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Rengsjö har’e

Ny roman. Krigsfången fann  kärleken i Rengsjö   sid   6 

Mjölkbönderna som satsar     sid  12 

Har vi råd med egen affär?
Vi priskollar och tycker till             sid 4        och     sid  34

Rengsjöbladet Årgång 5

Nr 4
dec 2012

Ingrid Johnsson med en bråkdel av alla grytlappar 
som hon virkat genom åren    sid  35   

Ingrid har virkat 
2.000 grytlappar!

Extra 
mycket 
julläsning
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Ägarskifte

Rengsjö Bilservice har bytt ägare. Det 
är en generationsväxling i och med att 
Hans Lydén överlåtit verksamheten 
till sonen Per som från 1 september i 
år är den som basar. Per säger sig inte 
komma att utöka utan fortsätter att 
hålla nuvarande nivå på verksamheten. 
Hans är glad att Per ville ta över och 
säger att han är helt tillfreds med att 
”bara” få jobba som anställd. 

Ett lysande 
centrum
Nu börjar vår Sedwallspark ta form 
enligt våra visioner. För att få det 
extra fint i jul och få en isplan belyst 
så behöver vi er hjälp. Det finns en 
insamlingsbössa på affären och på 
Ringshög så att vi kan hålla piren 
julbelyst och  isplanen belyst. Ni kan 
också sätta in en slant på bg 253-8445 
och ange ”belysning”.
   Centrum ska vara en plats för alla 
och vi hoppas på att det blir möjligt 
att spola is om vädrets makter vill. Till 
våren planeras en boulebana.  

Ett varmt tack till företagen som 
skänker oss material och tjänster.

    Campingen har varit sämre belagd 
i år men de som varit här är väldigt 
nöjda. Att så få hittat hit beror nog till 
stor del på att våra ”Välkommen till 
Rengsjö” tavlor saknas.  
  Tyvärr blev det inte färdigt med 
markutjämningen i centrum så vi 
hoppas på bättre arbetsuppslutning 
till våren. Till campingen skulle vi 
behöva två små övernattningsstugor, 
om någon vill snickra i vinter skulle vi 
vara tacksamma. Byggmaterial finns. 

Oklart om
tidningen
 
 
I skrivande stund är det oklart om 
det blir någon fortsatt utgivning av 
Rengsjöbladet. Eftersom både ansvarig 
redaktör och redigerare avsagt sig en 
fortsättning och ingen annan visat 
intresse för att ta över så ser det mörkt 
ut. Skulle det mot förmodan dyka upp 
någon lösning så blir det från nästa år 
bara två nummer årligen . Liksom all 
annan informationsverksamhet så tar 
webben över mer och mer av det som 
händer i Rengsjö. Därför kommer 
hemsidan rengsjo.se att fortsätta som 
tidigare.
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Redaktörn har ordet

 - Det är så dyrt att handla på Löten.-
Ni känner säkert till påståendet som 
är en vedertagen uppfattning och som 
blivit ett allvarligt hot mot vår affär.
     Det var därför vi beslöt oss för 
att göra vår prisundersökning. Helt 
inställda på att det skulle bli en 
enorm prisskillnad mellan de olika 
matkassarna.  
   Resultatet blev förvånansvärt jämnt. 
Runt 600 kr för varje kasse och absolut 
inget överpris för Lötens matpåse – en 
femtilapp mer eller ca 8 procent- om 
man lägger på resekostnaderna för 
att åka till stan. Men det är klart för 
en barnfamilj som storhandlar för ett 
par tusen i veckan så gör det några 
hundralappar varje gång.

I drygt ett år har Niklas nu kämpat för 
att försöka få fler att komma till hans 
affär och handla. Han har försökt med 
än det ena och än det andra men de 
nya kunderna uteblir. Varför? Jag vet 
inte, säger han. Det verkar som om det 
är omöjligt att vända trenden.
Nu har han lovat att köra affären 
åtminstone över årsskiftet men det 
går inte hur länge som helst att kriga 

i motvind. Varken ekonomiskt eller 
fysiskt. Till slut orkar man inte längre. 
Tröttnar han så tror jag inte att vi hittar 
någon annan som vill driva butiken 
vidare. Det är ingen dans på rosor. Det 
vet alla. Så om det skulle gå så långt att 
Lötens handel en dag bommar igen då 
tror jag det blir för gott. Och försvinner 
affären så dör en del av bygden och 
med en sådan utveckling så kan var 
och en föreställa sig hur det blir med 
villapriserna, skolan, macken osv. Det 
ena tar kål på det andra.

Jag vet att Niklas inte vill att man 
uppmanar folk att handla mera i affären 
men nu tycker jag faktiskt att det är på 
sin plats. Vi måste försöka hjälpas åt 
för att slå vakt om den lilla service som 
fortfarande finns kvar! Är det inte vårt 
gemensamma ansvar?
  Vissa varor finns av förklarliga skäl 
inte i Lötens handel och dem måste 
man inhandla i stan men är det helt 
omöjligt att göra inköp på två ställen? 
Eller varför inte tala om för Niklas vad 
du vill ha så kanske han tar hem det? 
Jo, jag vet att man på det här sättet 
subventionerar en verksamhet som inte 

bär sig själv men varför ska man inte 
kunna göra det? Det är ju så mycket 
annat vi måste betala för att få ha kvar 
så då kan vi väl satsa på en handlare 
som lägger ned massor av arbetstimmar 
för vår skull. Han kommer ändå aldrig 
att bli rik på sin affär men med bättre 
stöttning så kan han kanske utveckla 
butiken, erbjuda ett bredare sortiment, 
köpa fastigheten och på så sätt sänka 
utgifterna. 

Trots att han saknar de stora mat-
varukedjornas möjligheter till bil-
liga inköp så har Niklas ändå inga 
överdrivet höga priser överlag annat 
än på vissa varor. Ta t ex Bregott (7 kr 
mer än hos Ica) Där har han ändå bara 
en vinst på 1.11 per paket!
  För så små marginaler ska han inte 
bara hålla oss med mat varje dag utan 
också ersätta bankernas och postens 

indragna service. Vi kräver att han 
ska finnas tillhands också på söndagar 
när vi saknar något till matlagningen 
eller vill ha en tidning. Och för att 
få det hela att gå ihop plus den egna 
försörjningen så har han räknat ut att 
nuvarande kundkrets skulle behöva 
handla för 20 kr mer per dag och kund. 
En hundralapp till i veckan. Är det inte 
värt det om vi får ha affären kvar?
 
 Har du åsikter om det här eller hur 
Niklas ska kunna vända den negativa 
trenden så framför det gärna till oss 
eller till honom. Han är bara glad om 
han får idéer till förändringar som i sin 
tur kan leda verksamheten framåt. 
Och en sak till! Man saknar inte kon 
förrän båset är tomt. Ett ordspråk som 
håller än.Tänk på det.

