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i föreningens styrelse. Serveringen
blir ryggraden i det dagliga öppethållandet 24/6 – 11/8.
- Vi har jobbat upp ett fantastiskt
varumärke i Västerby med barnaktiviteten På gammelmormors tid och
med bagarstugans populära tunnbröd. De bitarna vill vi fortsätta med,
liksom föreningens övriga aktiviteter,
säger Ingmarie Antonsson.
Ingmarie har kunnat arbeta under
våren, för att förbereda Västerby inför turistsäsongen. Men nu behöver
vi alla hugga i.
- Alla händer är välkomna i bagarstugan, på gammelmormors tid eller vid
andra aktiviteter. Kan du ställa upp
några timmar en dag är det mångdubbelt värt för Västerby och Rengsjö, hälsar Ingmarie Antonsson.

Barbara, glad bagerska i bagarstugan

Vill du hjälpa till
i Västerby i sommar?

Nu hjälps vi åt i Västerby

Det ser lite annorlunda ut när Rengsjö hembygdsförening laddar upp inför årets sommarsäsong i Västerby.
Leaderprojekten som hållit verksamheten igång de senaste åren är
avslutade. Nu behövs rengsjöbornas
ideella krafter.

Välkommen att kontakta
Rengsjö hembygdsförening på
kontakt@vasterby.com
eller 0278 - 66 55 10

Liksom förra året drivs serveringen
i föreningens egen regi, under ledning av Ingmarie Antonsson som sitter

Nyhet!

Övernattningsstuga vid campingen fyra bäddar: över- och underslaf. Bra när
ni får främmande och har ont om plats. Kontakta Ingvar Ingeroth tel 132 31

Läs om aktuella händelser i Rengsjö
www.rengsjo.se
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Redaktörn har ordet
Hon jobbade då som lärare i Falun
där jag också hade mitt arbete. Vid
Skidtjärn i Rengsjö hade jag påbörjat
uppbyggnaden av vårt gemensamma
framtida hem och därför åkte vi hit så
ofta vi kunde.
En dag frågade en av Evas kolleger:
- När du åker till Hälsingland, vart
åker du då egentligen, undrade han.
- Ja, det är till en liten by som ligger
mellan Bollnäs och Söderhamn,
svarade Eva för hon tyckte inte det
var någon idé att namnge Rengsjö.
Men kollegan gav sig inte utan ville
absolut veta exakt vart hon brukade
åka.
- Det är till en liten plats som heter
Rengsjö, svarade då Eva.
- Rengsjö, utbrast kollegan. Där har
jag en del av min släkt!
Och så förklarade han vilka
släktingarna var och när Eva sedan
relaterade detta för mig så visade det
sig att jag var en av hans släktingar.
Visserligen bara en tremänning, men
ändå. Det var den stora Dagh-släkten
i Rengsjö det handlade om och den
hade i hans fall fått förgreningar först
till Ockelbo och sedan till Falun.
Ni har säkert liknande episoder som
ni själva varit med om när det gäller
folks kännedom om Rengsjö. Hör
av er till redaktionen i så fall och
berätta!
Jag minns också ett annat tillfälle
då jag satt i Nyhavn i Köpenhamn
och väntade på sista flygbåten till
Malmö. På samma bänk vid kajen

Ja, så sitter jag då här igen trots att
jag avsagt mig redaktörsjobbet men
eftersom ingen känner sig manad
att ta över så får jag väl kämpa på
ett tag till. Märkligt egentligen för
det är ju en förträfflig möjlighet för
den som har något att säga till övriga
ortsbor. Själv har jag inget som
trycker på just för stunden mer än att
vi kommer att höras bara två gånger
om året i fortsättningen. Det blir
alltså två tidningar istället för fyra.
Övrig information lägger vi ut på
hemsidan och på Rengsjö Framtids
egen facebook-sida.
Det känns lugnt i bygden just för
tillfället men ändå har det hänt
en hel del sedan förra numret av
Rengsjöbladet. Vi har t ex fått en
ny innehavare av lanthandeln, en ny
ordförande i Rengsjö Framtid och
via facebook syns och hörs Rengsjö
mer och mer.
Lustigt egentligen att så många
känner till Rengsjö. Själv tror man
att den här lilla avkroken med bara
runt 600 hushåll inte är mycket att
hänga i julgran men jag vet inte hur
många gånger jag förvånats över hur
väl människor vet var vi finns. Ett
lustigt exempel har jag från tiden då
jag precis hade träffat min fru Eva.
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eftersom sociala medier med den nya
kommunikationstekniken
sprider
kännedom om oss blixtsnabbt
över hela jordklotet. Det händer
inte alltför sällan att vi genom
vår hemsida www.rengsjo.se får
kontakt med olika personer världen
över. Facebook sprider också vår
information blixtsnabbt vidare ut i
stora delar av samhället. Med andra
ord, Rengsjö finns på kartan och vi
behöver inte längre ängslas och tro
att ingen känner till oss.

satt ett par högljudda yngre män. Jag
tyckte mig känna igen dialekten och
undrade varifrån i Sverige de kom.
Det visade sig att de hörde hemma i
Söderhamn och när jag berättade att
jag själv kom från Rengsjö så utbrast
en av dom:
- Rengsjö! Därifrån kommer min
pappa!
Och så redogjorde han för sina
familjeförhållanden och jag kände
mycket väl till hans pappa. Det
slutade med att jag fick ”rädda” de
båda ynglingarnas hemresa den natten
eftersom de gjort slut på sina pengar
i Köpenhamns nöjeskvarter och inte
kunde ta sig över Sundet till Sverige.
Några år senare återgäldade han
hjälpsamheten genom att spela på
Evas och mitt bröllop i Rengsjö
hembygdsby!
Så kan det gå när man för Rengsjö på
tal till och med utomlands.

