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Redaktörn har ordet
Tänk att vi redan är inne på det sjunde
året med Rengsjöbladet och Rengsjö
Framtid. Så snabbt tiden går. Det
känns som det var igår vi samlades
i IOGT-lokalen och pratade fram de
första konturerna till en byaförening.
Vad har då egentligen hänt under
dom här åren? Blev det som vi hade
tänkt? Har det varit någon mening
med ytterligare en förening?
Jag tycker nog att föreningen
sakteligen har växt sig in i de flesta
människors medvetande och nog
har den åstadkommit en hel del.
Kanske hade vi förväntat oss ett än
större engagemang och kanske hade
vi hoppats på att kunna uträtta ännu
mer men det är väl så med ideellt
arbete att det måste få ta tid och det
går liksom i vågor hela tiden. Jag
tycker mig i alla fall märka att vi
vunnit respekt och förtroende inte
bara bland oss härhemma utan också
utanför sockengränsen. Det talas om
Rengsjö med lite avund i rösten och
vi beskrivs som en plats där det alltid
händer något.
Nu är det inte bara Rengsjö
Framtids förtjänst. Vi har ju flera
aktiva föreningar här som gör ett
fantastiskt arbete. Jag tänker på
Sportklubben, Hembygdsföreningen,
Skoterklubben, Fiskevårdsföreningen,
Rengsjöhästen, byaföreningarna i
Glösbo och Höle för att nu nämna

några. Det är ju fantastiskt att en så
liten ort år efter år har ett div 3-lag
i fotboll. Ett Gammelmormors i
Västerby som låter tala om sig i vida
kretsar, fritidsfiskare som söker sig
året runt till våra sjöar, skoteråkare
som lockas hit av fantastiska leder
och en stor skoterträff . För att inte
tala om det lilla kultursällskapet
som varje sommar överraskar med
spännande musikgäster osv.
Slår man ihop styrkan i dessa
föreningar så förstår man att det bli
ett resultat som ger eko långt utanför
Rengsjös gränser. Och det är precis det
vi håller på att göra nu. Föreningarna
har gått samman i något som vi kallar
Samverkansgruppen. Vi ska helt
enkelt jobba ihop i alla föreningar för
att åstadkomma ett ännu starkare och
mer uppmärksammat Rengsjö. Vi
har redan bestämt oss för att hjälpas
åt så att vi får en snyggare och mer
tilltalande samlingslokal genom att
lägga gemensamma resurser på RSKlokalen. Vi sätter upp en gemensam
anslagstavla i centrum och vi
förbättrar hemsidan rengsjo.se med
bl a en kalender så vi vet vad som
händer i bygden månad för månad.
Vi kan också tänka oss att hålla en
vaktmästare ihop som klipper gräset
inte bara på fotbollsplan utan också
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forts.

i Västerby, Sedwallsparken och vid
Skidtjärnsbadet. Kanske skulle vi
också kunna anlita en revisionsfirma
som sköter alla föreningars ekonomi.
Det finns en hel rad av olika saker
som vi kan hjälpas åt med och på så
sätt åstadkomma ett ännu hetare och
mer eftertraktat Rengsjö.
Vi har bestämt att vi ska hålla två
möten om året – ett i januari då vi
pratar oss samman vad vi ska göra
under vår och sommar – och ett
möte under hösten då vi bestämmer
vinteraktiviteterna.
Genom att visa för omvärlden att
vi samarbetar så är jag säker på
att vi också har större chanser att
få ekonomiska bidrag till olika
gemensamma projekt. Sedan är
det ju också så att när fler hjärnor i
olika verksamheter slår sig ihop så
blir idéflödet rikligare. Jag hoppas
det kommer att synas och höras
framöver.
Men för att återvända till den egna
föreningen så är det ju så att vi jobbar
i olika arbetsgrupper och där finns
det plats för många fler intressenter.
De grupper som är verksamma för
närvarande är Media som ägnar
sig åt Rengsjöbladet och hemsidan
rengsjo.se.
Ungdomsgruppen
har
varje
torsdagkväll
ett
ungdomscafé
i RSK-lokalen. Nu har även
en juniorverksamhet startat i
bygdegården i V Höle.
Centrum som koncentrerar sig
på att hålla snyggt och bygga ut