Göran Bernstål 
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NY BOK:  

  Hans farfar var krigsfången
  som fann kärleken i Rengsjö

Han föddes i den polska staden 
Lwow (numera Ukraina) och var 
20 år när andra världskriget bröt ut. 
När tyskarna tog över staden greps 
han och fängslades. Han överlevde 
sedan flera olika koncentrationsläger 
bl a det ökända Auschwitz innan 
han befriades av amerikanarna och 
hamnade i Sverige och Berga-lägret i 
Rengsjö. Här förälskade han sig i en 
pastorsdotter som han sedan gifte sig 
med.
   Czeslaw Waluszewskis traumatiska 
livsöde har nu blivit en roman skriven 
av hans barnbarn Daniel, 30, som 
forskat i sin farfars historia. Boken, 
som är Daniels debutroman, bygger 

till större delen på vad som hände 
Czeslaw Waluszewski och det han 
upplevde under sin tid i Rengsjö. 
Här kom han i kontakt med 
missionspastorn Carl E Arwe och 
dennes familj. Den polske krigsfången 
blev kär i pastorns 19-åriga dotter 
Anna-Britta som han sedan bildade 
familj med och bosatte sig i Sundsvall 
där han fick arbete på SCA.
   Daniel Waluszewski minns sin farfar 
som en jättesnäll och trevlig farbror som 
alltid var glad och berättade historier 
men var väldigt fåordig med det som 
han själv upplevt under kriget.
- Jag visste att han suttit i koncen-
trationsläger men det var något som 

han försökte förtränga. Han ville lägga 
det bakom sig och gå vidare. Men det 
var naturligtvis svårt med tanke på allt 
han gått igenom. Flera gånger hade 
han varit nära att dö i lägren och han 
var märkt av skador från svår tortyr, 
berättar Daniel. 
   Hans farfar led av hemska mardröm-
mar efter upplevelserna i lägren men 
när han kom till Rengsjö var han fast 
besluten att försöka lägga krigsårens 
hemskheter bakom sig. Därför gjorde 
han allt för att starta ett nytt liv, knyta 
nya kontakter och visa sig nyttig. Det 
var på så sätt han kom i kontakt med 
pastor Arwe som då var ordförande i 
den s k kristidsnämnden. Czeslaw fick 
förtroendet att hämta varor som skulle 
till lägret hos pastorn och det var på 
så sätt de lärde känna varandra. Mötet 
med dottern Anna-Britta blev extra 
dramatiskt.
   - De krockade med varandra på cykel 
eftersom min farfar åkte på den sida av 
vägen som han var van vid. Kollisionen 

blev upptakten till en annorlunda 
kärlekshistoria. Deras relation måste 
ha varit väldigt speciell och svår med 
tanke på deras olika bakgrunder, säger 
Daniel som har forskat i olika arkiv för 

att få fram sin farfars historia. 
Det var på så sätt han också fick veta att 
Czeslaw under 27 år i Sverige av Säpo 
misstänktes vara en kommunistisk 
spion och behandlades därefter. 
   - Trots detta tyckte han alltid att Sverige 
var fantastiskt. Här behandlades han 
av många med värme och rent fysiskt 
fick han hjälp och förståelse men när 
det gällde den mentala biten så var det 
något han måste försöka klara själv. 
Svenskarna hade ju inte upplevt krigets 
fasor och därför blev det två skilda 
världar som möttes. Trots misstro och 
klantigheter från Säpo hyste han inte 
agg till någon. Inte ens mot tyskarna 
som hade behandlat honom så illa, 
säger Daniel.
   Han tror att hans farfar skulle ha va-
rit stolt om han levt idag och fått läsa 
den bok sonsonen skrivit men att han 

Czeslaw Waluszewski med hustrun Anna-Britta på ålderns höst. Deras kärlekshistoria har blivit 
en roman.

En ung Czeslaw Waluszewski  som han såg ut 
efter ankomsten till Sverige och Rengsjö.

Hela personalstyrkan samlade vid Berga-lägret 
som nu blivit föremål för ännu en bok , den 
här gången en roman om en polsk krigsfånges 
dramatiska liv.
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Under en middag hemma hos pastor 
Arwe får Czeslaw veta att den 
artikelserie som tidningen Ljusnan 
gjort om hans upplevelser i nazi-
Tysklands koncentrationsläger hade 
stoppats efter det att tidningens 
chefredaktör hotats och tidningshuset 
vandaliserats.
” – De krossade ett fönster på 
redaktionshuset.
Anna-Britta återgav med spröd röst 
hur Ljusnans tegelbyggnad hade 
vandaliserats. Trots hennes allvarliga 
budskap drogs jag in i hennes stora 
ögon. Det kändes som jag skulle 
drunkna i dem. Efter ett par sekunder 
som tycktes vara i en evighet släppte 
jag henne med blicken. Det var knappt 
så att jag kom ihåg vad vi talade 
om. Pastorn såg på mig med ett roat 
ansiktsuttryck. Jag skyndade mig att 
be honom skicka saltkaret.
Medan middagen förflöt återvände mina 
tankar till Ljusnan. Att publiceringen 
hade stoppats gjorde mig beklämd. 
Inte för egen del, utan å redaktör 
Walléns vägnar. Jag visste hur mycket 
det betydde för honom. Att han inta 
hade nämnt bakslaget förvånade mig 
egentligen inte. Han skulle knappast 
ge upp så lätt. Troligtvis planerade han 
att spara artiklarna för att offentliggöra 
dem längre fram.

UTDRAG UR BOKEN

”Med en blick över axeln”.

För egen del hade jag fått nog av att bli 
missförstådd av inskränkta svenskar. 
De fick tro vad de ville. Jag visste vad 
som hänt och de som hade ett öppet 
sinne hade i tidningen fått läsa delar av 
min historia. Kanske var det lika bra 
att det inte blev några fler artiklar. Om 
belöningen för min vånda var att bli 
misstänkliggjord och ifrågasatt, kunde 
det lika gärna vara.
Middagen var som vanligt utsökt. En 
gång låtsades jag stöta till Anna-Britta 
med foten. Hon gav mig en min av 
spelad förebråelse, men kunde inte 
dölja sitt leende. När middagen var 
avslutad reste sig pastorn upp. 
- Nej, nu ska jag dra mig tillbaka. Jag 
tror att ungdomarna vill ha lite tid för 
sig själva.
Han gav mig ett förnöjt leende och gick 
från bordet. Även fru Arwe och Lars 
lämnade matsalen. Jag tittade på Anna-
Britta utan att veta vad jag skulle säga. 
Med rodnande kinder mötte hon min 
blick. När hon såg på mig var det som 
om allt annat försvann. Jag glömde 
bort vem jag var och de bekymmer som 
plågade mig. Ingenting spelade längre 
någon roll. Det var en känsla som var 
både skön och skrämmande. ”

också skulle ha en del invändningar.
Czeslaw Waluszewski avled 88 år 
gammal . 
    Hans hustru Anna-Britta dog för några 
år sedan. I Sundsvall bor sonen Jan med 
familj och Daniel finns i Stockholm 
där han arbetar med energifrågor på 
näringslivsdepartementet. I Rengsjö 
bor ett barnbarn till pastor Arwe.