Så därför, tala högt och tydligt om
för alla varifrån ni kommer och
tillägg gärna i beskrivande ordalag
vilken fantastisk plats det är. Vi bör
alla bli en sorts ambassadörer för vårt
Rengsjö så att fler och fler hittar hit.
Ja, kanske bosätter sig här och tar nya
idéer och intryck med sig som i sin
tur leder till en utveckling av bygden.
Det är vad vi alla tillsammans måste
sträva efter.
Göran Bernstål

Numer är det inte så konstigt
om människor i andra länder
konfronteras med namnet Rengsjö
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Miraklet i
Rengsjö

får Marianne att våga gå
utan rollator igen

förrän hon kom till Rengsjöprojektets
balansträning.
- Nu går jag med bara stavar och
fortsätter det såhär kanske jag kan
börja cykla igen, säger Marianne och
skrattar.
Förvandlingen har ägt rum efter endast
tre träningstillfällen i Ringslyckans
korridor där sjukgymnasten Marie
Ryhed och arbetsterapeuten Anna
Isacsson lagt upp en snitslad bana.
Rollatorn står parkerad i ett rum och
Marianne promenerar stadigt och
snabbt mellan klossar och små gupp.
Sune Persson, 74, sitter i sin rullstol
och tittar på. Även han har plockats
upp från tre års stillasittande i sin
pensionärslägenhet
till
balansträningen. När han ser Mariannes
lustfyllda promenad tänds ett
hoppfullt skimmer i hans ansikte.

För tio år sedan drabbades
Marianne Örtholm, 70, av
stroke.
Den träffade henne som en blixt
från klar himmel och slog ut nästan
alla kroppens funktioner. Tack
vare iltransport med helikopter till
Akademiska sjukhuset i Uppsala
kunde hennes liv räddas. Steg för
steg har hon sedan så sakteliga
kommit tillbaka men rollatorn har
hon inte kunnat klara sig utan. Inte

- Tänk om också jag kan komma
upp och gå på egna ben igen,
säger han. Ett lårbensbrott och
lunginflammation som komplikation
fick Sune i sängläge alltför länge och
efter det ville inte benen bära honom
längre. Nu är han fast besluten att
6

Rengsjöprojektet. Mitt råd är att ta
kontakt med någon i projektet, säger
Berit.

komma tillbaka till ett något rörligare
liv igen och chansen finns tack vare
det professionella omhändertagandet
i Rengsjöprojektet.

Den sociala gemenskapen har
betytt mycket för alla som är med i
projektets olika verksamheter. Om
detta vittnar alla utvärderingar som
hittills är gjorda. Deltagarna upplever
också att deras äldreliv blivit tryggare
och mera värdefullt. Antingen de
blir omhändertagna av projektets
professionella
(distriktssköterska,
arbetsterapeut, läkare, sjukgymnast
och anhörigstödjare) eller om de
deltar i andra aktiviteter som kortspel,
boule och bowling.

Rolf Nordh är synskadad och har
hjärtsvikt. När hans fru Berit fick höra
talas om Anhörigstödet som kom hit
med Rengsjöprojektet anmälde hon
sig och Rolf.
- Det har betytt otroligt mycket för
både mig och honom. Vi fick t ex
en personlig assistent som tog med
honom ut på fisketurer, de besökte
Vildmarksmuséet i Ockelbo och
Rolfs gamla arbetskamrater på
Sandvik. Han fick också en plats
på Vågenhälsan i Bollnäs en dag i
veckan. Varje torsdag kommer de
därifrån och hämtar honom och
då får han träffa andra, träna och
äta tillsammans med dem. Och jag
får en ledig dag. Vill jag resa bort
så kan Rolf få bo på Vågenhälsan
eller också kommer någon hit och
passar honom. Det är fantastiskt
med Anhörigstödet, säger Berit och
berättar att de båda också är med i
Rengsjöprojektets måndagsgrupp.
Där motionerar man tillsammans och
lyssnar till intressanta föreläsningar.

Bakom projektet står Sveriges
Kommuner och Landsting som satsat
5,4 miljoner kronor i Rengsjö under
en treårsperiod. Deras utvärderare var
kritiska till upplägget i början men
idag talar de om ”miraklet i Rengsjö.”
Förutom alla professionella som
jobbar aktivt i projektet så finns
också ett antal frivilliga personer
från olika föreningar i Rengsjö.
Projektledare Riina Mast :
-För mig var det en dröm som gick i
uppfyllelse när jag fick uppdraget att
jobba med Rengsjöprojektet. Jag har
i många år varit fast övertygad om
att om alla goda krafter samverkar
så kan vi nå stora resultat. Det har

- Det finns säkert fler äldre i Rengsjö
och Växbo som skulle behöva
samma hjälp som vi fått tack vare
7
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forts. Miraklet i Rengsjö

detta projektarbete bevisat
och det har blivit ännu
bättre än vad jag vågade
hoppas på.
Efter projekttidens slut
kommer Bollnäs kommun
och Aleris att ha
permanentat det nya
arbetssättet och om bara
alla hjälps åt så kan det
positiva arbetet få en
fortsättning.
Göran Bernstål

Sune Persson har fått en professionell vårdplanering där
balansträning ingår och nu hoppas han slippa rullstolen. Här
hjälps han upp ur den av Anna Isacsson och Marie Ryhed.

Stefan Dagh
Aluminiumrullställning uthyres arbetshöjd 6m

		

Rengsjö 		

070-290 59 15
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Under tiden hade en bonde från
Österböle kört förbi på hemväg
från ett kalas i en grannby. Han
ser eldskenet, åker ned till Anders
Olsson i ”Söråkern”, som är ägare till
en av de förut nämnda skäktarna, och
säger ungefär såhär till denne.
”Det är voxnabor, som håller på
att bränna ned skäkten för dig, gå
dit och ge dem en näsbränna så att
de minns det.” Anders Olsson, het
till humör och kynne och uppeldad
av grannens påstående, får på sig
några klädesplagg, rycker åt sig
en tröskslaga och rusar iväg dit.
Väl framkommen går han genast
till attack mot kolaren och för ett
slag i huvudet av tröskslagan faller
denne samman. Den arma hustrun
får hjälplöst åse det hela. Hon
tillkallar hjälp, som forslar den svårt
skadade mannen till gästgivargården
i Glösbo, där han avlider efter endast
någon timme.
Nu går det ju endast att ana sig
till den hopplösa förtvivlan som
kvinnan befann sig i. Människorna
är främlingar, natten är mörk, och
vägen hem, med den skrangliga
hästskjutsen är lång. När sig hade hon
endast den döde mannen och hästen,

