högmässogudstjänst
Sune Ek, Kyrkokören Därefter Kyrkkaffe
på Hembygdsgården. Kyrkokören.

14/12		
			
			

Församlingshuset kl.19.00
Musikcafé med Alfta Dragspelsklubb
och Kyrkokören. Servering.

16/12		
			
.

Ringshög kl 14.00 Kyrkokören sjunger in
Julen, Sune Ek och B-M Grims. Servering

24/12
			
			
			

Kyrkan kl. 23.00 Julnattsgudstjänst.
Sune Ek, Kyrkokören och solosång
Markus Pettersson.
Kollekt till Världens Barn.

11/1 2009
Kyrkan kl 17.00 Vi sjunger ut Julen.
		 Kyrkokören och B.M Grims.
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Mer Sedwallspengar
				
tack vare finanskrisen
520 000 kr.
Välkomna pengar som skall fördelas bland sökande föreningar och
personer bosatta i Rengsjö.
Skälet till att dollarns värde stiger
under finanskrisen beror på att den
amerikanska valutan förblir världens reservvaluta i oroliga tider.
När stora investerare stuvar om i
sina portföljer, som en följd av krisen, väljer de gärna en stor valuta
som det är lätt att gå in och ut ur.
Och då blir det dollarn. Bara under
oktober har dollarns värde i förhållande till kronan stigit med runt 1 kr.

Avkastningen på Sedwallska stiftelsens förmögenhet tycks ha klarat finanskrisen bra. Men så är
också bara en tredjedel av pengarna i USA placerade i aktier. Där
kan man så småningom förvänta
sig att det blir en nedgång men däremot har den starka dollarkursen
gjort att det blir mer pengar i kronor räknat som kommer till Sverige
och Rengsjö.
Ungefär 30 procent mer räknar
man med när detta skrivs. Det betyder att om det tidigare kommit
400 000 kr per år från USA så blir
det nu istället 120 000 kr till dvs

Lötens handel
Melba margarin 1kg 19,90 Kungsörnens vetemjöl 2kg 13,90
Strösocker 2kg 19,90
Blockchoklad 2 st för 29,00
Clementiner 9,90/kg		
Äpplen Royal Gala 9,90/kg
Bräck 2:-st 			
Lussekatter 3:- st
Saffran Handla för 300,00 och du köper ett paket för 5,00
Priserna gäller tom 1/12

Utkörning av varor • Svenska spel, lotter •Ombud för apoteket

Lötens Handel,

tel 66 50 49

Öppet: mån-fre 10.00-19.00 lör 10.00-16.00 sön 12.00-16.00
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Maria i Rengsjö gjorde
			
All Tempest till stjärna
För tre och ett halvt år sedan fick
Maria Mårtensson,32, en häst som
var utklassad som travare. Den
hade en rörelsestörning som gjorde den omöjlig på travbanorna. I
ett halvår var den utannonserad
men ingen ville köpa hästen.
Idag har Marias 7-åring, All Tempest, sprungit in mer än en halv
miljon kronor! Maria har gjort underverk med hästen som blivit en
riktig vinnare.
- Det är helt sjukt. Jag kan fortfarande inte riktigt fatta vad som
hänt, säger Maria och kramar om
sin älskling.
Maria som hållit på med hästar sedan hon var liten flicka fick erbjudande om att köpa All Tempest för
5 000 kr men hon hade inga pengar
och tackade därför nej. Då fick hon
hästen mot löftet att om hon startade den och den skulle springa in
lite pengar så skulle förre ägaren
ha hälften upp till 40 000 kr.
Maria hade hästen bara till ridning
första året men sedan gjorde hon
några provlopp på Bollnästravet
och märkte att hästen inte var så
dum.
- Men den var feg och rädd av
sig. Jag jobbade därför mycket
med att bygga upp självkänslan.