Daniel har skrivit sin debutroman på 
eget förlag och boken som heter ” Med 
en blick över axeln” kan beställas via 
hemsidan www.walab.se eller hos de 
flesta bokhandlare. 
Göran Bernstål

Så här såg Berga-lägret ut. Det var 8 st 
baracker omgärdade av stängsel och lägret 
kallades i folkmun för Petsamo.

Daniel Waluszewski som skrivit boken om sin 
farfars liv i bl a Rengsjö.

Läs om aktuella händelser 
i Rengsjö

www.rengsjo.se

Stefan Dagh
Aluminiumrullställning uthyres arbetshöjd 6m

    Rengsjö   070-290 59 15  
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Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet! 
Nisse Jonsson, Kilsmo

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

eller maila rengsjo.framtid@telia.com

L.E.
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1. Hårspänne 
X. Fisklinetvinnare 
2. Mätinstrument 

Vad tror du att det här är?
SEX ANTIKA BRUKSFÖREMÅL PÅ BILDERNA. 
Försök lista ut vad man använt verktygen till. Du får tre alternativ att välja på för 
vart och ett. Skicka sedan in tipsraden till Rengsjö Framtid,Tempelbacken 9339, 
821 98 Rengsjö och märk kuvertet ”Gamla saker”. Vinnaren får en trisslott.

1. Liten mangel 
X. Sädeskross 
2. Potatismjölskvarn

1. Korkupptagare för ölflaskor 
X. Gräddvisp 
2. Ryggkliare

1. Knogjärn 
X. Eldstål 
2. Brevhållare

1.  Spisringshållare 
X. Rivjärn 
2. Rökspjäll

1. Slaktkrok 
X. Gäddsax 
2. Uppspännare för ryssjestrut

Bild 1.

Bild 2

Bild 3 Bild 4

Bild 5 Bild 6  
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Det är sen fredag i november när jag 
kliver ur bilen hos Bratts i Österböle. 
Här är det full aktivitet. Nisse, Carin och 
en lycklig vallhund föser en förlupen 
grannko uppför slänten. I nybygget 
vimlar Per-Anders, en elektriker och 
en hel svärm med byggnadsarbetare i 
gula reflexkläder.
   – Vi hoppas bli klara till årsskiftet och 
börja med robotmjölkning i januari, 
berättar Lars-Olof Bratt. 

Tidig vintersnö göre sig icke besvär i en 
taklös ladugård. De ståtliga madamerna 
som mumsar ensilage på andra sidan 
väggen tar uppståndelsen med ro, trots 
att halva byggnaden är riven. Snart 
väntar nya tider i valfrihetens namn.

Mingelyta och VIP-avdelning för 

Kor i lugn väntan på robotåldern.

Nu har robotåldern
   nått korna i Österböle

Lars-Olof Bratt framför den blivande VIP-ytan. Roboten kommer att bli under presenningen till 
höger och hela byggnaden ska få tak.

nyförlösta mammor. Hur mysigt låter 
inte det? En ko som vill avlasta juvret 
travar själv in till mingelytan och 
väntar på sin tur. Roboten rengör juvret 
och känner av kvaliteten på mjölken. 
Varje ko mjölkas när hon själv vill och 
behöver.
 – Mjölkens ledningsförmåga visar 
om kon är frisk eller om mjölken ska 
sorteras bort, berättar Lars-Olof. 

High tech så det förslår. Redan idag 
känner maskinen i mjölkgropen av kons 
identitet via ett transponderhalsband. 
Med mjölkroboten tar gårdens 
sextonde brukargeneration ännu ett 
steg in i framtiden.
  – Mjölkpriset gick ner precis när vi 
började riva ladugården för nybygget… 

Men jag tror ändå det här är framtiden, 
menar Lars-Olof.

Beslutet är noga övervägt. Familjen 
har tittat på liknande anläggningar i 
Växbo och Arbrå innan investeringen. 
Idag har gården 90 mjölkkor på 
årsbasis, det ska bli 130. Produktionen 
i KRAVjordbruket framtidssäkras. Det 
känns skönt att veta att familjen Bratts 
kor och kalvar kommer att fortsätta 
beta i landskapet runtom i Rengsjö.
Pernilla Söderquist

MB MASSAGE
Spänd i nacke och axlar? Ont i ländryggen? 

BOKA EN MASSAGE -
för specifika problem eller en stunds avkoppling.
        Massage – stretch – rehabtape 
        Friskvårdsmassage för företag

30 min – 225:-   45 min – 310:-    Helkropp 60 min – 400:-

Maria Bruhn, Växbo
Tfn 073-805 62 08  eller  scooterjohansson@gmail.com

F-skattsedel & ansvarsförsäkring.
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Under hösten har PRO arrangerat inte 
mindre än tre olika studiecirklar och 
intresset har varit jättestort. I cirkeln 
som avhandlat Bonde och torparliv 
i Rengsjö var så många anmälda att 
man tvingades göra två grupper. Och 
när cirkelarbetet skulle vara slut ville 
många fortsätta och prata om gångna 
tiders Rengsjö.
    - Jag vet inte varför intresset varit 
så stort för just den cirkeln men det är 
väl så att när man kommer upp i vår 
ålder vill man gärna prata om det som 
varit, säger Elsa  Schevelius, nöjd 
huvudorganisatör av PRO-cirklarna. 
Man har använt sig av en bok som 
heter just Bonde och torparliv i 

Här ser vi deltagarna i en av cirkelgrupperna som läste boken Bonde och torparliv i Rengsjö – 
personliga berättelser om årsrytmen på en bondgård i 30-talets Rengsjö

30-talets bondeliv
   intresserar många

Rengsjö och som togs fram av en 
studiecirkel i hembygdsföreningens 
regi för många år sedan. Den återger 
många Rengsjöbors upplevelser av 
bondelivet under 30-talet.
    - Det har varit så intressant och så 
roligt så jag tror att vi måste göra en 
fortsättning av den här cirkeln efter 
årsskiftet, säger Elsa Schevelius.
    I studiegruppen som intresserade sig 
för vinprovning deltog 10 personer och 
något färre var det i fortsättningscirkeln 
i vantsömnad. Men tillsammans har 
det aldrig tidigare varit så stort intresse 
för studiearbetet i Rengsjö PRO.
Göran Bernstål
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Hembygdsföreningen har nu tagit fram 
en målsättning för Västerbys vävstuga 
och i den klargörs det att stugan är 
öppen för alla vävintresserade. Det 
gäller nybörjare, ”ringrostiga” eller 
de med stor kunskap.
   - Vill man ha tillgång till en vävstol 
för  att väva för eget bruk så är det 
bara att boka hos den som ansvarar 
för vävstugan och just nu är det jag 
som man vänder sig till, säger Carin 
Fagerström. 
Hon har tel 0278-665555.
  Vävstugan förfogar över fem 
vävstolar med olika typer av varp. Alla 
vävstolar används av de som arbetar 
ideellt i vävstugan och därför kan det 
bli en viss väntetid(1-3 veckor) innan 

Vävstugan är öppen
  för alla som vill väva

Carin Fagerström är ansvarig för vävstugan och hoppas att fler intresserade vill komma och 
börja väva. Antingen för eget bruk eller ideellt till hembygdsföreningens lotterier.

en vävstol blir ledig eftersom påbörjad 
väv först måste göras färdig.
      - Vävstugans inriktning är att göra oli-
ka vävnader för hembygdsföreningens 
lotterier samt för försäljning i olika 
sammanhang. Vill man använda sig av 
en vävstol för att väva åt sig själv så 
erbjuds man en färdiguppsatt väv och 
betalar då inköpspriset för varpen.         
   Det finns gott om trasor som är gra-
tis att använda, säger Carin Fagerström 
och hänvisar intresserade till öppet-
skyltarna vid infarten som talar om 
när man kan besöka vävstugan och få 
ytterligare information. Oftast är det 
någon där på tisdagar.

