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Glöm inte vår
vykortstävling

Ni kommer väl ihåg vår vykortstävling? 
Fånga den bästa sommarbilden så 
gör vi ett säljande vykort från ett 
levande och framtidsinriktat Rengsjö. 
Tävlingsbidraget ska vara i form av en 
papperskopia som skickas till Rengsjö 
Framtid, Gunnar Jonsson, Glösbo 
8521, 82198 Rengsjö. Senast den 1 
november vill vi ha tävlingsbidragen 
för att kunna slutföra tävlingen före 
jul.

Damfotbollen
har lagts ned

Det nystartade damfotbollslaget fick en 
kort livslängd. När halva serien spelats 
kastade ansvarige tränaren Cattis 
Sjöberg in handduken. – Det kom bara 
fem spelare till träningarna på slutet 
och då var det ingen idé att fortsätta, 
säger hon besviket. Dessförinnan hade 
hon fått lämna walkover i en match på 
grund av spelarbrist och damlaget låg 
ohjälpligt sist i tabellen. 
- Vi får se om fler yngre intresserade 
kommer fram så kanske vi kan börja 
om igen, säger Cattis.

Visdomsord
Karin Andersson i Västra Höle hit-
tar ständigt nya visdomsord i Bibelns 
Ordspråksbok och den här gången har 
hon plockat ut det här åt oss:
Milda ord är som drypande honung, 
ljuvliga för själen och en läkedom för 
kroppen.
Ord. 16:24

Nytt möte med
kvinnoföretagare
Det nystartade nätverket med 
företagarkvinnor har nytt möte torsdag 
20 september kl 19 i campingstugan i 
Sedwallsparken. Alla kvinnoföretagare 
i Rengsjö är välkomna att vara med 
men bör då göra en anmälan till Eva 
Bernstål tel 665123 eller 070-3564032

Läs om 
aktuella händelser 

i Rengsjö

www.rengsjo.se
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Redaktörn har ordet

Fem år har snart gått sedan vi 
bildade föreningen Rengsjö Framtid 
och började med utgivningen av 
Rengsjöbladet. Jag lovade i starten att 
ansvara för utgivningen i fem år och i 
och med nästa nummer av tidningen 
är den perioden till ända. Därför är det 
nu på sin plats att en ny redaktör tar 
över och formar sin tidning .
   Förhoppningsvis finns det  någon 
frivillig som är intresserad. Jag hoppas 
processen startar i och med detta så att 
en ny redaktör kan börja jobba redan 
från nästa år.
   För visst vill vi väl fortsätta att 
läsa Rengsjöbladet? Jag upplever att 
tidningen fyller en viktig funktion för 
att knyta ihop de olika byarna och vara 
en betydelsefull informationskanal för 
alla som bor i Rengsjö. Vi har diskute-
rat om vi skulle skära ned utgiv-
ningarna till enbart två nummer om 
året dvs ett inför sommaren och det 
andra inför julen. Istället skulle vi satsa 
mera på information via hemsidan 
. Men alla har ju inte möjlighet att 
koppla upp sig på nätet och följa med 
vad som händer där. 
   Under tiden som diskussionen går 

vidare är jag glad att kunna hälsa två 
nya medarbetare välkomna. Det är 
Pernilla Söderquist som bor i Berga 
och är nybliven kommuninformatör i 
Söderhamn och Linnéa Sonevik som 
bor i Löten och har läst mediekunskap 
på gymnasiet. 
   Med två så duktiga förstärkningar 
kommer det att bli lättare att göra 
tidningen i fortsättningen. Men vi 
behöver allas hjälp med tips på sådant 
som bör stå i bladet för att vi ska kunna 
fortsätta med att ge ut en fyllig tidning. 
Så varje gång det händer något eller 
någon i Rengsjö så ring eller mejla 
oss och berätta! Vissa saker lägger vi 
ut på hemsidan och andra hamnar i 
tidningen.
   När det gäller föreningen så ställer vi 
oss då och då frågan om den egentligen 
behövs eftersom det är så svårt att få 
fler att aktivt engagera sig i arbetet. 
Det blir samma grupp som får göra det 
mesta varje gång och trots vädjanden 
om olika hjälpinsatser så händer inget. 
Följden blir den att de som jobbar 
engagerat för bygdens bästa blir trötta 
och slitna och till slut orkar de inte mer. 
De flesta tycker det är bra att saker och 

ting görs men ser helst att någon annan 
gör det. Och det är ett fenomen som 
inte bara gäller Rengsjö utan har blivit 
synonymt med de flesta föreningar i 
glesbygdsbyar. Varför det är så vet jag 
inte men förmodligen har det att göra 
med att människor idag är så överlupna 
med en massa aktiviteter av olika slag 
att de helt enkelt inte hinner med. 
Följden blir att man bara orkar med sitt 
eget revir och det som gemensamt ska 
göras för att hålla bygden vid liv det 
får anstå eller så överlåter man frågan 
på kommunen.
  Men där har det under senare år 
blivit allt svårare att få hjälp och för 
att Rengsjö ska fortsätta att utvecklas 
och ha en framtid så hänger det mesta 
på oss själva.  Nu har vi fem års aktivt 
arbete bakom oss då mycket har hänt 
så då vore det väl synd och skam om 
vi inte ska fortsätta på den inslagna 

vägen.
Hur går vi t ex vidare med centrum-
området? Vi måste hitta på något så fler 
människor  kommer dit och handlar i 
affären så att den kan fortleva. Därför 
ska också informationstavlorna i 
Glösbo och Yxbo snarast möjligt sättas 
upp igen så folk hittar hit. 
 - Hur gör vi för att få hit nya jobb och 
få fler att bosätta sig här? 
 - Vad ska vi göra för att förbättra 
kommunikationerna? 
Ja, det finns många frågor att gemen-
samt söka lösningar på och allt kan vi 
inte klara.
Nu får vi i alla fall snart fiberoptik i 
alla våra byar och det är en fantastisk 
satsning in i framtiden. Så visst finns 
det en chans för Rengsjö att hänga 
med. Men som sagt mycket hänger på 
oss själva hur det kommer att gå. 
Göran Bernstål 

MAT- OCH HANTVERKS
MARKNAD

i Rengsjö, utanför Lötens Handel

Vill Du vara där och sälja Dina lokala produkter
så anmäl Dig till Eva Bernstål tel 665123 eller 070-3564032

Ett arrangemang av Rengsjö Framtid

Lördag 13 oktober kl 10-14
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- Västra Höle vann
   Bya-brännbollen 

