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Precis när Göte Erikssons hjärta stannade råkade Birgitta från 
Kilafors komma till Rengsjö. Hon räddade Göte med hjärt-
lungmetoden. Nu har de träffats igen och Göte har tackat sin ängel.

    Se vidare             sid 26

Tack min ängel
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Peter Eriksson    sekr  tel 070-63895 94
Ingvar Ingeroth   kassör tel 132 31
Urban Larsson    tel 132 08
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Katarina Ceder Bång tel 66 54 66
Niklas Fredriksson  tel 66 56 78
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Anmäl er till 
årets
Hardreve 19 maj
Det arrangeras vårmarknad igen i 
Rengsjö centrum lördag den 19 maj 
och som vanligt blir det försäljning 
av lokala matvaror och hantverk, 
utställningar och underhållning. 
RSK:s uppskattade sponsorlopp 
återkommer och så blir det dragning 
på Hardreve-lotteriet. Ringshög har 
dagen till ära lunchbuffé för 75 kr. 
Alla som vill vara med och visa upp 
sig eller sälja något kan kontakta 
Ingvar på 070-3320393. 

Nordanhölevägen kan komma att 
byggas om för fem miljoner kronor om 
Rengsjö Norra Samfällighetsförening 
får som den vill. Frågan avgörs på 
årsmötet inom kort.
   Vägen, från Skidtjärn till Norrgården 
i Nordanhöle, har försämrats i allt 
snabbare takt de senaste åren och är nu 
i så dåligt skick att något måste göras.
   -Vi har en ansökan hos Trafikverket 
och hoppas på ett statsbidrag på 70 
procent. Arbetet är kostnadsberäknat 
till 4,2 miljoner om vi gör en vanlig 
grusväg och till 5,2 miljoner om det 
blir oljegrusbeläggning, säger Yngve 
Norgren, ordförande i föreningen.
   De återstående 30 procenten av 
kostnaden kommer fastighetsägarna 
som nyttjar vägen att få betala om nu 
årsmötet säger ja till vägbygget.

Nordanhölevägen
måste byggas om

Föreningen Rengsjöhästen kommer 
i år att fira 10-årsjubileum. Det sker 
lördagen den 11 augusti och en stor del 
av de 75 medlemmarna är redan igång 
med förberedelserna.
På sportlovet lördag 10 mars arrangerar 
föreningen en uteritt med korvgrillning. 
Samling sker på Ridhia.
Lördag 9 juni blir det hopptävling 
för stor häst och på söndag är det 
hopptävling med ponny.

Ridläger för vuxna med egen häst 
anordnas helgen 20-22 juli och då 
rider man för instruktören Mia Skäryd 
och bor på Nygården i Östra Höle. 
Det planeras också för ett ridläger för 
barn.
Under sommaren har man trivselkvällar 
en gång i veckan då man träffas med 
eller utan häst på Ridhia. Där blir det 
även ridlektioner under våren så snart 
banorna blir riddugliga.

Rengsjöhästen 10-årsjubilerar

Ringshögs 
Anhörigförening 
Årsmöte på Ringshög 
den 20 mars kl 19

Välkomna!
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Redaktörn har ordet

Jag har ett diplom hemma från den 4 
augusti 1948. Där står det att Rengsjö 
Nykterhetsfolks Centralkommitté 
har tilldelat mig detta diplom för 
godkänd simkunnighet vid simskolan 
i Skidtjärn. Undertecknat Lennart 
Sjöstedt.
 Jo, han var inte bara lärare vid 
skolan i Österböle utan också simlärare 
vid Skidtjärn och säkert är det många 
med mig som har ett sådant diplom 
och som tagit sina första simtag vid 
Skidtjärnsbadet.
 Nu hör jag till min stora oro 
att detta fantastiska utomhusbad är 
hotat. Sportklubben, som skött om 
badplatsen de senaste åren, har sagt 
upp avtalet med kommunen och 
den sista maj i år så kanske det inte 
finns någon längre som ansvarar för 
anläggningen. Såvida inte Hansa 
Näsman på kommunens fritidskontor 
kan komma på någon annan lösning. 
 Det skulle kunna vara en lämplig 
syssla för några pigga pensionärer på 
orten. De kunde gå där på sommaren 
och plocka papper och klippa gräs, 
säger Hansa.
Fritidskontoret är underbemannat och 

det är långt att åka fram och tillbaka 
till kommundelen Rengsjö, säger han 
också.Så kommunen vill helst slippa 
ansvaret.
 Sportklubben har haft 20.000 kr i 
ersättning de senaste åren men anser sig 
inte längre ha möjlighet  att sköta både 
badplatsen och sin egen anläggning 
vid IP.
 Jag vandrar bort till badet en 
höstdag. Sven-Anders Eriksson vill 
visa mig vad han hittat under mossan i 
skogen. Där , alldeles bakom damernas 
utedass,ligger resterna av den gamla 
minigolfbanan och plötsligt väller 
minnena över mig.
 Här spelade vi faktiskt minigolf 
i unga år. Ett mycket populärt 
sommarnöje som om jag minns rätt, 
Nils och Gunnar Persson i Österböle 
hade ordnat till. Hur många banor det 
var ska jag låta vara osagt men kottar 
och barr från tallarna skapade väldiga 
bekymmer för spelarna och gjorde att 
verksamheten till slut upphörde. 
 Här fanns också länge en 
godiskiosk som var öppen varje dag på 
sommaren. Det var Ester på Nygården 
som startade den. Rörelsen övergick 

