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Extra mycket läsning

120 år av Rengsjöhistoria   

Dansdrottning i Rengsjö  sid 16
Kallskänkan som blev snickare  sid 26
RSK fyller 80 år  sid 34

Titta så många dagböcker det blivit. Allan Olsson har 
skrivit sedan 1971. Hans far och farfar skrev  också 
dagböcker. Tillsammans har de skrivit varje dag i 120 år! 
Läs mera på sid 13
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Vårloppis
27 mars
Nu är det klart att det blir ett 
”Vårloppis” söndag den 27 mars i 
RSK-lokalen. 
  Är det någon som vill hyra bord 
och sälja ut sådant man inte 
behöver längre så kontaktar man 
Fia Ingeroth och bokar ett bord. 
Det kostar 100 kr. 
 Förra gången som Rengsjö 
Framtid arrangerade ett loppis 
så blev det en succé. Det kom 
mycket folk till RSK-lokalen och 
grejerna gick åt. Ungdomarna 
på ungdomscafeét svarade för 
serveringen och gör så även den 
här gången. 
Telefonnumret till Fia är 070-
6878039  och tiden för loppiset blir 
mellan kl 10.00 och 16.00.

Majkase
även i år
Förra året noterade vi ett annat 
succéartat arrangemang. Det 
var majkasen som återvände 
till centrum. Den här gången på 
gamla Midnäsområdet mellan 
Löten och RSK.
   Det blir så även i år. Ni som har 
skräp att bränna upp kan köra det 
till plats som Kagge anvisar. Tänk 
bara på att det ska vara brännbart 
material. Inget miljöfarligt och det 
här är ingen vanlig sopstation 
som tar emot vad som helst. Det 
är heller inte en avstjälpningsplats 
som fungerar året om utan enbart 
veckorna före sista april.
   Vill ni bidraga med en peng till 
fyrverkeriet så  finns en bössa i 
affären.

HARDREVE 

Vårmarknad i Rengsjö 
lördag 14 Maj 

anmälan till Ingvar 
070/332 03 93
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Redaktörn har ordet

Det är focus på Rengsjö just nu. 
Det skrivs om oss i olika tidningar. 
Man talar ofta om Rengsjö i andra 
orter och det som sägs om oss är 
för det mesta positivt. 
   Det händer alltid något i Rengsjö, 
säger man och tillägger: Det verkar 
vara en väldig sprutt på allting 
hos er. Eller som landshövding 
Barbro Holmberg uttryckte sig när 
hon besökte Rengsjö för några 
månader sedan:
   - Vilken fantastiskt vacker plats!
Ja, så är det många besökare som 
upplever Rengsjö. Men vi som 
går härhemma dagligen tänker 
antagligen inte så mycket på 
det. Det blir ju lätt som det gamla 
talesättet säger att ”man ser inte 
skogen för bara träd”. Men det 
finns all anledning att vi sträcker 
på oss och känner stolthet för att vi 
fått privilegiet att bo och leva i en så 
fantastisk bygd. 
   Jag minns själv hur jag en gång i 
tiden tyckte att det bara var skit att 
bo här. Man skulle bort härifrån till 
varje pris och så drog jag så långt 
jag kunde. Men efter att ha kretsat 
runt i Sverige och världen under tre 
decennier och jämfört Rengsjö med 

många andra platser så kunde jag 
bara konstatera att det inte var så 
dumt hemma ändå. Till slut blev 
längtan tillbaka övermäktig och jag 
blev en återvändare. Något jag inte 
ångrat.
  Varför är det då focus på Rengsjö 
just nu? Jo, det är av flera 
anledningar. Man behöver bara 
nämna Rengsjö Framtids satsning 
på det nya centrumområdet med 
camping och båthamn, hem- 
bygdsföreningens lyckade barn- 
projekt På Gammelmormors 
Tid, sportklubben som har ett av 
distriktets bästa fotbollslag, fyller 
80 år och bygger nytt klubbhus vid 
IP , Rengsjöhästens satsning också 
vid IP, skolans utbytesprojekt med 
Kina och alla enskilda individer 
som uppmärksammas i olika 
sammanhang.
 Och sist men inte minst det 
nya Rengsjöprojektet. Ett akti-
vitetscenter som ska göra det 
lättare och roligare att åldras med 
bibehållen värdighet. Projektet, 
som ska pågå i tre års tid, har 
dragit igång vid Ringshög och vi 
kommer ganska snart att märka 
av verksamheten i form av olika 

arrangemang. 
Det intressanta med Reng-
sjöprojektet är att här sam-
verkar professionella äldrevårds-
specialister från Bollnäs kommun 
och Mitt Hjärta primärvård med 
ideellt arbetande medlemmar i 
flera lokala föreningar. En särskild 
arbetsgrupp har bildats och i den 
sitter representanter för Rengsjö 
Framtid, Anhörigföreningen, PRO 
och Röda Korset. Tillsammans med 
projektledare, distriktssköterska, 
anhörigstödjare, arbetsterapeut, 
familjeläkare , kost och tandvårds-
specialister ska dessa människor 
underlätta åldrandet för människor 
över 70 år i Rengsjö.
    Det är naturligtvis viktigt att flera 
frivilliga hjälper till i det här arbetet 
och visar att vi i Rengsjö vill och 
kan. Hjälper till att få så många av 
de äldre som möjligt att komma till 
Ringshög och delta i aktiviteterna. 
En särskild måndagsgrupp har 
startats och samlar pensionärerna 
varje vecka till motion och 
hälsoinformation. Men man vill 
också få igång deltagarna i andra 
meningsfulla och lustfyllda aktiviteter 
som t ex fiske, festmiddagar, 
kortspel, ostprovning, utflykter, 
bingo, filmvisning eller sådant som 
deltagarna själva önskar.

Målsättningen med Rengsjö-
projektet är att fler äldre ska kunna 
vara kvar längre i eget boende, att 
det resulterar i mindre akutbesök 
inom primärvården och att man 
håller sig friskare längre upp i 
åren.
   Låter inte det här bra? Alla kommer 
vi ju dithän förr eller senare att vi 
blir gamla och behöver hjälp. Kan 
vi då skjuta fram den tiden så blir 
det en vinst för alla. 
  Om tre år ser vi hur det gick. 
Blev resultatet lyckat så kan det 
leda till att vi får ett permanent 
aktivitetscenter för äldre i Rengsjö. 
  - Det här ska bli spännande och 
jätteroligt, säger Riina Mast som är 
ledare för Rengsjöprojektet och tror 
mycket på vad som ska komma ut 
av arbetet.
Vi har redan sett en effekt av pro-
jektet och det är att matserveringen 
vid Ringshög blir kvar i sin 
nuvarande form i ytterligare tre år! 
Vill ni veta mera om projektet 
och har idéer om aktiviteter så ta 
kontakt med Riina Mast. Hon finns 
i ett kontor på bottenvåningen i 
Ringshög.

Göran Bernstål

Läs om aktuella händelser i Rengsjö:
www.rengsjo.se
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Det har varit ett händelserikt 
2010 för Rengsjö Framtid. Det 
vittnar verksamhetsberättelsen 
om inför årsmötet den 28 mars. 
Det mest omfattande arbetet 
har varit nya centrumområdet 
med campingplats, servicehus 
samt piren med grillstugan och 
småbåtshamnen. Där återstår nu 
byggandet av en utescen och en 
del målningsarbeten.
   När det gäller olika arrangemang 
har föreningen varit delaktig i 
valborgsmässofirandet vid Löten, 
surströmmingsfesten med lyskväll 
vid piren, två berättarkvällar i 
församlingshuset och ett loppis i 
RSK-lokalen.
Vårmarknaden Hardrevet drog 
som vanligt mycket folk och ett 25-
tal utställare. 
Centrumgruppen har ordnat fyra 

städdagar under våren och 
sommaren och föreningen har haft 
fyra sommarjobbare som alternerat 
också mellan andra föreningar.
 Rengsjö Framtids ungdoms-
verksamhet har fått en lyckad start 
i de nya lokalerna i RSK-huset 
där både yngre och något äldre 
ungdomar samlas två kvällar i 
veckan för olika aktiviteter.
  Infogruppen har fortsatt att ge 
ut fyra nummer av Rengsjöbladet 
och hemsidan får fler och fler 
besökare.
   Föreningen har under året haft tre 
styrelsemöten och medlemsantalet 
har ökat från 460 till 633 . 
  I tidningen den här gången finns 
inbetalningskort för medlemsavgift 
2011 och vi hoppas att ännu 
fler Rengsjöbor ska gå med i 
föreningen och stötta den fortsatta 
verksamheten.

Händelserikt år för 
   Rengsjö Framtid

Tel 665123 eller 070-3564032

Killingarna kommer till påsk
och sedan blir det färskost!

Men innan dess kan du handla                         
Lagrade ostar, Ostkaka
Rökt getkorv mm i vår ostbod. 

