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I Nygården i Österböle med mag-
nifik utsikt över Östersjön bor Bir-
gitta Svanberg med sin Anders. 
Barnen är utflugna, jobbet har hon 
sagt upp sig från och om inte ett 
olycksaligt armbrott hade kom-
mit i vägen hade hon kunnat ägna 
hela dagarna åt sin passion att sy 
väskor och annat, och brodera på 
stickat. Tills hennes arm blir rörlig 
igen får jag beundra hennes redan 
färdiga alster.
 Det hela började med att dottern 
Anna kom hem och sa: ”Mamma, 
sy en kasse till mig, det är så mo-
dernt!” – ”Visst, köp ett tyg som du 
vill ha!”  Och så blev det en till Anna 
och en i växbolin till henne själv, 
med olika tyger sammansydda i 
mönster. Den väckte förtjusning på 
jobbet, och kollegerna ville också 

ha. Tips fick hon i en 
väskbok som hon 
hade sedan länge. 
Förresten hade hon 
sytt en redan i slöjden 
i skolan, har alltid gil-
lat väskor. Och så blev 
det en hobby. ”Och det 
mest fantastiska är att 
folk vill köpa mina väskor!”
 Undra på det, tänker jag, och 
beundrar både dem och diverse fi-
nurligheter som smyckar hemmet. 
De mest oemotståndliga sitsar på 
köksstolarna till exempel, med får 
och bin, hur söta som helst. En 
underbar broderad barnmössa, 
västar och muddar i det ljuvligaste 

mjuka lammskinn med ullen kvar. 
 Att Birgittas alster har kvalitets-
stämpel förstår man av att de för-
utom hos Växbo Lin och Olanders-
gården även säljs på Hemslöjden 
(och på julstugorna i Västerby!)
 Vi tillönskar dig ett snabbt till-
frisknande!
Christina Berg-Tylöskog

Hos Birgitta blommar 
lekfullhet och fantasi!

Birgittta i sin ateljé. Men en bruten arm 
medför paus i arbetet med väskorna

Läcker vante! 
Kompisen stickar, 
broderiet står 
Birgitta för

Rengsjö-väskor på parad hos Växbo Lin.
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Redaktörn har ordet

Tänk om de hade haft ett bonus-
system på Ringshög! Då skulle 
de trettio helårsarbetarna i per-
sonalstyrkan kunnat plocka ut en 
ordentlig summa pengar som ett 
kvitto på att de gjort ett bra resul-
tat. För på de senaste sex åren har 
man sparat in nära tio miljoner kro-
nor åt kommunen! 
 För 2008 blev det nästan en mil-
jon kronor över på de budgeterade 
15 miljonerna. 2007 blev överskot-
tet 716.000 kr, 2006 ett plus på 1,4 
miljoner,2005 blev överskottet hela 
2,6 miljoner, 2004  1,7 miljoner 
över och 2003 blev det ett plus på 
2,3 miljoner.
 Är det inte fantastiskt? Jo, det 
tycker också ledningen på soci-
alkontoret i Bollnäs för  pengarna 
som blir över i Rengsjö de skickas 
ju tillbaka till kommunen och kan 
användas till annat. 
 Det är snart 20 år sedan som 
Ringshög byggdes och blev en 
attraktion i Bollnäs kommun. An-
ledningen var självförvaltningssys-
temet dvs att boende och personal 
tillsammans driver äldreboendet 
.Det var någonting helt nytt i Sve-
rige då och studiebesöken från 
hela landet avlöste varandra . Ja, 

till och med TV-Aktuellt gjorde ett 
reportage om Ringshög som för 
varje år av kommunen får en sum-
ma pengar för att klara driften. Inte 
någon gång under alla dessa år 
har verksamheten gått med förlust, 
sägs det.

 Men vad beror det då på att det 
går så bra i Rengsjö?(För motsva-
righeten i Arbrå, som också har 
självförvaltning, där gick man back 
förra året med 1,7 miljoner.)
Tommy Stocka, ekonom på social-
kontoret, säger såhär:
 - Jag tror att en del av förklaring-
en är den flexibla personalstyrkan i 
Rengsjö. Det är en relativt liten or-
ganisation och blir någon sjuk t ex 
så ställer man upp för varandra. 

 Men om man nu har så bra och 
hängiven personal på Ringshög 
varför värderas den då inte mer, 
undrar jag. För under alla år som 
det ekonomiska resultatet visat på 
plus så är det bara en enda gång 
som personalen fått något extra för 
sitt förtjänstfulla arbete. Det var ett 
år när de bjöds på en spa-dag men 
pengarna räckte inte riktigt till så 
personalen fick ta ur egen ficka för 

att täcka upp!
 I år blev det inget spa däremot 
två nya kontrollsystem. Det ena 
heter Laps Care. En datoiriserad 
sak som talar om exakt vad var 
och en ska göra under sitt arbets-
pass. Det andra systemet heter 
Intraphone och innebär att för 
varje gång personalen besöker en 
pensionär(eller kund som det så 
vackert heter) så ska man knappa 
in sin kod på kundens telefon och 
därefter också koda in vilken syss-
la man utfört.. 
 Arbetsgivaren kallar det här för 
kvalitetssäkring. Kunden ska vara 
säker på att få den vård han eller 
hon betalar för. Personalen tycker 
att de utsätts för extra kontroll och 
stress. 
 - Det känns som om dom lagt en 
snara runt min hals, säger en av 
kvinnorna som jobbat  många år 
på Ringshög.
 Tänk om hon istället hade varit 

chef på SE-banken eller AMF pen-
sion! Då skulle hon ha belönats 
rikligt för sitt förtjänstfulla arbete. 
Hon hade fått en jättebonus och 
en väl tilltagen pension. Ja, även 
om verksamheten visat på minus-
siffror så hade det blivit bonus. 
 Nu får hon och hennes kolleger 
förmodligen inte ens ett tack utan 
bara nya sparbeting och ett än tuf-
fare arbetsklimat.
 Visst har livet  blivit mycket mer 
eller nästan ingenting! Och jag 
undrar hur det ekonomiska utfallet 
för Ringshög blir nästa gång.

Göran Bernstål

En del av den duktiga personalen på Ringshög under en matpaus i arbetet. 