Sedwallsparken, campingplatsen och
Midnäspiren.
Hardreve är en grupp som jobbar
med vår och höstmarknaden och
strävar efter att framförallt göra
vårmarknaden större.
Lötens Framtid är som namnet
antyder en arbetsgrupp som försöker
rädda lanthandeln kvar.
Grannsamverkan heter gruppen
som har till uppgift att hålla oss
underrättade om stölder och
skadegörelse och försöka motverka
detta.
Vi har också försökt starta både en
manlig och kvinnlig företagargrupp
men där har vi misslyckats. Intresset
från företagarhåll har visat sig vara
alldeles för dåligt.
På önskelistan finns en Nöjesgrupp
som ska se till att det kontinuerligt
händer roliga saker i Rengsjö
t
ex
musikunderhållning
i
Sedwallsparken där vi har en mobil
utescen, musikunderhållning eller
film o berättarkvällar vintertid i
någon av våra samlingslokaler.
Ja, det finns hur mycket som helst
som vi kan göra för att bli ännu
bättre. Så har du en idé du brinner
för samla ihop några likasinnade
och starta en arbetsgrupp inom
Rengsjö Framtid. Eller gå med i
någon av våra befintliga grupper. Att
jobba ideellt är berikande för själen
eftersom lönen för mödan är att man
mår mycket bättre.
Göran Bernstål
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Barn
i församlingshuset

Lötens Handel

stoppas från 30-tal varor!
Det är minsann inte lätt att vara
lanthandlare. Det har Lilian Edström
och hennes personal på Lötens Handel
fått erfara. Vid flera tillfällen har
affären nekats köpa nödvändiga varor
från de större grossisterna. Totalt 28
varor har blivit låsta på detta sätt för
Lötens Handel.
Orsaken är att butiken är för liten. De
större livsmedelsbutikerna som köper
in mer och större partier kan stoppa
leveranser till de mindre butikerna och
på så sätt slippa konkurrens.
Det märkliga är att den egna
butikskedjan Handlarn behandlar
Lötens på samma sätt.

Förvisso föds det en hel del barn i
Rengsjö tänker jag när jag möter 10
barn, från nyfödda och uppåt, och deras
mammor i Rengsjö församlingshus
övervåning. Sedan i höstas träffas
man här varje helgfri onsdag mellan
klockan 9 och 11 fram till 4 juni.
På det fasta programmet står en
sångstund. Att det finns sångglädje och
kompetens bland dem kunde jag själv
höra vid mitt besök i mitten av mars.
Barnen spelar på rytminstrument - små
marrakas - till sångerna. En annan fast
punkt är ett litet mellanmål. Var och en
med småbarn är välkommen. Det finns
gott om leksaker, till exempel ett trätåg
och kubformade kuddar som bl.a. kan
fungera som byggklotsar. Gruppen,
som växlar lite från gång till gång,
stöds av Sedvallsfonden. Sök gruppen
Rengsjöbarn på Facebook. Till hösten
fortsätter troligen verksamheten i
kyrkans regi, med församlingsassistent
Kicki Hägglund.

– Det här är osunt och gör att vi
tappar kunder. Om en vara inte finns
i vår butik måste man inhandla den i
stan och då köper kunden självfallet
resten där också, säger Lilian som
nu tagit kontakt med Ica Nära för att
höra om de är mera intresserade av att
leverera varor till Lötens Handel.