Insamlingen bland företagare 
i Rengsjö för att få ihop ett 
aktivitetsbidrag till de yngre ung-
domarna i RSK-huset har hittills 
gett 8.500 kr. 
  Det är Sara Backan som startat 
den här gruppen som träffas 
varannan onsdag mellan 18 och 
19.30. Hon tog också initiativet till 
insamlingen genom att skicka ut ett 
flygblad till alla företag i Rengsjö.  
De företag som redan lämnat 
bidrag är Termap, Schöns snickeri, 
Daghs måleri, Rengsjö Bilservice 
och Danne Perssons åkeri. 
  - Fler är välkomna att hjälpa oss 
ekonomiskt. Tänk på att detta är ett 
stöd till det framtida Rengsjö, säger 
Sara som tillsammans med Andreas 

Brink är ansvarig för verksamheten 
i åldersgruppen klass 2- 5.
  Mellan 10-12 barn samlas i den 
gruppen varje kväll medan de äldre 
ungdomarna brukar vara 15-25 till 
antalet. De träffas på torsdagkvällar 
kl 18-20.45 . Det är ungdomar 
från klass 6 och uppåt. Ingmarie 
Antonsson och Ingalill Rundgren är 
huvudansvariga men de behöver 
hjälp av fler vuxna. Det gäller både 
onsdag och torsdagkvällar.
  Är man nyfiken på verksamheten    
så går man dit och tittar. Ungdom-
arna bjuder på gratis fika. Gör ett 
besök och se hur trevligt dom har 
det och vilka fina ungdomar vi 
faktiskt har i Rengsjö! 

Rengsjöföretagare 
   stöttar ungdomar

Årsmöte Rengsjö Framtid
Nu är vi över 600 medlemmar!

den 28 mars kl 19.00   -   angår alla i hela Rengsjö
Plats: Norrgården i Västerby (hembygdsbyn)
Presentation av den nya projektledningen för Bondeliv i Västerby.

Vi bjuder alla på fika. Välkomna!
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Från
kyrkbacken

Behöver du någon att tala med? 
Kontaktperson för diakonin 

är Inger Thyr. 
tel 665482 eller 070 3339597
Hon hjälper dig vidare till rätt 

person.

RENGSJÖ FÖRSAMLINGSHUS 
finns för alla Rengsjöbor 

för möten, sammankomster osv.
Bokas ALLTID hos 
Monica Westberg.

Tel: 070-6952336 eller 0278-665513
Rengsjö Församling / Inger ThyrLjuset är på väg tillbaka….

Mörkret har lagt sig för denna dag. 
Det kändes nyss som om jag såg 
solen gå upp mellan trädtopparna. 
Snart så dröjer sig  ljuset ändå kvar 
och jag tycker det känns härligt och 
skönt att vi är på väg mot vårtider. 
Vissa dagar känns det som om 
den bryter igenom med takdropp 
och sol som värmer och andra 
dagar slår det tillbaka igen och blir 
alldeles kallt och vackert som en 
riktig vinterdag.
   Jag vet att det dröjer men inte så 
länge till! Det är något vi får vara 
tacksamma för här i vårt land att 
vi  har olika årstider. Varje årstid 
har sin tjusning och sin tid men 
jag vet att snart så är de där kala 
trädgrenarna fulla med knoppar 
och björken visar stolt sina små 
musöron till löv. Rätt vad det är så 
hörs bofinkens sång på vägen ner 
till garaget också.

 I skrivande stund har jag varit i 
Bollnäs- Rengsjö i ett precis ett 
halvår. Jag har fått vara med om 
den första julen i Rengsjö och som 
Christina Tylöskog har skrivit om så 
firade vi en jättefin gudstjänst med  
barnen i barnkör och juniorgruppen. 
De bidrog med ett fantastiskt  
julspel och sång under ledning av 
Linda Wallberg och Erica Stridh 
och Elisabeth Nyman.
 Så kom den första julnatten för 
mig och det var en fin upplevelse. 
En härlig stämning och fin körsång 
från läktaren under ledning av Britt-
Marie Grims. 
  Det som händer i en gudstjänst 
är frukten av vad vi gör tillsammans 
och det är jätteviktigt! Så, precis så 
ska vi agera utanför kyrkrummet 
också förstås!
  Allt gott till er alla önskar prästen 
Åsa www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjo

Söndag 27 februari Sexagesima 
11.00 Rengsjö kyrka Söndagsmässa  
 Sune Ek, Britt-Marie Grims

16.00  Växbo kapell Gudstjänst Ingrid   
 Natander, Jenny Christoffersson
Söndag 6 mars Fastlagssöndagen
11.00 Rengsjö kyrka Högmässoguds-   
 tjänst Åsa Tollén Sandström, Britt-  
 Marie Grims, Rengsjö kyrkokör

Söndag 13 mars Första söndagen i fastan
11.00 Rengsjö kyrka Söndagsmässa Lars   
 Nilsson, Elisabeth Nyman

Söndag 20 mars Andra söndagen i fastan
11.00 Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst   
 Sune Ek, Elisabeth Nyman

16.00  Växbo kapell Gudstjänst  
 Lars Nilsson, Elisabeth Nyman

Söndag 27 mars Jungfru Mariebeb.dag 
11.00 Rengsjö kyrka Söndagsmässa  
 Sune Ek, Britt-Marie Grims

Söndag 3 april Midfastosöndagen 
11.00 Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst
 Åsa Tollén Sandström, Elisabeth Nyman

Söndag 10 april Femte sönd i fastan                
11.00 Rengsjö kyrka Söndagsmässa
 Åsa Tollén Sandström, Elisabeth Nyman

Söndag 17 april Palmsönd  
11.00 Rengsjö kyrka  
Söndagsgudstjänst Sune 
Ek, Britt-Marie Grims,  
Rengsjö kyrkokör

16.00 Växbo kapell  
Gudstjänst Lars Nilsson 
Jenny Christoffersson

Torsdag 21 april Skärtorsdag                      
18.30  Rengsjö kyrka Skärtorsdagsmässa
 Åsa Tollén Sandström, Elisabeth Nyman

Fredag 22 april Långfredag             
11.00 Rengsjö kyrka Långfredagsgudstjänst
 Åsa Tollén Sandström, Elisabeth Nyman

Söndag 24 april Påskdagen    
11.00 Rengsjö kyrka Påskdagsmässa
 Åsa Tollén Sandström, Britt-Marie Grims  
 Rengsjö kyrkokör

Söndag 1 maj 2a sönd i påsktiden 
10.00 Höle bönhus Friluftsgudstjänst  
 Ingrid Natander, Britt-Marie Grims m fl

Söndag 8 maj 3e sönd i påsktiden   
11.00 Sammanlyst till Växbo kapell, vandring  
 dit. Söndagsgudstjänst. Lars Nilsson,   
 Åsa Tollén Sandström, Inge Wortzelius
Söndag 15 maj  4e sönd i påsktiden
18.00 Rengsjö församlingshus Vårsoaré
 Rengsjö kyrkokör, Britt-Marie Grims
 sånggruppen Melomani.  
 Lotterier, allsång & servering

              Rengsjö församling & Växbo kapell 

                       27 februari – 15 maj 

Foto Anna-Karin Viklund

Trivselträff, tisdagar 14.00
Ringshög 8/3, 22/3, 5/4, 19/4, 3/5

Rengsjö syförening, onsdagar 12.30  
Rengsjö församlingshus 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5

Höle syförening, torsdagar 13.00 
Höle bönhus 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5

med reservation för ev. ändringar
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Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet! 
Sonja Edling Växbo som får 
en trisslott

När du löst korsordet kan du skicka in ditt namn och vilken by 
   vi söker till:     
   Rengsjö Framtid 
   Tempelbacken 9339
 ,  821 98 Rengsjö

eller maila rengsjo.framtid@telia.com

L.E.
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Kollekter till före-
ningar i Rengsjö
Sedan ett antal år tillbaka har 
kyrkorådet i Rengsjö bestämt att 
de flesta församlingskollekterna 
ska gå till föreningslivet. Tidigare 
i år har Rengsjöhästen erhållit 
kollekt och då fanns Lillian 
Axelsson på plats och informerade 
kyrkobesökarna. Under resten av 
året går kollekterna till följande 
föreningar:
 
13 feb Röda Korset Rengsjö
13 mars Rengsjö Framtid
1 maj Höle Bygdeförening
22 maj Anhörigföreningen Rengsjö
25 juni Rengsjö Hembygdsförening 
26 juni Rengsjö SK:s barn- och  
 ungdomsverksamhet 
10 juli Rengsjö Hembygdsförening
11 sep  Rengsjö Framtids ungdoms- 
 verksamhet
16 okt  Rengsjö Föräldraråd
 
Därutöver går församlingskollekter 
till den kyrkomusikaliska verksam-
heten och barn- och ungdoms-
verksamheten. Kyrkorådet ser gärna 
att företrädare för föreningarna 
finns med vid gudstjänsterna och 
berättar lite om sin verksamhet och 
kanske själva ”går runt med håven” 
och tar upp kollekten. Kyrkan vill 
bland annat på detta sätt arbeta 
aktivt utåt mot det omgivande 
lokalsamhället.