Utsatte den för en massa farliga
saker och jobbade lugnt och konsekvent. Efterhand blev den säkrare och säkrare.
Men de första starterna stod den
mest och var förvånad. Sedan blev
den mer och mer taggad och så
började den placera sig och till
och med vinna. Efter 46 starter är
den en stjärna och har sprungit in
523.500 kr. Åtta gånger har den
segrat och till och med blivit svensk
mästare med kvinnlig kusk.
- Jag har svårt att förstå att det
är jag som fått en sådan häst men
samtidigt är jag snuskigt tacksam
för det är ”Tempe” som försörjer
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mig. Nu ska jag bygga ut stallet
och så har jag skaffat en halvbror
till ”Tempe”. Jag har nämligen tagit
ett föl från hans mamma som jag
döpt till Min pojkvän, säger Maria
som är ensamstående trebarnsmor.
Hon avslöjar också att hon blivit
erbjuden en halv miljon för All Tempest men att hon tackat nej.
- Ibland längtar jag tills han blir
12 år och inte får travtävla mer. Då
ska han bli min hopphäst. Han är
faktiskt bra på att hoppa också.
Det har han visat i Rengsjöhästens
klubbmästerskap.
Det är inte första gången Maria
lyckas med en utslagen travhäst.
- Då var det en som skulle köras till

slakt i Gävle. En halvtimme återstod till avfärden och jag stod på
knä och bönade för hästen. Till slut
fick jag köpa den för 4000 kr.Sedan
vann den också några lopp men
med ”Tempe” är det helt annorlunda. Han har blivit en riktig stjärna,
säger Maria stolt.

Majas cafe & presenter
Julklapparna finns hos Majas...
Lilla Grötbordet

första till fjärde advent
lördagar
söndagar

kl 12 – 15
kl 12 – 15

Öppet hela året
vardagar 12-17, lördagar 12-15, söndagar 12-15

Västerby Rengsjö

tel 0278 66 54 42
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Löten -

lekplats för
alla åldrar
Den nästan ljumma söndagskväll när vintertidens mörker
slog ner över oss med kraft, bildades Centrumgruppen inom
Intresserade rengsjöbor med förhoppningar
Rengsjö Framtid. 15 personer
hade infunnit sig till möte på Ring- om ett vackrare Löten-centrum.
shög på initiativ av Ingvar Ingeroth
Och i förlängningen även möjligoch Göran Bernstål.
Ingvar inledde med en ”historisk het att ställa upp husvagnar, eller
återblick” över idéer som fördes rentav att kunna bygga campingfram redan för 15 år sedan, som stugor.
Inga-Lill Rundgren fick mötets
sedan slumrat in men för vilka tiden förhoppningsvis nu är mogen. uppdrag att kontakta Torbjörn FalI korthet går det hela ut på att keborn, teknisk chef i Bollnäs komskapa en attraktiv miljö invid Öster- mun. När, som vi hoppas, vi fått ett
sjöns strand i Löten, genom att er- ”Ja” till vår förfrågan kommer det
bjuda Bollnäs Kommun att vi reng- att kallas till ett nytt möte.
DÅ gäller det att agera utåt,
sjöbor själva tar hand om skötseln
av vad som nu snarast är ett sly- och ekonomiskt, genom att söka
område. Visionen är en park, med pengar från Leaderprojektet till de
gångar där även rullstolsburna kan riktigt stora förändringar vi hoppas
kunna åstadkomma, och genteta sig fram.
Vår plan är att i första hand hålla mot rengsjöborna som vi hoppas
efter busk och sly, klippa gräs och kommer att vilja jobba praktiskt
skapa ett välkomnande och väl- för att förverkliga alla förbättringar.
skött område, där vi så snart som Inte minst hoppas vi faktiskt på att
möjligt hoppas kunna få till stånd kunna engagera ungdomarna i att
vackra planteringar, en lekpark skapa en miljö som också de själ(inte bara för barn – det lär finnas va kommer att få glädje av!
Slutligen gav Ingvar I.och Götrevliga ting även för vuxna numeran
B. en redovisning av vilka fler
ra!), en sommarscen, en grillplats,
grupper som för närvarande arbekanske en fin skateboard-ramp.
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tar inom Rengsjö Framtid:
• Informationsgruppen som utger
Rengsjöbladet och redigerar hemsidan rengsjo.se.
• Ungdomsgruppen som ordnat så
att IOGT-lokalen är öppen för ungdomar på fredagar och fått pengar
från Sedwallsfonden till spel, internetuppkopppling med mera.
• Företagsgruppen, ”marknadsgruppen” som ordnade Hardrevet.
De lovar att vi ska slippa snö under
Hardrevet 2009!!
• Rengsjö-Växbo Grannar, nu en
förening, kommer att bli en arbetsgrupp i Rengsjö Framtid.
• En informell samverkansgrupp
mellan Rengsjö Framtid, Hembygdsföreningen och Kyrkan för att