Den 11 augusti samlades tolv lag 
från Rengsjös olika byar till årets 
brännbollsturnering. Rengsjö IP fylldes 
av lagtröjor i olika färger och hejaropen 
skallade mellan träden. Förmiddagens 
gruppspel sållade fram fyra lag som 
fick göra upp om medaljplatserna. 
Glösbo knep tredjeplatsen efter en 
match mot Lapphagen. 
   I finalen möttes Västra Höle, ett av 
dagens minsta lag, och Löten, ett av 
de största lagen. Extra roligt att de två 
lag som slogs om segern bestod av 
deltagare i blandade åldrar, från 10 år 
till 50+. Henrik Norgren var lagkapten 
i Västra Höle och Espen Persson 
gjorde en fin insats som brännare i 
finalen. Henrik berättade att laget 

Det segrande laget från Västra Höle efter finalvinsten mot lag Löten.

träffats en gång i veckan innan, för att 
testa formen, något som lönade sig på 
IP.
     Arrangerande systrarna Annelie 
Wallin och Carina Carls var nöjda 
med denna tredje upplaga av 
byabrännbollen. Vädret var mulet 
men stabilt – perfekt för brännboll 
konstaterade Annelie. Rengsjöskolans 
elever försåg tacksamma deltagare 
med hamburgare och fika och Birgitta 
Hildingsson höll ihop dagen som 
speaker. Efter dagens lyror, varvningar 
och slag partajade nyduschade och 
glada bybor till långt in på natten i 
tälten på IP. 

Pernilla Söderquist

Detta händer på Ringshög hösten 2012

  Varje vecka
Måndagar Måndagsgruppen, samling i entrén  10.00
  Promenad eller gymnastik + föreläsning
Onsdagar Kortspel i fd Ringslyckans matsal 13.30
Fredagar Bowling med TV-spel (Nintendo-wii 09.30   
   samlingsalen  
  
  Jämna veckor
Tisdagar Trivselträff i matsalen,kyrkan  14.00

  Ojämna veckor
Torsdagar Bingo i samlingssalen PRO  14.00
Fredag  läsarsånger i terapin   11.00
            

För övriga aktiviteter samt ev ändringar om tider se 
anslagstavlan i entrén på Ringshög.
 
Alla pensionärer boende i Rengsjö/Växbo är välkomna att delta!
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Starkaste intrycken av Liberia är 
människornas positivitet, glädje och 
vänlighet skriver Helena Sundberg 
Wallström från Rengsjö i sin första 
rapport från livet som FN-polis i 
Liberia. Andra saker som gjort intryck 
på henne är ett ”svenskt” barnhem och 
trafiken i huvudstaden Monrovia. 
  ”Det myllrar av motorcyklister och 
de kryssar mellan bilarna och kan 
dyka upp både från vänster och höger. 
Det gäller att ha tungan rätt i mun och 
vara helt alert under körningen.  Det 
”svenska” barnhemmet, som startades 
upp med hjälp av svenska FN poliser, 
väckte från början starka känslor när 

Helena om sitt nya polisliv i Afrika:

Två olika världar -
   men ändå så lika

det gäller deras boendemiljö, men vi 
förstod ganska snart att dessa barn har 
det viktigaste; tak över huvudet, mat, 
utbildning och trygghet, och det är 
mer viktigt än riktiga sängar och rena 
sängkläder. Sedan 2003 har svenska 
FN poliser sponsrat detta barnhem 
och här kan vi med egna ögon se var 
pengarna hamnar och används till.
   Så om ni kan tänka er att bidra med 
en liten slant så hör av er till mig. 
Pengarna kommer denna gång att 
användas till nytt plåttak. Vid första 
besöket på barnhemmet hissades den 
svenska flaggan och barnen sjöng den 
svenska nationalsången, gissa om det 
kom en liten tår. 

Placeringsort för mig och min kvinnliga 
kollega från Göteborg blev efter eget 
önskemål på landsbygden i en stad som 
heter Kakata (fjärde största i Liberia).  
Vårt boende i Kakata är ett av stadens 
bästa. Vi har det verkligen lyxigt 
med både rinnande vatten,  el och 
luftkonditionering. Sen att det regnar in 
ibland och springer ödlor på väggarna 
får vi ha överseende med.
 Att bygga upp förtroendet för 
rättssystemet (bl.a polisen)är vad 
mitt uppdrag i Liberia handlar om. 
Mina arbetsuppgifter består därför 
av att vara mentor och rådgivare 
åt den Liberianska polisen och den 
arbetsuppgift som är högst prioriterad 
är att besöka de 13 polisstationer 
som finns i mitt polisområde och 
tillbringa så mycket tid som möjligt 
med den lokala polisen för att ge dem 
stöd och råd under deras arbetspass. 

Förutom den sysslan har alla i mitt 
team ett särskilt ansvarsområde och 
mitt är ”Samverkan mellan polis och 
kommun”, ett arbetsområde som 
jag väl behärskar efter alla år som 
närpolischef i Ovanåker och Bollnäs.   
   Jag är därför ofta ute på möten med 
kommuninvånarna, då jag tillsammans 
med den lokala polisen har möjlighet att 
diskutera och informera om de problem 
som finns i landet eller i just den byn 
som vi besöker. Det kan handla om 
våldtäkt, våld i nära relation, droger, 
mobbproblem, ungdomsbråk (60% av 
befolkningen består av ungdomar).

Som svensk FN polis har jag dessutom 
ytterligare ett uppdrag och det är att 
informera om betydelsen av kvinnors 
delaktighet i fredsprocessen, även det 
en viktig del om freden ska kunna 
bevaras i landet. 

Jobbet som FN polis i Kakata innebär att 
tjänstgöra alla veckans dagar, måndag 
till söndag och minst 9 timmar varje 
dag. Vi har förutom polisstationerna 
som ska besökas regelbundet varje 
vecka 60- talet kommuner som även 
de vill ha besök, så ni kanske förstår 
att jag känner mig rätt sliten emellanåt. 
Men alla trevliga möten med lokala 
befolkningen och polisen uppväger 
det.
 
Om det Liberianska folket, finns det 
nästan bara gott att säga. Trots alla 
svårigheter som råder så finns ett stort 
hjärta, vänlighet och glädje och det 

Helena arbetar som rådgivare åt de lokala 
poliserna och jobbar alla veckans dagar,
 9 timmar varje dag. Ett hårt men intressant 
arbete.