sedan till sonen Kjell, sedan till 
några sommarstugeägare för att så 
småningom helt upphöra.
Min kompis Rune hade inte lärt sig 
simma men dyka kunde han och alltid 
på djupt vatten. När vår lärarinna 
överraskades av detta och trodde att 
han lärt sig simma så svarade han:
 - Nä, jag springer på bötten ja å 
sen opp på lann.
Vad fröken inte sett var att Rune, 
innan han dök, slängde ut en stor sten 
som han sedan plockade upp och bar i 
famnen när han vandrade på botten.På 
så sätt var det lättare att gå i vattnet.
 Och så var det Erik Westberg eller 
Tarzan som vi kallade honom. Alltid 
brunbränd och spänstig. Vig som en 
katt och muskulös. Det gick ett sus 
genom oss yngre killar när han kastade 
sig huvudstupa från hopptornet och 
seglade som en fågel ner i vattnet. 
Eller när han drog ett djupt andetag 
och dök från ena bryggan. Det var 25 
meter mellan bryggorna men han kom 
inte upp igen. Inte förrän ytterligare 
25 m borta i vassen. Där kom äntligen 

hans huvud upp. 50 meter simmade 
han alltså under vattnet!
 På vintern brukade vi ligga på isen 
och kikmeta. I det glasklara vattnet 
och mot den ljusa sandbotten såg man 
mycket bra. Även på flera meters djup. 
Man såg när fisken nappade och då 
ryckte man till.
 Ja, så många underbara minnen 
från denna sjö och detta bad. 
Det vore synd om skötseln skulle 
upphöra och förfallet ta vid ännu mera 
för faktum är att under de senaste åren 
så har badplatsen ständigt utsatts för 
vandalism och den skräpiga gräsplanen 
har knappast varit inbjudande. 
 Skidtjärnsbadet är ett av 
kommunens bästa utomhusbad och 
lockar massor av badgäster varje 
sommar tack vare sitt rena och 
klara källvatten. Också dagens och 
morgondagens barn borde få skapa sig 
härliga minnesbilder härifrån. Så finns 
det någon förening eller privatperson 
som känner för att sköta om badplatsen 
så hör av er till Hansa Näsman på 
kommunens fritidskontor.
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Nu har RSK rekord
    i antal fotbollslag 

Det blir en rekordtidig seriepremiär 
för RSK. Redan den 21 april möter 
man Heby borta och veckan därpå 
väntar nykomlingen från Gävle, 
Kungsgårdens SK, ”hemma” på 
Solrosens konstgräs i Bollnäs.
 Den 1 september invigs det nya 
klubbhuset i samband med Fotbollens 
Dag, om allt går enligt planerna.
 Säsongen 2012 blir en händelserik 
säsong för klubben. Det nya klubbhuset 
ska färdigställas och lagen är fler än 
någonsin tidigare. Totalt ställer RSK 
tio lag på benen: två seniorlag, sju 
ungdomslag och ett knattelag.
 Målsättningen för RSK1 är att 
vara minst bland toppfemlagen i trean, 
vilket också gäller för RSK2/Arbrå 
BK i fyran. 
 Till säsongen har förre spelar-
en Magnus Olsson utsetts till ung-
domsansvarig och hans uppgift blir att 
koordinera ungdomslagen men också 
se till att klubbens policy när det gäller 
ungdomar efterlevs.

 -Vi har en stor ungdomsverksamhet 
och det är viktigt att ta hand om våra 
unga spelare på ett riktigt sätt, säger 
RSK:s ordförande Anders Olsson. 

RSK har som bekant fått tillbaka 
Robin Modd efter ett år i Edsbyn och 

hans återinträde i klubben tror Anders 
Olsson kommer betyda mycket.
 -Robin har utvecklats oerhört och 
kommer tillbaka bättre än när han gick 
till Edsbyn.
 
Ny är också Pelle Olsson från Trönö. 
Vindsnabbe Pelle spelade i RSK för en 
par, tre år sedan och även han har valt 
att återkomma. Sedan hoppas Anders 
Olsson mycket på att Henrik ”Henka” 
Roos ska få en fin säsong efter sin 
knäskada som höll honom borta från 
spel i princip hela fjolåret.
 Populära Landslagets Fotbollskola 
för ungdomar (från 5 år och upp till 
10-15) arrangeras 25-29 juni.
-När ungdomarna intar IP under den 
här veckan brukar det bli liv i luckan  
, säger Anders Olsson. Det hoppas vi 
på i år också.

RSK har fått besked från kommunen 
att det inte kommer några pengar till 
nya klubbhuset. 
-Vi hade sökt bidrag med 400 000 
kronor men fått besked att det är ”tomt 
i kassan” vilket är mycket tråkigt, säger 
Anders Olsson.
 -Eftersom det fattas pengar 
till klubbhuset får vi nu ta fram 
”tiggarbössorna” och hoppas på 
välvillighet från rengsjöborna.
Sven-Anders Eriksson

RSK:s lag 
säsongen 2012
RSK 1, div 3. Tränare Kjell Rosén.  

RSK2/ArbråBK, div 4. Tränare Kjell 
Rosén.  
Två lag, div 2 o 3, 11-manna (97/98)   
Ledare: Jörgen Skoglund och Peter 
Svensk.
Ett div 3-lag, 11-manna (98/99/) 
Ledare: Peter Eriksson och Anders 
Lind.
Ett div 4-lag, 9-manna (11-12 år) 
Ledare: Tommy Wallin och Anders 
Ringsbacka.
Ett P10-lag (9-10 år) 
Ledare: Magnus Mickelsson och Per 
Svedlund.
Ett Knattelag (ca 6-8 år) 
Ledare: Anders Olsson och Magnus 
Olsson. 
Två Flicklag, div 4, 9-manna o div 
2-3, 11-manna (ca 10-17 år)
Ledare: Katarina Sjöberg och Fredrik 
Johansson.