Ur Rengsjös historia

Tragisk händelse
ledde till sista
avrättningen
En kolare, Jon Persson från Voxna,
hade med sin hustru i sällskap och
åkandes efter en lånad häst, varit
till Söderhamn. Besöket där gällde
att konsultera en läkare för några
krämpor, som kolaren var behäftad
med. Det hade blivit ganska sent på
kvällen och nermörkt, innan paret
kom till Rengsjö på sin färd hemåt.
De beslutade därför att rasta ungefär
mitt på skogen mellan Glösbo och
Löten. Hästen bands vid ett träd i
skogen och eld gjordes upp på den
öppna planen framför de skäktar som
då fanns där.
Vid elden skulle de förmodligen
värma
såväl
den
medhavda
matsäcken som sig själva. Är det inte
så man nästan kan se dem sitta där
idet trolska eldskenet. Hon i lång,
vid kjol, snäv jacka, grovläderskor
med näversulor och framförallt en
stor halsduk(huckle) knuten under
hakan, döljande såväl hår som hals,
lämnande endast en del av ansiktet
synligt. Han i smorläderskor, långa
snäva byxor, kort jacka samt en
gammaldags mössa med skärm.
Alltsammans av hemvävt, grovt tyg.
Där sitter de och pratar, antagligen
om besöket hos doktorn, om kolarens
möjlighet att bli frisk och kurant
igen, om den långa vägen hem osv.
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dystra händelse, men vi skall endast
tillägga att Anders Olsson dömdes
att för mord mista livet genom
halshuggning. Domen verkställdes på
rån mellan Rengsjö och Bollnäs den
10 maj 1832 enligt dåtida sed och lag.
Den fångskjuts, som förde Anders
Olsson till avrättningsplatsen, körde
förbi hemmet och gjorde uppehåll vid
Rengsjö kyrka, där Olsson stående
i korgången fick åhöra sin sista
gudstjänst. Kyrkan var fullpackad
med folk. Sedan fortsatte färden
till avrättningsplatsen där bödeln
väntade. Under det att Olsson läste
Fader vår ... förestavad av prästen,
föll bilan. Avrättningen var offentlig,
varför en stor skara människor var
närvarande. Det berättas att regnet
formligen öste ned under hela
avrättningen. Det var ett oväder, som
ingen i mannaminne varit med om.
Ett oroligt och tragiskt människoöde
var till ända.
Nas

forts. Tragisk händelse

ingen att vända sig till eller lita på.
Att hemmet var fattigt kan man väl
anta, enär mannens yrke var kolare,
och detta gav då ännu mindre än nu
någon säkrare bärgning. Kanhända
var det även en stor barnskara som
i hemmet mötte modern, då hon
ensam återvände med hästskjutsen.
Den döde fadern hade lämnats kvar
i Rengsjö där han senare begravdes.
Kolare Jon Persson beskrivs i
Rengsjö kyrkbok som en rättskaffens
och hedervärd man. Hedrades gjorde
han också ända in i våra dagar.
Det berättas att förbiresande från
Voxnadalen alltid lade en grankvist
på kullen där Jon Persson mördades.
Än i dag kan man vid besök på
platsen se den kase som därigenom
uppstått.
Anders Olsson häktades och fördes
till kronofängelset i Gävle, där han
fick sitta under rättegången. Det var
också dit , som hans hustru Gertrud
Jonsdotter, skrev brev för att stötta
sin make. Ur breven kan man skymta
den stora oro hon kände för sin makes
öde. Men även tröstens och hoppets
ord äro inlagda däri. Således skriver
hon om skörden, som i det närmaste
är bärgad, om barnen, som har hälsan
och slutligen om det husförhör, som
det är deras tur att hålla detta år. Hon
ber om råd hur hon skall förfara
med detta husförhör, anordna det
själv eller byta det till en granne året
därpå. Det andra kvinnoödet i denna
tragedi.
Mycket vore att skriva om denna

Fotnot: Den här artikeln är skriven av
Rengsjö-journalisten Nils A Söderström,
signaturen Nas, som arbetade på Ljusnan.
Artikeln publicerades i föregångaren till
Rengsjöbladet som hette Rengsjöharen
och utkom med ett nummer 1949.
Avrättningen var den sista som ägde rum
på avrättningsplatsen i Rengsjö.

Läs om aktuella händelser
i Rengsjö
www.rengsjo.se
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Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet!
Majlis Persson
Byn var Åkre

När du löst korsordet kan du skicka in ditt
namn och vilken by vi söker till:
Rengsjö Framtid
Tempelbacken 9339
821 98 Rengsjö
eller maila rengsjo.framtid@telia.com
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Spännande Hildingdag!

gjorda med Hilding och Adéle och
inte minst ett fokus på Hilding som
tidig miljökämpe – i stark motvind.
Men det har visat sig att han hade rätt
i många avseenden!

Sommarens Hildingdag, ägnad Hilding Mickelsson, den tredje i ordningen i Rengsjö Hembygdsby, blir nog
en intressant tillställning! Det blir
samma dag som Hälsingegårdarnas
dag, onsdagen den 3 juli, och med
delvis samma upplägg som tidigare
år: tipspromenad med Hildinganknutna vinster, filmvisning, musik,
men nytt för i år också berättelser och redovisningar om intervjuer

Festen vänder sig inte bara till
medlemmar i Hilding Mickelssonsällskapet. Ta med vänner och bekanta och kom! Norrgårdens Café
håller öppet. Gratis entré!
Christina Berg-Tylöskog

kryssa tre kandidater på vardera
lista för val till Kyrkofullmäktige,
(för Bollnäs kommuns församlingar),
Stiftsfullmäktige, och Kyrkomötet,
(Svenska kyrkans högsta beslutande
organ). Du kommer att få hem

ditt röstkort, i augusti, med mer
information om hur valet går till.
Det är viktigt att så många Rengsjöbor
som möjligt röstar!

Hej 16-åring!

Du vet väl att du får rösta
i höstens val?

Välkommen att rösta i Rengsjö
församlingshus. Kolla in annonser
när vi närmar oss valdagen!

Ja, åtminstone om du har fyllt 16
år senast den 15 september och är
medlem i Svenska kyrkan.

Rengsjö församlings kyrkoråd

Då kan du rösta i kyrkovalet som
äger rum den 15 september. Du får
12

Rengsjöprofilen

Rengsjö Framtid på gång.
Hela Rengsjö ska leva!
En riktig vitaminkur känns
det som man får när man
intervjuar Rengsjö Framtids
nya ordförande, Helena
Näslund. (Extra skönt denna vinter

som aldrig tar slut).