Forskarföreningen Släkt och Bygd 
i Bollnäs håller nu på att lägga upp 
Rengsjös kyrkböcker i sitt arkiv så 
att ni som släktforskar ska kunna 
gå in och söka på alla som dött och 
fötts under 1900-talet.
  Alla socknar i kommunen ska 
registreras på det här sättet men 
Rengsjö är först ut, berättar Monica 
Fäst i föreningen som håller till på 
övre våningen i Museet. 
   Forskarföreningen som bildades 
1980 arbetar med att bygga upp 
ett lokalhistoriskt arkiv för att 
ge alla med rötter i Hälsingland 
möjlighet att bedriva forskning av 
detta slag. Ni som är intresserade 
kan ta kontakt med Monica Fäst 
så hjälper hon er tillrätta. Hon vill 
också ha kontakt med någon eller 
några i Rengsjö som släktforskar. 

Lättare att
släktforska

Studiecirkel
Matlagning för seniorer 

i Rengsjö.

Sex  cirkelträffar 
= arton studietimmar.
Kostnad 800:- tillk. Ingredienser.

Anmälan till SV Bollnäs-
Voxnadalen 0278-10059
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Det dröjde inte länge efter förra 
numrets utgivning förrän vi fick 
förklaringen till den märkta stenen 
vid foten av Höleklack. Och det är 
inte bara en sten som det handlar 
om utan flera. Stenarna märktes ut 
på 70-talet av Olov Redåker eller 
Remans-Olle som han kallades 
och om detta berättade han bl a 
för Einar Evertsson.
   Stenarna finns efter den gamla 
vägen från V Höle mot Ijungen och 
när man gick eller cyklade den 
så kändes den branta stigningen 
uppför Björnberget. Den första 
stenen kallades därför för ”Vilsten”. 
Den var platt och lämpade sig 
bra att sitta på och vila en stund. 
Kanske tände man en cigarrett eller 
pipan innan man fortsatte uppför. 
Nästa sten är därför utmärkt som 
”Tobaksstenen” eftersom man 
knackade ur pipan eller fimpade 
cigarretten på den. Ovanför den 
stenen ligger så Fattigubben och 
det var ett uttryck som fälldes när 
man bestigit en höjd som i det här 
fallet Björnberget.
 -Lite högre upp finns en 
större  sten och den kallas för 
Pannkaksstenen eller Flötsten. 
Det var nämligen så att en 
fäbodpiga vid Nybodarna skulle 

grädda pannkakor och gick ut för 
att mjölka korna i skogen. Men så 
hörde hon hur någon ko råmade 
oroligt och trodde att det var en 
björn som attackerade den. Hon 
ställde mjölkspannen på stenen 
och sprang för att titta till kon. 
När hon kom tillbaka hade hinken 
vällt och mjölken runnit ut på 
stenen. Efter detta fick den sitt 
namn- Pannkakssten, säger Einar 
Evertsson.
  Han berättar också om ett annat 
kännemärke efter ”Bovägen” och 
det är den s k Stövelstenen. Ända 
sedan 1933, då den nya vägen 
byggdes, har det stått en stövel 
på stenen strax intill avfarten mot 
Höleklack. 
  - Det har blivit en symbol för 
den här vägen och stöveln ett 
igenkänningsmärke bl a för timmer-
bilar som på så sätt haft lättare att 
hitta till olika virkestag, berättar 
Einar. 
  Intressant är det onekligen och 
nu har Rolf Fredin i Hallstahammar 
fått svar på sin undran om de märkta 
stenarna. Olov Redåker tyckte att 
historien om stenarna borde få leva 
vidare och därför knackade han in 
namnen på dem. 
Göran Bernstål

Det var  Remans-Olle 
  som märkte stenarna

Rengsjö historia

När bonden Olof Andersson i 
Västra Höle i januari 1890 sätter 
sig ned och börjar skriva dagbok 
har han bestämt sig att göra det så 
länge han orkar. Eller till dess hans 
hand inte längre” förmår pennan att 
forma läsliga bokstäfver”,som han 
skriver.
 Olof Andersson håller löftet 
och efterlämnar 27 år senare en 
fantastisk historieskildring från 
Rengsjö och världen i övrigt. 
Sonen Gustaf fortsatte sedan 
dagboksskildringarna och idag är 
det sonsonen Allan som sitter där i 
skrivbordslampans sken kväll efter 
kväll och skriver om sin dag .
  - Jag vet inte om min dotter Anna 
kommer att fortsätta när jag inte 
orkar längre men vi brukar skämta 

om det ibland, säger Allan. 
  Han berättar att det naturligtvis 
är farfars gamla dagböcker som 
inspirerat honom att skriva och 
så var det naturligtvis även med 
Allans far.
 - Mor Emma tog också upp 
dagboksförfattandet. Jag tror att 
hon gjorde det eftersom pappa 
Gustav inte skrev särskilt mycket 
om sådant som hände familjen 
i övrigt och då särskilt barnen. 
I hans noteringar blev det mest 
sådant som rörde jordbruket och 
den kommunala verksamheten 
eftersom det var hans främsta 
intresse, säger Allan.
   Olof Andersson ville säkert gärna 
att hans anteckningar skulle komma 
eftervärlden till del och belysa 

Tredje generationen skriver
vidare på farfars dagböcker
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Rengsjö historia

Ur dagboken:

Telefondragning till 
Västra Höle
3/11 - 07
" Bevistadt gudstjensten i kyrkan, 
sammanträde öfver telefonfrågan 
samt sist fattigvårdssammanträdet 
i sockenstugan, hvilket allt räckte 
till skymningen."
  5/11 - 07
" Bevistadt husförhöret samt på 
aftonen utstakat vår blifvande 

telefonlinie från vexelstationen, 
som är förlagd på Löten."
  10/11 - 07
”Inomhus hela dagen, men på 
aftonen ej ensam, ty här har hållits 
sammanträde för Höle telefons 
abonnenter."
  2/3 - 08
" I dag har insättningen af vår 
telefonapparat fullbordats så allt 
är klart inom Rengsjö, men icke till 
Bollnäs. Just när jag skrifvit Bollnäs 
fick jag första telefonsamtalet, 
troligen från Per Svensson."
 21/5 - 08
" Börjat tillreda hafreåkern. På 
aftonen bevistadt slutsammanträde 
öfver telefonbyggnaden, samt 
gäldat kostnaden 298,17 per 
apparat, hvartill möjligen kommer 
ersättning för nedhuggen skog 
efter linien med kr 10,00."
  31/3 - 08
" Till Söderhamn med 3 tunnor 
Rosenpotatis, som i går afton 

Rengsjö historia

skeendet inte bara i Västra Höle 
utan också i världen för övrigt. När 
han inleder sitt skrivande i januari 
1890 så börjar han såhär:
 ” Öfver hela jorden råder stor 
dödlighet. Dödsorsaken är lung-
inflammation förorsakad af in-
fluensan, som i lindrigare eller 
svårare grad hemsökt hvarje 
hem, men äfven fall av epidemisk 
hjernhinneinflammation ha inträffat. 
För öfrigt i temperaturen en ostadig 
månad.”
  Olof Andersson var född i Flästa 
men kom till Rengsjö i samband 
med sitt giftermål 1891. Då gifte 
han sig med hemmansägarinnan 
Kersti Nilsdotter på gården Erk Ers 
i Västra Höle. Hon dog i lungsot 
40 år gammal och Olof gifte då om 
sig med pigan Marta Gustafsson. 
Med henne fick han sonen Gustaf 
Olsson som i sin tur blev pappa till 
Allan. 

- Jag var bara två år när farfar dog 
så jag har inga direkta minnen av 
honom annat än att han hade en 
snusnäsduk i bröstfickan och när 
jag satt i hans knä brukade jag ta 
näsduken och försöka snyta honom. 
Jag har på senare tid läst igenom 
alla hans kvarlämnade dagböcker 
och fascinerats av hur dom levde 
förr. Med häst och vagn åkte han 
till Bollnäs och Söderhamn lika lätt 
som vi åker med bilen nu. Men för 
han kunde en resa fram och tillbaka 
ta närmare ett dygn utan att han 
förfasade sig, säger Allan.
  Han berättar också att det tog 
farfar 15 år att bygga det hus som 
han själv bor i nu. 
  - Det är med värdighet jag tänker 
på detta när jag går här och stökar, 
tittar på det kraftiga virket som de 
använde sig av och förundras över 
hur de kunde få upp det. 

genom skvallertråden såldes till 
C.O. Hellgren, Söderhamn för 6 kr 
tunnan."
  30/3 - 09
" I dag skulle jag förstås hvila mig, 
hvilket jag äfven gjorde tills på e.m. 
då jag får telefonorder att se efter 
dammen vid vår skäck i Wäxbo, 
som höll på att rasa. Grannars 
Nisse och jag åkte dit efter Balder, 
men det var ingen fara."
  24/7 - 09
" Telefonerat efter Docktor Ingeson 
åt morfar f.m. Docktorn kom half 
fem."
  6/7 - 09
”Till E. Andersson i Östra Höle och 
lagat telefon till frukost."

