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Sedwallsstiftelsen har beviljat bi-
dragspengar för inköp av en gräs-
klippare och ett stort evenemangstält 
till föreningslivet i Rengsjö. 
  Det är Rengsjö Framtid som tagit 
initiativet till ansökan och meningen 
är att gräsklipparen skall användas 
också av hembygdsföreningen och 
sportklubben samt till klippning av 
centrumområdet vid Löten. 
   Efter den kylslagna surströmmings-

Föreningarna delar tält och gräsklippare

Vem ska få årets 
hare?

Välkända gäster från Iggesunds-
revyn på årets Hardreve blir Kjell-
Åke ”Körven” Eriksson och Ingela 
Söderlund. 
   Kjell-Åke var en av medlemmarna 
i Iggesundsgänget från 1973 och fram 
till 2003. Han skrev ett flertal låtar till 
gruppen bl a Linblomman. Efter åren 
med Iggesundsgänget spelade han i 
gruppen Körven & Bläst Band och efter 
det brukar han spela tillsammans med 
Ingela Söderlund och dragspelaren 
Tomas Söderlund.
  Körven ägnar sig numera mest 
åt att skriva texter och låtar till 
Iggesundsrevyn där också Ingela 
Söderlund är en av artisterna. 2006 
fick Körven Povels Penna som tilldelas 
välförtjänta textförfattare i svenska 
lokalrevyer.

Det är dags att fundera ut vem som 
ska få den 25:e Rengsjöharen. Vem 
tycker du är den mest lämpade? 
Skriv ned ditt förslag och skicka 
till Hembygdsföreningen eller 
Rengsjö Framtid. Märk kuvertet 
”Rengsjöharen”. 
   Förra året tilldelades haren Hanna 
Bruce, vd för Växbo Lin. Priset till 
en förtjänt Rengsjöbo delas varje 
sommar ut på Rengsjöfesten i Västerby 
och det är en tremannajury från 
hembygdsföreningen som avgör vem 
som ska få priset. 
   Haren tillverkas numera av slöjdaren 
Gunnar Olsson i Fromskroken

Körven och Ingela
Hardreve-artister

festen vid Löten förra året kläcktes 
ide´n om att införskaffa ett större 
evenemangstält. Ansökan gick till 
Sedwallsstiftelsen och förslaget var 
att tältet ska kunna användas av 
alla föreningar i Rengsjö vid olika 
evenemang. Rengsjö Framtid kommer 
att ha huvudansvaret för tältet.
   Sedwallsstiftelsen har också beviljat 
8.500 kr för inköp av möbler till 
Rengsjö Framtids ungdomslokaler i 
RSK-huset.
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Redaktörn har ordet

Rengsjö skoterklubb tog i vintras 
ett föredömligt initiativ när man 
arrangerade en snöskoterträff på 
Östersjön vid den nya grillstugan 
och piren. Premiärträffen blev en 
publiksuccé och klubbledningen , 
som nästan togs på sängen av den 
stora uppslutningen, var snabb med 
att förkunna att skoterträffen är ett 
arrangemang som måste återkomma 
nästa vinter. 
    Det lovar gott och då kanske det blir 
ännu fler än de 200 skotrar som mötte 
upp den här gången. 
   Det är såhär det är tänkt att det 
nya centrumområdet vid Löten ska 
fungera. Vi ska alla hjälpas åt med 
olika evenemang som avlöser varandra 
i centrum och på så sätt locka hit 
besökande människor. Det ger klirr i 
kassan för affären, macken, Ringshögs 
restaurang, pizzerian, Majas café och 
andra som försöker överleva här.
   Jag pratade med Elsa i affären efter 
skoterträffen och frågade om hon märkt 
av någon ökad omsättning.
     ” Det var som inför en midsommar-
helg ”, sa hon och underströk därmed 
hur betydelsefullt det är när det kommer 
lite extrafolk till Rengsjö. 

Nu är det dags för ett nytt evenemang i 
Sedwallsparken ( jag döper självsvåldigt 
centrumområdet till detta namn i 
och med detta) och det är Rengsjö 
Framtids årliga vårmarknad Hardreve. 
Den lockar också många besökare till 
centrum och förhoppningsvis till att 
handla i affären, tanka på macken, äta 
på Ringshög osv.
     I slutet av juli fylls vår nya camping 
av husvagnar och husbilar.  Det är 
då som O-ringen kommer tillbaka 
och redan är Rengsjö camping med 
det nybyggda servicehuset fullbokat 
av orienterare från stora delar av 
landet. De kommer också att handla 
här och på så sätt hjälpa till att hålla 
glesbygdsspöket på avstånd. 
  Men det finns plats för flera 
arrangemang i Sedwallsparken. 
Sommaren är lång och vi har flera 
föreningar i Rengsjö som kan hjälpa 
till på olika sätt. Varför inte något 
häftigt musikevenemang? Visserligen 
saknar vi fortfarande den planerade 
utomhusscenen men området är 
idealiskt för olika publika tillställ-
ningar, lättillgängligt och väldigt 
vackert intill Östersjöns strand. 

Jag kommer att tänka på lyskvällen och 
surströmmingsskivan förra året då ett 
100-tal personer trotsade kvällskylan 
och bänkade sig vid långbordet på 
vägen ned till piren. Vilken sagolik 
tillställning och det tyckte förmodligen 
också den hemvändare som senare 
på kvällen dök upp under allsången 
i grillstugan, tittade sig förvånat 
omkring och spontant utbrast: 
     ” Är detta verkligen Rengsjö?!”
Ja, det behövs inte så mycket för att vi 

tillsammans ska vända utvecklingen åt 
rätt håll och skapa en gemenskap som 
är till gagn för alla och ökar trivseln och 
tryggheten i vårt lilla fina samhälle.
  Fram för mera kreativt tänkande 
som skoterklubben visat prov på! 
Det gäller inte bara föreningar utan 
också privatpersoner som går och 
bär på evenemangsidéer passande för 
Sedwallsparken.
Göran Bernstål

Tusentals människor har  
upptäckt våra andra tjänster.
DE FLESTA VET ATT vi kan det mesta om småkryp. 
Men vi har även erfarenhet inom bl.a. överlåtelsebesiktning, 
energibesparing, avfuktning, livsmedelshygien, brandskydd 
och försäkringar. 

BOR DU I VILLA så har vi flera bra tjänster för dig, exempelvis 
Anticimex Trygghetsavtal Plus med försäkring mot äkta 
hussvamp. 

Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss på 0270-429 429
eller besök www.anticimex.se

Vi säljer allt förekommande material för markarbeten tex 
slamavskiljare, dränering, isolering mm

 Anders 070-558 46 06 Pelle 070-558 08 05
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Alla pensionärer (även förtids- och sjukpensionärer) är välkomna till våra 
aktiviteter. PRO är i förhållande till politiska partier obunden och till religiösa 
samfund och nykterhetsorganisationer neutrala. 
Vi har månadsmöten, spelar boule, sjunger i kör, lär oss data och att hantera en 
mobiltelefon. Våra resor är mycket uppskattade. 

Vårens program har avverkats med höjdpunkten firande av föreningens 50- 
årsjubiléum den 1 april. Under juni och juli är det inga möten.