Hon om någon kan få oss att tro
på
landsbygdens
möjligheter.
Inte bara därför att hon är med
i större samarbeten, i
Bollnäs
kommunbygderåd och som styrelseledamot i Hela Sverige ska Leva,
länsbygderådet X-ing Gävleborg,
där hon får möjlighet att bolla idéer
och impulser med andra i liknande
situationer som vår, utan också
därför att hon själv har många idéer
och utstrålar tillförsikt inför sitt nya
uppdrag.

Förankrad i Hälsingemiljön
och med blick på framtiden!

som firar Femårsjubileum i Rengsjö
Framtids regi den 18 maj.

Det är en härlig styrelse i Rengsjö
Framtid, en bra åldersblandning av
”gamla rävar” och yngre, hälften
kvinnor och hälften män, alla
intressanta personer. Helena tror på
att denna styrelse ska kunna sprida
intresset bland Rengsjöborna att
delta i gemensamma projekt som
för oss samman. Nästa stora ”grej”
där hon hoppas på både medverkan
och besök av oss är förstås Hardreve

Hon tror mycket på att sprida kunskap
om evenemang på andra platser och
inspirera oss andra att vilja delta i
dem.
Erfarenhetsutbyte mellan människor
i olika delar av landet är ett viktig
steg i utvecklingen, för att lyfta oss
själva, hjälpa oss att se det goda som
just vi har, att vi bor i en levande
landsbygd.
forts
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forts Rengsjö Framtid på gång

Ett första steg till samarbete är Bollnäs
kommunbygderåd som nu äntligen
är i gång. Det är ett löst nätverk
för samarbete och utveckling i hela
Bollnäs kommun, med strävan att bli
remissinstans gentemot kommunen.
I själva verket bor hälften av
kommunens invånare på landet, och
om vi samverkar kan vi mycket bättre
driva landsbygdsfrågorna. Tänk om
vi hade haft kommunbygderådet
och hade fått hjälp och stöttning
av de andra när demensboendet på
Ringshög diskuterades och sedan
togs bort efter bara 1½ år!
Det känns som att Rengsjö Framtid
är i goda händer med sin nya styrelse
och ordförande – och att vi andra
också får försöka hjälpa till och dra
en del av lasset.
Tillsammans är vi starka!
Christina Berg-Tylöskog
PS Helena utmanar en nyvald i
styrelsen, Edith Szabo att intervjuas
i nästa nummer!

Lötens handel!
Det finns nybakat bröd
från eget bageri måndagar,
onsdagar och fredagar.
Det finns bullar av äkta
surdegsbröd, kakor mm.
Beställ din tårta eller
smörgåstårta hos oss.

Välkommen!

Lilian med personal

0278-665 049

Stuga Uthyres i Tännäs
9 bäddar, fullt utrustad
Nära till fiskevatten och
skidbackar och skidspår
Dygnshyra 1.000:Helg tors - sönd 3.500:Vecka sönd - sönd 6.000:Ring Bettan 070-632 91 06
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USA-gäster söker
sina släktingar
i Rengsjö
Finns det några ättlingar i Rengsjö
efter Sara Jonsdotter som levde som
ogift i Glössbo i slutet på 1800-talet
och födde sammanlagt sex barn? Det
undrar fem svenskamerikanare som i
sommar kommer till Rengsjö för att
se den plats där de har sina rötter.

Bilder från Hardreve 2011
Foto: Allan Olsson

Rengsjö centrum

Lördag 18 maj

Hardreve

Sara Jonsdotters son Per, som fick
efternamnet Flygt, utvandrade 1899
till Amerika och det är hans barn
och barnbarn som nu undrar om de
har några avlägsna släktingar kvar i
Rengsjö. Förfrågan har kommit till
Lisa Flygt i Uppsala som via släktforskning fått kontakt med de amerikanska släktingarna. Hon kommer att
följa med de amerikanska besökarna
i sommar när de reser i sina förfäders
spår. Om det är någon som vet mera
om detta så kontakta vår redaktion
eller eposta Lisa Flygt på adressen:
lisa.flygt@svenskakyrkan.se

10.00 - 15.00

Vårmarknad med smakprov
från bygden i form av marknadsoch loppisknallar, stugvisning,
chokladprovning, utställning
av företagare mm.
Ur programmet
11.00-12.00 Rengsjöloppet
med Rengsjö RSK
13.15-14.00 Namngivning
av Park och Pir, publiken är med
och röstar fram ett namn till Piren

Sara Jonsdotters övriga barn hette
Margta Eriksdotter, Anna, Erika och
Sara Persdotter samt Erik Persson.
Även den sistnämnde utvandrade till
Amerika.

14.30 Dragning av lotteriet

Läs om aktuella händelser
i Rengsjö
www.rengsjo.se
15

Evenemang sommaren 2013
Hardrevet 18/5 kl 10.00 - 15.00
Bakluckeloppis 1/6 kl 10.00 - 15.00 med café, ingen föranmälan, säljare betalar 100 kr på plats
Polskecirkus 13/6 kl 19.30, ta med kaffekorg till logen
Vi klär midsommarstången 20/6 kl 18.00
Midsommarfest 21/6 kl 14.00, dans, lekar, servering, mm
Friluftsgudstjänst 22/6 kl 11.00, ta med kaffekorg
Hälsingegårdarnas dag 3/7 kl 10.00 - 16.00
Hilding Mickelssondagen 3/7 kl 17.00
Rengsjöfest med Gammelvalasdag 14/7, Västerbyfrukost kl
8.00 bokas på 0278-66 55 10. Från kl 13.00: tunnbröd, musik,
högtidstal, årets Rengsjöhare, brandbilen, hantverkare, mm
Polskecirkus 8/8 kl 19.30, ta med kaffekorg till logen
Musikfestival 16 - 17/8 - läs mer på www.hemtillbyn.se
Polskecirkus 22/8 kl 19.30, ta med kaffekorg till logen
(Med reservation för ändringar i programmet)

0278 - 66 55 10 • www.vasterby.com • www.facebook.com/vasterby
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Välkommen till Västerby
Sommaröppet dagligen
24/6 - 11/8 kl 10.00 - 16.00
Norrgårdens café. Butik med
hantverk, kläder i lantlivsstil
från Capri Collection, mm.
Förvärme i Västerby
Cafékvällar måndagar
13/5 - 17/6 kl 18.00 - 20.30.
På Gammelmormors tid
tisdagar och onsdagar
25/6 - 7/8 kl 10.00 - 16.00
förr i tiden-lek för barn.