Årsmöte,
- RSK-lokalen: 26 mars
- Landslagets Fotbollsskola:25-29 /6
- Knattesammandrag: datum ännu inte    
   klart.
- Fotbollens Dag: 1 september.
- Sponsorloppet vid Hardreve: 19 maj.
- Medlemslotteriefesten:  3 november

RSK:s hemmamatcher
28/4 RSK-Kungsgårdens SK 16.00  
 (Solrosen)
13/5 RSK-Avesta AIK 15.00
26/5  RSK-Ytterhogdals IK 15.00
3/6  RSK-Kvarnsvedens IK 15.00
16/6  RSK-Forssa BK 15.00
27/7  RSK-Ånge IF 19.30
8/8  RSK-Edsbyns IF FF 19.00
17/8  RSK-IK Huge 18.30
1/9  RSK-Hofors AIF 15.00   
 (Fotbollens Dag)
15/9  RSK-Hille IF 15.00
29/9  RSK-Heby AIF 15.00

Rengsjös P14 lag samlade till match
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Söndag 26 februari - Första söndagen i  fastan     
18.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst
 Lars Nilsson Jenny Christoffersson

Fredag 2 mars
18.30 Bollnäs kyrka Internationella Världsböndagen
 Elisabet Andén Jenny Christoffersson    
 Nya Kvartetten m fl

Söndag 4 mars - Andra söndagen i fastan
18.00  Rengsjö kyrka Gudstjänst med nattvard
 Lars Nilsson Elisabeth Nyman

Tisdag 6 mars
11-15 Bollnäs församlingshem Föreläsning med Olle   
 Haglund, läkare och med. dr.  “Nytt och spännande  
 om egenvård”. Kostnad 50:- inkl fika. 
 Anmälan till 0278-279 00 senast torsdag 1/3
14.00 Ringshög Trivselträff 
 Elisabeth Andén Britt-Marie Grims

Söndag 11 mars - Tredje söndagen i fastan
18.00  Rengsjö kyrka Gudstjänst
 Arne Sandin Elisabeth Nyman

Onsdag 14 mars
13.00  Bollnäs församlingshem Onsdagsträff   
 Alve Larsson & Anders Vigren spelar dragspel.   
 Elisabet Andén Jenny Christoffersson

Söndag 18 mars - Midfastosöndagen
11.00  Gemensam gudstjänst i Växbo kapell 
 Ekumenisk idrottsgudstjänst Sune Ek Anna-Karin
 Holmberg Britt-Marie Grims m fl

Onsdag 21 mars
13.00  Bollnäs församlingshem Vår bästa tid 
 Lena Wängmark leder samtal om Kvinnorna i bibeln  
 utifrån bl a Ylva Eggehorns bok Kryddad olja. Du
 kan också sticka tvåändsstickning med Marianne   
 eller måla akvarell med Monica

Söndag 25 mars - Jungfru Marie bebådelsedag
14.00  Rengsjö kyrka Gudstjänst med små och stor Arne
 Sandin Elisabeth Nyman Rengsjö kyrkokör Diskanten

Söndag 1 april - Palmsöndagen    
18.00  Rengsjö kyrka Gudstjänst med nattvard   
 Åsa Tollén Sandström Inge Wortzelius

Torsdag 5 april - Skärtorsdag
18.30  Rengsjö kyrka Skärtorsdagsmässa  
 Sune Ek Jenny Christoffersson

Fredag 6 april - Långfredag
11.00  Rengsjö kyrka Långfredagsgudstjänst 
 Arne Sandin Elisabeth Nyman

Söndag 8 april - Påskdagen
11.00  Rengsjö kyrka Gudstjänst Åsa Tollén Sandström  
 Elisabeth Nyman Rengsjö kyrkokör 
16.00  Växbo kapell Gudstjänst  
 Åsa Tollén Sandström Elisabeth Nyman

Måndag 9 april - Annandag påsk
11.00  Gemensam gudstjänst för hela Uppsala stift 
 i Ulrika Eleonora kyrka, Söderhamn

Onsdag 11 april
13.00  Bollnäs församlingshem Vår bästa tid Lena
 Wängmark leder samtal om Kvinnorna i bibeln
 utifrån bl a Ylva Eggehorns bok Kryddad olja
 Du kan också sticka tvåändsstickning med   
 Marianne eller måla akvarell med Monica

Söndag 15 april - Andra söndagen i påsktiden
18.00  Rengsjö kyrka Gudstjänst med nattvard   
 Arne Sandin Jenny Christoffersson

Söndag 22 april - Tredje söndagen i påsktiden
11.00  Rengsjö kyrka Gudstjänst med små och stora   
 Åsa Tollén Sandström Elisabeth Nyman Diskanten

Onsdag 25 april
13.00  Bollnäs församlingshem Onsdagsträff Ann-Britt  
 Andersson, sång & Rolf Svensson jazz- kyrkomusiker,  
 piano. Elisabet Andén Jenny Christoffersson

Lördag 28 april
18.00  Bollnäs kyrka Konsert mot droger Jenny   
 Christoffersson Lena Wängmark och många fler   
 Programmet är inte klart

Söndag 29 april - Fjärde söndagen i påsktiden
10.00  Höle bönhus Friluftsgudstjänst    
 Elisabet Andén Britt-Marie Grims

Söndag 6 maj - Femte söndagen i påsktiden         
11.00  Gemensam gudstjänst i Växbo kapell  
 Sune Ek Jenny Christoffersson. Nya Kvartetten.
  Kyrkvandring med utgångspunkt från Ottos bil på  
 Ren. Samarr. Svenska Turistföreningen.

Trivselträffar på Ringshög tisdagar 14.00
6 och 20 mars, 3 och 17 april, 15 och 29 maj

Syföreningarna 
Rengsjö församlingshus onsdagar 11.30  
7 och 21 mars, 4 och 18 april samt 2 maj
Höle bönhus torsdagar 13.00  
8 och 22 mars, 5 och 19 april samt 3 maj

Detta händer i  

Rengsjö 
församling
och ett urval från 
Bollnäs församling

Så här glad ser man ut när man får 
möjlighet att klä sig i en Rengsjödräkt, 
som Gudrun Svensson och Göran Bratt 
en gång! 
   Faktum är, att det som ”tog” mig 
allra mest när jag för första gången 
besökte Rengsjö, förutom den vackra 
miljön vid Hembygdsbyn, och det 
fina midsommarfirandet, det var 
när jag upplevde att här ”levde” 
hembygdsdräkterna.  Många hade 
dem på sig, det kändes som att det var 
naturligt och vant för människor att 
bära dem.
   Så vanligt är det kanske inte längre 
idag, 2012, men det kan väl bli så igen. 
Och många har en dräkt i en garderob 