  28/6 - 10
" 2 gånger varit till Östra Höle för 
att reparera telefon, men ändå 
misslyckats, hvarför jag måst 
rekvirera reparatör."

Uthyres i sommar:

Semester i Skåne
4 rok vid Öresund, nära Malmö och Lund 

och hus på Österlen med gångavstånd till havsbad.
Kontakta Göran Bernstål tel 665123 , 070-6948732
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  Kan man bli större genom att 
man blir mindre? I ett fall verkar 
det i alla fall vara så, inser jag när 
jag intervjuar Helena Näslund om 
HälsingeHambon. 
   Det har skrivits om den under 
de 41 år jag har bott i Hälsingland, 
med all rätt. Det har handlat om 
ett jätteevenemang som lockat 
hambodansare från hela landet 
och från andra länder också, och 
som involverat både Bollnäs och 
Ljusdal. Men på senare år har det 
hela krympt, och efter 40-årsjubiléet 
drog sig Ljusdal ur. När intresset 
för att vara funktionär minskade i 
både Bollnäs och Arbrå så var till 
slut, vid 45-årsjubiléet förra året, 

bara Kilafors kvar, med tre olika 
etapper.
 Eftersom det är i Bollnäs 
kommuns intresse att hålla liv i 
hambon så utlovade de styrande 
nyligen de äskade 100 000. I övrigt 
är inte kommunen involverad 
som tidigare, utan ”Alliansen 
HälsingeHambon” bestående av 
8 föreningar (folkdanslag m m), 
med huvudsaklig hemort i Kilafors- 
och Segersta-området, är de som 
ordnar allt. Och som passionerad 
hambodansare och född Hårgabo 
är Helena en lämplig person att 
hålla i tyglarna som kontaktperson 
och projektledare. Hon har faktiskt 
en 50 % tjänst för detta.

Rengsjös egen Hambo-general!

Håll utkik efter den här broschyren!

   Men vad var det nu med att bli 
större? Jo, nytt för året – och här kan 
man verkligen tala om att växa till  
- är en utvidgning av Hälsinge-
hambon till fem dagar (4 – 10 juli) 
och projektet HELA VÄRLDEN 
DANSAR I HÄLSINGLAND.   
 Här har Länsstyrelsen varit 
med genom sitt projekt Öppna 
dörrar genom vilket man vill öka 
medvetenheten om invandrarnas 
alltmer växande köpkraft och 
betydande roll i lokal och internatio-
nell marknadsutvidgning. I prak-
tiken vill ”Hela världen dansar 
i Hälsingland” vidareutveckla 
Hälsingehambon till ett inter-
nationellt dansevenemang med 
”multikulturell touch”. Och då 
handlar det inte bara om dans utan 
också om upplevelser av mat och 
musik och naturligtvis om ett möte 
mellan oss gamla vanliga svenskar 
och våra nysvenskar och om allt vi 
kan lära av varandra.
  Så därför arbetar Helena  
nu med att få kontakt med 
invandrarföreningar av alla de slag. 
Och det finns många i Hälsingland. 
Det hela kommer alltså att ske 
kring Hambolördagen som är den 
9 juli. 
 Hälsingland Turism kommer att 
ordna seminarier och kurser. 
(Bollnäs Kommun är förstås 
involverad, liksom Öppna-Dörrar-
projektet,danskonsulenten vid 
Musik Gävleborg, Svenska Folk-
dansringen och Vänskaps- och 

Integrationsföreningen i Ljusdal.)

    Och Helena själv då? Vad har 
hon för bakgrund, och hur hamnade 
hon i detta med HälsingeHambon? 
Jag minns hur glad jag blev när 
vi pratades vid första gången när 
hon hade flyttat med sin Peter 
till Mickels i Björtomta, och hon 
visade sig ha läst både latin och 
grekiska på gymnasiet, liksom 
jag själv en gång! Därefter har 
hennes vägar slingrat rejält, via lite 
småjobb, så utbildning till svarvare 
och arbete i verkstadsindustrin, 
därefter en komvuxutbildning 
till informationsassistent. Och 
så intresset för hambo och 
engagemang i föreningslivet som 
ledde in henne på arbetet med att 
förnya HälsingeHambon.  
 Hennes entusiasm för Hela 
världen dansar.. är stor, och 
säkert kommer projektet att ge 
även Rengsjö en bit av kakan - 
vi har ju en del att erbjuda med 
hembygdsbyn  och barnprojektet. 
Och lyckas hon och de andra  i 
sina planer så kan man väl säga att 
de också fullföljt förra årets tema: 
”Hårgadansen från mytomspunnen 
sägen till upplevelser i vår tid.”

Christina Berg-Tylöskog
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Akut krisläge för
  Anhörigförening

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

 Ängbo Såg o Hyvleri
 Kjell 070-314 97 75

Återigen vilar nedläggningshotet 
tungt över Ringshögs Anhörigföre-
ning sedan flera styrelsemedlem-
mar aviserat sin avgång. Den 14 
mars har föreningen sitt årsmöte 
och då avgörs framtiden för före-
ningen.
  - Vi är tre styrelsemedlemmar 
som inte längre har någon anhörig 
i Ringshögs äldrevårdsområde och 
därför har vi sagt att vi inte längre 
står till förfogande för omval, säger 
Sonja Frohm som är kassör.
 Anhörigföreningen bildades för 
tiotalet år sedan enbart i syfte att 
söka pengar från Sedwallsstiftelsen 
och med dessa skapa guldkant på 
tillvaron för de äldre i Rengsjö. 
Föreningen har också lyckats med 
detta och svarat för underhållning 
och festligheter som riktat sig till de 
boende på Ringshög. 
  För några veckor sedan kallade 
föreningen till ett medlemsmöte 
för att belysa den besvärliga 

situationen med att få ihop en 
styrelse. 
  - Det var bara vi i styrelsen och 
knappt det som kom, säger en 
besviken Sonja Frohm.
  Hon tycker det är synd om 
föreningen måste läggas ned för 
den fyller en viktig funktion men när 
ingen vill engagera sig så går det 
inte. Ändå är det inget betungande 
arbete att ingå i styrelsen för 
Anhörigföreningen, säger hon.
   Om det skulle gå så illa att 
föreningen tvingas upphöra med 
sin verksamhet så står det i  
stadgarna att eventuell behållning 
i kassan ska överföras till Rengsjö 
Rödakorsavdelning. 
   För några år sedan var läget lika 
krisartat för Anhörigföreningen men 
då lyckades man få till en styrelse 
i sista stund och verksamheten 
kunde fortleva. Återstår att se hur 
det går den här gången.
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militära!” Han låg längst upp i norr, 
vid norska och finska gränsen, de 
kallaste åren i mannaminne. Ett 
och halvt år, kanske tre rentav, han 
är inte riktigt säker. Han upplevde 
finnar som kom flyende över 
gränsen med kläder i bylten och 
ledande sina kor när gården hade 
bränts ner av tyskarna.

   

Eriks uppgift i det militära var just 
att ta hand om hästar, sko dem 
och så vidare. Det var en annan 
tid än vår, inga bandvagnar eller 
snöscooters! 
     Att det var en annan tid kan man 
väl också förstå när man hör om 
Eriks bröllop med Ingrid. Eftersom 
Eriks syster Greta skulle gifta 
sig med sin Tore Roos så tyckte 
föräldrarna att det väl var lika bra att 
ordna dubbelbröllop med en gång, 
och så fick det bli. Och vilken fest! I 
två dagar kalasades det och firades 
på gården Görans i Björtomta. Dag 
1 var det fest för de äldre, och dag 
2 för de unga. Och så dansade man 

i stora salen på övervåningen. 
   Men man kan ju undra vad dagens 
unga skulle säga om prästen i sitt 
tal sade: ”Du valde en flicka som 
är van att passa upp på en karl.” 
I Ingrids familj var de fyra systrar 
och en bror. Erik hade fyra systrar. 
(Däremot stämmer det nog med 
vad psyklogerna säger om hur vi 
väljer partner!) 
   Prästen Oldeberg var mycket 
uppskattad i Rengsjö, och när 
Ingrids och Eriks äldsta barn Carl 
Axel skulle döpas så sade Oldeberg 
att de borde byta sitt namn till 
Görans, så då gjorde man det.
   Mindre roligt var det dock att inte 
kunna få bo ihop förrän Carl Axel var 
2 år gammal, eftersom det var först 
då som Erik fick överta skötseln  
av gården. Men sedan hände det 
saker: de köpte till mark och skog, 
de byggde en ny stor ladugård och 
mycket annat.
  Och förutom beväringstiden 
tycker Erik att ”allt har varit roligt!” 
Han minns att han en gång sagt att 
han inte skulle bli bonde en gång till 
om han fick välja, men den åsikten 
har han ändrat nu när han tänker 
tillbaka på sitt liv. 
   Och det livet fick vi alltså en liten 
inblick i allt medan vi avnjöt en 
kaffetår med Ingrids syster Elsa 
Schevelius  härliga hembakta 
semlor. 