Välkommen att fika, umgås och njuta i genuin hälsingegårdsmiljö!
Entréavgift alla dagar vi har Gammelmormors tid eller evenemang.
Övriga dagar fri entré.

0278 - 66 55 10 • www.vasterby.com • www.facebook.com/vasterby
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Från kyrkbacken
Ljuva sommartid!
Det ser ut som om någon släppt ner
henne just precis här. Ensam och lite
övergiven och hon ser rätt frågande
ut, som hon ville säga; Hade jag vetat
att det var så här mycket snö kvar,
hade jag aldrig kommit hit redan!

Just nu i skrivande stund, i mitten
av april, så vilar allt men snart kära
vänner, så spirar allt igen och vi får
känna en härlig tacksamhet att få
uppleva en vår och sommar. Vi får
ha tålamodet som tofsvipan på en
vinterklädd åker och aldrig sluta
hoppas.

Nu står hon ändå här på en snöfylld
åker, lilla sköra tofsvipan och flera
vårfåglar har gjort henne sällskap.
Tack och lov hör jag deras sånger
igen, deras budskap är solklart: Ge
aldrig upp hoppet om en vår och
sommar. Nu är vi här och det är bara
att vänta.Ha tålamod och hoppas !

Allt gott till er och en jättefin sommar
med bad och barfotaspring önskar
jag er alla.
Komministern Åsa

Rengsjö församlingshus finns
för alla Rengsjöbor för möten,
sammankomster mm.
Monica Westberg sköter
bokningarna, ring henne på 0278665 513 eller 070-695 23 36

När jag märker de första vårtecknen
så börjar också det inre landskapet i
mig tina upp. Jag lägger med glädje
märke till:
Att jag inte behöver ha thermobyxorna på mig längre.
Att jag inte behöver sätta på så
mycket värme i bilen.
Att bulorna i vägen börjar bli
dramatiskt mycket värre (just detta

Behöver du någon att
tala med?

vårtecken känner jag tveksam glädje för)

Att dagarna är ljusa.
Att blommorna på tomten snart
kommer att avlösa varandra i prakt
och fröjd.
Att jag är tacksam för att få vara en
del av allt detta som kallas vår.

Kontaktperson för Svenska
kyrkans diakoni i Rengsjö är
Elisabet Andén, henne når
du på 0278-279 55
18

Helena lämnar Afrika ...
			men längtar tillbaka
Efter ett år som FN-polis i Liberia
återvänder Helena Sundberg Wallström i mitten av maj till hemmet i
Rengsjö.
- Det har varit en fantastisk resa och
jag ångrar att jag inte sökt FN-tjänst
tidigare. Jag åker gärna till Liberia
igen och om det gick kan jag tänka
mig att återvända. Jag har trivts jättebra med både människor, natur och
kultur i detta land, säger hon.
Helena har sökt förlängning av sin
FN-tjänst men tror inte att hon som
svensk kommer att få det. Inte förrän
om tidigast tre år kan hon söka FNtjänst igen och då är hon beredd att
göra.
- Jag skiljs med sorg i hjärtat från
många fina kollegor från olika nationaliteter men flera av dessa har
bett mig komma och besöka deras
hemländer. Jag är bl a bjuden på bröllop i Egypten och även till Turkiet

och Gambia har jag fått inbjudningar,
säger hon.
Helena berättar om ett land med
goda förutsättningar till utveckling.
Liberia har nu haft fred i elva år och
under den tiden har FN deltagit i uppbyggnadsarbetet på olika sätt. Helenas uppgift har varit att bistå den
lokala polisen som mentor och rådgivare. Den första tiden jobbade hon
mest ute på fältet men under senare
delen av perioden tjänstgjorde hon
som biträdande regionchef och turlagschef.
- Säkert har det här året förändrat
mig en hel del både som människa
och yrkeskvinna. Jag trodde jag var
fri från fördomar men det fanns en
del i ryggsäcken som jag nu har gjort
mig av med. Och det är jag glad för.
Jag var nog en bra polis tidigare också men tiden i Afrika har visat vad
jag är bäst på och det är att samverka,
bilda nätverk och driva projekt. Det
hoppas jag kunna få visa nu när jag
återvänder till jobbet som brottsoffersamordnare för Gävleborgs län, säger
Helena.
Göran Bernstål

Hardreve lördag 18 maj
10-15 på Löten
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Detta händer i

Tisdag 28 maj
14.00 Ringshög Trivselträff Elisabet Andén
Britt-Marie Grims Lilian Hageleit Margareta
Sosnierz
Lördag 1 juni
18.00 Rengsjö kyrka Konsert Musikgruppen
Crem – Catrine Eriksson Lovén sång Roger
Eriksson Lovén piano, sång Eva Andersson
piano, sång Micke Karlsson saxofon
Söndag 2 juni - 1a sönd. eft. trefaldighet
14.00 Rengsjö kyrka Högmässa Lars Nilsson
Inge Wortzelius
18.00 Bollnäs kyrka Försommarkonsert
Bollnäs kyrkokör Inge Wortzelius
Söndag 9 juni - 2a sönd. eft. trefaldighet
11.00 Olandersgården, Rengsjö Gudstjänst
Sune Ek Britt-Marie Grims
Tisdag 11 juni
14.00 Ringshög Trivselträff Elisabet Andén
Britt-Marie Grims Lilian Hageleit Margareta
Sosnierz
Lördag 15 juni
18.00 Rengsjö kyrka Psalm i jazzton Christine Carlsson trombone Sofie Norling sång
Gunnar Åkerhielm piano
Söndag 16 juni - 3e sönd. eft. trefaldighet
11.00 Rengsjö kyrka Högmässa Åsa Tollén
Sandström Inge Wortzelius
Fredag 21 juni - Midsommarafton
23.00 Rengsjö kyrka Musik i sommarnatt
Folkmusikgruppen Beata Bermuda Tre
röster - Tre fioler Linnea Aall Campbell, Hanna
Andersson och Samantha Ohlanders. Elisabeth
Andén, andakt.
Lördag 22 juni - Midsommardagen
11.00 Västerby, Hembygdsbyn i Rengsjö
Gemensam gudstjänst Åsa Tollén Sandström
Eva Andersson
Söndag 23 juni - Johannes döparens dag
11.00 Kämpens, Hembygdsgården i Bollnäs
Gemensam gudstjänstMarianne Blomberg
Inge Wortzelius