Rengsjö pizzeria erbjuder

Pizzor nr 1-9 55:-, nr 10-19 60:- nr 20-35 70:Kebab-tallrik/rulle 70:- Grillbiff 70:Lövbit 70:- Sallader 70:Hamburgertallrik 90g 60:- 150g 70:-

Helgerbjudande

Plankstek inkl. öl 50cl 150:-

Åke Tylöskog

Filé Oscar inkl. öl 50cl 130:-

Vid servering tillkommer det 10kr för alla maträtter

Rengsjö församlingshus finns för alla
Rengsjöbor för möten, sammankomster mm.
Monica Westberg sköter bokningarna, ring
henne på 0278-665 513 eller 070-695 23 36

Öppettider

Tis-tors kl 15-19.30 Fre-lör kl 12-22
Sön kl 12-20
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Behövde något på väggarna
– då började han måla tavlor

Han är känd som
duktig elektriker
och en skicklig
speleman på dragspel.
Men Anders Wigren,
65, i Svedja har
också en annan,
”okänd”, sida.
Han målar tavlor.
Mängder av tavlor.

Danne och Johanna med en del av lastbilsparken
i bakgrunden. Med denna satsning och nästan bara
Rengsjöbor på lönelistan har de lyckats
slå sig in i den tuffa i åkeribranschen.
I den fd ladugårdsbyggnaden har Anders skapat en egen ateljé
och där växer mängder av nya tavlor fram. Här har han funnit
en meningsfylld tillvaro i pensionärslivet.

- Jag har nog omkring 150 stycken
nu, säger han och visar runt i Per
Albin-torpet där väggarna överallt
är klädda med egenproducerade
oljemålningar. De flesta med motiv
från olika platser i Rengsjö men även
från besök på andra mer avlägsna
ställen.

förändrar en grå verklighet till en
levnadsglad idyll. Och så är det en
bekräftelse för en själv att man kan
åstadkomma något, förklarar han.
Det var faktiskt en utflyttad
Rengsjöbo som en gång i tiden fick
honom att falla för målandet. Då
bodde Anders i Järbo dit många
arbetslösa från Hälsingland på
40-talet sökte sig för att få jobb. Så
var det med Anders far som flyttat
dit från Trönö och grannen Gunnar
Nordfeldt kom från Rengsjö, båda
lockade av jobb på yllefabriken.
Gunnar roade sig på fritiden med att
måla tavlor och det var något som
fascinerade unge Anders.

I den lilla ladugårdsdelen hemma
på torpet har han inrett både
utställningslokal och ateljé. Båda
fyllda till brädden av målningar varav
de flesta kommit till under senare år.
-Men jag har bara sålt en enda hittills,
säger han försynt och tillägger att det
inte är därför som han målar. Han
gör det för att det är så himla roligt
och det passar så bra ihop med hans
andra intresse som är musik.

- Ja, det var nog hans målande som
en gång väckte mitt intresse. När jag
sedan i början på 70-talet flyttade till

-Man mår bra av att se hur färgerna
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egen lägenhet hade jag inga tavlor
på väggarna så då köpte jag en
målarlåda på Clas Ohlssons och satte
igång att måla.

Hela tiden har han flera olika tavlor
på gång. De som han inte blir nöjd
med ställer han åt sidan för att så
småningom ta upp dem igen och
arbeta om dem. Han kan sitta i timmar
i sin målarfåtölj och på avstånd
fundera över färgval och nyanser.

Men sedan kom resejobb och
familjeliv emellan och det blev ett
långt uppehåll med måleriet. Inte
förrän han träffat Sonja från Bollnäs
och de flyttat tillsammans i huset
i Svedja. Då gick han en ABF-kurs
och började lite försiktigt ta tag i
penslarna igen men det var först
2009 som det tog fart på allvar.

- Ja ibland tar det tid innan jag får till
dem så att jag blir nöjd och blir jag
ändå inte det då kasserar jag tavlan,
säger han.
Han har aldrig haft någon utställning
annat än den som nu finns i den gamla
ladugården. Och de få tavlor som han
lämnat ifrån sig har gått som gåvor
till den närmaste bekantskapskretsen.
Men nu öppnar han upp ateljédörren
under Öppet-Husdagen den 11 maj
för att visa vad han åstadkommit.
Och kanske också sälja en och annan
tavla.