Christina Berg-Tylöskog

   Det är mycket av det gamla 
Rengsjö som möter en när man 
sitter och småpratar med Ingrid 
och Erik Görans och njuter av 
den härliga utsikten från deras 
fina lägenhet på tredje våningen 
i Ringshög.  När Åke och jag var 
nyinflyttade i Björtomta hände 
det ofta att Erik dök upp för en 
liten pratstund när vi jobbade i 
grönsakslanden eller städade på 
tomten. Vi lärde oss mycket då om 
platser, personer och händelser i 
Rengsjö.
  Och i dagarna fyllde Erik 90 år 
och vi passade på att gratulera 
honom med en vårbukett och 
uppleva lite gamla tider, både 
dem vi gemensamt upplevt och 
sådana som ligger långt  före vår 
Rengsjötid. 

   På min fråga vad som har varit 
bäst i deras liv tonar ett strävsamt 
liv fram, när Ingrid svarar: ”Att 
arbeta! Man kunde ju allt!” Inte bara 
stöka i  fäxet, mjölka och andra 
kvinnosysslor, utan också köra 
häst och mycket annat. Karlarna 
skar höet, och kvinnorna vände 
det, och så hässjade karlarna. Själv 
fick hon vid 14 års ålder tjänst som 
piga på Nygårn där hennes syster 
Karin bodde som gift, och redan 
då fick tydligen den 4 år äldre Erik 
ögonen på henne, och alltsedan 
dess har de varit samman. Rätt 
imponerande! 
   Erik var nog en hejare med hästar 
kan man förstå när han berättar 
om tiden han låg inkallad. Inte så 
att han minns den med glädje: 
”Jag förstörde mina bästa år i det 

”Jo, nog har vi upplevt en del, du och jag, Erik!”

Ett tidstypiskt bröllopsfoto.

Erik oc h Ingrid minns  
hur det var...
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Behövs det flera lägenheter i 
Rengsjö? 
Enligt kommunen föreligger det 
inget behov och pratar man med 
Bollnäs Bostäder så säger man 
därifrån att det för närvarande finns 
outhyrda lägenheter i Rengsjö. 
Men flera privatpersoner har 
till Rengsjö Framtid fört fram 
önskemål om att det borde byggas 
flera lägenheter i Rengsjö och då 
gärna centralt. 
  Så vad är egentligen det rätta. 
Finns det ett behov eller inte? 
I Rengsjö Framtid diskuterades 
det här på ett styrelsemöte och då 
beslutades om att föreningen gör 
en egen undersökning. I den här 
tidningen finns därför en talong 
att fylla i om man har önskemål 
om lägenhet i Rengsjö. Talongen 
skickar man sedan till Rengsjö 
Framtid och är det så att det 
föreligger ett behov av lägenheter 
så kommer föreningen att framföra 
detta både till kommunen och 
Bollnäs Bostäder.  
  Undersökningen riktar sig till 
alla i Rengsjö, både gammal och 
ung, och frågan ställs om hur stor 
bostad man vill ha och inom vilken 
tidsperiod det är aktuellt. Det är 

viktigt att alla som har ett behov av 
lägenhet framför detta så att det 
går att få fram en ordentlig bild av 
hur bostadssituationen ser ut. 
Hos Bollnäs Bostäder säger Elinor 
Uppgren att man den senaste tiden 
varit bekymrade för att det uppstått 
outhyrda lägenheter på Ringshög 
som numera är ett helt vanligt 
hyreshus. 
  - Tidigare gick alla lägenheter åt i 
Rengsjö  men det senaste halvåret 
har vi haft problem och en period 
stod tre lägenheter tomma , säger 
hon.
  Hon medger att det finns ett visst 
motstånd mot Ringshög som i 
mångas ögon fortfarande ses som 
ett äldreboende. Därför har man nu 
fräschat upp bl a restaurangdelen 
och ska i övrigt försöka tvätta 
bort stämpeln av det tidigare 
äldreboendet.
  Det är t ex många i Rengsjö 
som fortfarande inte vet att vem 
som helst kan komma och äta på 
restaurangen .
  - Den borde marknadsföras bättre 
så att folk får klart för sig att det är en 
helt vanlig restaurang med mycket 
bra mat, säger Elinor Uppgren.

Göran Bernstål

Behövs det lägenheter
  eller inte i Rengsjö?

Varför frysa en vinter till?

Under vecka 10-13 kan du köpa
moderna aluminiumbeklädda
Allmogefönster till priset av vitmålade
eller vitmålade till priset av omålade
bättre priser även på övrigt fönster sortiment
under perioden.Välkomna!

Fönster,Dörrar,Limfog,Altanstolp
Fönster reparation Fönsterglas

Niklas tel 0278-667078
Paul, Andreas tel 0278-667023
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Så härligt att komma till kyrkan och 
finna den full av unga människor, 
och mor- och farföräldrar förutom 
oss ”gamlingar” som oftare 
går dit! Detta hände den fjärde 
söndagen i advent, då det var 
familjegudstjänst. Och nog 
hände det mycket att ta till sig: 
den fina nya barnkören sjöng 
under sin ledare Elisabet Nyman, 
konfirmanderna medverkade, 
och andra barn framträdde med 
ett spel om julnattens händelser. 
En havande liten Maria med stor 
mage ledsagas av sin make Josef 
och de finner alla dörrar stängda 
för sig tills någon förbarmar sig 
över dem och låter dem få ta in 

iett stall. Åsa Tollén Sandström 
och Linda Wallberg bidrog med 
textläsningen ur Nya Testamentet, 
vilket var bra, då barnen på så sätt 
fick nöja sig med att agera, utan att 
lära in texter. Jag tror att alla vi som 
var i kyrkan kände oss införda i en 
stämning som räckte ända fram till 
julnatten.
   Jag minns när jag läste en notis 
iKalmar-tidningen Barometern 
för så där en 35 år sedan: 
Midnattsgudstjänst i Rengsjö 
kyrka. En egendomlig rubrik i södra 
Sverige! Anledningen var, om jag 
förstod det rätt, att det var den 
första kyrka på rena landet som 
införde detta bruk. Och som passar 

Vad händer i kyrkan?

Ängeln, Josef, Maria och Jesusbarnet med herdarna i julspelet. 
Foto: Nicklas Fredriksson. 

mig och många andra morgontrötta 
förträffligt!
   De senaste åren har vi blivit 
bortskämda med att höra ”vår 
egen” sångare Markus Pettersson 
tillsammans med kyrkokören 
framföra älskade julsånger. Så 
också detta år. Men frågan är 
om inte Åsas betraktelse över 
julnattsevangeliet blir det som vi 
allra bäst kommer att minnas.
   Plötsligt stod han där, längst ner 
i kyrkan, en av julnattens herdar, i 
fotsid dräkt och med en herdestav 
i sin hand. På ett enkelt språk 
berättar han för oss om det som 
har hänt honom: om det märkliga 
ljus som hade strålat runt honom 
så det blev ljust som på dagen, om 
ängelns budskap att han och de 
andra herdarna ska gå till ett stall 
i Betlehem för att finna ett nyfött 
barn som är judarnas konung. Men 
skulle väl han, en okunnig, smutsig, 
enkel herde få se en nyfödd kung? 
Och skulle de kunna överge sina 
får som de måste vaka över? 
   Jag tror aldrig att jag känt en 
så elektrifierad stämning och en 
så intensivt lyssnande församling 
till en julnattsbetraktelse som när 
vår herde långsamt gick uppför 
kyrkogången och hela tiden vände 
sig om och pratade till oss som satt 
där i kyrkbänkarna, helt förtrollade. 
   Ja, se det var en predikan 
att minnas, julnattens under 
åskådliggjort på ett gripande sätt. 
Allt i skenet av 300 levande ljus 

som Anna-Karin Wiklund hade fått 
lägga några timmar på att tända.   
   Och när herden stod framför 
altaret, invid krubban med Jesus-
barnet och hade berättat klart sin 
berättelse, efter mer musik, och 
herden, det vill säga Åsa, för det 
var ju vår nya präst som var herden 
förstås, hade bekänt att hon var 
glad åt att midnattsmässa innebär 
att hon får sovmorgon, då fick hon 
en spontan applåd av församlingen. 
Och det vet jag mig aldrig ha varit 
med om förut att en präst har fått. 
 Kyrkokören, som verkligen låter 
mycket bra, och Markus avslutade 
med en underbar psalm och 
O Helga natt,   
   Det händer spännande saker i 
Rengsjö kyrka. Jag hoppas många 
vill uppleva fortsättningen! 