Helena och de andra FN-polisernas närvaro uppskattas av befolkningen i byarna och de låter 
sig gärna fotograferas med Helena.
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Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet! 
Sonja Jonsson, Glösbo  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

får en att tro, hoppas och be att de 
ska få behålla sin fred. För de flesta 
Liberianer vill så gärna att freden 
ska fortsätta och det är därför som de 
uppskattar vår närvaro så mycket. Ni 
skulle se alla barns ansikten då de får 
syn på vår FN- bil. De skrattar, ler och 
vinkar så hjärtligt, det värmer kan jag 
lova!! 
.Den Liberianska polisen är beund-
ransvärd!! Trots att de oftast inte har 
fordon att ta sig till brottsplatserna 
med, ingen el, ingen kamera, inga 
tekniska hjälpmedel, ingen telefon, 
dålig lön, ibland inte heller papper och 
penna så fortsätter de att göra så gott 
de kan. 
Mitt arbetslag består av 9 kollegor, 
två från Egypten, två turkar, en från 

Gambia, två från Pakistan och två 
från Fillipinerna. En resa bara det att 
lära känna dessa killar. Men trots att 
vi har olika kulturer och traditioner så 
är det slående så oerhört lika vi ändå 
är innerst inne. Vi trivs bra ihop, vi 
skojar, driver med varandra, skrattar, 
har roligt tillsammans och det är nog 
det viktigaste.
    Det här är en resa som jag kommer 
att bära med mig resten av livet och 
som garanterat kommer att förändra 
min syn på mig själv och omvärlden. 
Jag tänker varje dag på Sverige och 
hur lyckligt lottad jag är som får leva 
där, hur otroligt bra jag har det”.  

Helena Sundberg Wallström
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Har du någonsin haft en dröm så stor att 
du aldrig vågat fullfölja den? 19 åriga 
Julia Viklund är inte en av dem. Idag 
befinner hon sig 16 timmars flygresa 
bort. För en månad sedan lämnade 
Julia Rengsjö och Sverige för att testa 
sina vingar i USA.  
   Cirka en och en halv timmes resväg 
från Los Angeles ligger staden Santa 
Barbara. Där kommer Julia att studera 
”graphic design- photo” med en 
inriktning på fotojournalistik i två år.  
Det är ingen liten stad hon bosätter sig 
i. St. Barbara city college, skolan Julia 

Julia vågade ta språnget
  Fick 17000 skolkompisar

kommer att plugga på har ungefär 17 
000 studenter varav 800 av dem är 
internationella. 
   – Jag har bott i Rengsjö i hela mitt liv. 
Det kommer bli en rejäl omställning 
att bo i en sådan stor stad och ha så 
många studenter runt omkring mig.  
Jag kommer sakna närheten som finns 
i små byar. Det är skönt att alltid känna 
någon, säger Julia.’

Det var i februari allt började. Sista 
terminen på gymnasiet var igång och 
tankarna svävade kring livet efter 

studenten. Efter en sökning på internet 
fann hon företaget ”Blueberry”. De 
hjälper svenskar att studera eller 
arbeta utomlands. Livet på en annan 
kontinent lockade allt mer, men det har 
inte varit enkelt. Det var mycket som 
skulle fixas på kort tid. 
– Varje vecka var det nya papper som 
skulle fyllas i och skickas till olika 
ställen. För att få komma in i USA 
krävs ett visum. Först fick jag svara på 
en massa konstiga frågor på internet. 
De undrade bland annat om jag skulle 
dit för att prostituera mig eller om jag 
någon gång använt mig av barnsoldater, 
berättar Julia skrattandes (Svaret på 
frågorna blev självklart, NEJ!). 

 Familjen hade haft Julias resedrömmar 
på  känn och blev inte speciellt för-
vånade när hon berättade att det 
verkligen skulle bli av. Förutom 
drömmen om att studera utomlands 
så funderade Julia på att arbeta som 
volontär. 
  – Var jag befinner mig just nu i livet 
så känns det här som det enda rätta. Jag 
har inte ångrat mig utan är stolt över att 
jag faktiskt vågar ta steget ut i världen, 
säger Julia. 
   Svårast innan resan var att ta farväl 
till alla kompisar. Hela sista veckan 
hemma i Sverige spenderades åt att 
packa och säga hej då. 
 – Jag kommer sakna alla kompisar 
och min familj otroligt mycket. Det 
känns konstigt att inte kunna träffa 
dem förrän vid jul, när jag kommer 
hem igen under någon vecka. Fast jag 

har laddat upp med ett Skypekonto. Då 
kan jag hålla någorlunda kontakt med 
alla där hemma. Att ringa eller skicka 
sms skulle bara ruinera mig, säger 
Julia. 

Julia är inte den enda svensken som 
åker bort till Santa Barbara. Innan resan 
var hon på en träff i Stockholm med 20 
andra. Därefter har de haft kontakt via 
internetsidan ”facebook”.  Tillsammans 
har de hjälpts åt att komma ihåg all 
information och sett till att alla papper 
blivit korrekt ifyllda. Tillsammans 
med en tjej Julia lärt känna under de 
förberedande månaderna ska hon dela 
på en lägenhet. 
 – Vi har kollat lite smått på boende 
hemifrån, men man vet ju aldrig hur 
lägenheterna ser ut i verkligheten eller 
om man blir lurad. Därför har vi valt 
att boka ett hotell den första veckan 
och leta på plats istället, säger Julia. 
  I slutet av hennes första vecka steg 
bostadspaniken. Julia och hennes 
vän lyckades boka in en extra natt på 
hotellet. Så blev det morgon och de 
hade fortfarande inte något tak över 
huvudet. Via ”facebook” rapporterade 
hon att de till slut släppt på de höga 
kraven de först kom dit med och nu 
delar på en lägenhet strax utanför 
Santa Barbara. 