Rengsjö
församling
och ett urval från

Bollnäs församling
med reservation
för ändringar.
Se Ljusnan
på fredagar för
mer information

Söndag 12 maj - Söndagen före pingst
14.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst Lars Nilsson
Tisdag 14 maj
14.00 Ringshög Trivselträff Elisabet Andén
Britt-Marie Grims Lilian Hageleit Margareta
Sosnierz
Lördag 18 maj - Pingstafton
14.00 Bollnäs kyrka Konfirmationsgudstjänst-MIA grupp 2 Lena Wängmark Linda
Wallberg Erica Stridh Roger Eriksson Lovén
Söndag 19 maj - Pingstdagen
18.00 Rengsjö församlingshus Vårsoaré
Rengsjö kyrkokör, solister, musiker
Onsdag 22 maj
17.00 Prästnäset Gudstjänst - Terminsavslutning för samtliga grupper i Bollnäs-Rengsjö
Lena Wängmark Barn & Ungdom m fl Fika,
korv, underhållning m m
Torsdag 23 maj
15.00 Karlslund Trivselträff Anna Fäst Ewa
Holmström, sista för terminen
Fredag 24 maj
15.00 Öster Trivselträff Rolf Forslin Ewa
Holmström sista för terminen
Lördag 25 maj
12.00 Rengsjö kyrka Konfirmationsgudstjänst Pilgrim-Rengsjö Åsa Tollén Sandström
Lotta Norell Ewa Holmström
Söndag 26 maj - Heliga trefaldighets dag
11.00 Bollnäs kyrka Konfirmationsgudstjänst Pilgrim-Bollnäs Åsa Tollén Sandström
Lotta Norell Ewa Holmström
18.00 Pingstkyrkan i Bollnäs Ekumenisk bön
inför Kom och se-festivalen

www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjo
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Henrik på
Uppdrag granskning
journalist med rötter i Rengsjö
Han är kollega med Janne Josefsson
och en av 40-talet medarbetare på ett
av Sveriges mest uppmärksammade
TV-program, Uppdrag Granskning.
Henrik Bergsten, 37, är född och
uppvuxen i Rengsjö men bor sedan
några år i Utby i Göteborg. Rengsjö
lämnade han i 20-årsåldern men
fortfarande är det ”hemma” för
honom.

Henrik Bergsten är en av två grävande journalister
som kommer från Rengsjö.

olika tidningar, säger Henrik med
beundran i rösten.

- Jag brukar åka till Rengsjö ett
par gånger om året och när man då
kommer uppe vid kyrkan och ser ut
över Östersjön, ja, då infinner sig
en speciell känsla. Då känns det att
man kommer hem. Det är härligt att
vara där och träffa lite gamla vänner
ibland, säger han.

Henrik är den andre grävande
journalisten med rötter i Rengsjö.
Tidigare har vi berättat om Bo
Göran Bodin som arbetar på Dagens
Eko. De båda känner varandra från
uppväxten i Rengsjö och träffades
nu senast i Göteborg när Bo
Göran belönades med Guldspaden
ännu en gång för sitt granskande
journalistarbete. Bo Göran fick också
Stora Journalistpriset 2012.

Henrik är äldste sonen till Solweig
och Anders Bergsten och har alltid
gillat att skriva. Ett påbrå som tycks
komma från faderssidan. En farbror
är också journalist och pappa Anders
har ett förflutet som litteraturkritiker.

Det är femte året som Henrik
gör på Uppdrag Gransknings
huvudredaktion i Göteborg och han
konstaterar att han hamnat på rätt
plats men det var inte alls givet från
början att han skulle bli journalist.

- Jag hade väl hört att han sysslat
med det innan jag föddes, men
att det var så omfattande hade jag
ingen aning om förrän när jag var
hemma nu i julas. Då gick jag
igenom hans klippärmar och det
var ju en betydande produktion för

- Efter att ha provat lite olika småjobb
hemomkring utbildade jag mig på de
21

forts.

forts. Henrik på Uppdag granskning

nya regler. Det väckte mycken
respons och debatt. Ett av de inslag
jag själv också är mest nöjd med.
Senast i höstas gjorde jag ett jobb om
begagnade bilar som köps upp och
exporteras till Afrika. Nu jobbar jag
som redaktör vilket innebär att jag
är med och lägger upp riktlinjerna,
komponerar programmen och styr
reportrar och fotografer. Ett arbete
som känns väldigt stimulerande men
också tufft och pressande, berättar
Henrik.

nya medierna som kom på 90-talet.
Man lärde sig programmera och göra
webbsidor bl a och utbildningen för
min del var i Karlstad. Men efter
några år kände att jag ville gå vidare
och eftersom jag är av en nyfiken
natur och tycker om att skriva så
kom jag på att jag skulle försöka mig
på journalistik. Jag sökte därför till
Journalisthögskolan i Göteborg och
kom in.
Efter en ettårig utbildning fick
han sommarjobb på NorrbottensKuriren i Luleå och fortsatte sedan
till Borås Tidning. Men så sökte
SVT i Göteborg en redaktör för sin
webbsatsning och Henrik svarade.

Som reporter på Uppdrag Granskning
förväntas man göra ett par inslag varje
säsong. Det krävs oftast lång tids
grävande arbete och faktakontrollen
är omfattande. Programmet väcker
en del kritik och stor uppmärksamhet
och därför är det viktigt att tilltron
för programmet inte naggas i kanten.
- Men det är fantastiskt roligt och jag
upplever det som ett stort privilegium
att få jobba här, säger Henrik.