Christina Berg-Tylöskog

Några av de 300 levande ljus som strålar 
på julnatten
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Från Stockholm till Rengsjö. Från 
kallskänka till byggnadssnickare. 
För Katarina Sjöberg ,39, ensam-
stående trebarnsmamma har valet 
varit enkelt och hon trivs  med sin  
nya tillvaro. 
  Nu ska hon hjälpa RSK att få till 
ett damlag i fotboll. 
Kattis, som hon kallas, har nämlig-
en ett förflutet också som fotbolls-
spelare i bl a div 2-laget Rönninge 
i Stockholm.
I Rengsjö har hon bott i 7 år. I en 
villa på Midnäsvägen.
  - Det är så lugnt och skönt här. 
Nära naturen och bra för ungarna 
Nicki 13 , Mimmi 11 och Linus 8 år, 
säger hon. 
Kattis är född och uppväxt i Stock-
holm men eftersom mamma är
 född i Bollnäs och gammelmormor 
fanns i Växbo så har hon alltid 

tillbringat sina ledigheter häruppe. 
Därför var det aldrig någon 
diskussion när hon och maken 
bestämde sig för att lämna 
Stockholm för en mera lantlig 
tillvaro.
  - Vi bosatte oss i den här villan men 
han hade jobbet kvar i Stockholm 
och pendlade. Efter sex år hade 
han fått nog och flyttade tillbaka 
samtidigt som vi separerade, säger 
Kattis.
  I Stockholm jobbade hon som 
kallskänka på fina ställen som 
Riche, Strand, Reisen och Globen 
Arena bl a. Men ständiga kvälls och 
helgjobb skapade en stressfylld 
tillvaro och sen hon fått Nicki sökte 
hon och fick ett lugnare jobb i ett 
gruppboende.
  När familjen sedan flyttade till 
Rengsjö så fick hon inte något 

Sadlade om från kallskänka
till tuff byggnadssnickare

likvärdigt arbete här. Däremot var 
det lättare om hon kunde tänka 
sig något typiskt manligt arbete. 
Det var på så sätt hon hamnade i 
kommunens bygglag.
  - Jag har alltid gillat fysiska jobb 
och kan inte tänka mig att sitta 
bakom ett skrivbord så i bygglaget 
trivdes jag bra. Men när kommunen 
sedan skar ned på olika tjänster så 
blev jag arbetslös igen. Då sökte 
jag till Ängabyggen och fick napp.
  - Jag har varit där i drygt  ett år nu 
och trivs jättebra. Jag är ensam tjej 
bland idel manliga kolleger men de 
respekterar mig även om jag inte 
orkar ta i lika mycket som dom. 
Men jag jobbar hellre med karlar 
för av dom får man raka besked 
och det är inget skitsnackande, 
säger Kattis.
  Hon säger sig vara härdad av 
den tuffare schargongen och visst 
händer det att kunder ifrågasätter 

hennes kunnande. Men då ingriper 
hennes 27-årige kollega och 
förklarar att ”hon är den häftigaste 
snickaren på hela Ängabyggen”.
 - Det börjar komma fler och 
fler tjejer inom olika yrken i 
byggbranschen och det behövs, 
säger Kattis som menar att det blir 
en annan stämning med en kvinna 
i laget och oftast har hon lättare för 
att säga ifrån än gubbarna.
 På Byggfacket säger man att 
antalet kvinnliga medlemmar än så 
länge håller sig under en procent 
men att man märker en försiktig 
ökning. Ett särskilt nätverk för 
kvinnor har bildats och dom träffas 
regelbundet och utgör ett bra stöd 
för andra kvinnliga byggjobbare 
som är ensamma ute på byggena 
och kan bli särbehandlade av 
manliga arbetskamrater. 

Göran Bernstål

Kattis trivs bra i sin nya roll som ensam kvinnlig snickare hos Ängabyggen

Kattis som duktig fotbollsspelare i 
Rönninge. Nu vill hon skapa ett renodlat 
flicklag i Rengsjö

Kattis tycker att det många gånger 
kan vara tuffare som ensamstående 
trebarnsmamma. Här med Nicki, Mimmi 
och Linus.
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Den här vinterns snöande är långt 
ifrån det värsta i Rengsjö. Ta t. 
ex vintern 1966. Då snöade det 
ordentligt. 
   Det var i slutet på mars. I en hel 
vecka vräkte snön ned och blåsten 
skapade jättelika snödrivor. På de 
här bilderna som Lars K Larsson 
tagit ser man vilka mängder som 
kom och vad det ställde till med.
Bilderna är från Östra Höle och 
den helt igenproppade byvägen 
där ortsborna försökte öppna upp 
med spadar och traktorer. Men 
drivorna var övermäktiga och till 
slut var man tvungen att kalla på 
militär hjälp. Med bandvagn och 
plog lyckades militären till slut  
bryta isoleringen. Men mjölken 
fick köras med häst ut till stora 
landsvägen och plogkanterna blev 
så höga att traktorns skopa inte 
nådde upp. Man fick stå i skopan 
och skotta ur snön!

 - Jag var sex år då och minns att 
det var häftigt med bandvagnen 
som kom och plogade, säger Bengt 
Larsson.
 - Det var roligt eftersom vi fick 
stanna hemma från skolan, Det 
snöade så mycket  så  mamma och 
pappa tog sig inte ut från lagårn 
efter mjölkningen. Vi fick skotta ut 
dom, berättar, Margareta Ingeroth.

Då snöade det ännu värre!

Körkle-Lars med häst har kört mjölkkrukorna 
till stora vägen.

Med militärens bandtraktor och plog fick 
man till slut upp ett spår.

Här är bandtraktorn på väg att undsätta 
Smelins-Jenny som var insnöad i sitt hus.

Ernst Nilsson i Lillbo har skottat sig ut.

Sen kom våren och med den vårfloden 
som rann rakt igenom Midnäsfabriken

Foto: Lars K Larssoin

Bybor som skottade. Fr v  Ollas Per, Bredbro Alfred, Gömmens Gunnar, Erik Bortigårn, 
Jonanders Erik, Nyhems Gustav och Einar på Nygårn.

Skidtur runt 
Östersjön
Skoterklubben slår ett slag för 
skidåkning och gör nu skidspår 
runt Östersjön. Även gamla el-
ljusspåret samt den vanliga 
elljusslingan spårar de. Härligt kul 
för alla som gillar att motionera 
på skidor. Kul också att det kan 
bli lite folkliv på sjön. Hoppas nu 
bara att spåren  inte körs sönder.  
Skoterklubben har också fixat en 
pulkbacke vid skolan. 
Stort tack för ert arbete för bygden 
säger vi.
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Varje vecka
Måndagar Motionsgrupp, Samling i entrén  10.00
Tisdag el onsdag Gymnastik, terapin 11.00

Jämna veckor
Måndagar Sittdans i samlingssalen 10.30
Tisdagar Trivselträff i matsalen, kyrkan 14.00
Onsdag el fredag Bingo i terapin 11.00

Ojämna veckor
Onsdagar Bingo i samlingssalen PRO 14.00
Torsdag el fredag Läsarsånger i terapin 11.00

För exakt besked om tider se anslagstavlan i entrén på Ringshög 
eller ring
Birgitta Rudberg tel 0278-665626

Alla pensionärer boende i Rengsjö är välkomna att delta!

Detta händer på Ringshög

   YOGA

Hannu Kiviranta och Anne Marie Green

Övra Vägen 32 i Rengsjö, Tel 00278-66 54 03
www.greenyoga.se, info@greenyoga.se

Kundalini Yoga i Rengsjö
Onsdagar kl 18.30-20.00   
Söndagar kl 17.30-19.00  

Prova en lektion för 100 kr

Yogamassage
 Djupgående massage med stretchar
Jag använder både händer och fötter

80 minuter kostar 600 kr

Välkommen! 
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”Har´n brönne nu igen?
kåseri av Leif Engkvist.

” BSA:an som jag ägde hade en 
benägenhet att börja brinna när 
den kickades igång.
   När det hände gällde det att 
snabbt som attan kasta sig på 
och försöka springa igång den, 
lyckades jag med det så slocknade 
elden när jag fick upp farten.

 Jag minns särskilt en gång vid 
korvkiosken som fanns ”nerpå 
station”, då hände det.
 En eldkula flög ut från en läckande 
förgasare ( som saknade luftrenare) 
och antände bensin och oljerester 
så att lågorna stod i högan sky. 
Utan en sekunds tvekan började 
jag springa, omgärdad av lågor. 
Som tur var fick jag hjälp av en som 
stod i korvkön. Lyckades få i tvåan, 
släppte upp kopplingen, cykeln 
startade och jag drog iväg mot 
järnhandeln, ett snabbt ögonkast 
mot motorn, elden var släckt så 
jag pustade ut och vände om. Men 
plötsligt, halvvägs tillbaka slog 
elden upp igen med ett närmast 
explosionsartat förlopp. Full gas 
på alla växlar förbi kiosken och upp 
mot Hylanders. Där stod två äldre 
damer i begrepp att korsa gatan, jag 
hann se hur dom ryggade tillbaka 
med skräckslagna blickar och ett 
krampaktigt tag i handväskorna.

   Dom trodde säkert att det var 
apokalypsens ryttare eller Elias i 
eldvagnen som kom för att hämta 
dem.
   Jag vågade inte sakta in förrän 
jag hade passerat där ”snut- Uno” 
bodde, då tittade jag ner igen, och 
den här gången var det släckt.