Göran Bernstål

Även den här vintern blir det 
snöskoterfestival på Östersjön. Datum 
är den 23 februari och som tidigare 
ställer de lokala skoterhandlarna 
upp och visar sina maskiner. Det 
är skoterklubben i Rengsjö som 
arrangerar och det är tredje gången 
man kör den här festivalen som samlar 
deltagare från hela södra Hälsingland.
    Nytt för i vinter blir en särskild 
skoterslinga för barn där de kan prova 
på att köra miniskotrar. Det blir också 
andra aktiviteter och försäljning 
av korv och hamburgare bl a. På 
kvällen bjuder klubben in till fest för 
allmänheten i RSK-lokalen då det blir 
både mat och dans till liveband. Förra 
gången var det få bybor som kom till 
den här festen i tron att det bara var för 
klubbmedlemmar men så är inte fallet 
utan alla är välkomna att vara med, 
säger Jan-Olof Bodin i skoterklubben.

Skoterfestival
för tredje året

Den succéartade barnsatsningen På 
Gammelmormors Tid i Västerby har 
slut på projektpengarna och därmed är 
sommarens aktiviteter hotade.
  Vid årsskiftet är de pengar som 
hembygdsföreningen fick av Leader 
Hälsingebygden för att driva projektet 
i tre år slut. Det behövs ett par hundra 
tusen för att kunna driva verksamheten 
vidare och projektledaren Annika 
Röstberg Hagelin är bekymrad.
   - Får vi inga nya pengar måste också 
jag se mig om efter ett nytt arbete. Men 
helst av allt skulle jag vilja fortsätta 
med detta eftersom jag känner väldigt 
starkt för verksamheten i Västerby.
  Hembygdsföreningen har sökt nya 
bidragspengar hos Sparbanksstiftelsen 
och Allmänna arvsfonden men ännu 
inte fått något svar. Det vore förödande 
om man måste avbryta satsningen i 
Västerby när nu Hälsingegårdarna 
utsetts till världsarv och man kan 
förvänta sig ett ökat intresse och fler 
besökare till sommaren. 

Gammelmormors
i ekonomisk kris

  Författarafton
Måndag 3 december kl 19 på Ringshög
Daniel Waluszewski berättar om och signerar sin nya bok 
som skildrar hur hans farfar räddades ur nazisternas 
koncentrationsläger och mötte kärleken i Rengsjö.
Anmälan till  tfn 0278-66 51 23, 070-694 87 32 (Bernstål) för fikats skull

Rengsjö Framtid
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Från
kyrkbacken

”Ett barn är fött. En son är oss given... 
” (Jesaja 9:6)

Hur kan Maria och vi förstå att Gud 
i sin storhet valde denna litenhet i att 
födas som ett barn?
Ett barn, i ett ockuperat land, som 
skulle bli flykting, hemlös, torterad 
och dödad.

Om den första julen står det att 

”Maria tog allt detta till sitt hjärta och 
begrundade det”. (Lukas 2)

Över 2000 år senare står vi för julen 
– vi har i vår tid svårt att få ihop 
livspusslet. Hinna med alla bestyr 

med julkort, julklappar, mat och 
relationer. Kanske i splittrade familjer 
och i nya konstellationer. För andra 
kan ensamheten och saknaden vara en 
tyngre börda.

 I allt detta får vi lära oss av Maria och 
ta barnet, den allra största gåvan, till 
vårt hjärta.
Denna gåva som är ”med oss i tiden” i 
det föränderliga och i evighet.
Evig Fader och fridsfurste.

En god och fridfull jul och ett välsignat 
nytt år!

Elisabet Andén, diakon i Svenska 
kyrkan Bollnäs-Rengsjö

Elisabet Andén, 
diakon i Svenska 
kyrkan Bollnäs-
Rengsjö

Rengsjö församlingshus finns för alla 
Rengsjöbor för möten, sammankomster mm.

Boka med Monica Westberg
på 0278-66 55 13 eller 070-695 23 36

Behöver du någon 
att tala med?
Kontaktperson för 
Svenska kyrkans diakoni 
i Rengsjö är 

Elisabet Andén. Henne 
når du på  0278-279 55
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Full fart i Rengsjö kyrka!

Ibland är det mycket folk i Rengsjö 
kyrka, som när man bjuder in till 
Seniorsöndag med efterföljande 
lunch i Församlingshuset. Det hände 
nu senast i början av september, och 
där fick vi också  lyssna till Rengsjös 
PRO-kör, som faktiskt inte går av för 
hackor. Anders Wigren på dragspel 
och Lennart Persson på kornett gladde 
oss också med fint spel.
  Tyvärr kunde jag inte vara med när 
konserten för Världens barn gick av 
stapeln, men den var tydligen väldigt 
fin. De deltagande hade väl dock 
önskat att den lockat fler besökare! 

NYA KLANGER I 
KYRKAN!

Insamlingssyftet var ju gott, och 
barnkören m fl medverkade.
   På Tacksägelsedagen i början av 
oktober var kyrkan smyckad med 
jordens gåvor – rotfrukter, blommor 
och grönt. Kyrkokören sjöng jublande 
sånger och vår nya kantor Eva 
Holmström (se även intervju med 
henne) lät oss höra nya klanger i ett 
klockspel. Det var riktigt vackert!
   Även här följdes gudstjänsten av 
lunch i Församlingshemmet. 

Christina Berg-Tylöskog

En ny och spännande medarbetare 
har just börjat i Bollnäs-Rengsjö 
Församlingar (se även annan artikel). 
Ewa Holmström är ny kyrkomusiker 
och tog kyrkobesökarna med storm 
med sitt klockspel vid sin första 
medverkan, vid seniorsöndagen i 
september.
   Vem är hon då? Bilden av henne vid 
orgeln inne i kyrkan kunde jag inte ta, 
för hon visade sig inte ha någon nyckel 
till kyrkan! Vilket väl visar att hon inte 
har tyngdpunkten i sin tjänstgöring 
förlagt hos oss, utan i Bollnäs 
församling. Dock har hon sammanlagt 
en full tjänst och ”hade turen” att den 
utlystes just som hon skulle flytta till 
Söderhamn med sin man Christer när 
han skulle tillträda tjänst som chef 
för kulturskolan där. Familjen bor i 
Vågbro och innehåller även en femårig 
son och tre bonusbarn. 