- Då drabbades jag av sjukdom och
tvingades göra mig av med elfirman.
Jag rensade ut lagret och gjorde om
det till ateljé. På så sätt fick jag en
egen plats att gå till. Där är allt hela
tiden uppställt och klart. Det är bara
att sätta igång och måla och det gör
jag numera nästan varje dag, säger
han.

Göran Bernstål

En ny tavla med
nostalgisk känsla
växer fram på Anders
duk. Djur och natur
återspeglar fler av
hans intressen.
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Hästallergiska Sigrid
tog första SM-guldet

De skulle ta det som en kul
grej. Åka till SM-tävlingarna
i Skövde och bara visa upp
den vackra ponnyn.
Men det slutade med
att familjens hästtokiga dotter
Sigrid, 12 år, kom hem med det
första SM-guldet till sin förening
Rengsjöhästen.
- Jo, det var kul, säger hon och
avslöjar samtidigt att hon nu tänker
satsa ännu mer på hopptävlingar för
det här med SM-guld har förstås gett
mersmak.
Mamma Annica ler stolt i bakgrunden. Det är hon som svarar för
markservicen på den egna hästgården
i Österböle som hyser fyra hästar.
Två är Sigrids, en 11-åriga lillasyster
Agnes och så har mamma också en.
För det är ju så att hästflickor är födda
av en hästflicka och Annica har haft
häst så länge hon kan minnas.
- Men jag har inte pådyvlat flickorna
mitt hästintresse, bedyrar hon. Det
har kommit av sig självt. Men det är
klart att finns det häst i hemmet så
kommer väl intresset. Sigrid har nog
ridit sen hon kunde gå.
Det var i november förra året
som inomhus-SM för ungponnys
avgjordes i Skövde och Sigrid ställde
upp i klassen för 5-åriga B-ponnys.
Men inte med sin egen häst Allis utan
med den inlånade ponnyn Fortuna.

Sigrid tillsammans med C-ponnyn Quarry Pearl Jam
som nu blir den nya tävlingskamraten.
Mamma Annica är som vanligt med och stöttar.

Den ägs delvis av Sigrids tränare
Maggan Håkansson i Hällbo och hon
tyckte att tuffa Sigrid var lämpad att
tygla den lite ostyriga hästen. Trots att
de båda tidigare gjort en förskräcklig
vurpa när det blev någon miss i ett
hinder. Sigrid klarade sig oskadd och
satt bara någon dag senare i sadeln
igen och hästen hade bara fått ett litet
skrubbsår på ett knä.
Därför tänkte de bara visa upp sig
på tävlingsarenan, berättar Annica
men då hade den övriga familjen inte
räknat med Sigrid. Hon ville förstås
tävla och det gjorde hon med besked.
Nollade samtliga rundor och vid
omhoppningen var Annica så nervös
att hon knappt vågade titta. Men
Sigrid var lugnet själv. Nollade än
en gång och bärgade SM-guldet till
Rengsjö.
- Alla undrade förstås vart Rengsjö
låg så då fick jag förklara att det är en
liten plats som ligger mellan Bollnäs
och Söderhamn i Hälsingland, säger
Sigrid och skrattar.
Hon har sedan dess fyllt 13 och
löst tävlingslicens genom Bollnäs
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Ridsällskap. Hon går sista året i
Rengsjöskolan och både hon och
mamma fortsätter som medlemmar
i Rengsjöhästen. Men de flesta av
hennes ridkompisar bor i Bollnäs och
där finns också ridhus att träna i. Det
är sista året hon får tävla på B-ponny.
Därför har hon nu också skaffat sig
en C-ponny, 6-åriga Quarry Pearl
Jam, en import från Irland och som
är tänkt att bli Sigrids tävlingskompis
i fortsättningen.
- Självklart ska jag försöka kvala in
till inomhus-SM igen, säger hon och
berättar att hon numera trappat ned
på fotbollen och koncentrerar sig
mera på hästhoppning. Något som
tar mycket av hennes tid eftersom
hästarna ska ridas varje dag.
- Men det är bara kul, förklarar hon
och växlar om från ridturen med
Allis, som hon haft i hela sju år, till det
helvita nytillskottet Quarry Pearl Jam.
Och mamma Annica stöttar så gärna
hennes intresse även om stallmiljön
och samvaron med hästarna kanse
inte är den bästa tänkbara för Sigrid.