stips!

Julklapp

planera för ett årligt välkomnande
av personer som flyttat till Rengsjö.
Vi enades slutligen om att vi hoppas att MÅNGA engagerar sig i
Rengsjö Framtids arbete. Ju fler
vi blir, desto bättre möjligheter att
påverka får vi! I fler frågor än just
denna ”trivselfråga”.
Christina Berg-Tylöskog

Visst har detta område skönhetskvalitéer
värda att utveckla?

Julmys

med extraöppet

Lördagen den 29 november
kl 10 -16
Hantverkare på plats
Vi bjuder på glögg och pepparkakor

Välkomna!
Glösbo 8660 Tel 0278-66 70 70
821 98 Rengsjö			
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Öppet: vard 9-18
lörd 10-14

De har åkt till Rengsjö
				
och spelat bingo i 42 år

Britta Hedberg och Karin Söderholm

- Det är så familjärt och mysigt.
Ja, man riktigt längtar till Rengsjöbingon varje tisdagskväll.
Karin Söderholm och Britta Hedberg från Bergvik är de verkliga
trotjänarna när det gäller att spela bingo i Rengsjö. De har varit
med ända sedan det började för
42 år sedan och de missar sällan

Alfhild Lindholm, 96 år klarar fyra brickor
samtidigt

en bingokväll i Rengsjö.
Lika länge har inte Alfhild Lindholm från Bollnäs varit med men
hon kan istället stoltsera med sin
ålder. 96 år gammal sitter hon
med fyra brickor samtidigt och
klarar galant av att hänga med i
spelet. Alfhild bor i egen lägenhet och sköter sig själv helt och
hållet. Hon har aldrig tagit någon
medicin och har alltid varit kärnfrisk. Men när hon ska till bingokvällarna i Rengsjö då måste hon
ha hjälp. Det är gode grannen
Sten Gunnarsson som kör henne
och då får han chansen att spela
bingo också.
2.000 kr har Alfhild vunnit en
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gång men liksom alla andra så
spelar hon mest för trivselns skull.
Det var när Anna och Alvar Pettersson bodde i Ryggesbo på 80talet som de började åka till bingon
i Rengsjö.
- Det blev en social grej för oss.
Här träffar man en massa trevligt folk och vi har fått många fina
kompisar. Det är så hemtrevligt
med bra personal och ett jättefint
arrangemang, berättar Anna. Alvar
nickar instämmande och räknar
ut att de nog hållit på i 17 år sammanlagt.
De spelar för dryga hundralappen
var varje gång och vinner någon
hundring emellanåt. En gång har
de tagit hem en vinst på 1500 kr.

Anna och Alvar Pettersson från Söderhamn

Rengsjö sportklubb har en stab av
ideellt arbetande personer varje
tisdag. Bengt Olsson är en av dem.
Han har jobbat med bingon i 34 år
och berättar att det i genomsnitt
kommer 146 personer varje gång.
En fantastisk siffra med tanke på
hur länge bingoverksamheten pågått.