Linnea Sonevik
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 Linnéa Sonevik heter jag och jag 
och bor ett stenkast ifrån den vackra 
sjön med ett sorgset badförbud över 
sig. Om mig läser du för att jag precis 
har anslutit mig till en fantastiskt 
engagerad grupp människor som sliter 
hårt för att få fram en intressant och 
läsvärd tidning. Själv vill jag bidra 
med en mer ungdomlig synvinkel. Det 
är ju faktiskt vi som ska driva vår kära 
by vidare. 
  Jag är en nybakad mediestudent 
som älskar att sprida andra personers 
berättelser vidare. Redan i sjätte 

klass på Rengsjöskolan började mitt 
intresse för journalistik. Då drev vi 
en skoltidning på två nummer. Nu har 
jag hunnit med tre år som frilansare åt 
Söderhamns kuriren innan jag tillslut 
hamnat här. I Rengsjöbladets tredje 
nummer för i år, proppad med kul 
läsning. 
   När jag inte sitter och finslipar artiklar 
kastar jag folk på judomattan.  Ända 
sedan dagen då mamma frågade om jag 
ville börja med judo, eller ”brottning 
i pyjamas” som hon kallade det, för 
elva år sedan, har jag varit fast.  Men 
nu ska det inte handla om judo eller 
idrott. Det är ju för journalistiken jag 
är här. Först ut för mig är en spännande 
artikel om Julia Viklund. Förundra dig 
över hennes stora mod. Idag har hon 
lämnat Rengsjö för att prova lyckan 
utomlands.

Förresten, verkar det här med 
Rengsjöbladet som något för dig? 
Vi söker nya medarbetare, ung som 
gammal, skribent som fotograf. Hör av 
dig till mig: 
linnea.sonevik@hotmail.com 
eller till redaktören Göran Bernstål. 
Kontaktuppgifter till honom finner du 
i början av tidningen. 

Ha en bra dag, så hörs och ses vi snart 
igen!

Linnéa Sonevik, ungdomsredaktör i 
Rengsjöbladet.

Hejsan hoppsan! Gäller trafikregler
inte vid kyrkan?
Oj! Snabbt som attan fick jag svänga 
om ratten och svänga ut på vägen 
igen, efter en blick i backspegeln – 
nej, ingen där!
 Den gamla invanda uppfarten 
mellan skolan och kyrkan hade 
plötsligt blivit enkelriktad! Så upp 
vid församlingshuset fick jag ta 
mig i stället. Det gick ju bra, men 
då mötte jag en bil som var på väg 
ner mot församlingshuset, även den 
sträckningen hade faktiskt fått en skylt 
som visade att man inte får fara i den 
riktningen. Men OK, det var helt nytt, 
och man vänjer sig väl.
  Det märkliga är, att det gör man 
tydligen inte. Eller vill kanske inte? 
”Så här har vi alltid kört...”!
  Mig förefaller det helt riktigt med 
tanke på skolan och förskolan att 

trafiken här går i bara en riktning. Om 
nu barnen vet att de inte behöver kolla 
efter bilar åt mer än ett håll så är det 
rent farligt för dem om det kommer en 
från fel håll.
  Även om det är betydligt mindre 
trafik på söndagar, så hindrar det inte 
att man faktiskt även då bör följa 
trafikreglerna.
   Men att någon överhuvudtaget, 
vilket faktiskt sker, på vardagar kör 
upp den gamla invanda vägen som nu 
är enkelriktad, det måste vara helt fel! 

Christina Berg-Tylöskog
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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

norgrenent@gmail.com

www.hnorgrens.se

Stefan Dagh
Aluminiumrullställning uthyres arbetshöjd 6m

    Rengsjö   070-290 59 15  

Solbacka bigård
i Tjuvsten Rengsjö

Tfn 0278-175 76, 070-1715659.

lasse@solbacka-bigard.se www.solbacka-bigard.se

VI SKULLE OCKSÅ VILJA TACKA alla grannar och 
andra Rengsjöbor som fått oss att känna oss väldigt 
välkomna till Rengsjö.

Vi kunde i vår vildaste fantasi inte föreställa oss det 
mottagande vi fått som gör att vi stortrivs här.
Tack också till alla markägare som låter oss ha bikupor på 
deras mark och åka på deras vägar.

Vi hoppas ni märker av mera och större frukt och bär.

HONUNG SÄLJES
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Visst är det vemodigt när små gula 
fält smyger sig in i träden. En del 
löv släpper redan nu när detta skrivs 
i augustitid. Jag brukar tänka på hur 
fantastiskt grönt det är  i sommartid 
och att vi får njuta av detta. 

Från
kyrkbacken

Den lynniga sommaren var på sitt bästa 
humör när årets fjärde friluftsgudstjänst 
ägde rum, för första gången i Eva och 
Göran Bernståls fäbod vid Majors 
Portar. Det blev alltså verkligen en 
utomhusgudstjänst, liksom den på 
Hembygdsgården men i motsats till 
den på Olandersgården där ösregnet 

En härlig fäbodgudstjänst

Göran förevisar sina tre veckor gamla 
kycklingar.

Idel glada miner på fäboden: Göran Bernstål, 
Annica Wallin, Eva Bernstål, Åsa Tollén 
Sandström.

Birgitta Forsman informerar sig om om 
församlingresan till Dalarna  under Elisabet 
Nymans överinseende.

drev oss in i den mysiga ombyggda 
ladugården.
   Välbesökt var denna den senaste 
gudstjänsten, och vi fick sjunga nästan 
så många psalmer som vi ville ur det 
vackra lilla häftet med sommarpsalmer. 
Åsa Tollén Sandström predikade, 
Elisabet Nyman  var organist och 
Annica Wallin kyrkvärd. 
   Värdparet Eva och Göran bjöd sedan 
på läskande älgörtsdricka – härlig! – 
och kaffe med utsökt kaka till. Och 
så fick gudstjänstfolket möjlighet att 
bekanta sig med gårdens djur – getter, 
kor och höns.
   Det var en mycket trevlig 
gudstjänstform i fin och annorlunda 
miljö!

Christina Berg-TylöskogÄngbo Skog & Trähantering
 ”Från rotstående skog till färdig produkt.”

	 •	 		Sågning	av	timmer	till	virke	i	dimensioner	efter	
	 	 ditt	önskemål.

 •	 Hyvling	av	virke.	Allt	ifrån	standardlist	till	
	 	 specialsortiment.

 •	 Tillverkning	av	pellets	i	storsäck.

 •	 Maskinslipning	av	motorsågskedjor	
	 	 och	skördarkedjor.	Även	försäljning	av	kedjor.

 •	 Utför	alla	typer	av	trädfällning.