Agillityträning
Träningsredskap för agility 
finns nu vid hembygdsbyn. Här 
kan du och din hund träna. 
Kolla efter affischer för info.
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Grattis, 
Markus!
   Andra steget är nu taget på vägen 
till de stora operascenerna! Markus 
Pettersson har just fått veta att han 
blivit antagen till tre års utbildning 
vid Operahögskolan i Stockholm! 
Efter tre år vid Vadstena Folkhög-
skolas musiklinje (varav ett extra, 
frivilligt, år som kanske också bi-
drog till att han lyckades så bra i 
antagningsproven) sökte Markus 
nyligen in till Stockholmsoperans 
utbildning av blivande operasång-
are. 
 Av 140 anmälda var det 106 ”as-
piranter” som under en hel vecka 
genomgick tuffa prov i tre provom-
gångar, där den sista som gallrade 
fram dem som togs in, var mycket 
omfattande med  rörelseprov för 
att bedöma koordinationsförmåga 
och förmåga till kroppsligt uttryck, 
dramatiskt prov, med en drama-
tiskt gestaltad talscen, musikteo-
retiskt prov, gehörsprov, och slut-
ligen sångprov med en aria efter 
eget val och en ”a vista”, d v s  ett 
för sökanden helt nytt, ej förberett, 
stycke. Och därtill en intervju som 
förstås bland annat innehöll frågan 
vad han väntar sig av utbildningen. 
Och där svaret blev: mer av det 
sceniska, av opera.
 Det var slutligen tio som kom in, 
varav sex på den 3-åriga utbild-
ningen (fyra går till en 2-årig mas-

tersutbildning i lite högre tempo). 
Markus kom in som ende tenor 
och får som kurskamrater två ba-
sar, två sopraner och en mezzoso-
pran.
 För dig som vill veta vad Markus 
utbildning i Vadstena bestod i går 
det bra att leta fram nummer 3 av 
Rengsjö-bladet 2008, där det finns 
en längre intervju med honom. 
Utbildningen i Stockholm heter 
kandidatutbildning och motsvarar 
180 högskolepoäng. Den kommer, 
förutom sången, att innehålla till 
exempel drama, dans, språkuttal, 
musikteori och instudering av ope-
raroller. Han får själv välja sånglä-
rare.
 Senast jag talade med Markus 
verkade han luta åt att söka sig 
till Köpenhamn, men han ändrade 
sig. Tur var det, han kom in i Stock-
holm, och han finns nu mycket 
närmre för oss andra som kanske 
gärna skulle vilja följa hans kom-
mande karriär!
 Under tiden kan vi nog hoppas 
på en konsert i Rengsjö Kyrka i 
sommar eftersom Markus planerar 
för en liten sommarturné. Vi ses 
då! 
Christina Berg-Tylöskog
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Som ett av 14 syskon växte natur-
filmaren Berndt Persson upp i Öst-
erböle i Rengsjö och redan som 
15-åring måste han följa pappa 
Albin till skogen för att hjälpa till 
med försörjningen. Det var där i 
de milsvida skogarna runt Körså-
sen, på gränsen mellan Rengsjö, 
och Enånger, som Berndts intres-
se för naturen och djuren växte 
fram. Under skogsarbetet såg han 
och lärde sig om allt i naturen och 
snart skaffade han sig  en kamera 
för att föreviga allt spännande som 
hände i skogen.
 - Jag inspiererades säkert av  
Hilding Mickelsson, naturfotogra-
fen i Rengsjö  som blev riksbekant 
för sina många och vackra natur-
bilder. Hilding ville att jag skulle tip-

sa honom om intressanta fågelbon 
där han kunde fotografera och på 
så sätt inleddes vårt samarbete, 
berättar Berndt.
 Idag är han själv en känd och an-
litad naturfotograf men stillbilderna 
har han för länge sedan övergett. 
1964 skaffade han sig sin första 
filmkamera – en dubbelåtta- och 
satte igång att filma. Det  blev en 
spelfilm som hette ”Min barndoms 
somrar.”
 - Jag lånade ihop så många sys-
konbarn jag kunde och så fick dom 
bli statister. Sedan åkte vi runt i 
hela Hälsingland och spelade in. 
Filmen skildrar min egen uppväxt. 
Berndt fick efter detta blodad tand 
och skaffade sig så småningom 
modernare teknik. Videon hade 

kommit och det blev en VHS-ka-
mera med redigeringsutrustning. 
Med  den nya tekniken gick det lät-
tare att fånga livet i naturen  och 
Berndts intresse blev bara större 
och större.
 Hans unika filmer skickade han 
in till TV:s naturprogram där flera 
blev prisbelönta och visades upp i 
TV-rutan. 
 - Till dags dato har det nog blivit 
ett 40-tal filmer, kortare och längre, 
som gått i TV, säger Berndt som 
blivit en alltmer anlitad filmvisare. 
Han åker mest runt i Hälsingland 
och visar sina filmer men det har 
också blivit några vändor till Stock-
holm.
 - Jag har aldrig annonserat utan 
folk hittar mig ändå. Det sprider sig 
väl från mun till mun, säger Berndt 
som sedan många år är bosatt i 
Hudiksvall.
 Numera arbetar han uteslutande 
med digital teknik och har gjort fle-
ra filmer om sin gamle läromästare 
Hilding Mickelsson. Efter Hildings 
död blev Berndt en av de första att 
motta det speciella Hilding Mick-
elsson-stipendiet. 
 En annan naturfotograf  i Häl-
singland som Berndt kommit i kon-
takt med är Johan Viklund. Under 
sin livstid spelade denne in hund-
ratals filmer med sina djur som 
han levde med i sitt hem i Bergvik . 
Han anlitades ofta av kända regis-
sörer vid olika filminspelningar där 
det behövdes djur och sakkunskap 
kring naturen. 

 - Under en filmvisning i Bergvik 
blev jag kontaktad av Johans brö-
der som frågade om jag ville ta hand 
om Johans kvarlämnade filmer. 
Jag tackade naturligtvis ja och det 
visade sig vara en riktig filmskatt 
som jag nu håller på att bearbeta. 
Eftersom det är mest oredigerade 
stumfilmer måste jag lägga ljud på 
dem och redigera ihop materialet 
till färdiga filmer som man kan visa 
upp och köra över på DVD, berät-
tar Berndt .

 Det arbetet sysselsätter honom 
nu som mest men annars har han 
också ett annat intresse som växt 
sig allt större på senare tid. Av spe-
ciella trädstammar som han hittar 
ute i naturen tillverkar han tavlor 
där han etsar in olika djurbilder. 
Konstverken ställer han ut på mäs-
sor och intresset från olika köpare 
växer hela tiden. 

Berndt gör visningsfilm
av gammal film-skatt

Berndt Persson med videokameran i 
naturen där han tillbringar en stor del 
av sin tid. 
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Som liten pojke fick Steffen Dett-
man en bok om Grönland i present 
av en släkting. Den fascinerade 
honom till den grad, att hans håg 
därefter stod till resor norröver. Till 
vackra landskap i is och snö. Tills 
han valde att bosätta sig i Löten i 
Rengsjö. Så kan det gå!
 Han säger själv att det är en form 
av exotism. Men  han såg även det 
vackra landskapet, som påminner 
mycket om hemtrakterna utanför 
Marburg, de röda husen. Under 
20 års resor genom Sverige, ofta 
på motorcykel, drömde han om ett 
eget rött hus, och det har han nu 
tillsammans med hustrun Ewa, so-
nen Julian och, vissa helger, dot-
tern Stine. 
 Han visste att han ville bo nära 
en sjö och en skog – och fann se-
nare i sin farfars anteckningar från 
ålderdomen att denne hade valt 
sin bosättning på landet i Pom-

mern med samma utgångspunkter! 
Dessa anteckningar har förresten 
Steffen skrivit rent, tryckt och med 
egen hand bundit in i 10 exemplar.
En fascinerande historia om föräld-
rarnas liv under och efter kriget får 
inte plats här. Steffen själv gick den 
långa humanistiska gymnasiesko-
lan med 9 års latin, och bland an-
nat engelska och franska, och var 
sedan i Marinen under fyra år och 
seglade jorden runt flera gånger. 
Sedan blev det universitetsstudier 
och en examen som diplomgeograf 
med geografi, botanik och geologi, 
plus skandinaviska språk.
 Som så många andra numera har 
han dock övergett sin ursprungliga 
inriktning och hamnat i datasek-