RSK-lokalen blir fullsatt varje gång det spelas bingo
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Rengsjö Kyrkokör gladde oss med en lyckad höstsoaré

Sjung av hjärtat sjung!
Rengsjö Kyrkokör är något så
ovanligt som en kör bestående av
hälften damer och hälften herrar,
16 av varje sort närmare bestämt.
I de flesta andra körsammanhang
är proportionerna nog snarare
två damer per herre. Kan denna
jämna blandning vara skälet till att
lekfullhet och fantasi får så stort utrymme i körens verksamhet, tro?
Sångarglädjen finns där inte bara
när de flesta av oss tar oss till kyrkan, i Allhelgona-tid, första Advent
eller i Julnatts-mässan, utan också
vid adventskaffet i Norrgården, eller vårsoarén i Församlingshuset.
Eftersom vårsoarén i år utgick då
”Så ock i Himlen” – den så kallade

Rengsjö-mässan – sjöngs i kyrkan,
så hade man i oktober i stället ordnat en Höstsoaré i Församlingshuset.
Tyvärr var denna inte lika välbesökt som den numera väletablerade och populära vårsoarén brukar
vara, och det var synd, för rengsjöborna missade en mycket glad och
trevlig underhållning på hemmaplan!
Där medverkade också vår lokala damgrupp Melomani, vars namn
betyder ungefär: en oemotståndlig
lust att sjunga. Och den lusten
tycks finnas i hela kyrkokören!
Höstsoaréns program växlade
mellan det stämningsfulla, bland

14

annat ur ”Så ock i Himlen”, och
det spexiga, med de kvinnliga körmedlemmarna utklädda till älgjägare eller de manliga avklädda till
rockband. Allt utfört med glädje
och gott humör. Lite allsång fick vi
också vara med om.
Vad är det då som gör att kördeltagarna troget infinner sig till
körövning 90 minuter i veckan en
god del av året? Stämningen vid
den övning jag bevistade som
”Rengsjö-bladets utsända reporter” var lika glad och trevlig som
konserten veckan innan.

Britt Marie Grims leder vänligt men
besämt sin kör

Britt Marie Grims leder med varliga händer och sitt väna leende in
kören i allhelgona- och adventstidens kända repertoar, men också
en del nyheter. Vid en kort paus
får jag många svar på frågan: ”Vad
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är det bästa med att sjunga i kör?
”Här är några av svaren:
- Det är hälsosamt! Kroppen mår
bra av att man sjunger!
– Det blir ett behov. Man kan vara
trött när man kommer hit, men sen
blir man så pigg att man fortsätter
att sjunga när man kommer hem.
- Det är härligt att kunna förnöja
andra människor med sin sång.
– Gruppen och gemenskapen
betyder mycket.
– Ett annat svar på frågan är kanske också: Glädjen i att sjunga till
Guds ära, tänker jag i mitt stilla
sinne när jag lyssnar till de intrikata
stämmoflätningarna hos Bach och
Händel.
Samvaron i gruppen har också
fått fördjupas under en del resor,
till Prag och till Tallinn, och varje
år i januari samlas körer från hela
riket i Stockholm i två dagar och
sjunger tillsammans.
Det är kanske inte att undra på
att Britt Marie Grims har en stor
kör med ett påfallande stort inslag
av unga sångare. Och att elva av
deltagarna faktiskt inte ens bor i
Rengsjö, men är sin gamla kör eller sin gamla församling trogna.
Och vi andra får glädja oss åt
frukterna av deras trogna träningspass – eller kanske vi skulle försöka oss på att sjunga upp för att bli
körsångare själva?
Christina Berg-Tylöskog