        Anders	070-6987450																													Kjell	070-3149775

								angboanders@telia.com

  Kanske är det viktigt att vi sätter 
tacksamhetens glasögon på nästippen 
och ser varje ny dag som en gåva då 
vi ser på varandra och allt det vi har 
omkring oss med nya ögon. 
   Kanske ser vi då saker vi inte lagt 
märke till förut, upptäcker nya ting 
hos oss själva och hos andra. Det kan 
faktiskt bli riktigt spännande. 
   Under tiden vi gör detta så önskar 
jag dig en jättefin höst då lugnet kan 
få infinna sig och vi får möjlighet att 
kura skymning många gånger  om och 
bara få vara. Allt gott önskar jag dig! 
Åsa
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Den 1 september 2011 tog Nicklas 
Fredriksson över Lötens Handel. Hur 
känns det ett år senare?
    – Jag är helt slut, säger Nicklas och 
skrattar. Årets största utmaning mötte 
honom tre månader efter starten. 
Stormen Dagmar orsakade elavbrott 
i butiken. Stormen prickade dessutom 
julen och slog ut omsättningen på en 
av årets stora handlardagar. Idag ser 
Nicklas att stormen inte slog fullt så 
hårt ekonomiskt som han trodde först, 
men förluster blev det och efterarbetet 
tog tid och kraft.
    Lötens Handel är en liten butik, med 
andra förutsättningar än i Glösbo där 
Nicklas drev butik tidigare. Där gav väg 
50 välkomna strökunder. I Rengsjö är 
han beroende av att byborna verkligen 
handlar i affären. Samarbetet med 
lokala föreningar är gott. Att boende 
kan beställa mediciner via Löten och 

Tufft år för nya handlaren

sköta betalningsärenden tycker Nicklas 
också är positivt. Han har undersökt 
förutsättningar för paketutlämning, 
men det är svårt att få.
   För en liten handlare krävs hårt 
arbete. Nicklas lägger 70 – 80 timmar 
i veckan på butiken. Under det första 
året har han ökat omsättningen en 
aning. Men än är Nicklas inte på den 
nivå där han vill vara, för att kunna 
utveckla butiken. 
   Nu ska Nicklas utvärdera året. Affär 
har funnits i Rengsjö i mer än 100 år, 
konstaterar han, så visst är han en del 
av traditionen. I höst återstår att se 
hur den traditionen kan leva vidare, 
i konkurrens med butikerna i stan. 
Drömmen vore 20 snittkunder mer per 
dag, för att kunna investera och driva 
butiken vidare.

Pernilla Söderquist
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IOGT-lokalen i goda händer

Vad händer nu? Så var vi säkert många 
som undrade när Hembygdsföreningen 
inte ansåg sig ha råd att ta emot det 
generösa erbjudandet från IOGT-logen 
Regndroppen att få den välkända 
IOGT-lokalen till sin verksamhet. 
Efter moget övervägande och många 
diskussioner blev svaret ”Nej tack, vi 
tror oss inte klara av de kostnader detta 
skulle innebära.”
   Så lokalen såldes våren 2011 och 
sedan dröjde det nästan ett år innan 
något mer hände. Förklaringen till 
detta fick jag vid ett besök nyligen, 
där jag träffade de nya ägarna Lena 
Stjärnkvist och Karl Enström.
   Karl har nyligen definitivt avslutat sitt 
boende i Gävle, dit han flyttade ”på väg 
norrut” för fem år sedan. Han pendlar 
nu med tåg till Gävle och sitt arbete 
som bokhandlare. Lena helgpendlar 

till Rengsjö från sitt hem i Stockholm 
där hon är teknisk skribent, skriver 
manualer, alltså bruksanvisningar 
och säkerhetsföreskrifter, till  laser-
ritare med mera.  Hon är utbildad 
beteendevetare med pedagogisk in-
riktning.
   Både Lena och Karl är stockholmare, 
men Karl har släktanknytning  till 
Hälsingland genom sin mamma i 
Bollnäs, en bror och en syster och 
svåger, som alla flyttat hit. Det började 
som så ofta med ett sommarhus, som 
svågerns föräldrar köpte i Mörtsjö. 
”Och sen har vi följt efter, för det är så 
trevligt i Hälsingland.”
   Ett tag var Karl på väg till Kilafors, 
eftersom han länge varit medlem i 
golfklubben där. Men så blev det 
Rengsjö i stället, och undra på det. 
Om man som Karl är intresserad av att 

snickra själv så är ett hem som deras en 
sann utmaning! De tar det lugnt, låter 
saker och ting ta sin tid, men har ändå 
hunnit få till en fin övervåning med 
stort, ljust badrum och härligt sovrum, 
och ett  trivsamt jättestort vardagsrum 
i den lilla samlingssalen. Köket är ”på 
gång” men ännu inte klart.  
   Alla arbeten med el, V-A och 
badrumsarbeten  har förstås anförtrotts 
åt specialister, och de är fulla av 
lovord över Rengsjö-hantverkarna: 
”De kommer när de har lovat, de gör 
vad de ska och de är så duktiga.” Lena 
och Karl uppskattar också mycket det 
intresse som visats och uppmuntran de 
fått från Rengsjöbor.
   Den stora salen och vad den 
ska användas till är ännu ett stort 
frågetecken. Den kommer troligen 
främst att användas under den varma 
årstiden. Dock har de en del möbler 
där, och ett piano för eget musicerande 
– passande nog på den gamla scenen. 
De har funnit att det en gång funnits 
fönster i den östra gaveln, och dessa 

Lena och Karl, just här med ryggen mot sin fantastiska badrumsutsikt.

Lite ovanlig snickarglädje finns kvar.

kommer nog att få komma fram igen 
så småningom.
   Karl har en period arbetat för 
Byggförlaget som gett ut praktböcker 
om kända svenska arkitekter – 
Lewerenz med flera – (senare har man 
publicerat ”Tapetboken”) och han fick 
under den tiden ett stort intresse för 
arkitektur, som han för övrigt delar 
med den som skriver dessa rader.
   Det känns som att IOGT-lokalen har 
haft tur och hamnat i rätta händer! Den 
kommer nog att rustas pietetsfull och 
bör kunna bli ett fantastiskt vackert 
hem den dag huset är färdigt!

Christina Berg-Tylöskog

Vänd er med förtroende till mig
Kristian Jonsson

Nya Rengsjö El           Tfn 070-230 18 13

nya
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Vi tar hand om ditt skrot!
Rengsjö Sportklubb gör som flera andra föreningar. Börjar 
samla skrot för att få in pengar till klubbkassan. 