torn, som ansvarig i Finland och 
norra Sverige för datasystem och 
anläggningar inom digital fotografi 
för Fuji. Anledningen att han med 
det jobbet kan bo i Rengsjö är dels 
att han ansvarar för ett så stort om-
råde, dels att han bor så nära E4. 
Så fungerar det i vår globaliserade 
värld! Och efter att ha suttit på bib-
lioteket och läst ”allt om Hälsing-
land” fastnade han för lilla Reng-
sjö, och blev förtjust redan första 
gången han kom hit.
 Som alla andra nyinflyttade är 
han full av glädje över det positiva 
bemötandet från grannarna som 
intresserat sig för hans renovering 
av huset, som kommit med råd och 
hjälp. Han träffar ofta på personer 
som nu bor på Ringshög och som 
berättar för honom om husets tidi-
gare historia och ägare.
 Hustrun Ewa träffade han när 
han började studera polska för att 

kunna resa till Pommern, som nu 
är polskt. Hon var hans lärare och 
han blev hennes bästa elev, säger 
han blygsamt! Ewa har magister-
examen i germanistik och peda-
gogik och ska nu snart börja läsa 
svenska, efter 5 månader i Sve-
rige. Hon hoppas förstås kunna få 
undervisa i tyska så småningom, 
och kanske polska, vem vet? Ju-
lian är tvåspråkig redan, men det 
dröjer väl inte så länge innan han 
är trespråkig – eller blir det fyra, 
med rengsjömåle´, tro?
 Ett spännande och intressant till-
skott till Rengsjö är familjen Dett-
mann utan tvivel! Men man får inte 
glömma att, med den pågående 
världsekonomiska utvecklingen, 
kan man, trots alla drömmar, inte 
vara riktigt säker om det går att ge-
stalta en framtid för familjen i våra 
trakter.
Christina Berg-Tylöskog 

På väg till Grönland fastnade 
han halvvägs, i Rengsjö

Dettmann Junior

Hurra för Rengsjö! 

I sin ungdom köpte Steffen Dettman en gammal karta över norra Sverige med text 
på latin. Händelsevis finns Helsingia med där. Det vill säga Hälsingland! 
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Sången och musiken är hennes 
stora fritidsintresse men hon har 
också en annan helt okänd sida av 
sitt liv som avspeglar sig i husets 
källarvåning. Där är skåpen fulla 
av olika sorters askar och burkar i 
skiftande kulörer och storlekar. 
- Med hjälp av pappersservetter 
och lim tillverkar jag det här, säger 
Birgitta Hildingsson och visar upp 
lite av sin  färgsprakande produk-
tion som kallas för decoupage.
Birgitta är bygdeföreningen Reng-
sjö Framtids nya ordförande och 
kräver därför en lite närmare pre-
sentation. 
Hon är 56 år, gift med Lasse och 
bosatt vid Nordanbäcksvägen på 
Krylbo. 
Hon är också mamma till fyra barn 
som gett henne sex barnbarn och 
ett sjunde på väg. Birgitta jobbar 
som fritidspedagog på Rensback-
ens fritidshem i Bollnäs. 
- Jag är född i Alfta men uppväxt 
i Bollnäs. Flyttade till Rengsjö1969 
sen jag träffat Lasse och bodde 
de första tre åren i missionshuset 
i Berga där vi var vaktmästare. Bo-
staden var på ett rum och kök och 
där samsades vi med de två första 
barnen. Sedan byggde kommunen 
villor efter Nordanbäcksvägen och 

vi fick hyra en av dessa. Där bor 
vi fortfarande kvar men numera är 
huset vårt eget, berättar Birgitta.
Efter så många år i Rengsjö räknar 
hon sig som Rengsjöbo och här 
trivs hon alldeles utmärkt. 
Naturen, de trevliga människorna 
och närheten till allting skapar den-
na trivsel, säger hon och konstate-
rar att hon inte saknar någonting.
Sedan 1972 sjunger hon i kyr-
kokören och har även varit med i 
G-klaven i Bollnäs och i damkvar-
tetten Melomani har hon nu sjungit  
i drygt 20 år. 
- Det är uppfriskande att sjunga 
och musicera och man mår bara 
bra av det, säger hon.

Birgitta var lite tveksam när hon 
första gången fick frågan om hon 
ville bli Rengsjö Framtids ordfö-
rande men när frågan kom igen så 
tackade hon ja.
- Jag tycker det är ett bra initiativ 
med föreningen och jag hoppas att 
vi tillsammans kan skapa en bra 
framtid för bygden. Personligen 

skulle jag gärna se att vi kunde 
skapa en stor lekplats på grönom-
rådet vid Löten. Ja, varför inte en 
lek –och samlingsplats för alla åld-
rar där man kan träffas och trivas 
tillsammans, säger Birgitta som 
tidigare också varit ordförande för 
den lokala Hem och skolafören-
ingen.

Nya ordföranden fast rotad
efter 40 år som Rengsjöbo

Birgitta Hildingsson visar upp några av 
sina burkar som hon dekorerat med pap-
persservetter, en slöjdteknik som kallas 
för decoupage. 

Lovis Viktoria heter det sovande 
flickebarnet som föddes 10 mars 
på BB i Gävle. Hon är dotter till 

Thomas Lönn och Marina Hed-
berg på Oppigården i Västra Höle. 
Vikten vid födseln var 3866 gr och 
längden 52 cm. Välkommen till 
världen och Rengsjö säger vi till 
Lovis som också har en storebror, 
Linus 10 år.
Under den här rubriken visar vi ny-
födda Rengsjöbor i fortsättningen 
så hör av er med bilder och upp-
gifter om födslar.

En ny Rengsjöbo

   Rengsjö Pizzeria   
   Pizza     Kebab     al a carte      
         Plankstek     Sallader 
     Öppet:  
    mån stängt, tis-tors 15-20 , fre 13-23 
    lör 13-23 , sön 13-20

Tfn 0278 -  665533
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Två projektledare anställda 
för att utveckla Bondeliv

Rengsjö hembygdsförening har 
fått Leaderbidrag 2009 – 2010, för 
att utveckla upplevelseprodukter 
i projektet ”Bondeliv i Västerby”. 
Två personer delar på en heltid, 
för att utveckla turistaktiviteter, 
hantverksprodukter och informa-
tion. 
 Projektet ligger helt utanför 
hembygdsföreningens ordinarie 
aktiviteter som midsommar, hem-
bygdsdag, bagarstuga, mm. Un-
der projektets aktiviteter kommer 
både ideella och anställd personal 
att vara med.
 En viktig grund för projektet 
är barnaktiviteten ”På Gammel-
mormors tid”, som redan pågått i 
några år. Att Västerby kan bli del 
av världsarvet Hälsingegårdar, har 
också banat väg. I sommar vet vi 
om UNESCO beviljar Sveriges an-
sökan. 