Boule spelas tisdagar kl 13.00-15.00 på IP. Ansv: Rolf Olsson och Gerd Mårtensson.

Höstens program:
Augusti Fredagen den 5  Månadsmöte  13.00, Hembygdsbyn, kolbullar
September Fredagen den 2  Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen, surströmming.
Oktober Fredagen den 7 Månadsmöte 13.00,RSK-lokalen, 
  soppa och smörgås, PRO Arbrå och SPF Trönö
  inbjuds. Dans till orkester.
November Fredagen den 4 Höstmöte 13.00, RSK-lokalen, kaffe ochsmörgås.
 Söndagen den 6  Kyrkkaffe. Kören sjunger i Församlingshuset.
December Fredagen den 2 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen, gröt och skink-
  smörgås.PRO Bollnäs inbjuds. Dans till orkester.

Kören med musikanter underhåller varje möte och ibland har vi någon som 
berättar något eller någon som sjunger och spelar. Dans till stereo förekommer 
och det spelas både ”vanlig” bingo och ”ståbingo”.
Cirklar startas upp när intresse finns.

PRO-kören övar tisdagar 09.30-11.45 på Församlingshuset augusti-april.
Kören välkomnar fler medlemmar. Cirkelledare: Marianne Östling.
Bingo på Ringshög varannan onsdag kl 14.00.
PROsIT- (data) och Mobilärcirkel, andra cirklar startas upp när intresse finns.
 

Kontaktpersoner: Adress  Telefon 
Ordförande Ulla-Britt Nordqvist Växbovägen 17 C  821 51 Bollnäs 0278-66 80 51
Kassör Inger Persson Österböle 9044  821 58 Rengsjö 0278-66 53 87
Sekreterare Marianne Östling Österböle 9153  821 98 Rengsjö  0278-66 53 32 
Reseansvarig Göte Nordqvist Växbovägen 17 C  821 51 Bollnäs 0278-66 80 51
Studieorg.Elsa Schewelius Nordanhöle 9664  821 98 Rengsjö 0278-66 80 44

Välkommen till PRO Rengsjö








Rengsjö skola har drabbats av stora 
fukt och mögelskador efter den om 
och tillbyggnad som gjordes för 
några år sedan. Flera i personalen och 
även en del elever har fått obehag av 
inomhusluften. Om det orsakats av 
möglet eller ventilationsanläggningen 
är inte klarlagt men minst ett par 
personer har tvingats till arbete på 
annan plats eftersom de inte längre 
klarar av att jobba i skolan.
   Under flera veckor i vinter har en 
byggfirma rivit upp väggar och golv 
där provsvar visat att det funnits 
fuktskador. Man har sedan torkat ur 
och bytt ut partier som angripits av 
mögel. Under tiden har eleverna i 

förskolan fått använda sig av lokaler i 
den hyreslediga prästgården. 
      Fukt och mögelsaneringen kommer 
att kosta en hel del- det är i nuläget 
oklart hur mycket- och vem som i 
slutändan kommer att få betala notan är 
ännu inte klart. Men det har gjorts en del 
felaktigheter som byggentreprenören 
kommer att få ta på sig, menar man 
från kommunens sida. 
    Innan vårterminen är till ända ska 
saneringsarbetena vara avklarade och 
då hoppas personal och elever att 
inomhusklimatet ska vara sådant att 
alla kan vistas i lokalerna utan att må 
dåligt.

Skolans mögelskador
  orsakade av byggfusk?



8 9

Flera av personalen på Rengsjöskolan 
mår dåligt av möglet på skolan. En av 
dom är Monica Westberg och henne 
har vi intervjuat.
  Hon berättar att hon får klåda och har 
svårt att andas när hon är på skolan 
och jobbar som lokalvårdare. Hon 

Eleverna skriver själva om
möglet på Rengsjöskolan

Vi som gjort skolreportaget är fr v Maria, 
Sigrid, Filip, Ida, Billy och längst fram Lea.

Monica berättade om sina besvär för 
Filip och Ida.

Lea och Maria intervjuade rektorerna Uno och Gun-Marie.

tappar rösten och har fått svårt för alla 
lukter.
  Just nu arbetar hon inte på skolan utan 
hon städar istället på Kometen och i 
prästgården.
  Hon tycker att det är tråkigt att det 
är mögel och att hon inte kan jobba i 
skolan. 

    Vi har också pratat med rektorerna 
Uno Krantz och Gun-Marie Tyve.  
De berättar att det började med att 
det rann in vatten i skolan. Som mest 
läckte det in vatten på elva ställen. 
Sen blev det mögel på tre ställen. 
I ett grupprum, i gympasalen och i 
förskoleklassrummet. 

  - Vi jobbar för fullt och Ängabyggen 
är här och torkar och bygger och just nu 
är det torrt i skolan, säger Uno Krantz.
  - Ja, ni kan gå kvar i skolan ,säger 
Gun-Marie Tyve. Men det kan vara 
svårt för vissa som är allergiska.
Har byggfirman som gjorde det här 
fuskat?
 - På några ställen har det varit lite 
slarv men det är svårt att bygga ihop en 
gammal skola med en ny skola, säger 
Uno Krantz. 

    Under tiden som skolan reparerats har 
förskoleklassen fått vara i prästgården 

som stått tom en längre tid. Där har 
barnen trivts och personalen tycker att 
prästgården fungerat bra som skola.

Ängbo Såg och Hyvleri
Jag hyvlar ditt virke som du vill ha det. 
Lister efter egna önskemål.

Sylvasst till vedsäsongen?

Ängbo Skog & Trähantering
Nu finns möjlighet till uppfräschning
av dina motorsågskedjor.
Nu även slipning av skördar och sågkedjor  
försäljning av svärd och kedjor.

Vi finns på Hardrevet och 
har mässpris på slipning

Kjell 070-314 97 75 Anders 070-698 74 50
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Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet! 
Viran Gustavssson, Uddevalla 
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
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Markus Pettersson är inne i sitt 
andra år av operautbildning och 
det kändes lagom att få göra en 
telefonintervju med honom. Allt väl 
på Stockholmsfronten. Han känner 
staden mer och mer och är inne i 
rutinerna. Allt flyter på väl. 
   Sommaren innehåller flera uppdrag. 
Först och främst en konsertturné i 
hela Sverige med årets Jenny-Lind-
stipendiat. Han ska sjunga duett med 
henne och dessutom ensam framföra 
en del kända arior och sånger som 
Jussi Björling brukade framföra. Det 
är ju i år 100 år sedan Jussi föddes. 
Därefter anlitas han också i Norge, 
av Kirsten-Flagstad-sällskapet, för att 
sjunga vid ett 100-årsjubileum där.
   I vår ingår praktik i utbildningen och 

Rapport från sångarvärlden

Markus kommer snart att medverka i 
sex föreställningar av en uppsättning 
i Tensta av Skönheten och Odjuret, 
tillsammans med barn och ungdomar 
och fler elever i operaskolan.
   Än en gång, lycka till!