Inget är för litet, inget är för stort. Det kan handla om en par 
plåtar, den gamla plogen och harven, tombolan eller avställda 
släpet…

Info & kontakt: 
Stefan Dagh: 070-290 59 15  
Roland Hedlund: 070-67 9 14 31

Söndag 16 september – femtonde söndagen efter trefaldighet 

Konfirmandupptakt

11.00 Bollnäs kyrka Gudstjänst med nattvard     
  Ingrid Natander Åsa Tollén Sandström

14.00  Rengsjö kyrka Gudstjänst  
   Ingrid Natander Åsa Tollén Sandström 
   Anna-Marita Wadlund

Söndag 23 september – sextonde söndagen efter trefaldighet  
11.00  Rengsjö kyrka Gudstjänst Ingrid Natander Elisabeth Nyman

Söndag 30 september – Den Helige Mikaels dag
14.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst med små och stora    
  Åsa Tollén Sandström Elisabeth Nyman Diskanten 

Söndag 14 oktober – Tacksägelsedagen
11.00 Rengsjö kyrka Gemensam gudstjänst – Storsöndag   
  Präster, musiker, diakoner, körer, övrig personal, ideella, med flera   
  från Bollnäs och Rengsjö församlingar kommer att delta. 
  Efter gudstjänsten blir det enkel kyrklunch i Rengsjö församlingshus.

Trivselträffar på Ringshög  
kl 14.00 följande tisdagar 
18 september 
2, 16 och 30 oktober
13 och 27 november

Detta händer i  

Rengsjö församling
Schemat för hösten är inte klart vid denna tidnings press-
läggning. Endast september är klart och ”storsöndagen” som 
blir på Tacksägelsedagen den 14 oktober i Rengsjö kyrka. 
Se Ljusnan på fredagar för mer information. 
Med reservation för ändringar.  

www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjo

Rengsjö syförening i Rengsjö församlingshus  
kl 11.30 följande onsdagar 
19 september 
3, 17 och 31 oktober 
14 och 28 november

Höle syförening i Höle Bönhus  
kl 13.00 följande torsdagar 
20 september OBS! hemma hos Frideborg 
4 och 18 oktober 
1, 15 och 29 november

Andreas Frisk, tfn  070-350 90 60 
andreas@bollnasvvsmontage.se

bollnasvvsmontage.se
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I trettio år har Rengsjöborna försett 
Rengsjö Bygg med olika typer av 
byggjobb så att företaget hela tiden 
haft sysselsättning och även kunnat 
växa. 
  - Det var tack vare Bernt Larsson 
och Tönnebro Värdshus som Rengsjö 
Bygg kom till. Bernt föreslog att 
jag och Sören Jonsson skulle starta 
företaget 1981 och sedan dess har 
han under alla år hållit oss med jobb, 
säger Bengt Nordman ,63, fortfarande 
verksam som snickare i företaget. Men 
sedan ett år enbart som anställd sedan 
sonen Anders,36, tagit över.
   - Det är skönt att slippa ansvaret. Jag 

Rengsjöborna är trogna
  sitt snickrande företag

är dålig på data och så är det så mycket 
pengar i omlopp numera, fortsätter 
Bengt.
    För tillfället har företaget fyra 
snickare förutom Bengt och Anders. 
Som mest har man varit 8. Anders har 
som mål att företaget ska växa ännu 
mer men då protesterar pappa Bengt.
   - Han är mer drivande än jag men det 
är inte bra om det blir för stort. Då är 
det svårt att ha grepp om verksamheten 
och det är lätt att man lovar för mycket, 
varnar han.
   Det är de fasta och återkommande 
kunderna som varit Rengsjö Byggs 
styrka år ut och år in. Förutom Bernt 

Larsson så har det varit Magnus 
Bratt VD för Dina försäkringar och 
Håkan Eriksson som tidigare ägde 
byggföretaget Fastek. Alla med stark 
anknytning till Rengsjö. Det mesta 
virket har Sigfrid Larsson vid Höle 
Sågverk levererat men nu har han 
slutat och istället har man vänt sig till 
sågen i Ängbo.
   Men det kan vara på både gott och 
ont att jobba åt kunder på en mindre 
ort. För de flesta blir bygdens eget 
företag förstahandsvalet men man 
kräver också mera av ”sitt” företag.
   - Ja, det är nästan så att vissa 
människor vill ha livstidsgaranti på 
jobbet, säger Bengt och skrattar.

Även om det varit jobbigt och knappt 
någon fritid så ångrar han inte att 
han startade Rengsjö Bygg. Det har 
för det mesta varit roligt och när han 
nu åker omkring i Rengsjö så är det 
inte utan att han med stolthet noterar 
att han varit med och skapat många 
av ortens byggnadsverk. De senaste 
åren har verksamheten växt också 
utanför Rengsjö och bland de mest 
uppmärksammade byggena är Växbo 
Krog och utbyggnaden av Växbo Lin.
Men även i fjällen och ute i skärgården 
har man också satt sina spår i form av 
olika beställningsbyggen av stugor. 
   - Det är roligt för man träffar mycket 
folk, både kända och okända, säger 
Anders och berättar om mötet med 
mångmiljardären Sverker Albrektson - 
ägare bl a till affärskedjan Guldfynd.
  Anders trodde att han var en helt 
vanlig guldsmed med kanske en butik 

men fick då till sin förvåning höra att 
han ägde alla Guldfynds butiker och 
lite till! Och åt honom fick de bygga 
en fjällstuga. 
   - Det är häftigt med sådana kunder, 
tycker Anders som var tidigt ute 
med hammare och spik. Redan som 
tonåring startade han tillverkning av 
tryckimpregnerade trädgårdsbord 
med fasta bänkar och fick massor av 
beställningar. 
   - Jag har nog gjort ett par tusen 
sådana så jag skulle nog kunna få till 
dem även om jag blundar, säger han 
och skrattar. 
Samtidigt avslöjar detta att det säkert 
finns en entreprenörsgen i honom och 
att Rengsjö Bygg kommer att växa 
vidare.

Göran Bernstål

Det är inte ofta far och son kan rasta 
tillsammans i arbetsboden eftersom de helst 
vill jobba på olika platser.