Projektledare Anneli Wik-
lund har jobbat på Boll-
näs turism i många år. 
Anneli ansvarar för ad-
ministration, världsarvs-
arbete och utveckling av 
nya turistprodukter i Väs-
terby. 
anneli.vasterby@helsin-
genet.com 070-332 58 69

Konceptutvecklare Per-
nilla Söderquist har tidigare ansva-
rat för turism och IT på Sveriges 
Hembygdsförbund och arbetat 
som guide. Pernilla ansvarar för 
utveckling av ”På Gammelmor-
mors tid”, guidade visningar, hant-
verksprodukter och information.
pernilla.vasterby@helsingenet.
com 0702-472 872

Läs mer på www.vasterby.com!

Glada tjejer när ettorna i Bollnäs kommun 
besökte På Gammelmormors Tid i fjol.

R E S T A U R A N G R I N G S H Ö G

Alltid två rätter att välja mellan på vardagar och en rätt 
med efterrätt på lör- söndag. 

Pris: Vardag 50kr inkl. sallad, måltidsdryck och kaffe. 
Helg 65kr inkl. efterrätt, sallad, måltidsdryck och kaffe. 

Matlåda 40kr inkl. sallad. Helg 50kr. 

Vi gör även smörgåstårtor, tårtor, catering på beställning. 

Välkommen!

Öppet dagligen kl 08.00 15.30, lunch kl 11.30 14.30
tfn: 0278 66 56 25

Nu finns både färsk och lagrad getost
  Nyhet för i år!
  Ost-boa vid Nordanhölevägen 
  Där handlar du själv när du vill  
	 	 Vi	finns	också	på	Hardreve

Tel 665123 eller 070-3564032

Välkommen till Västerby! 

Öppet dagligen 27/6 – 16/8 
kl 10-16, med utställningar, 
visningar och hantverk. 
Servering alla dagar utom 
måndag. 
Visning 40 kr/person. 
På Gammelmormors tid för 
barn, 30/6 – 5/8 tisdag & ons-
dag kl 10 – 16
Tunnbrödbak tisd & lörd i juli.
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När Fredrik var 1 år och 7 måna-
der råkade han ut för en olycks-
händelse som kunnat sluta mycket 
illa. Han kom i ett obevakat ögon-
blick över en burk utspädd kaus-
tiksoda och drack av den frätande 
vätskan. Halsen skadades allvar-
ligt och alla trodde att matstrupen 
och rösten skulle vara förstörd för 
resten av livet.
 Men idag är Fredrik Svensson 
från Rengsjö en populär vokalist i 
det prisbelönta rock och popban-
det Delacroix och recensenterna 
hyllar honom som sångaren med 
den säregna och spännande rös-
ten.
 -Tror du att det var lutvattnet som 
gav dej den annorlunda sångrös-
ten?

 - Jag vet inte, säger Fredrik och 
skrattar aningen förläget men blir 
sedan genast allvarlig när han blir 
påmind om den otäcka barndoms-
upplevelsen. 
 - Tack vare att mamma stod på 
sig och tvingade till sig en spe-
cialistremiss så kom jag under or-
dentlig läkarvård och hur underligt 
det än låter så lyckades läkarna 
efter många om och men få till 
en ny matstrupe och idag  har jag 
inga allvarligare men av händel-
sen, säger Fredrik och menar att 
inget motsäger att skadan trots allt 
kan ha fått en positiv betydelse för 
hans vokalistkarriär. Fredrik spelar 
också gitarr ,munspel och mando-
lin.

 Det är inte bara han som här-
stammar från Rengsjö i den sex 
personer starka musikgruppen. 
Faktiskt kommer hälften av band-
medlemmarna från Rengsjö. De 
andra två är Erik Linck(bas) och 
Kristoffer Bäckström(trummor, 
kör, percussion). Dessutom finns 
Petrus Öhman(gitarr, banjo) från 
Växbo i gruppen. De återstå-
ende medlemmarna är Simon 
Jansson(elgitarr och kör), Bollnäs 
och Linda Anthonisen (sång, piano 

och orgel) också Bollnäs men upp-
växt i Ulricehamn.
 Delacroix , som också är namnet 
på en känd fransk målare, bilda-
des 2005 och har förvånansvärt 
snabbt etablerat sig på estrader-
na. Förra året vann gruppen Radio 
Gävleborgs musikpris och bandet 
fick spela på Hultsfreds Rookiefes-
tival och den stora rockfestivalen 
Peace and Love i Borlänge. Sedan 
de spelat på ”Landet” i Stockholm 
uppmärksammades Delacroix med 
en helsida på Svenska Dagbladets 
kulturavdelning och en musikre-
censent tror att om gruppen får till 
fler poppärlor så är ett genombrott 
inte långt borta.
 - Det är roligt när vi blir uppmärk-
sammade men annars är kon-

kurrensen stenhård särskilt här i 
Stockholm där branschfolket finns, 
säger Fredrik som liksom flera 
andra i gruppen numera bor och 
pluggar i huvudstaden. 
 Men Bollnäs, där den egenhän-
digt byggda studion finns, och 
Rengsjö där de har sina rötter bär 
bandet med sig hela tiden.
 - Bilden av hembygden finns som 
influenser i vår musik och våra 
texter. Det är ofrånkomligt, menar 
Fredrik som också tycker det är 
viktigt att man är närvarande och 
ärlig på scenen och att man står 
för det man gör.
 Hittills har de bara gjort EP-in-
spelningar men målsättningen är 
att så småningom, kanske inom 
ett år, ge ut en fullängdsskiva. 

Fredrik brände sönder strupen
Nu är han en hyllad sångare

 Den prisbelönta musikgruppen Delacroix som till hälften kommer från Rengsjö

Fredrik Svensson från Österböle är en av 
bandets två vokalister
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Rengsjö kyrka

Rengsjö kyrka
Bönsöndagen
Söndag  17 maj  kl 11.00  Högmässogudstjänst, Lena Wängmark, Britt-Marie Grims
Söndagen	före	pingst
Söndag  24 maj  kl 11.00  Söndagsgudstjänst, Ingrid Natander, B-M G
Pingstdagen
Söndag  31 maj  kl 11.00  Konfirmationsmässa, Sune Ek, B-M G
Heliga	trefaldighets	dag
Söndag  7 juni  kl 11.00  Högmässogudstjänst, Magnus Natander, B-M G
Första söndagen efter trefaldighet
Söndag  14 juni  kl 11.00  Högmässogudstjänst, M N, B-M G
Midsommarafton
Fredag  19 juni  kl 23.00  Musik i midsommarnatten, M N, B-M G m fl
Midsommardagen 
Lördag  20 juni -  se Rengsjö hembygdsby
Den	helige	Johannes	döparens	dag
Söndag  21 juni  kl 11.00  sammanlyst till Kämpens hembygdsgård i Bollnäs

Västerby - Rengsjö Hembygdsby
Midsommardagen
Lördag  20 juni  kl 11.00  Friluftsgudstjänst med mässa, M N, Jenny Christoffersson

Kämpens hembygdsgård, Bollnäs
Den	helige	Johannes	döparens	dag
Söndag  21 juni  kl 11.00  Friluftsgudstjänst, Ingrid Natander, J C