Efterlysning:  Rengsjödräkten!
någonstans, men vet inte riktigt vad 
man ska göra med den.
   Säkert har ni märkt att en 
Rengsjödräkt inte alltid ser ut på ett 
visst sätt. Den kan variera i kjoltygets 
färg med mera. Faktum är att man vid 
ett visst tillfälle, 1957, efter besök av 
hemslöjdskonsulenten Märta Brodén, 
beslutade att en sådan ser ut som den 
som fanns i Östergården i Västerby.
(Resonemanget bakom detta beslut 
kan man följa i en protokollsbok )
     I den nyrenoverade fräscha vävstugan 
i Västerby vävs då och då tyger till vår 
fina dräkt. Man har också planer på 
att göra en lite utställning av dräkter i 
gården Regnells Södra därstädes.
   För att samla och sprida kunskaper om 
hälsingedräkterna samlar Hembygds-
förbundet nu material till en praktbok 
om dessa. Bilden av Gunvor och Göran 
kommer att illustrera vår dräkt.
   Den här artikeln vill dels berätta att 
denna bok är på gång, och dels sända 
ut en efterlysning till Rengsjöbor här 
hemma eller i förskingringen: har 
du en dräkt som du kan tänka dig att 
skänka till utställningen, så hör av 
dig till Hembygdsföreningen på 0278 
665510. Har du en dräkt som du tror 
har någon speciell detalj som kan vara 
intressant att visa upp, så hör av dig till 
Gunvor Svensson, 0270 427080.
Christina Berg-Tylöskog
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Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet! 
Marianne Elofsson 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

Vi utför det mesta inom

Skog, Mark och Bygg
Dvs gallring, avverkning, trädfällning, grävarbeten, 

snöröjning, renoveringsarbeten.

ROT-avdraget sköter vi! 

Henrik tfn 070-31 88 157

norgren@gmail.com
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En del människor har nog entre-
prenörskap i blodet – vi andra inte! 
Själv är jag en typisk löntagare, men 
beundrar oerhört dem som vågar dra 
igång och genomföra projekt, likt 
Majas Café till exempel. Vi har ju 
kunnat följa hur det har utvecklats 
under åren, med fler och fler 
förbättringar. Förra säsongen fixade 
sambon Tommy stenläggning under 
borden i serveringen, och framöver 
kommer parkeringsplatsen att åtgärdas. 
Och nu utvidgas försäljningslokalerna 
med ytterligare två rum. Första steget 
var för några år sedan när Mary-Anns 
dotter Jenny kunde inviga sin Little 
Shop of India på övervåningen i ett 
jättestort rum, ”Knektens” före detta 
lada.    

Mor och dotter, 
  samma andas barn. 

   Att isolera och värmeförsörja två 
stora rum till, kräver ju en insats, både 
vad gäller arbete och ekonomi, men på 
detta sätt blir det bättre utrymme för 
alla spännande prylar som ”Majas” vill 
erbjuda sina kunder (förutom smaskiga 
kakor…!). Sortimentet kommer att 
utökas, med mer porslin och möbler 
bland annat. Efter att Mary Anne och 
Tommy under flera år tillbringat 3-4 
vintermånader i exotiska länder som 
Indien och Peru, bland annat för inköp, 
är de nu hemma och sysslar med 
utbyggnader i stället.
   Förra säsongen var jättebra, med 
hela tiden fler besökare. Kanske är det 
därför som Mary Ann nu sträcker sina 
ambitioner, eller som hon själv säger, 
visioner ytterligare framåt. Drömmen 
är en utbyggnad norrut, i tre våningar, 
med ett riktigt restaurangkök och en 
restaurang. Man betvivlar inte att 
hon kommer att genomföra detta, och 
säkert kan hennes nya projekt bidra 
till att öka Rengsjös attraktionskraft 
ytterligare, som Majas Café redan har 
gjort. Hon har redan kontakt med en 
bra kock som inte vill hellre än att få 
komma igång!
   Mitt uppdrag var att intervjua Mary 
Anne om hennes planer, men under 
vårt samtal blev det oemotståndligt 
att få träffa och prata med Jenny, som 
går i mammas fotspår på många sätt. 
Med en utbildning till undersköterska 

i bagaget och anställd på ”resursen” så 
att hon i perioder jobbar på Ringshög 
och ibland i psykiatrin i Bollnäs, så har 
hon på alldeles egen hand köpt en gård 
inte långt från ”Majas”, men tillbringar 
långa perioder i Indien för inköp.
   Sagt och gjort! Två dagar efter 
Jennys senaste hemkomst från Indien 
så får jag intervjua henne. Omgiven av 
två katter och en ursöt liten portugisisk 
hund berättar hon för mig om ett liv 
präglat av resor, redan som liten flicka, 
tillsammans med mamma, till många 
länder, som Nya Zeeland, Turkiet, 
Brasilien. Sådant präglar en förstås, 
resandet blir en livsstil. Hon har också 
gått ett års fotoutbildning i Australien. 
Vid 19 års ålder reste hon för första 
gången ensam till Indien i tre månader, 
till ett,  ashram, en plats för retreat 
skulle man väl kunna kalla det,  med 
en kvinnlig guru. Jenny kände ett äkta 
par från Rättvik som hade flyttat dit, 
så det kändes tryggt.  Den resa hon nu 
kommit hem ifrån var den trettonde 
Indien-resan. 