Bildtext:  Ewa Holmström framför en av sina 
nya arbetsplatser.

Till klockors klang
    Ewa är född och uppvuxen i Sundsvall 
och under fyra år utbildad till musiklärare 
vid Musikhögskolan i Piteå. Parallellt 
med detta tog hon kyrkomusikaliskt 
tillval, som är detsamma som ingår i 
kantorsutbildningen.
    På frågan om hon har några 
fritidsintressen får jag svaret att 
klockspelet tar all hennes fritid. Men 
hur kom hon in på detta? Klockspel, 
som ju inte precis är något vanligt 
i Sverige? Där kommer vi in på en 
intressant period i Ewas liv: ett år 
som volontär, frivilligarbetare, i 
Chicago i USA, förmedlat av Svenska 
Kyrkan. Hon arbetade på dagis på ett 
hjälpcenter. De var 4-5 hjälparbetare 
med olika utbildning och jobb som 
bodde tillsammans i en lägenhet betald 
av United Church of Christ, som också 
betalade lite fickpengar åt dem.
   Första söndagen Ewa kom till ”sin” 
kyrka hörde hon för första gången en 
”klockkör” och blev väldigt tagen. 
Sedan fick hon spela med hela året. 
Och intresset har fortsatt. Nu äger hon 
en uppsättning klockor och ägnar sig 
alltså mycket åt dem
   En solospelare har 25 klockor 
och spänner över 2 oktaver. I en 
”klockkör” har varje spelare 5 klockor, 
och man måste vara minst 4 spelare. 
8 – 12 är standard, och 20 spelare är 
maxantalet.
   Det tar tydligen mycket tid att lära 
sig, och efter varje användning måste 
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Vänd er med förtroende till mig
Kristian Jonsson

Nya Rengsjö El           Tfn 070-230 18 13

nya

- En 54 kvm stor jobbansökan. Det är 
vad du har gjort, sa museiintendent 
Johan Kock när han höll vernissagetalet 
och öppnade utställningen med och 
om schablonladan i Knyssla. Han var 
mäkta imponerad av Helena Bratts 
mästerverk och på det sätt hon tar 
tillvara en av våra kulturskatter och 
lyfter fram de gamla schablonerna 
till allmän beskådan. Schablonladan 
röner stor uppmärksamhet och Helena 

Jobbansökan som ger resultat

har redan fått beställningar på nya 
utsmyckningar med schabloner som 
grund. Så det är inte omöjligt att hon 
kan försörja sig på det här när hon nu 
börjar jobba i sin ateljé på övervåningen 
i Ohlandersgården. 
  På bilden lyckönskas hon av Johan 
Kock och ett stort antal personer som 
mött upp till vernissagen framför 
schablonladan – Sveriges vackraste 
hölada. 

de ömtåliga klockorna putsas med ett 
speciellt putspulver.
   Vill man lära sig mer om klockspel så 
kan man gå in och se klipp på Youtube 
– och det kan man hitta genom att 
googla på Ewa Holmström (OBS! 
Ewa med dubbel-w! Annars hittar man 
henne inte) Där under ’Ewa Holmström 
spelar Evert Taubes Nocturne’ kan 
man under två dryga minuter avnjuta 
hennes konst. 
   Vi hoppas att vi också får uppleva 
klockklangen fler gånger i Rengsjö! 

Christina Berg-Tylöskog

Bojäntans ostbod öppen dagligen
Du är också välkommen till gårdsbutiken som är öppen 
3:e och 4:e advent, där finns det lite mer att välja på.
2:a advent finns vi på Julkul i Västerby.

  Tel 665123, 070-3564032
  www.bojantans.se

Läs om 
aktuella händelser 

i Rengsjö

www.rengsjo.se

God jul 
önskar 

Rengsjö Framtid
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När jag var ersättare i Kultur- och 
fritidsnämnden i Bollnäs och träffade 
Karin Knape för första gången var 
hon kultursekreterare. Nu är hon 
kulturstrateg – vad månne den för-
ändringen betyda? 
   Enkelt att kunna få reda på det, 
eftersom vi numera är grannar i 
Björtomta där Karin just gör sig 
hemmastadd i sitt nyinköpta hus, som 
hon redan älskar! Hon hade länge letat 
efter ett hus på landet, på en vacker 
plats med utsikt, precis vid skogen, 
och nära en busslinje så hon slipper ta 
bilen till jobbet. Och dessutom med ett 
stort kök så hela den stora familjen med 
fem barn och ett barnbarn får plats, och 

Karin Knape, ny Rengsjöbo som 
utvecklar barnkulturen i kommunen

därtill Karins pappa och syskon.
   Inte att förglömma ”kulbon” – ett 
begrepp som dök upp för något år 
sedan! Anders Burvall och Karin är 
och förblir gifta och har sonen Edwin 
ihop, men nu letar han lägenhet i stan, 
i Bollnäs, för där vill han bo, och hon 
bor på landet. Men det blir ju inte svårt 
att träffas ändå.
   Karin har lite blandad bakgrund: 
född i Söderhamn, förflyttad till Farsta 
Strand vid 4 års ålder, och så i tonåren 
tillbaka till Söderhamn. Under alla 
år här uppe fanns Rengsjö som ”ett 
vackert utsnitt i geografin” för henne, 
så nu är hon nöjd att få bo här. 
   Och jobbet då? Som hon älskar! 

Benämningen har ändrats, men i 
praktiken är det ingen större skillnad 
på det nu och förut. I princip handlar 
hennes arbete om att utveckla kulturen 
i Bollnäs Kommun, inte minst barn-
kulturen. Att man lyckats med det kan 
jag väl tolka in i det faktum att Bollnäs 
av fackförbundet Vision utnämnts till 
Årets Kulturkommun 2012. Och tänk 
på alla annonser och affischer för 
konserter som äger rum i Kulturhuset. 
Fast just konserter produceras av Pelle 
Larsson som också är trombonlärare i 
Kulturskolan.
   Karin har fördelen att kunna 
koncentrera sig på utvecklingsprojekt 
inom kulturområdet för barn och 
ungdomar. Hon jobbar med pedagogisk 
utveckling och på många olika sätt. 
Det är roligt att få vara med när barn 

Karin och promenadkompisen Einstein i Björtomta

och ungdomar får kulturupplevelser av 
olika slag. 
   ”En enda teaterupplevelse som barn 
kan revolutionera livet”. Barn tar emot 
det som bjuds, de har inga fördomar. 
Och kultur i skolan är något som 
Bollnäs kommun är bra på!
   Karin har upplevt hur barnbarnet som 
fick delta i baby-rytmik nu, vid två 
års ålder, älskar musik. Själv fick hon 
som barn gå och uppleva Trollkarlen 
från Oz på Marionett-teatern, och det 
menar hon har bidragit till att skapa 
hennes intresse för kultur. 
   Kanske kulturutbudet i Rengsjö kan 
komma att öka nu, rentav? Någon liten 
barnteaterföreställning eller så? Den 
skulle jag gärna själv besöka!
Christina Berg-Tylöskog   

God Jul & Gott Nytt År
Tack alla Rengsjöbor för ett fantastiskt stöd under året – 
och välkommen till en ny spännande säsong 2013.