Christina Berg-Tylöskog

Stefan Dagh
Aluminiumrullställning uthyres arbetshöjd 6m

    Rengsjö   070-290 59 15  
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Björtomta ... 
...första byn med bredbandsfiber

Internet, TV och telefoni i en och 
samma kabel. Helsinge Net bygger 
nu ut fiberoptik till villor i Bollnäs 
och Ovanåkers kommuner och först ut 
bland byarna är Björtomta i Rengsjö. 
Där har redan 22 fastigheter anslutits 
till den fiberoptiska kabel som Helsinge 
Net lade ner samtidigt som Fortum 
grävde för sin elledning.
  Även Glösbo är på gång när de 
resterande fastigheterna i Björtomta 
kommer att anslutas. Vid ett 
informationsmöte i Mo bygdegård 
kom många intresserade bybor och 
kort efteråt hade ett 40-tal anmält sitt 
intresse.
   - Det här är byarnas stora chans att 
hävda sig framgent, säger Anders 
Lantz hos Helsinge Net. 
   Med fiberoptikens hjälp får man en 
helt annan kapacitet för Internet och 
man kan välja bredband i hastigheter 
ända upp till 100 Mb. Signalerna i 
fiberoptiken går med ljusets hastighet! 
När det gäller TV får man tillgång till 
två olika plattformar och kan få vilka 
paket och hur många kanaler man vill.

Vad telefonin anbelangar så kan man 
säga upp koppartråden (fasta telefonen) 
hos Telia och ansluta telefonin till 
fiberoptiken.
   Det ger dig en ökad driftsäkerhet till 
lägre kostnad samtidigt som du höjer 
värdet ordentligt på fastigheten.
Det kostar 6250 kr att ansluta sig till 
fiberoptiken. Kostnaden är densamma 
för alla oavsett var man bor.
   - Vi söker bidragspengar för den här 
utbyggnaden hos jordbruksverket och 
ambitionen är att vi ska täcka av alla 
byar i kommunen. Glösbo ligger bra 
till för att få bidragspengar och därifrån 
skulle det vara lämpligt att gräva vidare 
längs Arbråvägen till centrala Rengsjö, 
säger Anders Lantz.
  I Glösbo tog Gunnar Jonsson 
initiativet till att samla intresserade till 
ett möte och fick till en 60 procentig 
uppslutning. Helsinge Net kräver en 
50 procentig uppslutning för att en 
utbyggnad ska bli av. Så det är bara att 
dra igång ute i byarna. Passa på nu när 
grävmaskinerna ändå är här.
Göran Bernstål

Löten 1/2
Lötens Handel

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

Läsk 1,5 lit spendrups 2st för  20 kr plus pant
Grillkorv Tillmans   49,90 per kilo.
Italienskt lantbröd bullolles  11,90 st.
Vattenmelon    15,90 per kilo
Päron       9,90 per kilo. 

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

Plusgiro 
Utbetalningskort 
och värdeavi 
inlöses

Vi har all förståelse för er storhandling på andra ställen. 
Men för vår överlevnads skull är vi tacksamma om vi kan få 
all er kompletterings handel. Ni vet många bäckar små ......

 

Hardreve på Ringshög 

14 Maj, Lunch mellan 11:30-16:00 

Kycklingfilé, klyftpotatis & svampsås 
Salladsbuffé, efterrätt och kaffe ingår. 

Pris: 77 kr 

 
Lunch alla dagar mellan 11:30 – 14:00 

Tårtor går att beställa alla dagar. 
 

Restaurang Ringshög 665625 
 

 

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

Här fortsätter vi att publicera utdrag 
ur bonden Olof Anderssons i Västra 
Höle dagböcker från början av 1900-
talet. Som vi berättade i förra numret 
av Rengsjöbladet började han skriva 
sina dagböcker 1890 och skrivandet 
pågår fortfarande men numera är det 
sonsonen Allan Olson som håller i 
pennan.
   I förra numret berättade Olof hur det 
gick till när telefonen kom till Västra 
Höle. Den här gången redogör han 

Ur Olof Anderssons dagböcker:

Hård kamp för vatten och el

På den här bilden finns tre generationer dagboksskrivare med. Förutom Olof Andersson är det 
sonen Gustaf Olsson som står bakom Olof och sonsonen Allan i mamma Emmas famn. Övriga 
är Olofs fru Marta och Emmas son Hilding.

för de strapatsfyllda oktoberdygnen 
1911 när 29 man med 13 båtar drog 
en vattenledning över Hölesjön från 
den s k Gammelkerstis källa vid 
sluttningen till Höleklack. Källan, som 
fortfarande ger vatten till flera gårdar 
i Hölebyarna, fick sitt namn av att en 
fäbodstinta vid namn Kersti gick ned 
sig och drunknade i källan.
    I Olofs dagbok finns också beskrivet 
hur det gick till när han fick elektricitet 
till gården EskErs. 

Norrtullsgatan 8, 826 26 Söderhamn

Tel 66 50 80  www.dina.se
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Rengsjö historia

Utdrag ur Olof Anderssons dagböcker:

11/9 - 11
” Till skogen och besett en källa 
benämnd Gammelkersti, hvarur vi 
skall taga sprängvatten. Afståndet är 
minst 5 kilometer.”
7/10 - 11
” Till Bollnäs efter ett lass rör till 
vattenledningen.”
9/10 -11
”Till Bollnäs efter ett till lass rör.”
10/10 - 11
” Till källan med rör och utplanterat 
dem efter linien.  25 hästar och 25 
man.”
12/10 -11
” Utkört ytterligare rör med 13 hästar 
och 25 man.”
13/10 - 11
” Talgat och iordningställt rören som 
på måndag ska läggas över Hölesjön.”
16/10 - 11
” 29 man, med 13 ekor lagt rören sirka 
500 meter ut på sjön då ett rör brast och 
arbetet slutade på grund af storm.”
18/10 - 11
” På aftonen i dag fortsatt läggningen, 
klockan half 12 på natten kom vi fram 
till lands, men vid påskrufning kom 
intet vatten.”

19/10 - 11
” Wid undersökning i dag befanns 
ledningen afbruten sirka 500 meter 
från land.”
23/10 - 11
” I dag har vi ändtligen klarat läggningen 
öfver sjön, så nu är Gammalkersti 
flyttad från sluttningen af Höleklack 
till Hölesjöns södra strand.
4/11 – 11
”Till Arbrå efter ett lass rör till 
vattenledningen hvilka rör äfven 
nedlagts i dag.”
7/11 - 11
” Nedlagt rör från Oppigården och 
vestöfver åt oss.”
9/11 - 11
” Till Bollnäs och köpt rördelar, kranar 
m.m. för vattenledningen f.m. På e.m. 
börjat inmontera vattenledningen.”
10/11 - 11
” Fortsatt och klarat inmonteringen. 
Allt till belåtenhet. En kran gifver 16 
liter på 24 sekunder, eller på ett dygn 
57 600 liter eller 1 440 såar. Äfven 
klarat igenskottningen af rören.”
11/11 – 11
”Klarat öfverskottningen af rören 
m.m.”

6/12 - 11
” På e.m. bevistadt slutsammanträde 
med Höle vattenledningsbolag. 
Hufvudledningens kostnad 8 520,90 
kronor, vår andel deri 499,60 kronor, 
vår enskilda inmontering 113 kronor.”
1/2 - 12
” 24 grader kallt, tillika med förfärlig 
storm och snöyra.  Ändå måste vi 
till Söderholm i Glösbo med en 
2årig kviga som han köpt för 110 kr. 
Wattenledningsrören fryser och äfven 
går sönder i flera gårdar.”