Skogsmulle
behövs
för vuxna nu!!!
Ibland undrar man hur det är fatt.
En del verkar tro att ölburkar,
flaskor och gamla radioapparater
bara försvinner av sig själva efter
någon vecka...
Det är tyvärr rätt vanligt att se
en massa skräp längs våra leder
och fiskesjöar. Man kan tycka att
det borde vara lättare att bära hem
grejorna än att bära dit dem, men
så verkar inte fallet vara.
Under fjolåret så hade någon
förstånd nog att sätta ut ett kylskåp och en dammsugare i sko-

gen i Glösbo. Hur tänker man då
kan man undra.
Skulle skogen städas!!! I samma
veva placerades säckar med skräp
ovanför Österböle. Det var bildelar
och gamla radioapparater.
Nu är det dags igen för diverse
sopor och skräp. Än en gång ligger där flera säckar med sopor.
Vi kan väl hjälpas åt och ”skogsmulla” lite när vi ser sådant hända
Tänk om man kunde ta sopsäcken och lämna den på sopägarens
bro! .

ips!

t
Ett gott

Om du vill ge bort något utöver det vanliga?
Julkorg med get-delikatesser

Tel 66 51 23 eller 070-35 64 032
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Skolbygget
startar vid
månadsskiftet
Efter åtskilliga förseningar står det
nu klart att skolbygget i Rengsjö
äntligen ska komma igång.
Vid månadsskiftet novemberdecember har kommunens fastighetsansvariga lovat att arbetet ska
kunna starta. Då har byggnadsfirman, som vinner anbudsförfarandet, utsetts och därefter kan byggandet påbörjas.
Näst sista veckan i oktober gick
underlaget ut från kommunens
fastighetskontor till ett 10-tal olika

byggnadsfirmor i Bollnäsområdet.
De fick sedan tre veckor på sig att
räkna på jobbet och komma in med
sina offerter.
Enligt byggnadsingenjör Bo Pettersson på fastighetskontoret så
bör byggstarten kunna ske omkring
månadsskiftet.
Det är nog säkrast att gardera
sig eftersom byggprojektet redan
varit utsatt för en rad förseningar men enligt Bo Pettersson bör
Rengsjöborna inte vara oroliga, för
jobbet ska komma igång och den
nya skolan ska stå klar till höstterminens start 2009. Totalt har kommunen anslagit 17 miljoner kronor
till bygget och byggnadstiden beräknas till sex månader.

ALLT I SMIDE
Reparation av gamla saker i
smide; beslag, lås, gångjärn mm.
Nytillverkning av eldkorgar,
ljusstakar, grindlås mm.
Vindflöjlar, olika motiv som
häst, tupp mm.
Rengsjö-flöjel med önskat årtal.
Mått och utförande enl. ök.

SMED

Sven Olof Forsling
0278-665540, 070-5865434
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Han såg
11 kamrater dö på
berget...
...nu kommer klättraren
till Rengsjö!
Han kommer från det platta landskapet Gästrikland men han blev
ändå förste svensk att bestiga
de sju högsta bergstopparna på
jordens sju kontinenter och han
gjorde det inom loppet av sju månader.
Men frågan är om det inte var en
större prestation Fredrik Sträng
gjorde 2005.Då vände han när
han bara hade 240 m kvar till toppen av Mount Everest. Hans dröm
från det han var sju år var nära att
förverkligas. Ändå fattade Fredrik
beslutet att vända på grund av det
dåliga vädret.
En av hans kamrater fortsatte
och fick betala med sitt liv.
Tio månader senare var Fredrik tillbaka på Mount Everest och
den gången gick det bättre. Han
nådde toppen på det 8850 m höga
berget.
I augusti i år var den 30-årige
äventyraren från Gävle rubrikernas man igen. Det var när han
skulle bestiga ett av världens
farligaste berg, K 2, mellan Kina
och Pakistan. Då inträffade en av
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de värsta katastroferna i modern
bergsbestigning. Fredrik fick uppleva att inte mindre än 11 klättrare
dödsstörtade Flera av dem var
hans bästa vänner. Fredrik deltog
i räddningsarbetet men filmade
också stora delar av händelsen.
Det är om detta, hans mest traumatiska ögonblick som bergsbestigare, han kommer att skildra vid
en föreläsnings och filmkväll i
IOGT-lokalen i Rengsjö onsdag
den 3 december.
K 2 är ett av världens farligaste
berg och nästan på dagen 22 år tidigare dog 13 klättrare i den hittills
värsta olyckan på berget. Även
den här gången hade Fredrik en
föraning om att något kunde hända. Själv vände han och en kamrat på 8 000 m men flera andra
chansade och klarade sedan inte
att återvända.
- Att tvingas betala med sitt eget
liv är det största misslyckandet av
allt, säger Fredrik och menar att
han lärt sig vända ett misslyckande till något positivt. Jag förstår nu
att klättra i berg inte bara är spänning och naturupplevelser. Det
handlar framförallt om att möta sig
själv och klättrandet har lärt mig
att njuta av det lilla i vardagen..
Fredrik ägnar sig nu åt att hjälpa
barn som har det svårt på olika
platser i världen och hans senaste
expedition ingick i en serie bergsbestigningar som han gör för att
samla in pengar till Rädda Barnen.