    Det var inte alla gånger det gick 
så bra, åtminstone tre gånger fick 
jag be någon av pojkarna bogsera 
hem det förkolnade vraket. Och 
en gång, mitt i natten var vi in på 
en främmande gård och med larm 
och stoj hinkade upp vatten från 
en brunn för att försöka släcka 
eländet. Beskådad av undrande 
blickar bakom en lätt fladdrande 
gardin i ett sovrumsfönster.

”Döm hovera mä spaden 
söm i värsta brömstin”
Slutet på 50-talet och början på 60 
var det en riktig ”down period” för 
motorcyklister, man kände mer eller 
mindre alla inom länet som åkte 
mc. Det ansågs lite suspekt i vissa 
kretsar och åkte någon fortfarande 
i 24-25 årsåldern så ansågs han 
som extra avvikande. Det hände 
att folk frågade hur mycket cykeln 

kostade. Svarade man då så var 
den stående repliken ”Men det har 
du ju fått en bil för”

     Vid ett tillfälle träffade vi av 
en ren slump ett gäng på c:a 10 
st. i Bollnäs, och då stannade vi 
förstås för att prata och kolla på 
deras cyklar. Under tiden kom det 
flera som också blev nyfikna och 
stannade, efter en stund så var där 
hela 23 stycken. Då tyckte någon 
att vi borde göra en gemensam 
utflykt. Vi bestämde oss för att åka 
till Edsbyn för att fika. 
    Ja då drog vi iväg i sakta mak 
medan blåröken lade sig över 
nejden, ty de allra flesta var så 
kallade ”blöjknuttar på skitrakor” Det 
vill säga, ett gäng blyga, tystlåtna 
16-17 åringar från utbyarna på sina 
Silverpilar (lätt mc.)

   Då vi kom till Viksjöfors stod 
polisen mitt i vägen och viftade 
med sin spade, stoppade oss och 
förklarade att vi inte var önskvärda 
och att det var lika bra att vända 
om omedelbart.
   Men någon med talets gåva 
lyckades förhandla fram en 

kompromiss. Följden blev att 
polisen eskorterade oss fram 
till Edsbyn och följde med in på 
caféet.

 - Så att vi kan ha er under uppsikt, 
som dom sa. Så där satt vi fredligt 
med en kopp kaffe och doppade 
kanelbullar och limpsmörgås. 
Vid utgången satt två av lagens 
väktare, märkta av stundens allvar, 
iakttagande varje rörelse vi tog, 
lade sordin på stämningen medan 
caféet gjorde strålande affärer.

  Personalen på fiket förstod 
uppenbarligen inte att dom hade 
befunnit sig i ett allvarligt krisläge 
eftersom dom när vi gick, med glada 
tillrop önskade oss välkommen 
åter. Eller också såg dom mer 
realistiskt på det inträffade. Polisen 
hade antagligen sett filmen ”Vild 
ungdom” med Marlon Brando.
  Dagen efter kunde man i 
Ljusnan läsa följande rubrik: 
”Raggarinvasion i Edsbyn, polisen 
lyckades dock genom en snabb 
och rådig insats avstyra bråk”

Ringshögs Anhörigförening 

kallar till årsmöte på Ringshög,
den 14/3 kl 18.30.

Sedvanliga förhandlingar.
Kaffe med dopp.  Alla hjärtliga välkomna.

Styrelsen.
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 - Fotbollens Dag blev en riktig succé 
i fjol och det kom massor av folk till 
IP. I år hoppas vi att det ska komma 
ännu fler för vi planerar en riktig fest 
med anledning av 80-årsjubiléet.
   Förutom ett nytt klubbhus räknar 
RSK med att starta ett flicklag i år.
  -Vi har haft flickfotboll i Rengsjö 
tidigare men det var många år 
sedan, säger Roland Hedlund.  
Inför säsongen 2011 har RSK fått en 
nygammal tränare. Kjell Rosén gör 
comeback i klubben som han ledde 
under fem år i början av 2 000-talet. 
Det var också Kjell som  år 2006 

Den 16 mars fyller RSK 80 år.
Det firar Rengsjös stolthet med ett 
nytt klubbhus vid IP och så finns 
det planer på att starta ett flicklag.
-Till årsmötet som är just den 16 
mars är det öppet hus i RSK-
lokalen och  alla medlemmar och 
hela Rengsjöbygden är  välkomna  
att delta, säger RSK:s sportchef 
Roland Hedlund.
  Men det stora 80-årsfirandet 
kommer dock att äga rum i 
samband med Fotbollens Dag 
någon gång i slutet av juli eller 
början av augusti.

RSK firar 80 år

Höle Bollag 1930 Övre raden fr v Pär Mårtensson, Erik Eriksson, Evert Mårtensson, Erik 
Arne Larsson, Gösta Engqvist, Jonas Olsson, Ivar Fredin och Knut Eriksson.
På knä fr v Jonas Eriksson, Per Jonsson (möjligen Gunnar Fredin) och Anders Persson.  
Bilden tagen vid Österböle bollplan som då var Rengsjös nya fotbollsplan.

förde upp Rengsjö i division tre. 
En serie som RSK aldrig tidigare 
spelat i. 
  -Det är verkligen roligt att träna 
RSK igen. Det här är ju mina killar, 
säger Kjell.
   Målsättningen för Kjell och laget 
är att ligga i topp av trean.
  -Det har vi alla förutsättningar för 
och jag skulle inte bli förvånad om  
lägger beslag på de allra första 
platserna. Sedan kan allt hända.
  Anders Olsson som tränat RSK 
de senaste två åren försvinner 
absolut inte från RSK, tvärtom. Han 
är föreslagen till ny ordförande för 
klubben. Även Anders tycker, om 
han blir vald, att det ska bli roligt 
att vara med och leda Rengsjö.
  -Vi håller redan på att titta 
över organisationen och i 
början av januari hade vi ett 
seminarium på Ringshög för 
styrelsemedlemmarna, säger 
Anders.

   Till sist kan vi berätta att ”Rengsjö 
Sportklubb” egentligen  bildades 
1907 men då som Rengsjö 
Skidklubb med skidåkarstjärnan 
Anders Persson som representant 
för klubben. Skidklubben blev inte 
långlivad utan redan 1908 ändrades 
namnet till Rengsjö Sportklubb. 
Sportklubben levde i sex  år fram 
till 1916 då namnet ändrades 
till Rengsjö IF. Även Rengsjö IF 
somnade in och ett nytt  vakum 
uppstår utan klubbverksamhet 
men så 16 mars 1931 bildades 
Rengsjö Sportklubb i den form som 
vi känner till idag.
”Föreningens uppgift är att värna 
om fotboll och skidåkning” står det 
att läsa i det första mötesproto-
kollet. Förutom fotboll och skid-
åkning fanns i början av 40-talet 
också orienteringssektion.
Sven-Anders Eriksson

Stefan Dagh
Rengsjö

070-290 59 15  e post stefan.dagh@spray.se
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Den nya gröna vågen

En familj med fina utsikter:  Henrik, Alicia, Åsa och Thea.

Välkommen till Rengsjö

Vid nyinvigningen av Rengsjö-
skolan för ett drygt år sedan 
hamnade jag vid ett bord 
tillsammans med ett trevligt ungt 
par som inte ens bodde i Rengsjö 
ännu, men som ville vara med om 
den festliga dagen i den skola där 
dottern Alicia snart skulle komma 
att gå. 
   Redan då planerade jag att så 
småningom intervjua dem om 
deras nya liv i Lapphagen, dit de 
snart flyttade från Uppsala. Och 
nu var det dags, efter drygt ett år, 
att besöka familjen Edman.
   Jag undrade förstås varför man 
tar ett så radikalt steg. Har de 
någon koppling till Hälsingland 
utan att själva ha vuxit upp här? 
Och det har de: Henriks faster 

i Järvsö och pappa i Hudiksvall. 
Henrik har tillbringat många somrar 
i Hälsingland, och därefter dragit 
med sig familjen hit. De ville helt 
enkelt bort från stan, och började 
med att flytta från själva Uppsala 
ut på landet en bit. Och när de väl 
beslöt att leta hus i Hälsingland 
så var de inte bundna till någon 
ort, utan huset och dess läge fick 
avgöra. Rengsjö visste de inte vad 
det var, men när de fick ögonen på 
huset vid Skidtjärns västra ände, 
med mycket mark som går ända 
ner till sjön, då var det klart. Där 
ville de bo. Huset spelade inte så 
stor roll, men läget…! Men det var 
lite nervöst innan de fick sitt hus. 
De var sedan länge inbokade på 
en resa till New York, och det föll 

sig så att de satt och gav bud på 
huset från andra sidan Atlanten!
   Att huset sedan var väldigt 
trivsamt och inflyttningsklart gjorde 
inte saken sämre. Lite renoveringar 
görs då och då, en altan har Henrik 
byggt med utsikt över berg och två 
sjöar. Och nu bygger han på  en 
gäststuga för att husera släktingar 
som är allergiska mot familjens 
mysiga lurviga finska lapphundar. 
Och OM de är nöjda med sitt liv i 
Rengsjö! Alicia, 10 år, stortrivs i 
skolan, den bästa hon gått i, med 
bra kompisar och bra lärare. Och 
härligt att få ha gympa 2 gånger 
i veckan! För att inte tala om att 
hon ska få åka liten fyrhjuling till 
sommaren. 