För programmet efter 21 juni, se predikoturerna i tidningen Ljusnan fredagar.
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Nu har ytterligare en naturfotograf 
från Rengsjö blivit uppmärksam-
mad och den här gången som 
den femte kvinnliga medlemmen 
någonsin i den exklusiva fören-
ingen Naturfotograferna. Det är 
Elisabeth Gustafsson,40, som bor 
i ett av husen – Janlars- vid Löten. 
Hon är nu är den tredje kända na-
turfotografen med anknytning till 
Rengsjö. 
 De andra två är Hilding Mickels-
son, som skulle ha fyllt 90 i år, och 
Berndt Persson, naturfilmaren i 
Hudiksvall men född och uppväxt 
i Rengsjö.
 - Jag har inspirerats av Hilding 
Mickelsson , som jag känt sedan 
jag var liten, säger Elisabeth och 
berättar att hon besöker Hilding-
rummet i Västerby så fort hon hin-
ner. 
Elisabeth blev fotointresserad för 8 
år sedan efter det att hon skadats i 

en trafikolycka. Fotograferandet 
blev hennes hjälp att ta sig ur det 
passiviserande liv som följde på 
olyckan. 
 Nu har hon kunnat återgå till en 
halvtidstjänst som polis i Gävle och 
siktar på en heltid så småningom. 
- Det är fotograferandet ute i na-
turen som hjälpt mig att komma 
tillbaka, säger hon.

Hilding har inspirerat
vår nya naturfotograf

Elisabeth besöker ofta Hilding-rummet i 
Västerby och här ses hon framför Hilding 
Mickelssons världsberömda bild på den 
anfallande slagugglan. Foto: Lars Lööv

Öringynglen
lever vidare
De nya ynglen av Rengsjö-öringen 
som odlats fram i Kungsgården le-
ver och har hälsan, rapporterar Åke 
Frisk, ordförande i fiskevårdsfören-
ingen. Han räknar med att det finns 
ca 8000 yngel i odlingsbassängen 

och att om inget oförutsett inträffar 
så ska de ha växt till sig så pass 
att de kan sättas ut i sjöarna om 
två år. Den unika Rengsjö-öringen 
har hittats i Stora Örtjärn men när 
man skulle odla fram den förra året 
inträffade en översvämning i od-
lingsanläggningen och ynglen spo-
lades bor

x x x x x x x x x x x x

6
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Rengsjö är så lagom och så 
mycket mitt emellan. Därför väljer 
många att bo här. Det framkom när 
vi ställde ett antal frågor till olika 
Rengsjöbor. Både till sådana som 
är födda här och nyinflyttade.

De frågor vi ställde var de här:
1 Varför bor du i Rengsjö?
2. Är det något du saknar här?
3. Vad bör vi satsa på för att 
överleva i framtiden?
4. Vad tycker du om Rengsjö-
bladet och hemsidan?

Och så här svarade några av de 
Rengsjöbor som vi pratade med:

Elis Roos:
1. Jag är född här och har alltid 
bott i Rengsjö trots att jag jobbat på 
andra ställen . Det har känts bra.
2. Förr hade vi bank, post och 
sjuksköterska. Det saknar jag.
3. Den servicen måste vi försö-
ka få tillbaka
4. Tidningen är bra och den be-
hövs. Hemsidan har jag inte sett 
eftersom jag använder datorn väl-
digt lite.

Anita Andersson:
1. Jag bodde i Gävle i 40 år men 
Rengsjö var alltid hemma och där-
för flyttade jag tillbaka när chansen 
kom.
2. Första tiden kändes det lite 
dött men nu tycker jag bara att det 
är lugnt och skönt och jag saknar 
ingenting.
3. En distriktssköterska borde 
kanske finnas här och så lite mer 
aktiviteter här nere vid Löten.
4. Rengsjöbladet är ett bra ini-
tiativ. Hemsidan vet jag inget om.

Madelene Hansson, 13 år:
1. Vi ville flytta från Bollnäs till 
ett lugnare ställe och då blev det 
Rengsjö.
2. Saknar just ingenting.
3. Det är bra som det är.
4. Har inte läst tidningen och 
inte varit in på hemsidan.

Johan Bång :
1. Därför att Rengsjö ligger mitt-
emellan. Mellan stad och lands-
bygd, mellan två            järnvägs-
stationer, mellan hav och land 
osv.
2.  Saknar att linje 100 inte går 
genom byn och en cykelbana till 
stora vägen.
3.  Kommunikationerna måste 
förbättras.
4.  Tidningen är bra och hjälper 
till att hålla ihop Rengsjö. Hemsi-
dan har jag inte sett.

Marianne Björk:
1. Därför att jag hittade Per här 
och jag vill inte bo i en stad. Det 
här är bättre än Ljusdal som jag 
kommer ifrån.
2. Här finns inte allt men det be-
hövs heller inte.
3. Att alla tänker mera på byn 
och är mån om det vi har.

4. Den är kul. Man känner igen 
sig i allting och får information om 
de nära tingen. Jo, jag har varit in 
på hemsidan och tycker den fung-
erar bra.

Marina Wallin:
1. Det är trivsamt och lagom 
stort.
2.  Nej, jag saknar inget eftersom 
det är så nära både till Bollnäs och 
Söderhamn. Så länge     affären 
finns så är allt bra.    
3  Att skolan får vara kvar så 
barnfamiljer kan bo här och en 
sjuksköterska vore inte så dumt.
4. Den är bra och rolig att läsa. 
Hemsidan också för den tittar jag 
in på ibland.

Det här tycker Rengsjöbor
om Rengsjö och framtiden

Fotbollsskolan
Rengsjö sportklubb meddelar att 
landslagets fotbollsskola för barn 
födda 1996-2003 anordnas v 26 
måndag till fredag och sista anmäl-
ningsdag är 31 maj. Anmälan ska 
göras till Leif Linck tel 0278-665450 
eller Roland Hedlund 0278-665594. 
För mera information: forening.
landslagetsfotbollsskola.se 

x x x x x x x x x x x x
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Med famnen full av killingar sit-
ter Sara Johansson på Bojäntans 
fäbod i Rengsjö. Hon älskar att 
pyssla om dom små gulliga djuren 
som nu ska födas upp över som-
maren för att till hösten bli mat på 
olika lyxrestauranger i Stockholm. 
Det är Hushållningssällskapets 
projekt Matresursen som satsar på 
killinguppfödning. En kändiskock 
får till uppgift att laga till olika rät-
ter på killing och maten skall sedan 
serveras på den stora matmässan 
Smaklust i Stockholm i augusti. 
Efter det hoppas initiativtagarna i 
Hälsingland att killingkött skall bli 
en eftertraktad råvara bland kän-
diskrögarna i huvudstaden. Blir det 

så kan det bli aktuellt med killing-
uppfödning i större skala. Hittills 
har killingkött inte uppmärksam-
mats i Sverige men med invand-
rarna från sydeuropa har intresset 
ökat. I medelhavsländerna och i 
Asien och Afrika är killing det mest 
slaktade djuret och en eftertraktad 
delikatess på matbordet. 