   Varför just Indien? Jenny blir 
fundersam, men sen kommer svaret, 
att det handlar helt enkelt om kärlek 
till landet! 
   För snart 10 år sedan blev hon klar 
med sin undersköterskeutbildning 
som ger en henne en ekonomisk bas 
för resorna. I perioder har hon kunnat 
jobba i 6 månader, och sedan vara i 
Indien i 6 månader. 2008 for hon dit 
för att handla varor för försäljning 
i Knektens. Ekonomiskt går det väl 
jämnt upp, men inte mer – det är ju 
sommarförsäljningen som gäller. 
Därför planerar hon nu för en hemsida 
och en webb-shop. Målet är att så 
småningom ha en egen butik.
       I samma veva som första inköpsresan 
påbörjade hon en utbildning i kreativt 
entreprenörskap vid folkhögskolan 
i Leksand. Det verkar ha varit en bra 
utbildning! Jenny har många idéer och 
planer för framtiden. Ladan som hör till 
hennes gård skulle kunna bli galleri – 
för egna foton och vänners konstverk. 
Det skulle kunna bli biograf. JA! 
Säger jag! Varför har vi inget galleri i 
Rengsjö?! Och bio fanns här ju förr i 
världen!
   Inte förvånande är Jenny också 
en av dem som har startat Rengsjö 
Kulturförening som ordnade den 
uppskattade Hem-till-byn-konserten 
på hembygdsgården i somras. Nu 
planeras för en ny sådan, med nya 
artister. Så jätteroligt att det finns unga 
som satsar på att dra igång att det 
händer spännande saker i Rengsjö!  

Christina Berg-Tylöskog

Numera är det full fart på affärerna på Majas 
Café även under vintern!

Det glittrar många spännande planer i Jennys 
ögon!
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Ängbo Skog & Trähantering

Slipning och försäljning 
av motorsågskedjor.

Försäljning av 
skyddsutrustning

Kjell 070-314 97 75Anders 070-698 74 50

Landsbygden får mera makt
i kommunen
Rengsjö Framtid har begärt att få bli 
remissinstans i kommunala frågor 
som rör Rengsjö. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott föreslår att ärendet skall 
handläggas samtidigt med en motion 
från Irene Frank(C) som motionerat 
om att lokala föreningar ska ges 
möjlighet att vara remissinstans.
Samtidigt har det nu bildats ett 
kommunbygderåd i kommunen där flera 
lokala bygdeföreningar ingår. Det är ett 
nätverk som skall ta upp gemensamma 
ärenden ute i kommundelarna och 
driva frågorna tillsammans. Hälften 

av Bollnäs kommuns invånare bor på 
landsbygden som på det här sättet nu 
får en betydelsefull röst.

Nu finns många lediga hus i Rengsjö- 
totalt rör det sig om ett tiotal- samtidigt 
som priserna är förhållandevis låga. 
Det borde alltså vara läge för att köpa. 
Eftersom Rengsjö är en naturskön ort på 
landsbygden med nyrenoverad skola, 
en väl fungerande lanthandel, ett rikt 
föreningsliv och ett bra företagsklimat 
så tycker man att särskilt barnfamiljer 
skulle ta chansen att flytta hit. Bor man 
i en storstad och längtar ut på landet så 
är Rengsjö ett suveränt alternativ. 
   Det tycker Rengsjö Framtid som har 
väckt ett förslag att någon gång under 
våren göra en kampanj för att visa 
vad Rengsjö vill och kan. Om företag, 
enskilda och föreningar går samman 
och hjälps åt med finansieringen så kan 
man med en slagkraftig helsidesannons 
i någon tidning sätta fokus på Rengsjö 

Läge för husköp 
   i vackra Rengsjö

och kanske samtidigt öppna upp hela 
bygden under en helg. Då skulle vi 
visa upp allt vad vi har och vad som 
finns att erbjuda människor som kan 
tänka sig att flytta hit.
  Flera av de lediga husen ägs av 
pensionärer som vill byta till lägenhet 
och sådana saknas i Rengsjö.
   Men nu gör kommunen äntligen en ny 
centrumplan och när den är klar så kan 
K-G Backan bl a tänka sig att bygga. 
När vi bad intresserade höra av sig till 
honom så var det bara en som ringde. 
För att Kagge ska våga sätta spaden 
i jorden måste han ha ett betydligt 
säkrare underlag. Så alla ni som vill ha 
lägenhet i Rengsjö  tala därför om det 
för Kagge. Och ni som vill vara med 
och saluföra Rengsjö ni kan vända er 
till någon i Rengsjö Framtids styrelse. 

Stuga uthyres i Tännäs
9 bäddar fullt utrustad
Nära till skidspår och 
skidbackar
Dygnshyra 1000 kr
Tors- Sönd 3500
Vecka sön - sön 6000 kr
Ring Bettan Backan  
070-6329106

Västerby  Rengsjö    tel 0278 - 66 54 42   

Öppettider
Mån - Fre 11.00 - 18.00
Lör 11.00 - 15.00
Sön 12.00 - 15.00
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Rengsjöprojektet går nu in i andra 
halvlek och det är dags att summera 
vad man hittills åstadkommit. 
Måndagsgruppen då ett 40-tal pen-
sionärer samlas för gemensam motion 
och information om hälsofrågor är 
kanske mest känt utåt men det finns 
mera på verksamhetslistan.
   I stödet till de mest sjuka äldre 
ingår en distriktssköterskemottagning 
på Ringshög en dag i veckan. 
Läkare kommer ut för hembesök 
och konsultationer en dag varannan 
vecka. Hemtjänsten aktiveras efter 
biståndsbeslut och rehabilitering 
med arbetsterapeut och sjukgymnast 
ges efter behov. Dessutom erbjuds 
anhörigstöd.
Det görs viktiga läkemedels-
genomgångar och riskbedömningar 
för fall, trycksår och undernäring. 
Vårdplaneringar av särskilt team där 
anhöriga, hemtjänst.distriktssköterska 
och rehabiliteringspersonal gemensamt 
gör en plan för insatser. Av särskilda 
anhörigstödjare kan man t ex få gratis 
hjälp med avlastning om man behöver 

Ringshög blir ett
   nytt äldrecentrum

vara ledig från arbetet med att ta hand 
om en anhörig.
 Bland de förebyggande insatserna 
ordnas olika aktiviteter som riktar sig 
till alla pensionärer. Förutom stavgång 
så bjuds det bl a på kortspel eller 
bowling med hjälp av tv-spel.
 Tanken med allt detta är att skapa 
ett äldrecentrum på Ringshög som 
bygger på samverkan mellan olika 
vårdgivare och frivilliggrupper. Det 
ska nämligen vara tryggt att åldras 
här och de äldre ska också ha en aktiv 
tillvaro och social gemenskap. Med 
de förebyggande insatserna hoppas 
kommunen få friskare åldringar och 
ett minskat vårdbehov trots att antalet 
åldringar ökar drastiskt om några år.
 Men vad händer efter 2013 då 
Rengsjöprojektet är slut? Jo, då vill 
projektledningen att kommunen 
utser någon ansvarig som håller i 
friskvårdsaktiviteterna och ser till att 
projektets intentioner fullföljs också 
på övriga områden.