   Lilla Thea, 2½ år, är på dagis när 
mamma jobbar. Efter att ha arbetat 
i sportaffär har Åsa nu fått en del 
vikariat på KappAhl och hoppas på 
fler timmar där.  Och pappa Henrik 
– jag tror att han är del i en trend 
numera – har kvar sitt jobb som 
ställningsbyggare i Uppsala och 
kör fram och tillbaka varje vecka. 
Han trivs bra med det rörliga livet.
   Deras goda vänner i Uppsala 
var skeptiska till familjen Edmans 
flyttningsbeslut, men numera, efter 
besök i Lapphagen, är de snarast 
avundsjuka. Och undra på det!  
   
Christina Berg-Tylöskog

Allt inom el,
tele och data

Vänd er med förtroende till mig
Kristian Jonsson

Nya Rengsjö El           Tfn 070-230 18 13

nya
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Företagare får nu chansen
att göra affärer med Kina

Nu bjuder kineserna upp Rengsjöföretagare och skolelever till en spännande 
dans. Här i form av Jie Zhang under en uppvisning i skolan. 

Nya Rengsjöbor
Tre kusiner med en mamma 
Kihlström föddes den 23...

Tvillingarna  Linus och Alvin föddes 
på dagen en månad senare, den 
23 november.
Linus var 49 cm  lång och vägde 
2896 gram.
Alvin (som föddes först) var 49 cm 
och vägde 2776 gram. 
Stolt storebror är William 6½ år, 
och föräldrar är Marie-Louise 
Kihlström och Urban Hedberg i 
Björtomta.
Vad kul de kommer att kunna få 
det ihop!

Astrid föddes den 23 oktober, var 
50 cm lång och vägde 2 896 gram. 
Föräldrar: Ann-Sofie Kihlström och 
Lars Flodin i Glössbo på gränsen 
till Österböle.

Det är inte bara skolan som satsar 
på Kina. Nu får även Rengsjös 
företagare chansen till utbyte 
med kinesiskt näringsliv. Den 21 
mars kommer föreningen Rengsjö 
Framtid att bjuda in företagarna till 
ett möte där de ska informeras om 
vilka möjligheter det finns att göra 
affärer med Kina. Både när det 
gäller varor och tjänster. 
  Återigen är det den i Rengsjö 
bosatte Johan P Bång som tagit 
initiativet. Det är också han som 
dragit igång skolans utbyte med en 
kinesisk skola. Något som nu lett 
till att en grupp elever och lärare 
från skolan i Kina planerar för ett 
besök till Rengsjö i höst.

 - Det har också bildats en 
arbetsgrupp med företrädare för 
Rengsjöskolan, kommunen och 
länsstyrelsen som undeersöker 
möjligheten för en resa till Kina med 
elever och lärare från Rengsjö. Vi 
hoppas även att få med intresserade 
företagare från Rengsjö på den 
resan, säger Johan P Bång. 
  Han arbetar sedan några år 
som vd för ett av Europas största 
företagsnätverk inom geografisk 
informationsteknik. Uppdraget 
är att hjälpa företag att utveckla 
produkter och tjänster. Jobbet 
innebär ständiga resor till Asien 
och då framförallt Kina för att 
bygga nya affärskontakter och 

forskningsprojekt. Hans kunskap 
om Kina och kinesiskt näringsliv är 
stort och han vill nu dela med sig 
av sina erfarenheter till företagare 
i Rengsjö.
   Det är tack vare Johan P Bång 
som det redan varit flera kinesiska 
besök på Rengsjöskolan. I slutet 
av förra året kom så landshövding 
Barbro Holmberg med en speciell 
hälsning från eleverna på 
utbytesskolan i mångmiljonstaden 

Heze. En väska med teckningar 
från eleverna där som svar på 
de teckningar eleverna i Rengsjö 
tidigare skickat med borgmästaren 
i Heze när han besökte Rengsjö.
  - Det här är spännande och kan 
resultera i många ovärderliga 
kontakter mellan det lilla Rengsjö 
och det jättestora Kina, sa Barbro 
Holmberg.
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FILMFESTIVAL 
Torsdag 10/3  Höle bygdegård 

 

Kl 10.00   Dumma mej 

Kl 12.00   Marmaduke 

Kl13.30  Chihuahuan från Beverly Hills 2 

Kiosk   Hamburgare  Varmkorv  hela dagen 

 

Filmerna är barntillåten från 7 år och visas på duk med 
videokanon. Föräldrar som följer med sina barn går in 
gratis. Barn under 6 år skall ha förälder med sig. Priset 
för alla filmerna är 40 kr, syskon plus 10 kr och då ingår 
medlemskap i junis. 

Frågor Ingvar Ingeroth 070-332 03 93 
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Här är de två nya Rengsjökvinnorna 
som tagit över ledningen i projekt 
Bondeliv i Västerby och som nu 
satsar på ytterligare två intensiva 
verksamhetsår i de gamla 
Hälsingegårdarna. Annika Röstberg 
Hagelin,43, är projektledare och 
huvudansvarig medan Ulrika 
Backan blir hennes närmaste 
medarbetare.
  Båda är inflyttade till Rengsjö 
och tvåbarnsmammor men känner 
starkt för att jobba vidare med den 
besöksverksamhet som pågått 
under ett antal år i Västerby.
 - Jag kan knappast tro att det är 
sant. Nu har jag fått alla mina 
intressen samlade på ett och 
samma ställe, säger Annika som är 
utbildad ekonom och tidigare drivit 
en egen bildbyrå i Bollnäs. Sedan 
fem år bor hon i Rengsjö och är gift 
med Kalle Hagelin. De båda  med 

sina två barn bosatte sig i gården 
Bengtes i Västra Höle som de 
köpte för några år sedan. Gården 
är Kalles mormors föräldrahem.
  Ulrika är hästtjejen som slagit sig 
ned i Återgården där hon sedan 
flera år har en etablerad rörelse 
med islandshästar. Hon arbetar 
även som ridinstruktör på Vångens 
naturbruksgymnasium i Jämtland. 
Annika och Ulrika efterträder Anneli 
Viklund, som återgått till sin tjänst i 
kommunen och Pernilla Söderquist 
som fått annan tjänst i Ljusdal.
  - Vi kommer att bygga vidare 
på den grund som dessa båda 
byggt upp men visst har jag mina 
drömmar om vad som kan göras 
mera här. Jag brinner för mycket 
musik och varför inte något inom 
byggnadsvård, säger Annika lite 
hemlighetsfullt.
Göran Bernstål

Nu har amerikanske David Schon 
hittat sina avlägsna släktingar 
i Rengsjö! När vi berättade om 
hans sökande i förra numret av 
tidningen tittade Lilian Sundström 
i sin nyligen gjorda släkttavla och 
fann att David Schon och hon hade 
samma förfäder.
 - Och jag som alltid sagt: tänk, 
att vi inte har några släktingar i 
Amerika. Men nu har vi det, säger 
Lilian och tycker att det som hänt 
är riktigt kul.
  Hennes dotter Malin fick Davids 
e-mailadress och kontaktade 
honom. Häromdagen fick hon svar. 
Han är jätteglad över att äntligen 
ha funnit sina svenska rötter. Ett 
sökande som pågått i nio år. Så 
länge sedan är det som han var i 
Sverige och Rengsjö för att försöka 
spåra sina anfäder. Men det gav 
inte napp den gången utan först 

David har hittat sina
  släktingar i Rengsjö

sedan han kontaktade Rengsjö 
Framtid och Rengsjöbladet. 
  Eftersom Lilian, som kommer 
från ”Körkvarns” men nu bor i 
Bollnäs, också är släkt med Paul 
Schön och hans familj i Glösbo 
så är naturligtvis även David släkt 
med dessa. Något som de själva 
tidigare inte trott på. Samtliga är 
ättlingar till Jonas Schön vars son 
Anders emigrerade till USA 1889. 
   David Schon studerar nu i Moskva 
och så snart han får möjlighet 
ska han på nytt besöka Rengsjö. 
Den här gången för att träffa sina 
släktingar. 

De började med att plocka bort julkransarna till Norrgården sedan blev det fullt focus mot 
sommaren för den nya projektledningen i Västerby, Ulrika Backan och Annika Röstberg 
Hagelin.

De tar över rodret i Västerby

Bilmek-kurs
för kvinnor
Nu startar Rengsjö Framtid 
och Vuxenskolan en enklare 
bilvårds-kurs för kvinnor. Tre 
måndagskvällar får de med hjälp 
av Hans Lydén i hans verkstad lära 
sig byta hjul, kolla oljan, hantera 
domkraft mm. Anmälan till Hans 
eller Margareta Ingeroth. 
Även en kurs i Kinamat har 
startats och om intresse finns blir 
det en fortsättning. Hör av er till 
Margareta Ingeroth tel 13231.
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