Elektricitet

27/1 - 13
” Sammanträde här angående elektriskt 
ljus från Wexbo kvarn.”
28/11 - 13
” Huggit och kört timmer afsedda till 
stolpar åt den elektriska kraftledningen, 
för hvilka jag får 3,25 per styck.”

1/12 - 13
” 3 lejda personer rensat gamla diken 
och fyllt igen andra, jag har släpat ut 
omnämnda stolpar på sina bestämda 
platser, samt äfven kört sten att lägga 
omkring dem.”
18/11 - 14
” Jonas Persson, Glösbo har i dag hos 
oss börjat inmontera elektriskt ljus.”
21/11 - 14
” Klarat inmonteringen, inalles 10 
lampor, hvilket kostade 91 kronor och 
50 öre, men vatten fattas så vi får ej 
ljus mer än sirka en timme på dygnet. 
Inget ljus i dag.”
1/12 - 14
”Föret har rest sin kos, vi kan ej mocka 
så vi pressar halm m.m.  I dag har vi 
haft ljus i 3 timmar.”
2/12 - 14
” Med Stenberg och O Gustafsson 
till hjelp börjat omlägga en grundmur 
under fähuset.
4 1/2 timmes ljus”

Gammelkersti
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Finn källorna!

Aldrig glömmer jag ”min” första källa, 
inne i en småländsk skog. Den betydde 
att vi kunde gå 400 meter från stugan 
och den varmaste dag få iskallt gott 
vatten i våra flaskor i stället för att 
hämta det i någon bekants vattenkran 
i samhället 3 km därifrån. Denna källa 
ingav mig en fascination som aldrig 
upphört!
  ”Min” källa nummer två var the 
Indian Well i Rhode Island, USA, som 
jag minsann visades till av en äkta 
indian. Och nummer tre får nog sägas 
vara Skidtjärn med sina kalla källor 
som håller våra bad så härligt friska 
och där man ju här och där kan känna 
det kyliga vattnet bubbla upp emot en.
   Helt motsatt men kanske den mest 
hänförande källupplevelsen, som 
faktiskt gjorde mig helt salig, det var 
att bada i de av naturen mjukt skålade 
klippbassängerna i Saturnia i Toscana, 
där 40-gradigt svaveldoftande vatten 
sprutade rakt ut ur klipporna. Vilken 

Också en sorts källa, fast varm!

känsla! Om än inte tillrådligt att smaka 
på! 
   Men jag vet ju också att det finns 
mängder av källor på olika håll i 
Rengsjö, och nu har idén kommit för 
mig att det ju vore väldigt spännande 
att få lite bättre koll på dem. Att göra 
en källinventering, helt enkelt.
   Så denna artikel vill alltså vara en 
uppmaning  till alla er trogna läsare av 
Rengsjö-bladet:
Ring och berätta om någon källa som 
ni känner till eller skriv ett mejl till 
mig, Christina, tfn 665 465, chris.tyl@
helsingenet.com, Ragnar Jonsson, tfn 
665 091, ragnar.jonsson@helsingenet.
com, eller Gunnar Jonsson, tfn 667 
092, utegarden@helsingenet.com.
  Tanken är också att Hembygds-
föreningens årliga vårpromenad (den 
22 maj) ska ta oss till någon eller några 
av dessa källor, och kanske även leda 
till att vi röjer runt dem – och får ta 
med oss lite friskt vatten hem därifrån! 
Om detta blir ett lyckat evenemang och 
leder vidare till fler källor så kanske vi 
rentav kan ansluta oss till föreningen 
KÄLLAKADEMIN som jag fått 
tips om! Och vår källinventering bör 
sedan kunna ingå i en kommande 
dokumentation om Rengsjö i form av 
en bok eller i digital form.
   I dessa dagar då 8 000 Östersundsbor 
har fått stå ut med förorenat dricksvatten 
och det kanske talats mer om rent 
vatten än på länge, så känns det väl 
extra spännande att ta reda på vad som 
finns i vår närmaste omgivning, eller 
hur?
Christina Berg-Tylöskog
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Jag är glad att jag inte behöver lära mig 
sydsamiska! Oj, så svårt det verkar! Inte 
ett ord som liknar våra. Helt naturligt, 
eftersom sydsamiskan tillhör en helt 
annan språkgrupp än svenskan, och 
den värld som den skildrar är en helt 
annan värld än vår ”normalsvenska”.      
 Den sydsamiska världen och 
språket baserar sig på renskötseln i 
ett område där omvärlden hela tiden 

Ett hotat språk 
  utvecklas i Rengsjö!

har tryckt på och krävt utrymme för 
vattenregleringar, hotellbyggen med 
mera. Ordrikedomen handlar mycket 
om natur, väder och vind. Många 
grammatiska svårigheter, som vi sedan 
länge har övergett i svenskan, finns 
kvar. 
    Vi har tre samiska språk inom Sveriges 
gränser, sydamiska, lulesamiska och 
nordsamiska. Det minsta språket, 
sydsamiskan, talas från Idre i norra 
Dalarna till Ammarnäs i Västerbotten 
och i motsvarande område på andra 
sidan gränsen i Norge. FN har definierat 
sydsamiskan som ett av världens mest 
hotade språk, men Sverige har inte 
gjort några ansträngningar för att värna 
det ännu, i motsats till Norge som har 
flera projekt i gång sedan länge. Norge 
har undertecknat ILO-konvention 169 
som ställer långtgående krav på att 
tillvarata de hotade språken. Sverige 
har inte undertecknat den, främst 
för att vi vill utnyttja de sydsamiska 
områdena som rekreationsområden för 
oss ”vanliga svenskar”.
   Ett av de projekt som utvecklas i 
Norge är ett läromedelsprojekt, till 
hjälp för modermålstalare att föra 
sydsamiskan vidare. Sydsamisktalande 
barn ska alltså kunna få undervisning 
på sitt modersmål, och måste då kunna 
läsa om världen på detta språk, som 
fick ett skriftsrpåk först 1978 i både 

Sverige och Norge. Och här kommer 
en Rengsjöbo in i bilden. 
   Vanja Torkelsson i Glössbo är sedan 
5 år projektanställd i Norge för att 
ta fram en ordbok, och faktiskt med 
utgångspunkt i ord som finns skapa nya 
ord för allt det som hör den moderna 
världen till. (I ett mindre sammanhang 
gör hon alltså vad som gjordes när 
Israel bildades och den mångtusenåriga 
hebreiskan utvecklades till ett 
modernt, talat språk, eller det som 
görs i Vatikanen i Rom när man skapar 
moderna ord inom latinet för att kunna 
skriva tidningsnotiser om rymdrobotar 
och datachips!) Ibland handlar det om 
att ”samifiera” lånord från svenska eller 
norska. Arbetet görs egentligen mellan 
samiska och norska, men svenskan har 
”fått slinka med”.
   När ordlistorna väl ar fullbordade 
kommer man att kunna skriva de 
läromedel som behövs. I Norge kan 
barnen redan välja sydsamiska som 
första, andra eller tredje språk redan 
från dagis. Det finns redan skolor i 
Norge där man undervisar på språket. 
En av dessa är den fasta punkten för 
projektarbetet som Vanja för övrigt 
kan utföra hemma vid datorn.
  Förutsättningen för att kunna utföra 
detta arbete är givetvis att själv vara 
tvåspråkig i sydsamiska och svenska. 
Vanja växte upp i södra Härjedalen i 
en renskötande familj. För samebarnen 
gällde det att flytta till nomadskola i 
åk 1 till 7, där förstås svenska var det 
ålagda språket. Höjdpunkten var att få 