B-ponnyn Allis har varit Sigrids bästa kamrat i sju år
men snart måste de skiljas eftersom Sigrid
blir för gammal att tävla med henne.

- Hon besväras faktiskt både av
astma och pälsdjursallergi. Ett tag
hade hon så höga värden att hon
egentligen inte borde kunna stå på
benen. Men hennes grundkondition
är bra och på sista tiden tycker jag
att allergibesvären har blivit något
lindrigare. Åtminstone när det gäller
hästallergin, konstaterar mamma och
Sigrid nickar instämmande.
Göran Bernstål

Vem ska få
årets hare?

som uppmärksammat Rengsjö.
Vinnare av Rengsjöharen förra året
var skaparen och ägarinnan till Majas
Café & Presenter, Mary-Ann Sörlin.
Vem som blir årets mottagare av
”haren” är det ni rengsjöbor som
avgör. Skicka in era förslag till juryn
som består av Gunnar Jonsson i
Glösbo, Göran Bratt i Broddböle och
Ragnar Jonsson i Svedja.

För 28:e gången ska Rengsjöharen,
alltid i Hembygdföreningens regi,
delas ut under Rengsjöfesten 13
juli, och nu vill juryn få in förslag
på olika kandidater. Den som får
det här speciella priset ska ha gjort
något bra för Rengsjö och dess
invånare eller åstadkommit något
9
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Vi gratulerar förra numrets
vinnare av korsordet!
Ingamaj & Einar Evertsson

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.se@gmail.com
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När är vi inte på väg?
Jag tänker att en av de största
utmaningarna vi har är att vara
här och nu, att vara närvarande
där vi befinner oss, just nu.
Är jag inte på väg bokstavligt så är
jag det kanske ändå i tanken. Är på
ett ställe och vet att om en timme
kommer jag att vara där eller där och
plötsligt så försvinner fokus på att
vara där jag är.
Vi springer på i det som vi ska göra,
i det vi förväntas vara och ibland så
förlorar vi oss själva i allt detta.
Då är det viktigt att det kommer
tendenser som inte vill allt detta, som
vill något annat och som eftersträvar
långsamhetens lov.

Vy från vandringsleden

Att vara pilgrim är en av dessa
tendenser. Att göra den yttre
vandringen för att i efterhand inse
och lite förstå att man även gör en
inre sådan. Dag Hammarskjöld skrev
i sin samling ”Vägmärken” att ”den
längsta resan är resan inåt” och det
är så sant. Jag kan ta mig över hela
världen och upptäcka saker, språk
och kulturer men inom mig finns
kanske outforskade delar hela livet?

Han gjorde sin resa på cykel och jag
kom ihåg hur imponerad jag var över
hur långt han skulle cykla och hur lite
han hade med sig. Han tog fram sitt
pilgrimspass och ville ha en stämpel
i det. Jag fattade ingenting men den
kvällen så hade han väckt något till
liv inom mig.
Åtta år senare kom jag äntligen
iväg ... och jag är så glad och tacksam
att jag kom iväg. En av de mesta
makalösa ting jag faktiskt gjort och
fortfarande gör.

För 14 år sedan fick jag höra talas om
pilgrimsvandringen till Santiago de
Compostela för första gången. Tack
vare Mattias från Härnösand så har
jag funnit en lisa för själen. Ett sätt
att något försöka vara närvarande.