Vi fortsätter skrotinsamlingen fram till våren. Alla gåvor 
(stora som små) tas tacksamt emot. 
Kontakt och info Stefan Dagh 070-290 59 15.
                                                                                    
Rengsjö Sportklubb
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- Rengsjö har alltid varit hemma för 
mig så det fanns inget annat val.
Henrik Mårtensson,42, från Östra 
Höle har flyttat tillbaka. Med sig 
har han familjen Angelica, 38 och 
barnen  Celinne,13 och Emilio 10 år. 
De har precis gjort sig hemmastadda 
i hälsingegården Brebro som tillhört 
samma släkt sedan 1740. De senaste 
som bodde här var Henriks farmor 
och farfar, Ester och Alfred ,och efter 
det har de båda boningshusen stått 
obebodda och förfallit.
  Nu har Henrik och Angelica renoverat 
huset som tidigare var drängar och 
pigors bostad.

De stormtrivs efter flytten hem till byn

Hälsingegården Brebro höll på att förfalla men har nu totalrenoverats och ger plats åt sjunde 
generationen i samma släkt.

Bättre än så här kan man inte bo tycker familjen Mårtensson. Fr v Celinne, Henrik, Emilio och 
Angelica.

 - Det här har jag drömt om i många 
år. Det finns väl de som tycker att vi 
våldfört oss på huset när vi moderniserat 
som vi gjort. Men stommen och golv 
och tak är kvar och många av de 
gamla kakelugnarna, säger Henrik 
urskuldande.
   Han och Angelica har blandat gam-
malt och nytt. De har skapat ett hem 
som gör att alla familjemedlemmar 
stormtrivs.
   - Jag pendlar till försäkringsjobbet i 
Gävle men det är en nackdel som man 
får ta. I gengäld trivs jag så bra nu  så 
jag skulle vilja bara vara hemma jämt. 
Det trodde jag aldrig om mig själv för 

några år sedan, säger hon.
   Henrik är grävare och jobbar åt SJ. 
Det innebär att han mesta tiden ligger 
borta på olika platser. Men det tar han 
igen på helgerna. Då vill han också 
bara vara hemma. 
Från köket och vardagsrumsfönstren 
mot norr har de en hänförande utsikt 
över Hölesjön och Höleklack. 
   - Man blir lätt hemmablind när man 
bor här men har man varit borta ett 
tag då ser man hur vackert det är i 
Rengsjö och då vill man bara tillbaka, 
konstaterar Henrik.
  Angelica har slagits av att människor-
na här tar hand om varandra på ett 
särskilt sätt. Hon tror att det kan bero 
på att många är släkt med varandra.
  - Det är så lugnt och avkopplande. 
Barnen har snabbt kommit in i 
kamratkretsarna och i skolan. Emilio 
går i Rengsjöskolan och Celinne i 

skolan på Granberg. De trivs också 
väldigt bra.
Celinne har precis kommit hem 
från en kvällstur med sin häst och 
Emilio planerar för en kommande 
ishockeymatch. 
 - Jag har ju mitt hästintresse men för 
andra kanske det inte finns så mycket 
att göra. Men då kan man ju åka in till 
Bollnäs, menar Celinne. Varken hon 
eller Emilio har någon längtan tillbaka 
till Söderhamn där de bott innan.
  Nu siktar Henrik och Angelica på att 
så småningom också fräscha upp det 
andra boningshuset men det får i så fall 
bara bli på utsidan. Det kostar på att 
rusta en gammal hälsingegård.
Göran Bernstål   



28 29

När Sigfrid Larsson bestämde sig för 
att avsluta verksamheten vid Höle 
sågverk vågade Anders Olsson,40, 
i grannbyn Västra Höle satsa och 
därmed blir sågverkstraditionen kvar 
i Rengsjö.
  - Jag hade bestämt mig för att ha ett 
eget företag innan jag fyllde 40 och 
nu står jag här med ett sågverk och 
ett företag som gör det mesta inom 
trähantering, säger den fd köttstyckaren 
hos Ica i Gnarp.
  Numera är det skogen som är hans 
levebröd. Han jobbar som virkesmätare 
samtidigt som han utvecklar sitt företag 
i Ängbo. Det gör han tillsammans med 
sin svärfar Kjell Nilsson. 
Kjell har återvänt till hembyn Rengsjö 
efter 33 år i Gnarp. Där drev han i 22 år 
eget företag i glasmästeribranschen. 

Sågtraditionen lever vidare
   med patron Anders i Ängbo

Svärfar Kjell med mångårig erfarenhet som 
egen företagare är ett bra stöd för nyföretagaren 
och mågen Anders. Här de båda framför 
såghallen i Ängbo.

Anders Olsson och Kjell Nilsson vid det införskaffade sågverket 
som skall installeras i träverkstaden i Ängbo.

Anders vid hyvelmaskinen inne i den ljusa och rymliga träverkstaden där han också tillverkar 
pellets.

 - När farsan dog 2000 så ville jag ta 
över fädernegården i Ängbo och flytta 
hem men frugan ville hellre bosätta sig 
på annan plats i Rengsjö. Istället blev 
det så att dottern och hennes familj 
flyttade till Ängbo och vi köpte ett 
mindre hus i centrala Rengsjö, berättar 
Kjell.
   Men i Ängbo behövde det renoveras 
och det var då som Kjell införskaffade 
ett mindre sågverk för att tillverka 
virket som behövdes. Det i sin tur 
resulterade i tankarna på att utveckla 
den biten tog form.
   - Satsa du på något eget så ska jag 
hjälpa dig, sa Kjell till Anders.
Och det gjorde han.
Nu har han tillsammans med Kjell 
byggt upp en större verkstadshall där 
sågverk, hyvleri och pelletstillverk-
ning får plats. En gammal Scania 

lastbil har under hösten byggts om 
till att driva sågverket och i en annan 
byggnad har Anders satsat på maskiner 
för slipning av sågkedjor. 
  - Det gäller att ha flera ben att stå 
på och därför ger vi oss på allt inom 
skogsbranschen. Från rotstående skog 
till färdig produkt heter vår slogan, 
säger Anders.