Här hjälps Bengt och Anders åt med väggreglarna till en maskinhall hos Flodins i Glösbo.
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Inte så att han ser ut att ha åldrats 
under sina nu sammanlagt sex  år av 
utbildning inom operakonsten, vår 
egen Markus Pettersson. Icke desto 
mindre anförtroddes han en roll som 
fader i operan Enrico di Borgogna av 
Donizetti vid Vadstena-operan i år!
   Det låter lite spännande, Markus 
sjunger rollen av hjältens fosterfar 
som tränar honom till att bli kung. Mer 
kan jag inte berätta om den operan, 
eftersom jag trots goda föresatser inte 
for ner till Vadstena i juli.
   Lite närmare är det ju då till 
Voxnabruk där vi för andra gången nu 
fått glädjen att lyssna till Markus vid 
den Jussi-Björling-fest som firas i juli 
varje år. Första gången var när Markus 
hade gått ut Torsbergsgymnasiet, 
och fick mottaga Jussi–Björling-

Markus går vidare 
      i operavärlden

Markus - ”ett drömalternativ för en operaregissör” (ur Ljusnans recension).

stipendiet. Han var ju duktig redan 
då, och visst anade man en framtid för 
honom, men nu, efter alla studier och 
övningar vid Vadstena Akademi och 
Operahögskolan så är det helt ljuvligt 
att lyssna till honom!
   En liten intervju fick jag också mellan 
de två konserterna i Voxna kyrka. 
Efter att ha avslutat sin utbildning 
i Operahögskolan och fått sin 
kandidatexamen i musik –  Bachelor 
of Music låter nästan bättre! – så 
har han blivit beviljad en för honom 
skräddarsydd extratermin – Extended 
opera – där han får sånglektioner, får 
göra instuderingar och delta i projekt 
och prova sig fram. Lite småjobb 
räknar han med att kunna få, men 
det är fortfarande mest utbildning 
som gäller. Han har en ödmjuk 

inställning: det är bäst att inte sjunga 
för stora partier för snabbt. I den 
närmaste framtiden ligger konserter 
med Norrköpingssymfonikerna i 
Norrköping och Motala, och en turné 
tillsammans med Cornelia Beskow för 
Kristina Nilsson- Sällskapet, som har 
gett dem båda ett stipendium.
   Återigen har Markus därtill fått ett 
ansenligt stipendium från Anders Walls 
stiftelse: 100 000 kronor som han får 
använda till vad han vill – gissningsvis 
har det med sång att göra!
   Dessutom fick han i Voxna kyrka ur 
William Linds Minnesfond mottaga 
ytterligare ett stipendium på 10 000 
kronor.
   Sekreteraren i Jussi Björling-
Sällskapet hade en rolig formulering 
när han talade om Markus och Voxna 
konserterna:
”Kan man bli världsstjärna och komma 
från Hälsingland? Jo då, och Markus 
har kommit några steg. Att sjunga i 
Voxna, det hjälper!”

Christina Berg-Tylöskog

Markus mottar stipendiebrevet  ur Ulla Britt 
Linds hand.

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

Nya Rengsjöbor

Den 15 Mars 2012 föddes Alice och 
vägde 3016 gram och var 47 cm lång.
Mamma heter Sofie Eriksson och 
pappa Christoffer Jonasson, bor i 
Svedja. 
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Så har årets festival på hembygdsgården 
i Västerby gått av stapeln. Den 17 och 18 
augusti lockade Rengsjö Kultursällskap 
till sig cirka 400 besökare. 
   Det var inte bara Rengsjöbor utan 
många utifrån, bland annat ett gäng 
unga killar från Sundsvall. 
  – Festivalen har varit kanon och 
det har spelats bra musik. Innan vi 
åkte hit lyssnade vi på några låtar 
med WoodLands. Det var precis min 
smak och sångerskan Sara levererade 
fantastisk musik tillsammans med sitt 
band. Tyvärr var det inte så många 
ungdomar som vi hade hoppats på, men 

Hem till byn-festivalen
   blev en familjär succé

Publik och artister trivdes i den gemytliga miljön i Västerby och arrangörerna lovar nu att 
festivalen kommer att fortsätta i någon form.   Foto: Astrid Hultin Svensk

om det blir en till festival tror jag att 
fler unga kommer att besöka Västerby, 
säger Robert Jonsson från Sundsvall.
     Festivalen var öppen för alla. 
Medan de vuxna sakta placerade sig 
närmare och närmare scenen sprang 
barnen runt och lekte med varandra 
i den idylliska miljön. Den först så 
regnhotade kvällen sprack istället 
upp till solsken i lagom tid för det 
första framträdandet. Lena Swanberg, 
ursprungligen från Bollnäs, jammade i 
lugnt tempo medan det sedan trappades 
upp efter varje framträdande. 
     Storfavoriten Ulf Sturesson med band 

och gäster, drog till sig storpubliken. 
Framför scenen klappades det i takt, 
dansades och publiken sjöng mer än 

Jon Törnros och Fredrik Svensson, två 
av medlemmarna i arrangerande Rengsjö 
Kultursällskap, har gjort det igen och nu hoppas 
vi att Hem till byn-festivalen har kommit för 
att stanna.

Rengsjö historia

gärna med i de glada refrängerna. Ulf 
Sturessons första gäst, Sigge Hill blev 
mycket omtyckt och flera gick fram till 
scenkanten för att önska låtar. 

En kort summering av kvällen: 
Ett fantastiskt arrangemang av 
Rengsjö Kultursällskap. Rengsjö ska 
vara glad att det finns så engagerade 
människor som genom festivalen 
ger vår by ett mycket gott rykte. I 
träden lyste lampor och soffgrupper 
hade ställts ut. Tillsammans med den 
öppensinnade publiken spred sig en 
mycket harmonisk och hemtrevlig 
känsla i kroppen. Det värmde i hjärtat 
att se ett så kärleksfullt Rengsjö. 

Linnéa Sonevik

Fönstren spikades igen
  på hemlig Midnäs -fabrik

Erik Svedlund,92 år, tillbaka på 
Midnäsområdet där han minns hur 
han började stämpla bräder blott 13 år 
gammal.