Gräsklippare
före färgen
Den kommande sommaren skulle 
sportklubben ha målat resten av 
RSK-huset vid Löten men så pa-
jade gräsklipparen vid IP och då 
behövdes pengarna för att köpa 
en ny. Halva huset målades förra 
sommaren med hjälp av Sedwalls-
pengar. 
- Vi får se om vi kan mobilisera 
ideella krafter och måla den västra 
gaveln, säger Stefan Dagh, RSK:s 
ordförande.
Vi hoppas att frivilliga ställer upp så 
att målningsarbetet kan fullföljas. 
Kanske någon kan sponsra färgen 
också. För det är ju så att huset är 
Rengsjös ansikte utåt och bland 
det första  som besökaren möter.

Rengsjö-killingar
blir mat på 
lyxkrog

Den 22 februari i år skulle Hilding 
Mickelsson ha fyllt 90 år om han 
fått leva.Hilding-Mickelsson-Säll-
skapets årsmöte ägde rum just den 
dagen i Rengsjö Församlingshus.
 Förutom sedvanliga årsmötes-
församlingar fick vi njuta av en film 
om Hilding av Berndt Persson, som 
själv berättade till filmen.
 Det talades vidare om en minnes-
utställning av Hildings fotografier på 
Hembygdsgården i sommar. Även 
om planerna ännu inte är klara så 
ser vi fram emot den!

Christina BergTylöskog

Hildings 
90-årsjubileum.

Öppet

Hardrevet lördag 16 maj kl 11.00 - 15.00

Maj vardagar 12-17, lördagar kl 12-15

Juni vardagar kl 12–18, lördagar 12–15

vid fint väder har jag öppet mer RING

Midsommar  tom mitten Augusti 
vardagar kl 11–19, 
lördagar kl 11-17, söndagar kl 12-17

Västerby  Rengsjö    www.majascafeopresenter.com
tel 0278  66 54 42   info@majascafeopresentr.com

Majas cafe & presenter

Efterlyses
Rengsjö Hembygdsförening, 
CarinFagerström, undrar om 
någon har en linbråk att låna 
ut till hembygdsföreningen. 
Den ska användas under 
lindagen den 9:e augusti. 
Har du en eller vet du någon 
som har? Kontakta Carin på 
tel 66 55 55
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Dörrar och fönster
standard och special

fullt sortiment
www.schons-snickeri.se
tel. 0278-667078 / 667023

öppet 27/6 – 16/8 alla dagar kl. 10 – 16 
Servering alla dagar utom måndagar 

”På Gammelmormors tid ”tis-ons, 30/6 – 5/8, kl 10-16
Förr-i-tiden-lekar för barn

Musikkvällar, måndagkvällar 29/6, 6/7, 13/7 och 20/7

Bakdagar tisdagar och lördagar i juli

www.vasterby.com tel 66 55 10

Hardreve på Ringshög
16 Maj 10:00 16:00

Kaffe + paj & vaniljsås 30:
Kaffe + smörgås 25:

Lunch 65:

19:00 01:00 Tacobuffé
med trubadur

Pris 100:
Ej ätande entré 20:
Restaurang Ringshög 665625

Evenemang:
21  maj kl 8 Gökotta, andakt på tunet, därefter Bullerberget
24  maj kl 10 Vårvandring  
18  juni kl 18 Klädning av stången
19  juni kl 14 Midsommarafton, fest på tunet med dans o lekar 
         kl 23 Musik i sommarnatt i kyrkan
20  juni  Midsommardagen, gudstjänst, kaffeservering
8   juli  Hälsingegårdarnas Dag 
12  juli kl 13 Gammelvalasdag, kl 11 gudstjänst kyrkan 
18 juli kl 10-16 Loppis
9   aug kl 10-16 Lindag, skörd av linåkern, hantverk 
13  sep kl 13-16  Kulturhusens dag

Västerby
Rengsjö Hembygdsby

Lötens Handel,  tel 66 50 49 
Öppet:		mån-fre	10.00-19.00	lör	10.00-16.00	sön	12.00-16.00

Lötens handel 

Tillmans	grillkorv	 49,-/kg
Tillmans	Falukorv	 49,-/kg
Äpplen	 	 10,-/kg
Ringsbo	öl,	2,8							6	pack	19,90	+pant

Hardrevslördagen Handla för 500,- och du får en tia lott.
Priserna	gäller	under	marknadsdagen

Utkörning av varor • Svenska spel • lotter • receptfria 
läkemedel • ombud för apoteket

Nyhet 
Plusgiro 
Utbetalningskort och 
värdeavi inlöses
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Växbo är en sällsam plats. En bygd sprungen ur älvdans, mystik och traditioner. En modern 
mötesplats för sinnrika och nyskapande upplevelser. Ett kontrasternas landskap som förbinds 
av en enda himmelsblå blomma. Linblomman. 

Precis som de starka lintrådarna tvinnas samman för att skapa något nytt, förenas välförvaltade 
hantverkstraditioner och bevarade kulturhistoriska platser med nutida arkitektur, nyskapande design 
och ett modernt kök i denna trolska dalgång. 

I vackra Trolldalen, där linklappen stampar takten åt älvorna på ängen och den moderna 
arkitekturen speglar sig i den gamla kvarndammen är det lätt att fyllas av såväl ro som livslust. 
Avnjut en måltid bland gamla kvarnar och linberedningsverk. Ta en promenad genom mystik 
och trollskog. Följ linets väg från blomma till de vackraste linneprodukter. 

Växbo är platsen där det gamla, det vackra och det nya möts i både tid och rum. 
Allt under människohänder.

Växbo

VäxboKrog
Tel: 0278 - 666 185
info@vaxbokrog.se
www.vaxbokrog.se

VäxboBageri
Tel: 0278 - 666 376

VäxboLogen
Tel: 0278 - 666 195

Växbo Lin
Tel: 0278 - 666 200
info@vaxbolin.se
www.vaxbolin.se

Nu ska Rengsjö centrum få en 
ordentlig ansiktslyftning om orts-
borna själva får bestämma. Och 
när ni läser det här så har den 
första arbetsdagen ägt rum med 
målsättningen att det ska vara 
välstädat och snyggt till Hardreve 
den 16 maj.
 Det här blev kontentan av det 
framtidsmöte som föreningen 
Rengsjö Framtid arrangerade. Ett 
50-tal intresserade kom och alla 
ville hjälpas åt att  utveckla cen-
trum och den dithörande lanthan-
deln. Det anses vara de viktigaste 
uppgifterna när byborna ska sätta 
Rengsjö på kartan och göra byg-
den attraktivare.
 Utveckla butiken med korvför-
säljning, paketservice, filmuthyr-
ning och ATG-service, föreslog 
mötet och när det gällde grönom-
rådet ner mot sjön var förslagen 
desto fler.
 Fyll ut till piren och gör en brygga 

som är handikappvänlig. Anordna 
en grillplats och gör i ordning plats 
för husvagnar och husbilar. En 
utescen och lekplats finns också 
på önskelistan och varför inte en 
gång och cykelväg eller trätrall 
runt hela sjön. Ett promenadstråk 
längs sjön med sittbänkar, mini-
golfbana, mötesplats, majkase, 
plats för stor julgran, pulkabacke 
och en allmän uppsnyggning av 
fastigheterna i centrum.
 Föreningen Rengsjö Framtid har 
sedan tidigare fått löfte av kom-
munen att ta hand om skötseln 
av centrumområdet och nu finns 
också tillstånd från länsstyrelsen 
på att göra en utfyllnad från stran-
den till betongklumpen. 
 Det möjliggör byggandet av en 
större brygga och om alla ortsbor 
är lika entusiastiska som framtids-
mötet kan centrumaktiviteterna 
kanske bli det som så småningom 
placerar Rengsjö på kartan.