Han kör också utbildning till körkort 
på motorsåg och erbjuder hjälp vid 
träfällning. 
   För att bygga upp verksamheten har 
han sökt och fått investeringsbidrag 
men också satsat eget kapital och 
framförallt eget arbete. Det innebär att 
han inte har några skulder.
  - Jag vill skynda långsamt och inte 
dra på mig lån som sedan ska betalas. 
Men målsättningen är att jag om 
några år ska kunna leva på det här och 
förhoppningsvis också kunna ge Kjell 
lite lön. Redan nästa år tänker jag gå 
ned i arbetstid och jobba mera hemma, 
förklarar han.
Och kunderna har redan börjat upp-
täcka det lilla träföretaget i Ängbo. 

Ända från Svärdsjö i Dalarna kommer 
det beställningar när det gäller slipning 
av sågkedjor till skördare. Anders säljer 
också nya kedjor och andra produkter 
inom skogsnäringen.
 -Jag tycker skogsbranschen är 
fascinerande och bor man som jag 
mitt ute i skogen så ligger det nära till 
hands att skaffa sin utkomst därifrån. 
Men det är viktigt att man gör ett så bra 
jobb som möjligt och att det sprider sig 
från mun till mun. Då tror jag att det 
här kommer att gå bra, säger Anders 
och avslöjar att ytterligare en tidning 

kommer på besök 
för att skriva om 
sågverksprojektet. 
Det är sågbranschens 
eget organ ”Nysågat” 
som uppmärksammar 
satsningen av den nya 
tidens ”träpatron” i 
Rengsjö.

Göran Bernstål  
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Dennis Ohlsson, 35, från Sandarne är 
Rengsjös nya tränare och han har stora 
planer för laget.
   - Jag vill se en fartfylld och offensiv 
fotboll som folk vill komma och titta 
på, säger han.
Dennis Ohlsson har alltid beundrat RSK 
för klubbens sätt att sköta föreningen 
och ta hand om sina spelare.
   - Det finns goda ledartraditioner i 
klubben och det är inspirerande och 
spännande att komma som tränare.

Dennis Ohlsson såg RSK  i en tre, fyra 
matcher i somras och intrycket har 
varit gott.
   - Kanske tycker jag att laget borde ha 
kommit lite högre upp i tabellen med 
tanke på den grundtrupp man har. Men 
skador och liknande gjorde väl sitt till 

Nye tränaren vill satsa
  på publikvänlig fotboll

Dennis Ohlsson, ny tränare i RSK

att man hamnade där man hamnade, 
säger Dennis Ohlsson.
- Dennis var vårt förstaval och vi är 
förstås mycket glada att vi lyckades 
knyta honom till klubben, säger 
ordförande Anders Olsson.
Tillsammans med Sportkommittén ska 
Anders Olsson och Dennis Ohlsson 
sätta sig ner och lägga upp riktlinjerna 
inför den kommande säsongen.
    - På Dennis begäran kommer vi inte  
att spela lika många träningsmatcher 
som i år utan satsa mer på utvecklande 
kvalitetsmotstånd, säger Anders 
Olsson.

De flesta spelare ser ut att stanna i 
klubben men både Dennis och Anders 
hoppas att kunna krydda truppen med 
något nyförvärv.
  - Kan vi få någon spelare med 
spetskvalitét tror jag att det kan bli 
en riktigt bra trupp, säger Dennis 
Ohlsson.  
Dennis Ohlsson inledde sin tränarkarriär 
genom Sandarnes damlag. Efter det har 
han varit verksam i Söderhamns FF, 
Sandarne (herrar), Trönö (2005-2007) 
och Stugsund (2008-2010). Han har 
även som spelare representerat dessa 
klubbar. 

Sedan han lämnade Stugsund 2010 har 
han inte tränat någon förening.
- Men jag har alltid  sagt att om jag ska 

komma tillbaka ska det vara på en nivå 
som känns utvecklande för mig – och 
det gör det med Rengsjö, säger Dennis 
Ohlsson.

Dennis Ohlsson är en välutbildad 
tränare och har bland annat gått 
Svenska Fotbollsförbundets steg 3 
utbildning. Till vardags jobbar Dennis 
Ohlsson på Skatteverket i Söderhamn.

Första tillfället att se Dennis 
Ohlsson leda RSK blir i samband 
med Kommunmästerskapet i Hög-
hammarhallen 12 januari. 1-3 februari 
är det sedan dags för Ljusnan Cup i 
Ishallen vid Sävstaås.
Sven-Anders Eriksson

Ängbo 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

Första träningsmatchen mot Norrala
 
9 mars: Norrala IF (div 5)  - Solrosen
16 mars: Iggesunds IK (div 5)- borta
23 mars: Kramforsalliansen (div 3) 
 –borta
1 april:  Årsunda IF (div 4) -Solrosen 
7 april:  Strömsbergs IF (div 2) –borta
13 april:  Strands IF (div 4) -Solrosen

SÖKES
Ny ordförande i 
Rengsjö Framtid

Vem tycker du skulle passa? Tipsa 
valberedningen.

Eva Bernstål 0278-66 51 23
Anna-Karin Ivarsson 070-353 7491
Thomas Backan 0278-66 55 79
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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, vi spelar boule, sjunger i kör och 
har cirkelverksamhet. Våra resor, både en- och flerdags, är mycket uppskattade. 

Program för 2013
Februari Fredag 1 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen. PRO Arbrå     
  inbjuds. Tävling i PRO-vetarna
Mars Fredag1 Årsmöte 13.00,  RSK-lokalen. Kålsoppa
April Fredag 5 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen. Äggsexa.  
  PRO Bollnäs inbjuds. Dans till orkester
Maj Fredag 3 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen
Juni-juli   Sommaruppehåll
Augusti Fredag 2 Månadsmöte 13.00, Hembygdsbyn. Kolbullar
September Fredag 6 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen. Surströmming
Oktober Fredag 4 Månadsmöte 13.00,RSK-lokalen. PRO Kilafors  
  och SPF Trönö inbjuds.  Dans till orkester.
November     Fredag 1 Höstmöte 13.00, RSK-lokalen.
 Söndag 3 Kyrkkaffe. Kören sjunger i Församlingshuset.
December       Fredag 6 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen, gröt och   
  skinksmörgås.
  PRO Segersta och Mo-Bergvik inbjuds. Dans till  
  orkester.
Kören med musikanter underhåller vid varje möte och ibland har vi någon som berättar 
något eller som sjunger och spelar. Vi spelar både ”vanlig” bingo och ”ståbingo”. 
Förtäring vid samtliga möten.
PRO-kören övar tisdagar 09.30-11.45 på Församlingshuset augusti-april.
Kören välkomnar fler medlemmar. Cirkelledare: Marianne Östling.
Boule spelas tisdagar 13.00-15.00 på IP sommartid och i Arbrå vintertid. Ansvariga: Rolf 
Olsson och Gerd Mårtensson.
Bingo på Ringshög varannan torsdag ojämna veckor, kl 14.00.
Cirklar startas upp när intresse finns.
 