- Men jag fick inte jobbet då utan
några månader senare då de ringde
och erbjöd en annan webb-tjänst
på halvtid. Jag placerades vid ett
litet skrivbord och en dator i gamla
TV-huset i Göteborg och där satt
jag och knegade på tills det dök
upp en annons om webbredaktör på
Uppdrag Gransknings redaktion.
Jag sökte och fick det. Där kom
datakunskaperna väl till pass men jag
ville återigen gå vidare och när jag
berättade det för redaktionschefen så
fick jag efter en tid jobb som reporter.
Först som researcher men sedan
även som presentatör av inslagen.
Jag gjorde bl a ett reportage om en
kvinna i Grängesberg som blev ett av
många offer för Försäkringskassans

Familjen med sambo och tre barn, 9,
8 och 5 år upptar annars den mesta
tiden när han inte jobbar men nu har
han bestämt sig för att satsa på lite
flugfiske när han ändå bor så nära
kusten och har chans att fånga en och
annan havsöring.
Göran Bernstål
Hardreve lördag 18 maj
10-15 på Löten
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ERBJUDANDE!
Bergvärme fr. 110 000:-

Inkluderar: Nibe värmepump 1226-6kw m.
180L varmvattenberedare,
140m borrhål inkl. 6m jordborrning och ingrävning
samt VVS- och elinstallation

Rengsjö-rabatt

Alla inom Rengsjö erhåller 10% rabatt på arbetskostnaden
(gäller tom. 2013-08-31)

Vi installerar även kompletta
Sol- och vedanläggningar!
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Hälsningar från USA
Det är tisdagsmorgon
och larmet är ställt
klockan 06.00.
Medan jag och min morgontrötthet
kämpar för att ta sig ur sängen, har
Julia Viklund inte gått och lagt sig
än. I höstas kunde du läsa om hur hon
vågat ta steget genom att ta sitt pick
och pack för att flytta till andra sidan
atlanten. Nu är hon tillbaka med en
rapport över läget i Kalifornien. När
jag övervunnit tröttheten och startat
datorn väntar Julia redan på mig. Los
Angeles ligger nio timmar efter Sverige. Vilket gör att när klockan slår
06.00 i Rengsjö, så är klockan 21.00
dagen innan, hos Julia och hennes
vänner i väst. Trots vår stora tidsskillnad så gör dagens teknik det möjligt
för oss att hålla en smidig konversation genom internetsidan ”facebook”.

lägenhet med allt som det innebär. Det
är första gången jag bor utan mina
föräldrar. Just nu delar jag en lägenhet
tillsammans med en tjej och tre killar som också kommer ifrån Sverige.
Även om jag ofta pratar i telefon med
mina föräldrar så gör sig hemlängtan
påmind ibland. Det är tur att jag inte
bor här helt själv för nu kan vi som delar på lägenheten hjälpa varandra och
ge stöd om det behövs, berättar Julia.
Dessutom så ser inte vinterhalvåret ut
som det gör här i Rengsjö, med meterhöga snöhögar och temperaturer
långt under minussträcket. Istället så
är det sommar året om, kanske inte
alltid shortsväder, men fortfarande
temperaturer som kan liknas med den
svenska sommaren.

När jag mötte upp Julia hemma i
hennes barndomshem, bara några få
dagar innan den stora flytten så var
det en nervös men förväntansfull tjej
som satt mittemot mig vid köksbordet. Idag har nervositeten övergått till
säkerhet och världsvana. Innan avresan kände Julia på sig att det skulle
bli många omställningar. Som att från
att i hela sitt liv ha bott i Rengsjö, nu
prova sina vingar i en stad där enbart
skolan har cirka 17 000 elever.
– Andra stora omställningar som jag
nu har erfarenhet av är att bo i en egen

Vi har väl alla sett en rad olika filmer
om collegelivet i USA. Santa Barbara
är en välkänd studentstad, speciellt för
internationella studenter. Att säga att
livet här är som det visas i filmerna
stämmer väldigt bra. Det är bland annat stor uppståndelse kring de amerikanska fotbollsmatcherna och många
olika fester. Alla aktiviteter skapar en
stor gemenskap bland alla studenter,
beskriver Julia.
Förutom vanliga skolaktiviteter har
24

hon bland annat varit på upptäcktsfärd
med sina kompisar till Grand Canyon
med ett besök i Las Vegas och Arizona som stopp på vägen dit.
En vanlig dag i Julias vardag börjar
runt klockan 08.00 då hon tar bussen
till skolan. Väl framme så väntar fem
timmar fyllt av föreläsningar och fotografering. I skolan är fotografering
hennes stora inriktning och att hon
besitter talang och skicklighet är det
ingen tvekan om. Bland annat så har
några av hennes alster visats som reklam för en av fotokurserna skolan
erbjuder.

Topp tre med USA enligt Julia
1 - Vädret
2 - Vänligheten
3 - Sist men inte minst, de låga
priserna!
Linnéa Sonevik

När jag inte går i skolan eller fixar
med läxorna så träffar jag många vänner. Här i USA är alla mer öppen än
i Sverige, vilket gör att det är lätt att
träffa nya människor och få vänner
från många olika länder, säger Julia.

Vill du läsa mer om Julias vardag på andra
sidan atlanten kan du besöka hennes blogg:
www.juliaviklund.blogg.se

Kontakta oss
för rätt fönster
till rätt pris
från några av Sveriges
ledande tillverkare.
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Skrotet gav RSK
fina extrapengar

RSK:s skrotinsamling som startade
i höstas blev en succé med många
fina pengar in till klubbkassan. Skrotinsamlingen fortsätter och klubben
hoppas att det fortfarande finns många Rengsjöbor som tar chansen att
bli av med sitt skrot.

Sven Andersson var först med att skänka skrot till RSK.

- Vi hämtar (nästan) allt men
helst ska skrotet vara så rent som
möjligt, säger skrotgeneralen Stefan
Dagh.  RSK räknar med att kunna
leverera en ny last skrot till skrotfirman i Gävle i slutet av maj månad. Vi
har en hel del insamlat material som
ligger nere vid IP. Först att skänka
skrot till RSK var Sven Andersson
i Nordanhöle och sedan ”rann det
bara på”. Många lantbrukare passade
på att rensa bort sina gamla maskiner och det är ju vi glada för, säger
Stefan. Du som har skrot att skänka
till RSK kan ta kontakt med Stefan
Dagh på telefon 070-290 59 15.  

RSK har inte bara skrotinsamling på
programmet i sommar. Redan lördag
18 maj arrangerar klubben Sponsorloppet i samband med Hardreve i
Löten. Start klockan 11.00. Lite längre fram, 24-28 juni, är det dags för
populära Landslagets Fotbollsskola
på IP för barn och ungdomar. Och 24
augusti blir det Fotbollens Dag med
som vanligt massor av aktiviteter
med anknytning till fotboll. Samma
dag spelar a-laget mot IFK Timrå
(nytt lag för serien) klockan 16.00
Sven-Anders Eriksson

RSK:s hemmamatcher
18/5 RSK- Falu FK 15.00 Ev Solosen
6/6 RSK-Valbo FF 15.00
19/6 RSK- Korsnäs IF FK 14.00
27/7 RSK-IFK Sundsvall 16.00
7/8 RSK-Hille IF 19.00
17/8 RSK-Kungsgårdens SK 16.00
24/8 RSK-IFK Timrå 16.00.
7/9 Fotbollens Dag RSK-Söderhamns FF 16.00
21/9 RSK-Stöde IF 16.00
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Lilian
ny handlare
i Löten
Tisdagen den 2 april tog Lilian
Edström över Lötens handel
efter Nicklas Fredriksson.
Glada välkomstord och blomsterbuketter vid öppnandet, från Rengsjö hembygdsförening och Rengsjö
Framtid, värmde en rörd och tacksam
nybakad lanthandlare.