komma hem på påsk, sommar och jul. 
Efter diverse jobb och efter att ha fått 
två barn så flyttade hon till Västerås. 
Så småningom drog hon norrut, till 
arbete i Ljusne och Söderhamn och 
boende i Trönö tillsammans med sin 
sambo Anders, och nu alltså Glössbo.
   Det är imponerade att höra hur 
Vanja studerat samtidigt med att hon 
hela tiden arbetat, mesta tiden som 
sekreterare men även på samemuséet 
i Röros och som lärare i samiska där. 
Hennes studier har gått via ekonomisk 
linje på gymnasiet, vidare till engelska, 
franska och ”på gamla dar” samiska på 
universitetet. Och detta har nu lett fram 
till det arbete som hon idogt sysslar 
med i sitt hem.  En kulturgärning i det 
tysta, som det är oerhört intressant att 
ha fått en inblick i!
Christina Berg-Tylöskog

Vanja och jag är överens: det är irriterande 
”hur kläder har förmåga att krympa”… eller?

Att väva skoband är perfekt syssla till TV-
tittande.



22 23

Rökpaus
Detta utspelade sig 1963. Året då 
det ännu inte var farligt att röka, ej 
heller att köra motorcykel. Men i 
kombination kunde det ändå uppstå 
situationer med ett visst riskmoment, 
vilket följande episod visar.

Vi var tre grabbar som var ute på en 
runda med våra engelska motorcyklar. 
Två Triumph och jag med BSA:n 
Efter en halvtimme var det stopp för 
första rökpausen, vi körde in på en 
parkeringsficka och satte oss tillrätta 
i grässlänten, stoppade våra pipor 
omsorgsfullt med Greve Gilbert 
Hamiltons blandning. Alla tre trevade 
synkront efter våra tändsticksaskar, 
först i den ”rätta” fickan sedan alla 
andra, men ingen hittade några 
tändstickor. 
 Vi såg förvånade på varandra 
samtidigt som vi kände paniken 
komma. Var det verkligen ingen som 
hade tändstickor?
  Det är i sådana situationer som 
uppfinningsrikedomen ställs på 
hårda prov, men som skinnknutte och 
tillika kapabla till att hålla engelska 
motorcyklar rullande kände vi att 
något måste vi hitta på för att kunna 
tända våra pipor, för röka, det bara 
måste vi. 
   Någon tyckte att vi skulle försöka 
stoppa en bilist, men ingen var hågad 
att ta på sig den uppgiften.

Montera bort lyktglaset och försöka 
använda det som brännglas fördes 
också på tal, men skrinlades på grund 
av rådande väderlek.

Jag kom att tänka på att tidigare när 
jag var utan luftrenare på min BSA 
så brukade den ibland ta eld när den 
kickades igång. ”Kanske jag ska ta av 
luftrenaren och försöka” tänkte jag, 
men kruxet är ju att då måste man 
omedelbart kasta sig på och springa 
igång den för att få bukt med elden, 
och då hinner ingen tända pipan i alla 
fall. Så den iden lyckades jag hålla 
tyst om.

Men då kom någon med det verkliga 
genidraget. ”Nu ska ni få se” sade 
han och viftade med en gammal torr 
dagstidning som han hade hittat i 
dikesrenen.
   Han skruvade ur ett tändstift och lät 
det sitta kvar på kabeln så det jordade 
mot cylindern. Sedan tog han och 
doppade tidningen i bensintanken så 
den blev indränkt i bensin och höll 
den mot tändstiftet och kickade så att 
gnista uppstod.

Och eld fick vi, och det med besked, 
för det var bara det att när han hade 
doppat tidningen i bensin så drällde 
han över hela tanken så följden blev 
att lågorna stod ”i högan sky” över 
Triumphen.
  Den brinnande tidningen kastade 

han ifrån sig vid vägkanten. Så där 
kunde förbipasserande bilister till 
sin förvåning beskåda två ynglingar 
liggandes på mage med nosen i en 
brinnande tidning. Ivrigt smackande 
för att tända sina pipor, medan den 
tredje arbetade frenetiskt för att med 
skinnjackan försöka kväva elden runt 
sin brinnande motorcykel.

Vänd er med förtroende till mig
Kristian Jonsson

Nya Rengsjö El           Tfn 070-230 18 13

nya

   När vi hade klarat av den viktiga 
piptändningen deltog vi också 
i släckningsarbetet, som tur var 
lyckades det med minimala skador, 
såsom bortbrända ögonbryn och 
brandskadade skinnjacksfoder.
Leif Engkvist

Tel 665123 eller 070-3564032

Nu finns getost i kiosken
Där finns även lagrade ko- och 
getostar, ostkaka, getkorv mm
Vi är också med på Hardreve 
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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 Thyr

VÅREN ÄR HÄR…IGEN!
Det hände den 25 mars i år. Jag fick syn 
på min första trana, ja, för mig vårens 
första trana.
   Tänk, vad lycklig jag blir var gång 
det sker. Säkert undrade den om hade 
kommit rätt, kyligt och blåsigt som det 
var. Den långa gängliga kroppen styrde 
inte över vinden, den for hit och dit.
Men – den var här nu.
   Ett säkert vårtecken, tranan. Trots 
världens oro och allt annat som händer 
i vår tid, så kommer våren igen. Varje 
år kommer den, och det kallar jag 
nåd. Jag brukar vara försiktig med att 
ta stororden i min mun, men gör det 
när jag ser att livet kommer tillbaka i 
knopparna, i de första vårblommorna 
och i allt annat.
   Ha nu en fin vår
Och sköt om er i vårens tid.

Åsa Tollén Sandström 

Nya Rengsjöbor

Josephine född 19 februari med stora 
syster Amanda 4,5 år. Josephine var 50 
cm lång och vägde 3716 gr. Föräldrar 
Teresia och Pär Nilsson i Svedja.

www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjo

Söndag 15 maj Fjärde söndagen i påsktiden
18.00 Rengsjö församlingshus Vårsoaré 
Rengsjö kyrkokör, Britt-Marie Grims. Sånggruppen 
Melomani. Diskanten, Elisabeth Nyman. Lotterier, 
allsång & servering!

Söndag 22 maj Femte söndagen i påsktiden
15.00 Rengsjö kyrka Konfirmationsmässa 
Pilgrimskonfirmanderna i Rengsjö. Åsa Tollén Sand-
ström, Elisabeth Nyman

Söndag 29 maj Bönsöndagen

11.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst  
Ingrid Natander, Elisabeth Nyman 

Torsdag 2 juni Kristi Himmelsfärds dag
8.00 Västerby Rengsjö hembygdsby Gökotta  
Anders Bergsten m fl. Vandring till Bulleberget  
efter, ta med fikakorg!