Ett stort tack 
till de personer, som plogar och/eller kör upp promenadvägar i 
skogen i Glössbo. Det är så bra att man även kan gå där vintertid.   

Gerd Lindell Glössbo
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Stefan Dagh
Aluminiumrullställning uthyres arbetshöjd 6m

    Rengsjö   070-290 59 15  

Vänd er med förtroende till mig
Kristian Jonsson

Nya Rengsjö El           Tfn 070-230 18 13

nya

Angeltävling på Östersjön

RENGSJÖ Fvofwww.rengsjofiske.se

Lördagen 24 mars kl 7-11

Vårens FOLKFEST i Rengsjö
Fiska och umgås med Rengsjöbor, 

hälsingar och återvändare.

Anmälan sker genom insättning av 250 kr 
till plusgiro 363685-9 senast 14 mars. 

Märk betalningen med för- och efternamn samt mobilnummer.

Info: Anders 070-698 74 50, Kalle 070-322 35 02

Anton född 9 December 2011 
3500g och 51 cm lång
Jenny Bratt och Nisse Hedin

Elin Söderberg och Tobias Olsson 
Glössbo fick den 20/11 2011 en 
dotter som heter Celine. Storebror är 
Maximilian snart 4 år.

Nya Rengsjöbor

Vi har blivit 10 invånare fler under 
2011 samtidigt som kommunen i sin 
helhet minskar med 45 personer. Totalt 
är vi nu 1331 som bor i Rengsjö.
  Det här visar den preliminära 
statistiken och Clas Olsson på 
kommunkontoret säger att det kan bli 
en justering på någon enstaka åt något 
håll.
     Under 2011 så föddes 12 barn 
medan 11 personer avled. 122 flyttade 
in till Rengsjö och 113 flyttade ut.
2010 minskade vi med 15 personer 
men ökade med 3 st 2009 för att 
återigen minska med 45 under 2008. 

Kommunen 
minskar men
Rengsjö ökar

Familjedag med korvgrillning och tipsrunda 
vid Östersjön, 11 mars kl 12-14

Rengsjö Framtid och  Lötens Handel
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Tack, 
Anna-Karin!
Söndagen den 15 januari avtackade 
komminister Åsa Tollén Sandström 
och Kyrkorådets ordförande Anders 
Bergsten vår egen Rengsjövaktmästare 
i kyrkan, Anna-Karin Viklund. Hon 
fick höra många vackra, och väl 
förtjänta, ord om den tid hon vårdat 
sig om vår kyrka. 
   Som kyrkobesökare måste jag säga 
att det har känts som ett extra plus att 
hon bor alldeles i närheten. Det blir 
kanske lite mer personligt så. Sällan 
har de vackra murgrönorna i fönstren 
prunkat som under denna tid. Jag tror 
nog att de är lite speciella för vår kyrka, 
och de brukar väcka stor beundran 
hos besökare.  Man kan nästan ana att 
Anna-Karin tagit en liten extra tur till 
kyrkan bara för att vattna dem! 
Christina Berg-Tylöskog

Glöm inte...
betala medlemsavgiften i Rengsjö Framtid för 2012. 
Bg 253-8445

Ett årligt återkommande inslag i 
Rengsjö är den stora angeltävlingen. 
Tävlingen lockar inte bara Rengsjöbor 
ut på Östersjöns is, utan även deltagare 
från andra delar av Hälsingland och 
från Stockholm och Gävle. Tävlingen 
som tidigare låg på långfredagen 
är en folkfest som lockar över 100 
deltagande lag varje år och minst lika 
många nyfikna som tar en promenad 
runt sjön. 
   Angling och Östersjön är en bra 
kombination, här behöver du inte 
vara proffs för att få fisk, och trots 
att det är tävling så är många lag med 
år från år just för att det är en trevlig 
sammankomst. Men visst höjs pulsen 
lite extra när den röda fjädern sakta 
dras ner för att sedan börja vajja och 
indikera nappet.  I år går tävlingen den 
24 mars och om du inte skall fiska så 
kommer du väl ner på sjön och umgås 
du med?
Karl Hagelin Rengsjö FVOF

Angeltävlingen
i Östersjön 
 - en tradition
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fritidshuset i Stockholms skärgård och 
började leta efter något här uppåt, och 
fann vad de ville ha i Rengsjö.
   Den som har haft lite svårt att byta 
ett – mer eller mindre – myllrande 
stockholmsliv mot det lugna i Rengsjö, 
det är Margareta, inte söderkisen! Hon 
vill att det ska hända saker. Vill ha folk 
omkring sig.
   Men visst är de nöjda med sitt liv. Leif 
har engagerat sig i Rengsjö Framtid och 
Grannsamverkan, och Villaägarna, och 

nu har han införskaffat en motorcykel 
från 1951 som ska ge tillfälle till att 
”meka och leka”!  Och Margareta 
tycker om sina fina promenader. Och 
barnbarnen tycker om att komma och 
hälsa på dem ”på landet” med skidspår 
och allt. 
    Det börjar nästan kännas lite tjatigt nu, 
att berätta att de känt sig så välkomna i 
Rengsjö och att folk här är så trevliga, 
men så ÄR det ju!
Christina Berg-Tylöskog

Inflyttade, om än inte båda nyinflyttade 
till Rengsjö är två par längs gamla 
vägen från Löten mot Källgården. 
Några saker har de gemensamma: den 
sanslöst vackra utsikten i söder mot 
Östersjön och Bullerberget, att mannen 
i paret är söderkis från Stockholm och 
att kvinnan har mer lokala rötter!
   Utan att ha lyckats få till en träff 
med det i oktober 2011 nyinflyttade 
paret René Stahre och Berndt Eriksson 
passade jag på att besöka närmsta 
grannarna, Margareta och Leif Elmik, 
som jag redan träffat många gånger. 
Det kändes lite roligt att få intervjua 
dem båda. De senast inflyttade får 
dock anstå till nästa nummer! 
   För att då ta det kronologiskt och börja 
med Margareta och Leif som jag träffat 

VÄLKOMMEN TILL RENGSJÖ

”Ja, visst har vi det bra i vårt trevliga hus!”