Nu ska ortsborna själva
skapa ett nytt centrum

Det blev stor uppslutning och många framtidsidéer när Rengsjöborna samlades till 
framtidsmöte i IOGT-huset. De flesta ville göra något för att skapa ett attraktivare centrum.
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som säkert kommer att låta tala om 
sig i år är Bachelores Dream, Go 
D.Aragorn och Perle d ´Inverne. I 
stallet finns också kallblodshings-
ten  Tejas – en liten snygging som 
tjusar alla i sin omgivning.
I Frankrike har Thomas sin delägda 
häst och Breeders Crown-vinnare 
Pau som sprungit in 1,2 miljoner 
på franska banor och kommer att 
bli kvar där.
- Det finns mer pengar att hämta 
i Frankrike. Där är synen på trav-
sporten annorlunda och beskatt-
ningen mindre ansträngd. Här i 
Sverige har allting blivit mycket 
dyrare men ändå är prispengarna 
fortfarande på en låg nivå , särskilt 

på de små banorna. Därför håller 
vi oss mest till de större banorna 
och rikstoton, säger Thomas som 
numera  inte tävlingskör så myck-
et själv utan ägnar sig mest åt trä-
ningsarbetet hemma i Rengsjö.
- Att ligga och kuska runt på vägar-
na 8000-10 000 mil om året tar på 
krafterna så det överlåter jag helst 
åt andra. Jag tycker det är roligare 
att pyssla med hästarna  i stallet, 
försöka få fram en bra produkt och 
så är det en del administrativt ar-
bete som måste skötas.
- Jag har hållit på i 30 år nu och 
vunnit sammanlagt 150 lopp. Det 
får räcka, säger han.

Beställ din festmat,
 exotisk planka, smörgåstårta,

 bullar eller efter eget önskemål.

MW´s Mat 
Monica Westberg 

Ring: 070-6952336

Med tretton banor inom en 30-
milaradie tycker travtränaren Tho-
mas Lönn i Rengsjö att han landat 
perfekt med sin verksamhet.
- Både jag och min familj och alla 
hästarna stortrivs på Oppigården i 
Västra Höle. Hela den här vackra 
miljön med sandmon som ligger 
runt oss och som är suveränt bra 
för hästarna att springa på. Sen 
har vi den speciella träningsback-
en  på andra sidan Hölesjön och 
på vintern plogar vi en bana på 
isen. Ett paradis för oss alla, säger 
han.
Thomas köpte gården med stal-
lar 2002 och har idag 48 hästar i 
träning. 8 personer jobbar där och 

förra året gjorde stallet sin bästa 
säsong med 3,1miljoner  inkörda 
kronor. 
- Vi håller stilen som det trettionde 
stallet i hela landet och så har vi le-
gat under alla år. Förr hade jag 60-
talet hästar men det blev för myck-
et. Nuvarande storlek passar oss 
ganska bra. Ambitionen är att fort-
sätta hålla den här klassen och att 
samtidigt trivas så bra som möjligt. 
För det här är ändå en sorts livsstil 
i första hand, menar Thomas.
Han har flera stjärnhästar i stallet 
och den bäste av alla är Nobless 
Amok- en sexåring som sprungit 
in 1,1miljoner och vunnit tre V 75-
lopp när detta skrivs. Andra stjärnor 

Oppigården i Västra Höle
ett paradis för stall Lönn

Thomas Lönn med stjärnhästen Nobless Amok – en sexåring som sprungit in 1,1 miljo-
ner och vunnit tre V 75-lopp
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 År 1989 valdes Roland  in i sty-
relsen för Rengsjö Sportklubb som 
fotbollsansvarig. 
Med Roland som sportchef har  
RSK gått från division 7 till division 
3. En helt fantastisk resa som krön-
tes 2006 när Rengsjö vann fyran 
och tog det historiska steget upp till 
trean. 
-Det var en härliga känsla, inte bara 
för mig utan för hela Rengsjö. Tänk, 
RSK i divison 3. Helt otroligt… 
 Starkt bidragande anledning till 
att Rengsjö kunde ta klivet upp till 
trean var  tränaren Kjell Rosén och 
de bollbegåvade bröderna Oremo 
(Emil och Johan). 
 Därför var det en oerhörd besvi-
kelse när Kjell Rosén tog med sig 
Emil och Johan, och drog till Boll-
näs. 
- Med Oremos kvar hade vi blivit 
ett topplag i trean direkt, det är jag 
säker på säger Roland. Nu fick vi 
problem och åkte i stället ur. 

 Med nye tränaren Peter Svensk 
fick RSK revansch när man sä-
songen 2008 var tillbaka i trean, 
och blev trea – bara en poäng från 
kvalplatsen till tvåan. 
-Det var oerhört starkt av Peter 
och grabbarna, säger Roland efter 
Rengsjös bästa fotbollsinsats nå-
gonsin. 
 Dessutom blev ju andralaget trea 
i femman. 
Vad tror då Roland om årets sä-
song? 
-Jag tycker laget ser ännu bättre ut 

i år och målsättningen är  att vara 
bland de fem bästa. 
-Vi hade samma målsättning förra 
året, och då blev vi knappt slagen 
trea… 
 Roland är inte bara en fram-
gångsrik fotbollschef, han är även 
en lyckosam travtränare med flera 
fina segrar. Just nu heter vinnaren  
Mr Cuchamber (Gurkan) som seg-
rat med Peter M Andersson i sul-
kyn, även om det nu var ett litet tag 
sedan. 
 Bästa hästen Roland haft är  Ca-
merons Cick som sprang in över 
850 000 kronor,  och vann på V65 
för Leif Edvinsson. Edis Pride och 
Bernhard Bunter hette två andra 
segerhästar. 
 I dagarna håller Roland på at 
köra in unghästar åt Jan-Olof Pers-
son, mannen bakom Järvsöfaks. 
Roland håller till på Oppigården i 
Västra Höle hos Thomas Lönn. 
-Det är roligt att jobba med unghäs-
tar men det var en par riktiga vildjur 
som Jan-Olof skickade hit den här 
gången, säger Roland. 