JULSTUGOR
Västerby i Rengsjö helger kl 12 – 16
30/11

Julstuga med Rengsjö kyrkokör

6 – 7/12

Julstuga med hantverk och fika

13 – 14/12 Julstuga med musik i luciatid
Kaffe & hembakt i julmiljö · Tombola, hantverk & julalster · Sång & musik
Nybakt tunnbröd i bagarstugan18 – 19/11, 28 – 29/11, 5 – 6/12 kl 9 – 14.
Välkomna!

Rengsjö hembygdsförening

Se affischer · www.vasterby.com · 0278-66 55 10

LILLA JULAFTON
30/11 kl 14.00
IOGT-NTOs juniorförening Rengsjö

Tidningen sponsrad av

TERMAP
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Robin Modd:

Det gör ont i hjärtat om jag måste flytta!
- Kan Söderhamn ordna ett jobb
åt mig så har jag inget val men det
gör ont i hjärtat om jag skulle behöva lämna Rengsjö.
Säger Robin Modd som efter en
succeártad säsong i RSK inte bara
nominerats till bäste forward i Hälsingland utan också funderar på ett
bud från Söderhamn.
- Jag ska fira jul i Thailand och
då får jag tillfälle att tänka över min
framtid men helst av allt vill jag vara
kvar i Rengsjö, säger Robin.
Han är en egen produkt och har
aldrig spelat för någon annan klubb
än RSK. Den gångna säsongen,
som blev Rengsjös bästa genom
tiderna med en tredjeplacering i div
3, vann Robin skytteligan med 11
gjorda mål. Nu går han arbetslös
och längtar efter att få ett jobb.
- Jag tror ändå att han blir kvar
i Rengsjö, säger fd tränaren Peter
Svensk som har bestämt sig för att
lämna Rengsjö.
- Jag skulle gärna vilja fortsätta men
jag har ett eget företag med 20-talet
anställda och det sliter hårt med 4-5
dagar fotboll också i veckan.
Tyvärr blev det ett slut med sordin
för hans del. Tre spelare gjorde klart
att de tänkte gå till Arbrå om Peter
Svensk blev kvar som tränare. I det
läget bestämde sig RSK-ledningen
för att prata med en ny tränare. Det

ledde till ett mindre tumult inom laget och när Peter Svensk fick kännedom om saken tackade han slutgiltigt nej till att fortsätta i Rengsjö.
- Ja, det blev en liten soppa av alltihop , säger sportchefen Roland
Hedlund.
- Vi fick lite för bråttom när det stod
klart att flera spelare var på väg att
lämna laget och det hade vi inte
råd med. I det läget brast informationen till Peter.
Några nya spelare på gång?
- Vi har pratat med några stycken
men ännu inte fått något besked.
Det är svårt att locka spelare hit
men när dom väl kommer så brukar dom bli kvar, säger Roland
Hedlund.
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Välkommen
till
Glössbogården

Julen närmar sig med stormsteg
Snart dags att planera julbord både för er och för oss...
Varje adventshelg med start första advent kommer vi att
duka upp vårt stora julbord i vår hemtrevliga miljö
på Glössbogården.
För arbetsgivare, föreningar eller sällskap
finns det möjlighet att även boka vardagar och kvällar!!!
Vardagar kan vi även erbjuda en stor jultallrik som
innehåller en tallrik med kalla rätter och en tallrik med
varma rätter.
Ring oss så hittar vi tillsammans ett förslag
som passar just för dig! Vi har även catering!