Söndag 5 juni Söndagen före pingst
18.00 Rengsjö kyrka Söndagsmässa
Arne Sandin Jenny Christoffersson

Söndag 12 juni Pingstdagen 
11.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst  
Sune Ek Elisabeth Nyman

Måndag 13 juni  Musik vid Ljusnan, fritt inträde
18.00 Rengsjö kyrka Konsert Sofie Norling sång 
Christine Karlsson trombon Christian Krastling Piano

Lördag 18 juni  Musik vid Ljusnan, fritt inträde 
18.00 Rengsjö kyrka Konsert  
Caroline Stegenius sång Martin Edin flygel

Söndag 19 juni Heliga trefaldighets dag 
11.00 Olandersgården Rengsjö Gudtjänst
Åsa Tollén Sandström Britt-Marie Grims

Rengsjö församling &  Växbo kapell 15 maj – 30 augusti
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med reservation för ev. ändringar

Måndag 20 juni  Musik vid Ljusnan fritt inträde 

18.00 Rengsjö kyrka Konsert Markus 
Pettersson sång Markus Kvint piano

Fredag 24 juni Midsommarafton                
23.00 Rengsjö kyrka Musik i sommarnatt
Lina Blomqvist och Per-Olof Swing

Lördag 25 juni Midsommardagen     
11.00 Västerby Rengsjö hembygdsby  
Gudstjänst Åsa Tollén Sandström Britt-Marie Grims

Söndag 3 juli Andra söndagen efter trefaldighet 

19.00 Rengsjö kyrka Musik i sommarkväll 
Arne Sandin, Britt-Marie Grims

Söndag 10 juli Tredje söndagen efter trefaldighet 
19.00 Stuttjärnsvallen Gudstjänst  
Lars Nilsson Britt-Marie Grims
19.00 Rengsjö kyrka Musik i sommarkväll  
Elisabeth Andén, Britt-Marie Grims

Söndag 24 juli Femte söndagen efter trefaldighet 

19.00 Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst 
Arne Sandin, Elisabeth Nyman

Söndag 31 juli Sjätte  söndagen efter trefaldighet 
14.00 Växbo kvarn Ekumenisk gudstjänst 
Sune Ek, Elisabeth Nyman, Anna-Karin Holmberg

Söndag 7 augusti Kristi förklaringsdag 
11.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst  
Sune Ek, Solveig Mattsson

Söndag 14 augusti 8:e söndagen efter trefaldighet 
19.00 Rengsjö kyrka Söndagsmässa
Åsa Tollén Sandström, Jenny Christoffersson

Söndag 21 augusti 9:e söndagen efter trefaldighet 

19.00 Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst 
Arne Sandin, Elisabeth Nyman

Söndag 28 augusti 10:e söndagen efter trefaldighet 

19.00 Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst 
Arne Sandin, Elisabeth Nyman

31aug - 1 september är det Biskopsvisitation i Bollnäs-
Rengsjö församlingar, med en avslutande visitations-
mässa i Bollnäs kyrka söndagen den 11 september. 
Läs mer i Kyrkobladet som kommer den 6 juni.
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Rengsjö historia Rengsjö historia

-Jag tycker det är så fantastiskt att 
min kniv en gång varit inne i denna 
flygmaskin!
  Bernt Modd i Yxbo fingrar på den 
böjda kniven med det orangefärgade 
skaftet och visar inskriptionen på 
läderhöljet:
  ”From the flying Lakanuki Trelleborg 
5/1 1944. AE Grissom leutnant chief 
pilot”
   Bernt pekar också på en suddig bild 
av ett kraschat amerikanskt bombplan.
 - Tänka sig att jag här i lilla Yxbo 
sitter med en fallskärmskniv som en 
gång tillhört amerikanska flygvapnet 
och varit med i andra världskrigets 
bombraider över Tyskland. Vilken 

Bernts kniv  
- har enspännande historia

fantastisk historia, säger Bernt.
    Han har fått kniven av en svägerskas 
måg som i sin tur fick kniven av sin 
morfar. Denne morfar tillhörde de 
svenska militärer som var med och tog 
hand om besättningen på bombplanet 
som nödlandade på en skånsk åker 
utanför Trelleborg den 5 januari 1944.
 - Jag har med hjälp av andra bekanta 
lyckats få fram uppgifter som styrker  
det hela och som även fullständigar 
bilden av vad som hände det 
amerikanska bombplanet och dess 
besättning, berättar Bernt och visar 
utdrag ur svenska flyghistoriska böcker 
som berättar följande:
 Natten mot den 5 januari 1944 

Bernt Modd med sin raritet – en specialkniv 
som amerikanska piloter skulle skära av 
fallskärmslinorna med om de hamnade i 
havet.

Det var ett bombplan av den här typen , en 
B 17 s k flygande fästning, som nödlandade i 
Skåne.

Kniven med läderslidan och den 
amerikanske pilotens inskription. 
På tidningsbilden det havererade 
bombplanet.

genomförde de allierade en stor 
bombraid mot Kiel i Tyskland. Totalt 
var det 245 B 17 och B 24-plan som 
deltog. De fällde sammanlagt 600 ton 
bomber men efter anfallet rapporterades 
tio plan som saknade.
   Ett av dem, ett B 17F med namnet 
Lakanuki träffades av tyskarnas 
luftvärnseld och skadades varför 
chefspiloten, löjtnant A E Grissom, 
beslutade sig för att försöka nå 
svenskt territorium och genomföra 
en nödlandning. Det lyckades också. 
Planet buklandade på ett fält 8 km 
nordost om Trelleborg. Besättningen 

var oskadd och togs omhand av svensk 
militär. Planet fick senare demonteras 
på plats.
    - Den här fallskärmskniven fick en av 
militärerna som minne av chefspiloten 
som berättade att besättningen varit 
stationerad i England sedan augusti 
1943 och att de deltagit i nio anfall mot 
olika mål på kontinenten. I besättningen 
fanns också en bombfällare med namn 
Holger Eklund. Han skulle enligt 
uppgift ha svenska föräldrar boende 
i Gävle. Tänk om berättelsen om min 
kniv, såhär långt efteråt, kunde leda till 
att jag fick kontakt med någon av deras 
anhöriga. Då skulle jag kunna fylla på 
den här intressanta historien ytterligare  
,säger Bernt, som också berättar att 
namnet Lakanuki som stod målat på 
planets nosparti är indianska och var 
också namnet på en totempåle.

Göran Bernstål
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Nu har vi fått en ny förfrågan från 
Amerika och den här gången gäller 
det också om vi kan hjälpa till att 
spåra släktingar.
Det är en Wendy Fadness i Sacramento 
, Kalifornien som mejlat och skickat 
ett gammalt vykort över Rengsjö 
kyrka. Vykortet härstammar från en 
av hennes förfäder som utvandrade 
från Sverige i slutet av 1800-talet 
eller början av 1900-talet. Nu undrar 
hon om vi med hjälp av detta kort 
kan spåra någon av hennes avlägsna 
släktingar i Sverige eller om vi vet hur 
hon ska bära sig åt för att få hjälp med 
detta.

Vem skickade kortet
  - från Rengsjö till USA?

Vykortet som hamnat i Kalifornien och nu söker släktingar till avsändaren i Rengsjö.