Sven-Anders Eriksson 
----------------------------------- 
Rengsjös hemmamatcher i vår 
2/5 Rengsjö-Huge, Solrosen Bollnäs 
16/5 Rengsjö-Dala-Järna 
28/5 Rengsjö-Hudiksvall 
3/6 Rengsjö-Ytterhogdal 
13/6 Rengsjö-Brynäs 
24/6 Rengsjö-Kvarnsveden 

Han är född och uppväxt i Marma. 
Till Rengsjö kom Roland Hedlund 
1981 och i år firar han 20-årsjubi-
leum som ledare för Rengsjöfot-
bollen. 
 Roland är så intimt förknippad 
med Rengsjö SK att alla tar för gi-
vet att han är infödd Rengsjöbo;  
”ingen utomsocknes kan väl brinna 
så för RSK…” Men det kan Roland, 
eller Rolle som de flesta kallar ho-
nom. 
 Han tar plats bland de stora 
RSK-profilerna som Mauritz (Jo-
hansson), ”Murar Jonas” (Olsson),  
”Bo Erik” (Andersson),  Allan (Lars-
son), Gunnar (Lydén), ”Spalla” 
(Erik Dahlöf), ”Ol-Bengts” Gunnar 
(Persson). 
 Roland visade tidigt stor talang 
som fotbollspelare, och redan som 
16-åring spelade han i Marmas a-
lag. Det var 1963. Marma höll på 
den tiden till i divison 4. Sedan har 
det blivit både femman och sexan 
för det en gång så stolta bruksla-
get. 
 Roland blev Marma trogen hela 
sin karriär som varade fram till 
1980. Då var han 33 år, i dag är 
Roland 62. 
 Sommaren 1981, 1 juli för att vara 
exakt,  flyttade familjen  till Rengsjö 

och Lapphagen. Roland berättar: 
-Vi fick höra att det var ett hus till 
försäljning  i Lapphagen och vi 
åkte dit och tittade. Och bestämde 
oss direkt: ”Hit ska vi flytta”. 
-Det har vi aldrig ångrat. Bättre 
ställe kan man inte bo på. Våra 
barn (Malin och Joachim) fick en 
lugn och trygg plats att växa upp 
på. 
 Efter flytten från Marma hann 
Roland med några matcher för 
Rengsjö också. 
-Mest spelade jag i b-laget, säger 
Roland. 
 En match han aldrig glömmer är 
en mot Alfta. 
-Vi vann med 21-2 (Rengsjös 
största seger någonsin) och jag 
gjorde åtta mål. -Vi var förstås helt 
överlägsna men det är ju alltid kul 
att göra så många mål i en och 
samma match. Torbjörn Persson, 
som stod i målet, gjorde också ett 
mål, säger Roland. 

Roland - 
brinner för Reng-
sjö fotbollen

Roland  tar plats bland de stora 
RSK-profilerna
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grönorna i kyrkfönstren!
 Margit  har bakat bullar, långpan-
nekakor och lussekatter till som-
marens fester i Hembygdsbyn och 
till julstugorna, kokat soppa till dem 
som städat och fejat inför som-
maröppning och julfirande och hon 
drog i gång ljusstöpning för att ha 
hemstöpta ljus att lotta ut vid fes-
terna och lysa upp kaffeborden i 
julstugorna.  Det som ska vara, det 
ska vara äkta!
 Hon har givetvis varit med i kyrk-
liga syföreningen där man stickat 
och, sytt och virkat alster för för-
säljning och auktioner för att få in 
pengar till kyrkans välgörande ar-
bete.
 Dessutom, och inte minst viktigt, 
har hon ju i många år ansvarat för 
vävstugan där så många vackra 
dukar, löpare, handdukar och mat-
tor, smala mattor och jättebreda 
stormattor i de vackraste mönster 
och färger har kommit till, vävda av 
Margit och många andra. Dessa 
har sedan sålts eller blivit lotterivin-
ster vid sommarfesterna och julstu-
gorna.
 ”Hur har du hunnit, Margit?” är  ju 
frågan som inställer sig. Och svaret 
är kanske typiskt för Margit:
”Vet inte. Men är man intresserad, 
så går det.” 
 I det sammanhanget får man nog 
även ge en eloge till Lars som med 

glädje har sett Margits engage-
mang på alla dessa olika områden. 
Själv har han minsann inte heller 
legat på latsidan förutom sitt arbete 
på gården. Få har som Lars genom 
åren följt och dokumenterat livet i 
Rengsjö med fotografier av hus 
och gårdar och verksamheter, av 
människor och djur: bilder av arbe-
tet med hö-hässjning , lingon- och  
kantarellplockning, skogsavverk-
ning och timmerkörning, av tranor 
och katter, rävar och lekande  barn. 
Fantastiska fotoalbum med pryd-
liga texter till. De visas ibland på 
Hembygdsgårdens loge, förresten.
 Att han också har en stor samling 
fjärilar i 1000-tal, och en frimärks-
samling, förvånar kanske inte, ej 
heller att han släktforskat och skri-
vit om Rengsjö-postens historia.
 Men sedan 16 år tillbaka har Mar-
git och Lars trapppat ner i ett avse-
ende: de bor inte längre i Höle utan 
har överlämnat gården till sonen 
Bengt, och bor själva i ett trivsamt 
hus på Utbyvägen i Löten med vid 
utsikt över åker och sjö och Buller-
berget, lite närmre till hembygds-
gård, vävstuga och kyrka, där fort-
farande en viktig del av det sociala 
livet utspelar sig för detta i sanning 
strävsamma par!

Christina Berg-Tylöskog

Läs om aktuella händelser i Rengsjö:
www.rengsjo.se

Om någon skulle fråga mig vad 
jag kommer att tänka på när man 
säger ”Margit Larsson”, skulle han 
få följande svar: blommande pe-
largoner i Regnells och Norrgår-
dens fönster i Västerby (ett 70-tal 
krukor noga räknat), jättevackra 
trasmattor, härliga raggsockor, 
komplicerade vantmönster och 
dekorativa pannlappar. Och inte 
minst, läsning av texter ur Bibeln 
i kyrkan, med vacker och inlevel-
sefull röst.
 Av detta kan man förstå att Mar-
git har haft och har många sträng-
ar på sin lyra. Infödd rengsjöbo, 
från Olanders i Knyssla (som nu är 
vandrarhem) arbetade hon några 
år vid Bollnäs sjukhus som sjuk-
vårdsbiträde innan hon gifte sig 
med sin Lars och flyttade till hans 

föräldragård i Höle, ”Körkles”, där 
man enligt gammal hälsingesed 
bodde tre generationer tillsam-
mans: Lars föräldrar, Margit och 
Lars och deras barn. 
 Tre barn att fostra, stök i lagård 
och allt annat som lantbrukarlivet 
medför hindrade inte Margit från 
att engagera sig på många olika 
plan: som ledamot i socialnämn-
den under många år, som ord-
förande i både SLKF – Svenska 
Landsbygdens Kvinnoförbund  
-  och Rengsjö Hembygdsfören-
ing i flera år, som ledamot i Kyr-
kofullmäktige och Kyrkoråd i ett 
30-tal år, och som kyrkvärd i 28 
år. Det var som sådan hon hade 
uppgiften att läsa bibeltexter un-
der gudstjänster. Gissa förresten 
vem som införde de vackra mur-

Hur hinner du, 
Margit?   
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HARDREVE 16 maj
Marknadsprogram

Marknaden öppen kl 10.00 - 16.00 

Marknadsförsäljning och Utställningar i Rengsjö centrum

Gynna dig själv och bygden, bli medlem i Rengsjö Framtid

VÄLKOMMEN!

Utställning av veteranbilar.  * 
Ponnyridning  * 
barnkaruseller* 
Kaffeservering, varmkorv och * 
kolbullar 
Dragning i Hardrevslotteriet * 
Granbogänget * 
 
... och mycket mer

       LEGOHYVLING
Jag hyvlar ditt virke som du vill ha det. 
Lister efter egna önskemål. 

           Ängbo Såg o Hyvleri 
             Kjell 070 3149775