Glössbogården AB
Glössbogården 8595
821 98 RENGSJÖ

Telefon 0278-66 71 70, 070-587 44 39
Fax 0278-66 71 75
e-post info@glossbo.se www.glossbo.se
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Anhörigföreningen
				
får fler medlemmar
Ringshögs Anhörigförening lever
vidare och har fått flera nya medlemmar efter en medlemsdrive
som föreningen gjort i höst. Det har
också fått till följd att flera privatpersoner skänkt pengar till föreningen
som också beviljats bidrag med
40 000 kr från Sedwallsstiftelsen.
Ekonomin är för närvarande ganska god, säger ordföranden Håkan
Vestlin. Vi delade ut ca 500 medlemsblad i Rengsjö och det gav resultat.
Av de pengar vi får in går merparten till trivselbefrämjande åtgärder
för de boende på Ringshög. Tillsammans med Röda Korset, PRO
och kyrkan svarar vi för återkommande underhållning och aktiviteter för de gamla. Vi ser också till att
Bollnäs Lucia besöker Ringshög
den 13 december varje år och så
blir det även i år.
Anhörigföreningen, som funnits

i flera år, engagerar sig också i
andra ärenden som gäller Ringshög. Senast var det när socialchefen ville göra om hela Ringshög
till ett ordinärt boende och skicka
dementa Rengsjöbor till särskilda
boenden på annan ort. Något som
Anhörigföreningen protesterade
emot. Det ledde till att kommunen
nu säger sig vilja bygga om servicehuset och göra 5-7 lägenheter
i bottenplanet som anpassas för
hyresgäster som kräver särskild
tillsyn. Restaurangen blir också
kvar och förhandlingar pågår med
privata vårdbolaget Mitt hjärta om
de kan ställa upp med en distriktssköterska på Ringshög vid vissa
tider.
- Det visar att Anhörigföreningen
fyller ett viktigt behov och är en garanti för ökad trygghet och trivsel
för de gamla i Rengsjö, säger Håkan Vestlin.

Vill ha tillbaka säker övergång!
Pensionärerna som bor vid Löten
vill ha tillbaka övergångsstället
som tidigare fanns utanför Ringshög. Det känns otryggt att gå över
stora vägen när man ska till affären
och handla, menar många. Hastig-

heten på bilarna är ibland väldigt
hög och kanske skulle Vägverket
sätta upp någon form av hinder
så att farten dämpas. Varför inte
vackra blomlådor som man kan
zickzacka sig igenom?
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Tomten kommer
till julstugan på Höle Bygdegård 14:e December kl 14-16
Kom, träffa tomten och lämna er önskelista,
ni får åka en tur med fyrhjuling och vagn.
Vi har även adventskaffe med en stor kakbuffé,
ca 30 sorters kakor i alla former.
Kom, träffas och trivs!
Höle Bygdeförening
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Jul i Växbo
På Växbo Lin – linspinneri, linneväveri & fabriksbutik – finns möjlighet att
se tillverkning av högklassiga linneprodukter, prisbelönade för kvalitet och
design. Kom och se våra fina juldukningar samt fynda julklapparna i vår
fina fabriksbutik. Öppettider är mån - fre 10 - 17 och Lördagar 10 - 14.
I dalgången finns restaurang VäxboKrog med fokus på det moderna
svenska köket som dukar upp julbordet den 29 nov. Öppettiderna för
restaurangen är tis-sön med sittningar 12.00, 15.30 och 19.00.
Måndagar stängt. Välkommen att boka bord.

Tel Växbo Lin: 0278 - 666 200
Tel VäxboKrog: 0278 - 666 185
www.vaxbolin.se
www.vaxbokrog.se
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