Vi publicerar därför en bild av kortet 
och dess baksida. Det är poststämplat 
i Glösbo och adresserat till Anders 
Andersson i Atwater, Minn i 
Nordamerika. Tydligen är det denne 
Anders Andersson som utvandrat från 
Rengsjö. Kortet är skrivet av signaturen 
K.E  och med hälsningen: ” Vi äro alla 
friska samt mår bra önska eder också 
samma goda. En hällsning från K.E”
Om det är någon som tror sig veta vem 
detta kan vara som skrivit kortet eller 
vem som fått kortet så hör av er i så fall 
till denna tidnings redaktör. 

   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

75 minuter kostar 550 kr

Välkommen! 
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Rengsjö t-shirtar och kepsar •	
Bilmetro visar nya bilar. •	
Bertil Jonsson  visar maskiner. •	
Prova på golf. •	
ca 13.15 Uppträdande av Körven och Ingela •	
(kända från iggesundsgänget) 
14.00 RSK loppet sponsra din favorit. •	
Direkt efter RSK loppet dragning på lotteriet.•	
Varmkorv o kolbullar•	   

Respektera att 
inte parkera på 
mackområdet och 
affärens parkering.

Gynna	dig	själv	och	
bygden,	bli	medlem	
i	Rengsjö	Framtid

Aktivitetsdagar Rengsjö Framtid 
7 Maj vårstädning  och korvgrillning. kl 10.00  
Föreningen bjuder på korv o kaffe. 

18 juni Midsommarfint i centrum. kl 10.00 
Föreningen bjuder på kaffe och kaka. 

27 aug kl 16.00 hjälps vi åt att ställa iordning för suringfesten. 

 Surströmmingsfest och lyskväll 
 27/8 kl 19.00 
 Fjolårets succe anmäl er i tid.  

VÄLKOMMEN!

HARDREVE 14 maj
Marknadsprogram

Marknaden	öppen	kl	10.00	-	15.00	

Utställningar, marknadsförsäljning loppis och 
mycket mera.
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Anna, 
på väg in i filmens värld.

Förr brukade jag säga: ”Man lär så 
länge man har elever.” Nu får jag 
väl säga: Man lär så länge man gör 
intervjuer! För nu har jag lärt mig ett 
nytt ”nysvenskt”, (i detta fall engelskt) 
ord:  att ”pitcha”. 
    Det gäller nämligen att ”pitcha 
sin idé” när man söker in till en 
folkhögskola där man hoppas få 
studera, så bra att man bland 200 
sökande tas ut bland de 100 som får 
komma och göra antagningsprov. Och 
blir man sedan en av de 12 som blir 
intagna så ser man väl så glad ut som 
Anna Larsson i Nordanbäck gör på 
bilden!
   För att gå lite längre tillbaks i tiden 
så flyttade familjen till den vackra 
gula gården med granhäcken 1995. 

Nu bor mest mamma Lena, lärare på 
Höghammar, där, och just nu Anna 
som gör några praktikmånader i Gävle. 
Lillebror David har just sökt in på 
musiklinje på folkhögskola i Östersund 
och storasyster Maria utbildar sig till 
hälsopedagog  i Gävle.
 Anna gick estetisk linje på 
Torsbergsskolan och utbildade sig i 
sång och musik. När man där gjorde en 
iscensättning som man turnerade med i 
länet fann Anna att hon helst ville filma 
med sin 18-årspresent, en handkamera, 
Det kändes rätt att dokumentera det 
arbete som lades ned på produktionen.
    Och sedan blev det filmutbildning 
på Forsa folkhögskola en termin, och så 
skrivarlinjen vid Bollnäs folkhögskola. 
Till Fridhems folkhögskola i Svalöv 

nära Lund söker man med en filmidé 
som man sedan får ”sälja in”, kortfattat 
berätta om i 5-10 minuter. Med annat 
ord: ”pitcha”.  
   En gruppövning över ett tema ingick 
även i intagningsproven, där de fick 
diskutera, tolka, och göra en bildserie, 
iakttagna av elever på skolan.En 
intervju ingick förstås, och så fick man 
på 20 minuter komma på en filmidé, 
skriva ner den och ”pitcha” den.
   Och in kom Anna, och nu har hon 
sitt liv i Svalöv tillsammans med andra 
filmstuderande.  Teater-, jazz- och 
skrivarlinje finns också på skolan som 
har drygt 250 elever. Åren i Svalöv 
ser hon inte som någon slutpunkt 
i utbildningen, utan mer som en 
möjlighet att komma på vad hon vill 
rikta in sig på när hon går vidare i 
yrkeslivet. Och nu vet hon vad hon 
är mest intresserad av: ljudteknik och 
animation. Hon gillar inte att skriva 
manus, men däremot att ljudlägga 
filmer. Och det är just vad hon har gjort 
med en film  av Johannna Pyykkö som 

blivit nominerad i en tävling för unga 
filmare. Man får hålla tummarna!
  Anna har planer på animerade 
”nonsens-filmer”, utan dialog, där 
bilder och ljud berättar, och så planerar 
hon för en ”Hyllning till Hälsingland” 
där hon bygger upp kulisser med 
skogar, blåa berg, härbren och en 
kulande piga i hälsingedräkt. Och så 
dyker det visst upp en dräng också…!
   Just nu, i sin praktik, arbetar Anna 
för Film Gävleborg och har ordnat 
en träff för unga filmare som ska få 
möta teamet bakom succéfilmen ”I 
rymden finns inga känslor”. Producent, 
manusförfattare och regissör ska 
berätta om sin idé och hur den ledde 
fram till en produktion.
 Det låter som ett annorlunda 
och spännande uppdrag. Och så 
småningom kommer hon nog att söka 
till Dramatiska Institutet, för ”man 
märker att man inte är fullärd”! Och 
det kan väl vara en bra inställning för 
att lyckas! 

Christina Berg-Tylöskog

Så här glad ser man ut när man får ägna sig åt det man vill!

Du har väl köpt fiskekort för 2011?
 Boende i Rengsjö         Ej boende i Rengsjö

Årskort familj  300 kr   350 kr
Årskort enskild  250 kr   300 kr 
Veckokort  200 kr   200 kr
Dagkort    80 kr      80 kr

Med giltigt årskort har du tillgång till ett 20-tal vatten
samt att du är medlem i Rengsjö Fvof.

Kom ihåg att ta med fiskekortet när du fiskar.
Alla fiskare är skyldiga att till tillsynesman uppvisa fiskekort.

RENGSJÖ
Fiskevårdsområdes
förening
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Vä�er� 
Hälsingegårdar i Rengsjö

Sommarens program 2011
14/5 HARDREVET kl 10-15 
Västerby finns på marknaden. Försäljning, 
lotteri mm.

22/5 VÅRVANDRING, närliggande vattenkällor.  
Samling kl 10 vid Norrgården, egen matsäck.

2/6 GÖKOTTA 
Andakt på tunet i Västerby kl 8, 
därefter samling vid utsiktstornet på 
Bullerberget.

23/6 BLOMPLOCKNING kl 18. 
Vi klär midsommarstången. Hjärtligt välkomna!

24/6 MIDSOMMARAFTON kl 14 
Midsommarfest med dans och lekar kring stån-
gen. Musik i sommarnatt i Rengsjö kyrka kl 23.

25/6 MIDSOMMARDAGEN 
Friluftsgudstjänst i Västerby kl 11.