Ingvar Ingeroth från Rengsjö Framtid
välkomnar Lilian Edström som ny lanthandlare i Rengsjö

och barnbarn engageras också i
familjeföretaget Lötens handel.

Viktigt att vi handlar

- Det har varit en intensiv första
vecka med långa dagar, för att komma in i allt. Det är en spännande utmaning och jag har en bra känsla,
säger Lilian när vi träffas i första
söndagsruschen.

Lilian är optimistisk och inte rädd
för att jobba. Hon ser ljust på Lötens
framtid. Men det gäller att vi som bor
i Rengsjö handlar på Löten, om butiken ska bära sig på sikt. Och hon
vill gärna slå hål på en myt.

Ett sötare Löten

- Ofta tror man att varor är dyrare i
lanthandeln. Men när jag synat sortimentet ordentligt ser jag att många
varor faktiskt är billigare här än i
stan, menar Lilian.

Till att börja med löper det mesta på
som tidigare, med samma öppettider.
Lilian vill växa in i sin roll, innan
hon ser om något kan förbättras. Men
visst blir Lötens handel lite sötare,
med erfarenhet från 14 år med konditori Krokanen. Det blir ett par bord
för att fika i butiken. Och brödhyllan
har utökats med smaskiga fikabröd.

Nu väntar en spännande vår. Och vi
hoppas på en riktigt solig sommar.
Sol och bad vid Skidtjärn ger Löten
ökad sommaromsättning, och då är
det bra med fikabröd i butikshyllorna. Många besökare till hembygdsföreningens aktiviteter i Västerby är
också en viktig pusselbit, där Lötens
handel levererar råvaror.

I skrivande stund funderar Lilian på
om hon kan flytta hit sin verksamhet från Bollebageriet i Björktjära,
det återstår en del förhandling med
hyresvärden. Bageriet driver hon tillsammans med dottern. Lilians syster

Pernilla Söderquist
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Tänk , att
det finns två

sådana jättecypresser i Rengsjö, det
visste jag inte!
Inte förrän jag hade stämt möte med
Janusz Lipinski vid gamla lärarbostaden nedanför Rengsjö kyrka.
Jag hade fått ett tips om att han, som
låtit renovera detta hus så fint, var en
intressant person att få intervjua.
Nu var inte husrenoveringen vårt huvudsakliga samtalsämne utan Janusz’ arbete för ”I M” - Individuell Människohjälp. En ”non-profit organisation”
vars frimärkstjänst jag själv skickat
urrivna frimärken till i snart 30 år, eftersom jag bara inte kan slänga dem.
Janusz egen historia är samtida europeisk och på många sätt sorglig.
Hans far var den ende i sin polskjudiska familj som överlevde utrotningslägren. Han fick politisk asyl och kom
till Sverige med sin familj 1971, när
snaran hade dragits åt kring judarna
i Polen än en gång. Och här blev de
kvar, och Janusz utbildade sig till
sjuksköterska inom psykiatrin.

Janusz och två cypresser som ger en fläkt av Södern!

Med denna bakgrund i hjälpverksamhet arbetar Janusz sedan 1998 i I M,
som firar 75-års-jubileum i år. Brita
Holmström, en starkt troende kvinna
– gift med Folke Holmström som var
teologilektor vid Lunds universitet –
startade organisationen 1938 för att
hjälpa människor i nöd, och den har
sedan fortsatt att utvecklas vidare.

Många resor har det blivit under åren
tillsammans med sambon Elisabet,
sjuksköterska även hon. De verkar
ha tagit sig igenom hela Central- och
Sydamerika i olika perioder! Janusz
blev sedan anställd av Lions’ Göteborgsklubb för att utveckla deras
hjälpverksamhet i Guatemala på en
ort där svält rådde och det var hög
barnadödlighet.

Hela tiden har man arbetat för en rättvis och medmänsklig värld, för att
synliggöra och bekämpa fattigdom
och utanförskap. Man ger hjälp till
självhjälp, bedriver internationellt
utvecklingsarbete och humanitärt
bistånd, samt socialt arbete i Sverige. Man skriver under på principen
Rättvis handel, och tillhör World Fair
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Trade Organization. (mer om det på
www.manniskohjalp.se och www.imfairtrade.se).

Passa på att uppdatera din
diesel- eller bensinbil,
nu till kanonpris!

I Sverige har man flera butiker, och
man arbetar med integrationsarbete,
bland annat läxhjälp för ensamkommande flyktingbarn. Men den stora
internationella uppgiften – och det
är här som Janusz numera arbetar
som handläggare med möjlighet att
resa ut och besöka verksamheterna – det är att stödja och utveckla
lokal, miljömässigt riktig hantverksproduktion under rättvisa villkor
för dem som arbetar. Janusz kommer
framför allt den närmaste tiden att
besöka småproducenter i Indien, Nepal och Salvador. I Salvador har han
själv initierat ett kaffeodlarprojekt.
Det handlar både om att kunna sälja
varor hos oss och om att stödja en
lokal marknad med ett bra sortiment
till bra priser, och få konsumenterna där att uppskatta rättvise- och
miljöperspektivet, ett pedagogiskt
uppdrag faktiskt.
Vilka är då Janusz’ band med Rengsjö? Jo, Elisabets föräldrar bosatte
sig i Rengsjö och hon och Janusz har
rest hit upp från södra Sverige i 30
år nu, och räknar med att kunna pensionera sig här så småningom, om i
lärarbostaden eller annorstädes, det
får väl framtiden utvisa. Själv känner
jag ändå att jag får lov att följa I M:s
verksamhet lite bättre i framtiden!
Christina Berg-Tylöskog

Vi är auktoriserad
återförsäljare för
produkterna.

0278-667 039
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