De bytte Stockholms skärgård  
   - mot Rengsjö

i hembygdsföreningssammanhang 
flera gånger så har de installerat sig 
i två hus. Margareta som är uppväxt 
i Alfta kom till Stockholm för 
tandsköterskeutbildning, träffade 
Leif och ljuv musik uppstod. Redan 
vid 21 års ålder fick de en dotter – vid 
21 kunde de gifta sig utan att ”gå till 
kungs”, sådana var bestämmelserna 
en gång – och därefter två söner. 
Efter att Leif utbildat sig till ingenjör 
vid Televerket och arbetat där i 40 
år, och Margareta varit hemmafru 
med dagbarn i perioder, så fick han 
avtalspension.
 När Margaretas mamma dog 
och hon hjälpte sin bror i gamla 
föräldrahemmet i Alfta så började 
suget mot Hälsingland! De sålde 

Kyndelmässodagen, den 5 februari, 
firades en sammanlyst gudstjänst i 
Bollnäs Kyrka, Storsöndag kallad. 
Det blev långt, 1 ¾ timme, men 
det var en omväxlande och fin 
gudstjänst där Elisabet Andén, 
välkänd och uppskattad Rengsjö-
profil, välkomnades för andra gången 
till tjänst som diakon i Bollnäs-
Rengsjö församlingar. Jag minns 
mycket väl de vackra ord och den 
sorg som uttalades när hon lämnade 
oss en gång förut.  Efter tio års tjänst 
i Ovanåker är nu tillbaka, och vi kan 
skatta oss lyckliga att ha ”fått hem” 
henne igen!
 Rengsjös egen barnkör Diskan-
ten medverkade under sin entu-
siasmerande ledare Elisabet Nyman, 
och fick till och med applåder för sitt 
framträdande.
   Det var många fina inslag i 
gudstjänsten som leddes av vår 
kyrkoherde Lena Wängmark. Och 

Välkommen Elisabet

Kyrkoherde Lena Wängmark hälsar Elisabet 
Andén ”Välkommen tillbaka!”

Barnkören Diskanten var ett uppskattat inslag 
i gudstjänsten.

”kyrksoppan” i Församlingshemmet 
efteråt var läcker, liksom hallonpajen 
med vaniljsås!
Christina Berg-Tylöskog
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frågade om Birgitta kunde hjärt och 
lungräddning. Det kunde hon eftersom 
hon är utbildad sjuksköterska och 
jobbar på akutmottagningen i Bollnäs. 
-Jag försökte få kontakt med Göte men 
han var helt borta och jag kunde inte 
känna någon puls. Då slet jag upp hans 
skjorta så att knapparna rök och så 
började jag med bröstkompressionerna. 
Jag tyckte att Göte sa aj men jag vet 
inte. Det är så mycket tankar som far 
genom huvudet en sådan här gång. 
Det blir mycket adrenalin och det 
blir något helt annat än man är van 
vid från sjukhuset. Man vet ju inte 
vem personen är och vad han har för 
bakgrundssjukdomar och så har man 
inte hjälp av några instrument, berättar 
Birgitta.
   När SOS-personalen hörde att 
det fanns en sjuksköterska på plats 
överlät de ansvaret på henne. I ca en 
kvart jobbade hon med Göte innan 
ambulansen kom och när han kopplades 
till ambulansens defibrillator kunde 
man se en arytmi som deffades en gång 
och då fick han normal rytm igen. Då 
först kunde hon slappna av men hon 
var helt slut när hon senare kom till 
den person som hon skulle besöka. 
     -Jag hade knäckt flera revben på 
Göte men det är bara en bisak en sådan 
här gång, säger hon.
Men helt kunde hon inte släppa 
tankarna på honom efteråt. Hur skulle 
det gå? Vad hade hon räddat honom 
till för liv? Skulle han bli ett vårdpaket 
resten av livet? 
    Hon ringde därför till sjukhuset och 

fick veta att han kylts ned som man gör 
för att rädda hjärnan. Hon talade också 
med narkosläkaren som inte gav henne 
något större hopp.
   Samma besked fick också Götes son 
när han kom till sjukhuset dagen därpå. 
Men när han senare gick in till Göte så 
tittade pappan upp och sa: 
  - Men nu kommer pöjken min också!
Då förstod alla att det hade gått bra och 
att Göte var som vanligt igen.
Efter fyra veckor på sjukhuset var 
han åter hemma i Rengsjö. Med en 
pacemaker inopererad som stöd för 
hjärtat och med nyrensade kranskärl.
   Ja, jag känner mig faktiskt piggare 
nu än innan det här hände, säger han 
och kramar om sin räddande ängel än 
en gång.
   Och båda har fått sig en tankeställare 
om det kanske ändå finns en högre 
makt som styr och ställer med ens liv. 
Göran Bernstål

Var det rena turen eller ödet som 
gjorde att Birgitta Danielsson från 
Kilafors hade ett ärende till Rengsjö 
fredagen den 4 november 2011 just när 
skymningen föll. Det besöket räddade 
nämligen livet på Göte Eriksson. 
Han var på hemväg från festen hos 
PRO och mittemellan RSK-lokalen 
och Ringshög stöp han omkull. Hjärtat 
hade stannat! Då kom akutsköterskan 
Birgitta,49, i sin bil och såg vad 
som hänt. Med hjärt/lungräddning 
lyckades hon få igång Götes hjärta.
Tre månader senare träffas de igen på 
samma plats och det är en rörd 83-