6/7 HÄLSINGEGÅRDARNAS DAG 

3/7  ÖPPET HUS, Provsmakning i Skafferiet 
Fyllt av lokala delikatesser. Hantverksförsälj-
ning och öppet hus i olika vrår. Ponnyridning 
och lek för barnen.

10/7 RENGSJÖFESTEN kl 13, 
Gammelvalasdag med brandbilsutryckning, 
tunnbrödbak, buföring, folkmusik, högtidstal, 
utdelning av Rengsjöharen, mm. 

20/8  HEM TILL BYN 
Musikfestival i Västerby. 
Läs mer på www.hemtillbyn.se

0278-66 55 10
www.vasterby.com

På Gammelmormors Tid
28/6-10/8 kl 10-16, 
tisdagar och onsdagar
Förr i tiden-lekar för barn. 

Butik Norrgården 
Högklassigt hantverk, 
träleksaker, handstöpta ljus, 
sockenmärket Rengsjöharen 
i silver och mycket mer. 

Skafferiet   NYHET!
Här finns lokalproducerade 
delikatesser som korv, ost, 
smaksatt rapsolja, te, ägg, 
karameller, sylt, saft mm.

Visningar, utställningnar 
fäbodvall med getter, får, 
kaniner, tunnbrödsbak tisdagar  
och lördagar i juli.

NYHET! 
Kläder i lantlivsstil för 
kvinnor och barn från

ÖPPET 
24 juni - 14 augusti
dagligen kl 10.30 - 17.00

Vä�er� 
Hälsingegårdar i Rengsjö

Café Norrgården
Sommarcafé i Västerby 

öppet 24 juni - 14 augusti
alla dagar kl 10.30 - 17.00

0278-66 55 10
www.vasterby.com

Ät och fika i genuin Hälsingegårdsmiljö.

073-092 55 78
www.kostbiten.se

Hjärtligt välkomna!

Meny

Matiga smörgåsar

Bondsallad

Pannkaka med glass & sylt

Norrgårdskaka med hjortronglass

Bullar, kakor och annat gott
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Rengsjö PRO är en mycket aktiv 
förening som alltid samlar många 
medlemmar till sina sammankomster. 
Jubileumsmötet den 1 april ,då 
föreningen firade sin 50-åriga tillvaro, 
var inget undantag. Tvärtom så fylldes 
RSK-lokalen till bristningsgränsen av 
inte mindre än 160 personer. Och alla 
skulle ha mat!
  - Rengsjö är ju ingen stor ort så alla 
måste väl vara här idag, sa PRO-
distriktets ordförande Axel Andersson 
när han blickade ut över församlingen 
i sitt hyllningstal.
   - Det är som om jag skulle fylla 50 
själv, tyckte föreningens ordförande 
Ulla-Britt Nordkvist och tog emot 
alla gratulationspresenter från 
grannföreningarna.
  Segerstas representant konstaterade 
att varje gång hon varit i Rengsjö 
hade hon fastnat för uttrycket: Hänne 

i Rengsjö ä vi bra! Och visst kan man 
väl hålla med om det, tyckte hon.
   PRO-kören, som numera består av 19 
personer och 4 musikanter, underhöll 
och vid pianot satt som vanligt Edith 
Nordkvist, 91 år.
Hon gick med PRO först vid 82 års 
ålder.
   - Dom behövde någon som kunde 
spela så då fick jag väl ställa upp, säger 
hon.

   Och det var först då som sonen 
Göte hörde och såg att mamma kunde 
traktera ett piano!
  Men sedan dess spelar hon på de 
flesta möten och andra tillställningar. 
Ofta tillsammans med en annan 
veteran, Inez Nilsson,92. På gitarr och 
nyckelharpa.
    Trots sina 50 år tillhör Rengsjö PRO 
de yngre föreningarna men det finns 
ingen som är äldre än 65 år i distriktet. 
PRO riksförening firar 70 nästa år.
Rengsjö PRO har idag 225 medlemmar. 
Bara under det senaste året har 37 nya 
tillkommit.

Ordföranden Ulla-Britt Nordkvist med 50-årspresenter och en fullsatt RSK-lokal.

När 160 personer skall utspisas behövs många 
vid grytorna och det var svettigt värre för 
serveringspersonalen

PRO Rengsjö firade 50
      - och nästan alla var där

91-åriga Edith Nordkvist , en av veteranerna 
på PRO-jubiléet.

Rengsjökatten Snurre Sprätt har 
kommit tillrätta efter en vådlig resa 
i vintras då han satt på ett biltak i 20 
minusgrader drygt en mil innan hans 
belägenhet uppmärksammades.
     Snurres matte, Maritta, som är 
sambo med Leif Frisk i Torsäter 
skulle in till stan men på väg till bilen 
fick hon ett telefonsamtal i mobilen. 
Hon gick och pratade fram till bilen, 
kastade in väskan och satte sig att 
köra. Hon stannade först och tittade i 
brevlådan innan hon åkte vidare och 
märkte ingenting särskilt. Färden gick 
genom centrala Rengsjö, förbi kyrkan 
och hembygdsbyn. Vid Fromskroken 
stannade Maritta igen och märkte 
inget heller då men när hon hade 

passerat Mössla såg hon plötsligt i 
backspegeln en kattsvans som viftade 
över bakrutefönstret. Hon bromsade 
in och stannade och då fick hon till 
sin förfäran se Snurre Sprätt hoppa 
ned från biltaket och försvinna in i 
skogen.
   - Jag var dit flera gånger och letade 
efter honom men han syntes inte 
till. Men efter en tid fick vi veta att 
Lennart, som bor i Mössla, iakttagit 
en främmande katt utanför huset. 
Det visade sig vara Snurre som nu är 
hemma igen och inte tycks ha tagit 
någon skada av den iskalla bilturen, 
berättar Leif Frisk. 
     Nu i maj fyller Snurre Sprätt 19 år. 

Snurres vådliga
   resa på biltaket
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Lokal förankring!
Holmen Skog, distrikt Bollnäs och Dannes Transport har inlett ett samarbete 
där Danne Persson, Rengsjö, svarar för virkestransporterna för 
Holmens räkning i södra Hälsingland.

Detta samarbete ger dig, som skogsägare i Rengsjö, en möjlighet att få 
optimal rådgivning och transport av ditt virke. Tack vare en transportör, 
Dannes Transport och en virkesköpare, Jörgen Högman, med lokal 
anknytning och kännedom.

Är du intresserad av en kontakt eller en kostnadsfri åtgärdsplan över din 
fastighet? Kontakta då mig!

Jörgen Högman
0278-63 27 83
jorgen.hogman@holmenskog.com
www.holmen.com

MÖBLER & HEMINREDNING

RENGSJÖ, MITTEMELLAN BOLLNÄS & SÖDERHAMN
0278-66 70 70 • ÖPPET: VAR 9–18, LÖR 10–15 • WWW.GLOSBOMOBEL.SE

Vårinspiration
T I L L  H E M M E T

VårinspirationVårinspirationVårinspirationVårinspirationVårinspirationVårinspirationVårinspiration
VÅR POPULÄRA
SOFFA SAVANNA 10.995:-
Finns i 12 olika modeller

Trädgårdsmöbler och dynor

Vi finns på Hardreve 
med fina erbjudanden
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Hela Världen Dansar i Hälsingland