Det var en stor dag i 13-årige Erik 
Svedlunds liv. Den här sommaren hade 
han slutat skolan och nu skulle han få 
börja jobba på Höjen som rengsjöborna 
allmänt kallade Midnäsfabriken.
- För första gången skulle jag få ta 
långbyxor på mig. Jag fick låna ett 
par efter Pelle, brorsan min. Åh, vad 
jag kände mig stor och stolt. Äntligen 
kunde jag få ta av mig livstycke och 
kortbyxor. Det var högtid det, berättar 
Erik, i dag 92 år gammal.
Eriks pappa var faktor och högste chef 
över sågen och hyvleriet och där fick 
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Erik börja med att märka bräder för 20 
öre i timmen. Även alla hans 8 syskon 
fick jobb på Midnäs och så var det med 
de flesta ungdomar som slutade skolan 
i Rengsjö vid den här tiden.
    - Det var bara någon enstaka som fick 
läsa vidare och gå i realskola i Bollnäs. 
Vi andra hade att välja på Midnäs eller 
att jobba i skogen, säger Erik.
  Han minns tiden på Midnäs med 
stor värme. Hur cheferna månade om 
sina arbetare, även sådana som hade 
det lite svårt för sig. De fick småjobb 
som de klarade av och på så sätt 
fungerade fabriken som en sorts social 
instans. Erik minns också hur man 
testade blandningar till olika sorters 
masonitplattor. 
  - Då var det väldigt hemligt allting 
och de spikade för fönstren på fabriken 
för att ingen skulle kunna se vad man 
sysslade med därinne.
 Det experimenterades även med 
mycket annat för att åstadkomma 
bättre kvalitet och effektivare 
tillverkningsmetoder.
  - Det gick åt mycket ånga för att 
torka plattorna sedan de pressats ihop 
i särskilda löpramar. När de skulle ta 
hem den första pressen så visade det sig 
att det inte gick att ta den över Renbron 
i Bollnäs utan man måste köra med tåg 
över Kinstaby och sedan ta den med 
de s k tyskbilarna. De hade helgjutna 
gummiringar och kunde forsla pressen 
till Rengsjö och i utförsbackarna 
bromsades ekipaget med hjälp av en 
vägskrapa, berättar Erik.
  För att få fram mera ånga var man 

till slut tvungen att mura en högre 
skorsten och därigenom få mera drag 
till pannan och ångcentralen.
   22 år gammal slutade Erik vid Midnäs 
och fick jobb hos SJ i Bollnäs. 
  - Först trivdes jag inte alls utan 
längtade tillbaka till Midnäs men då 
sa farsan att ” alla jobb har hundår 
i början så det är bara att jobba på”. 
Men det var inte nådigt att komma till 
Bollnäs för en Rengsjöpojke vid den 
här tiden. Jag ansågs som en utböling 
och gamla järnvägare undrade hur 
fan jag som kom från Rengsjö kunde 
få jobb på SJ! Det enda bollnäsborna 
kände till om Rengsjö var den goda 
potatisen som kom härifrån, berättar 
Erik och skrattar gott åt dessa minnen. 
Samtidigt konstaterar han:
  - Det var nog tur att jag kom bort för 
vad skulle det ha blivit av mig annars. 
Men Rengsjö har mycket att tacka 
Midnäs för. 
Göran Bernstål
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   Som en avslutning på utbildningen 
fick Capellagårdens textilelever delta 
i vävmässan i Borås, och göra en 
egen monter som de fick utforma helt 
själva. Bland annat hade de vävt en typ 
av japansk matta med material som 
skänkts av Elisabet Hasselberg Olsson. 
Hon har skänkt Capellagården allt sitt 
material, handspunnet, handfärgat 
garn. Som en ”hommage” till henne 
vävde de in hasselkvistar i mattan! 
Det låter som om ”alla var där”, på 
mässan, alla som har med textilier och 
textilproduktion att göra i Sverige.
    Efter att ha arbetat i hemtjänsten på 
Öland under sommaren har Helena nu 
flyttat hem till Rengsjö igen och är i full 
färd  med ett projekt som involverar 
ett helt litet internationellt team av 
kompisar från Capellagården: förutom 
”vanliga svenskar” från Borås och 
Uddevalla så kommer 2 japanskor och 
en japan, och en vän från Manchester. 

Projektet Schablonladan kommer 
snart att kunna skådas från riksväg 
50 invid Olandersgården och kun-
na följas i en projektblogg på 
Helenas blogg (helenabratt.blogg.
se), med projektbeskrivning, littera-
turhänvisningar osv. 

   Hennes avsikt med projektet är att 
visa upp en tradition som finns nära oss 
men som många inte kommer i kontakt 
med, nämligen schablonmåleriet 
och dess hantverk. Schablonen som 
kommer att återges i storformat har hon 
hämtat från Norrgården i Västerby, och 
en guidad tur i  Hembygdsbyn kommer 
att ge sammanhanget. 
   ”Men det här blir väl inte gratis?” 
undrar jag. Och det visar sig att både 
Capellagårdens vänner och Rengsjö 
Hembygdsförening har gett var sitt litet 
sponsringsbidrag, och Helena väntar 
på besked från Sedvallsfonden. Hon 
kommer att trycka en informationsskylt, 
och göra en kortfilm som följer 
arbetet. 
   Och framtiden då? Först fixa en egen 
ateljé. Kanske starta ett eget företag.  
Det är svårt att försörja sig enbart på 
konstnärligt arbete, men man kan 
komplettera det med att ge kurser. 
   Och hon vill nog gärna utbilda sig 
vidare om några år. ”Det är kul att 
lära sig! Man blir aldrig färdig.” Det 
finns många tänkbara stigar att vandra 
vidare på: till Konstfack, eller inom 
byggnadsvård. Det blir roligt att få se 
vart stegen bär Helena! 

Christina Berg-Tylöskog

Vilken trevlig timme jag fick med 
Helena Bratt i Olandersgårdens trädgård 
en av augustis riktiga sommardagar! 
Inte nog med att vi pratade om hennes 
tidigare utbildningar och kommande 
planer, utan vi fick också ”tala Öland 
och Kalmar”!
   Själv bodde jag ju med familjen i 24 
år i Kalmar och besökte förstås ofta 
Öland. Och Helena har i vår avslutat en 
tvåårig utbildning på Capellagården, 
Carl Malmstens skapelse, på Öland.
   Mitt intresse att skriva om Helena 
vaknade i våras när jag besökte en 
utställning med unga konstnärer 
på Kvarnen i Söderhamn. Den 
var spännande, en blandning av 
”gammeldags” och nytänkande kanske 

Ung dam med inspiration 
i traditionen

 Helena och hennes ladprojekt i liten storlek.

Snart klart, och i större format!

man skulle kunna beskriva den. 
Några vackra tyger som Helena gjort 
imponerade på mig, och några ramar 
som ”smakade jeanstyg” var roliga!
   Det är en gedigen utbildning hon har 
bakom sig nu, efter Torsbergsgymnasiets 
estetiska linje och ett år på Sätergläntan 
i Dalarna där hon lärde sig vävning, 
materialkunskap med mera av oerhört 
kunniga lärare. Samtidigt kände hon att 
hon ville arbeta mer konstnärligt och 
fritt, vilket fick henne att söka sig till 
Capellagården. Hon är full av lovord 
om den utbildning hon fick där. Under 
två lärare som tillhör skolan och flera 
skickliga gästlärare har hon hållit på 
med, vävning, tryck, broderi, färgning, 
toning och olika sätt att göra skisser. 

Helena i målartagen
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