När Götes hjärta stannade
kom en räddande ängel

åring som kramar om sin livräddare.
   -Tack för vad du gjorde. Du är min 
ängel, säger Göte.
 -Det kändes helt otroligt när jag hörde 
att han vaknat upp och blivit helt 
återställd och idag ser han ju oförskämt 
pigg ut, svarar Birgitta glatt. 
   Den här novemberkvällen skulle 
hon besöka en bekant i Rengsjö. När 
hon kom körande ner mot centrum såg 
hon en människa ligga på marken och 
runt omkring stod tre personer. Birgitta 
förstod att något hänt. Hon stannade 
bilen och sprang dit. En kvinna 
pratade i telefon med SOS alarm och 

Det var här du låg säger Birgitta och visar Göte platsen mellan RSK-lokalen och Ringshög 
där hans hjärta stannade.

Göte Eriksson kramar om sin livräddare , 
akutsjuksköterskan Birgitta Danielsson.
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Vi förlänger tiden
     för foto-tävlingen

Gunnar Jonsson, Rengsjö Framtid och fotograferna Göran Bratt, Annika Röstberg Hagelin och 
Katarina Hansson i juryn granskar tävlingsbidragen och enades sedan om att tävlingstiden varit 
för kort och att den behöver få ytterligare en sommar på sig. 

Det är svårt att få fram ett annorlunda 
och modernare vykort från Rengsjö. 
Det konstaterade juryn för vår 
vykortstävling när tävlingsbidragen 
öppnades. Samtliga inkomna bidrag 
var av den traditionella typen och 
speglade på olika sätt skilda delar 
av Rengsjö men avsaknaden av 
mänskligt liv var genomgående.
Därför enades juryn och Rengsjö 
Framtids representanter om att 
förlänga tävlingstiden och inte utse 
någon vinnare ännu. Vi kom igång 
med vår tävling ganska sent och därför 
låter vi nu alla intresserade fotografer 
få även den kommande sommaren på 

sig för att försöka fånga det speciella 
Rengsjömotivet.
Vi vill nämligen få fram en bild som 
”säljer”Rengsjö på ett nytt, roligt, 
annorlunda och spännande sätt och det 
får gärna vara liv och rörelse i bilden. 
När man ser detta vykort så ska man 
känna att ”dit vill jag åka” eller ”där 
vill jag bo”. 
Vi är medvetna om att kraven är högt 
ställda och kanske var vi lite otydliga 
när vi drog igång tävlingen men vi vet 
också att Rengsjö har så mycket att 
ge och med hjälp av många kreativa 
bildmakare så borde det kunna gå. Men 
det kan också vara så att det är svårt att 

fånga Rengsjös själ på bara en bild och 
då får man tänka sig ett collage av flera 
bilder. Därför finns också de redan 
inkomna bidragen kvar i tävlingen. 
Så fortsätt jakten på Rengsjöbilden 
ännu en sommar. Var med när något 
händer och fånga ögonblicket eller 

ÅRSMÖTE
Föreningen Rengsjö Framtid kallar till årsmöte 
måndag 19 mars kl 19 på Ringshög. 
Region Gävleborg inventerar linje 100. 
Information och diskussion kring bussen. 
Kom och tala om vad Du tycker! 

Välkommen!

arrangera den bild du tror ska sälja 
Rengsjö bäst.
Tävlingsbidragen ska vara i form av 
papperskopior och skickas till Rengsjö 
Framtid, Gunnar Jonsson, Glösbo 
8521, 821 98 Rengsjö. Senast den 1 
november 2012 vill vi ha era bidrag. 

BÖRJA YOGA!  
Du är välkommen  
Onsdagar kl 18.30-20.00
Söndagar kl 17.30-19.00

Övra Vägen 32, Tel 0270-14000
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men sedan glömt bort det. Nu fyllda 
92 år så försöker hon återuppliva 
kunskapen igen. 
-Men det är svårt, intygar alla. Så svårt 
att man nästan ger upp. Men kommer 
man bara över motståndet i början så 
blir det jätteroligt.
Nu är det bara att hoppas att även yngre 
personer lär sig den här konsten så att 
den lever vidare i kanske några tusen 
år till. 

En grupp Rengsjödamer har satt 
sig på skolbänken för att lära sig sy 
vantar som man gjorde redan på 
vikingatiden. Det är PRO som ordnar 
den här kursen och det handlar om 
att tillverka s k sömvantar. Många i 
den äldre generationen minns säkert 
den här typen av vantar från sin 
barndom. Det var varma och näst intill 
outslitliga saker som kvinnorna gjorde 
till sina män och barn. Oftast hade 
man vantarna inuti läderhandskar och 
då frös man inte även om det var 25 
grader kallt.
    Sömvantar görs med en speciell 
nål och ullgarn. Och tekniken ger ett 

De gör som vikingarna
   nålbinder vantar av ull

nät utan knutar som man sedan formar 
till en vante. Nålbindningstekniken 
har varit allmän i hela Sverige och 
det mest omtalade historiska plagget 
hittades 1918 i en mosse nära Åsle 
kyrka i Västergötland. Vanten härrör 
från tiden 1510-1640. Men det finns 
nålbundna plagg som hittats i gravar i 
andra länder och som tidsbestämts till 
400-talet!
   Så det är verkligen med historiens 
vingslag i rummet som dessa kvinnor 
går till verket under ledning av 
Rengsjöbördiga Barbro Tegnér. Äldst i 
gänget är Edit Nordkvist som berättar 
att hon en gång kunnat göra sömvantar 

Barbro Tegnér visar Edit Nordkvist hur hon skall göra. Tv Inger Nordkvist

Så här ser en sömvante gjord i Rengsjö 2012 
ut. Lägg märke till den speciella nålen som 
man syr ulltråden med. Tvättas vanten i såpa 
kan den bli ännu mera formbar.
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