Kontaktpersoner fram till årsmötet:   Adress         Telefon
Ordförande   Sigfrid Larsson            Österböle 9153 821 98 Rengsjö       0278-66 53 32
Kassör Inger Persson              Örsängesvägen 123 821 50 Bollnäs 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

Hej alla Rengsjöbor!
Ligger i mitt myggtält och skriver 
denna sena kväll ochtänker på hur
många fantastiska möten jag får vara 
med om på denna resa
Jag är så oerhört glad över att jag tog 
klivet att söka detta uppdrag…
  Trots att vi har tillräckligt att göra 
med att vara mentorer och rådgivare 
åt den liberianska polisen så har vi 
också ett särskilt uppdrag, nämligen 
att få med kvinnorna i fredsprocessen. 
Med anledning av det skrev jag ett 
förslag hur min kollega Ann-Britt och 
jag skulle kunna medverka till detta.
   Det första steget var att genomföra 
nätverksträffar för alla kvinnliga 
poliser. Nästa steg var att arrangera 
en workshop för de kvinnliga 
poliserna, naturligtvis med oss som 
mentorer. Allt detta för att stärka de 
kvinnliga poliserna så att de vågar 
utföra samma arbetsuppgifter som 
sina manliga kolleger och även söka 
arbetsledande funktioner. Som ett 
exempel på skillnader mellan manliga 
och kvinnliga poliser här så är det 
ingen kvinnlig polis som klarar av att 
köra motorcykel. Därför har Ann-Britt 
och jag startat upp cykelträning för de 
måste ju först lära sig hålla balansen 
eftersom de heller aldrig suttit på en 
cykel.
     I november genomförde vi en av 
två planerade workshopar med temat 
”Kvinnors säkerhet i kommunerna.” 

Helenas arbete i Afrika
  uppmärksammas av FN

Programmet 
behandlade bla 
våldtäkt och 
vad polisen gör 
för att säk-ra 

spår,vad som händer på sjukhuset och
vilken hjälp man kan få osv. 
   Workshopen kunde vi genomföra tack 
vare pengar från ett SIDA-projekt som 
vår egen polismyndighet i Gävleborg 
driver i Liberia. 

   Det blev ett hellyckat program som 
majoriteten av de 119 deltagarna tyckte 
var mycket bra och det får vi vara 
helnöjda med.
  Vill ni läsa mera om det hela så kan n 
i söka på facebook och titta på ”United 
Nations mission in Liberia” eller på 
”UN Police Division Female Global 
Effort”.
Vår workshop har nått ända fram 
till fn:s högkvarter i New York!
Vem hade kunnat tro det? Hårt arbete, 
med bra resultat, är värt varenda 
nedlagd timme…
Helena Sundberg Wallström
som avverkat halva tjänstgöringstiden 
  och medaljerats för detta av FN.

Helena i talarstolen 
på workshopen för 
kvinnliga poliser.
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Lötens matkasse dyrare
men vissa varor billigare
En prisjämförelse mellan matkassar 
i Lötens handel, Ica Kvantum i 
Bollnäs och Coop vid E-center visar 
att Ica är billigast och Löten dyrast. 
Undersökningen gjordes en helt vanlig 
dag i november på ett 20-tal olika 
basvaror. 
Det mest intressanta i vår lilla 
undersökning visar att Lötens handel 
ligger bra till överlag. Men på vissa 
varor som t ex diskmedel, tandkräm, 
hårt bröd och smör är Löten betydligt 
dyrare . Däremot när det gäller potatis, 
falukorv och malet kött så är Lötens 
priser lägre!

Så här såg priserna på samtliga varor ut

    Löten        ICA        Coop
Vetemjöl 2 kg   14.90  12.50 12.95
Strösocker 2 kg  23.90  19.50  21.50
Råsocker bit 19.90  17.90  16.95
Kaffe Gevalia mellanbrygg  43.90 33.90 35.95
Leksands Rundrut   34.90  22.90  23.50
Ris långkornigt 1000 gr,  38.90 24.95  24.95
Bregott 600 gr,  31.90 24.90  27.50
Yes diskmedel 550 ml,  26.90  15.90  18.90
Tandkräm 75 ml,  22.90 13.90  14.90
Filmjölk 1 lit,    9.90    9.50    9.55
Mellanmjölk 1,5 %,    8.90   7.95   8.90
Vispgrädde 3 dl,  12.90  10.50  10.35
Prästost 1 kg,   89:-, 81.90 84.90
Falukorv Tillmans,   62:-  67.90 64.50
Malet nötkött,   79:- 84.90 89.90
Råglimpa,  20.90  18.50 20.90

Lötens matkasse kostade totalt 623.90 
medan Icas slutnota blev 550.20 och 
Coop 568.85. Då har vi inte räknat 
med återbäring och rabatter. Inte heller 
lagt på för bilresor. Gör man det då blir 
skillnaden mellan den billigaste och 
dyraste kassen ungefär en femtilapp. 
Till detta kan sägas att vi hade kunnat 
handla ännu billigare i varje butik 
men nu valde vi likadana varor för 
att få en rättvisare bedömning. Av 
den anledningen uteslöt vi också 
lågprisbutikerna Willys och Lidl.

Grytlappar i alla former och färger 
virvlar fram när Ingrid Johnsson i 
Arbrå öppnar skattkistan. Många 
timmar framför TV:n med virknålen 
har det blivit. 
 – Alltid två av samma mönster, 
berättar Rengsjöbördiga Ingrid, 68, 
som jagat mönster högt och lågt.

De färgglada små konstverk som 
lyser upp vintermörkret är ändå bara 
en bråkdel av alla hon virkat under 
decennier. När hon tog hjälp av ett 
par väninnor en gång och räknade 
så var det över 2000! Många av 
hennes grytlappar finns i kök runtom 

Ingrids 2000 grytlappar
är ett svårslaget rekord

i kommunen, grytlappar med svenska 
flaggan går åt som smör i solsken.
   – Men nu är det hardangersöm som 
gäller, berättar Ingrid, och visar en 
vacker duk med den karaktäristiska 
sömmen. 

Det gäller att hålla tungan rätt i mun när 
trådar ska räknas, klippas av och dras 
ut så den vackra stopphålssömmen kan 
försegla kanterna.
   - Det är roligt att handarbeta och det 
är tur att jag har en karl som accepterar 
att jag tar upp halva soffan med mina 
garner, säger hon.
Pernilla Söderquist
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Julkul i Västerby

JULKUL FÖR BARNEN
Träffa tomten och få en julklapp, 
åk häst och släde, pyssla med 
tomtemor, julkrubba, läsning av jul-
berättelsen i eldhuset.

Julpaketet kostar 175 kr

TRADITIONELL JULMARKNAD
Utomhus, inne i Regnells och på logen
med lokalproducerade delikatesser, 
hantverk, smycken, kläder mm.

Lördag och söndag 8-9 december kl 12-16

CAFÈ NORRGÅRDEN
Stor våffelbuffé, 
skinksmörgåsar och 
massor av hem-
bakta läckerheter.

TUNNBRÖDSBAK 
I bagarstugan bakas 
det tunnbröd till 
försäljning.

ÖPPEN VÄVSTUGA 
Vävstugan är öppen 
med försäljning och 
lotteri.

0278-66 55 10 www.vasterby.com