Det finns flera vägar till Santiago
de Compostela men den kanske
vanligaste vägen är den franska
12

vägen. Den är ungefär 80 mil lång
och går från en liten ort i Frankrike
över Pyrenéerna in i Spanien och
fortsätter genom olika terränger
och odlingsområden, genom byar
och större städer. Här går du genom
byar som O Cebreiro, Arzua, Punte
la Reina och andra ställen du aldrig
trodde ens existerade. Norra Spanien
är oerhört vackert och bjuder dig
stigar genom vinodlingar, majsfält
och eucalyptusskogar. Om någon
talat om för dig att du skulle besöka
en kyrka med en liten hönsgård uppe
vid orgelläktaren hade du aldrig trott
det...

När man närmar sig Santiago de Compostela går
vi längs majsfälten och träffar på dessa märkliga
byggnader, majskornslador.

tex. Bekymmerslöshet är ett annat
och det handlar ju inte om att slippa
bekymmer utan mera om hur man
kan tänka för att de inte ska ta över i
livet. Här på leden känner vi varandra
fast vi inte alls känner varandra och
känslan av gemenskap är oerhörd.
Samtidigt får du röra på kroppen och
känna hur slut den är efter en dags
vandring. Efter en natts återhämtning
är den redo igen ...

Det och så mycket mer tar du med
dig hem igen och när du berättar så
ser du och hör andras längtan att göra
samma sak. Jag vill då säga; har du
en minsta tanke om detta så ge dig
iväg. Du ångrar dig inte! Jag lovar.

Att vara en vandrare på denna led
är ett sätt att leva. Du kämpar och
strävar både med det yttre och det
inre. Det är en stundtals mödosam
väg och en liten bit på vägen när
den gäller den där resan inåt. När du
kommer hem igen så är du en
erfarenhet rikare och du vet
vad du måste göra – du måste
återvända!
Ha en fin livsvandring alla
medvandrare i livet!

Vandringen är en ständig övning i
tillit, i att öva närvaron där du går för
tillfället. Frihet är en av pilgrimens
nyckelord och det är en frihet på
olika sätt att gå här. Det kan handla
om frihet från ägodelar och saker

Åsa Tollén Sandström
En pilgrim på hög höjd 16 mil från
Santiago. Byn heter O Cebreiro.
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Holländskor sätter fart på Höle
Tänk att det skulle bli två
holländskor som samlade Hörs
jäntor!
En gång i månaden händer det
spännande saker i Höle bygdegård.
Damklubben Hörs jäntor har provat på
taktil massage, hemslöjd, barbeque,
att binda kransar och lövrosor, och
att göra chokladpraliner.
- Alla i gruppen bidrar med sin
kunskap och sin talang. Det är också
trevligt att bara träffas och prata,
berättar holländskorna Ria van der
Weiden och Barbara de Rooy som
startat damklubben.

Barbara de Rooy och Ria van der Weiden som
startat damklubben.

För att komma in på arbetsmarknaden
tog de svensklektioner och skolade
om sig till undersköterskor. Barbara
arbetar idag med ensamkommande
flyktingbarn i Arbrå. Hon arbetade
med liknande verksamhet som
socionom i Holland.

När Rengsjöbladet kommer på
besök är det visning av vårmode.
Bygdegårdens parkering är smockfull
och inne i bygdegården letar
arrangörerna fler stolar. Några herrar
har letat sig hit, annars är lokalen full
av modesugna damer. Hörs jäntor
fixar biffen själva - eller hembakta
kakor i det här fallet. Modellar gör
de också med bravur. Stolta, vackra
kvinnor från trettio till sjuttio visar
kläder från två bollnäsföretag.

- Jag får ett jättebra slut på arbetslivet
här, det är mer personal och mindre
stress än i Holland, menar Barbara.
Ria och Jan van der Weiden flyttade hit
som pensionärer 2011. De hade också
semestrat i Sverige innan och hittade
sitt hem på Blocket. En bekant kollade
in huset innan de satte sig på planet hit.
- När vi kom hit till Höle blev vi
förälskade. Vi känner oss så varmt
välkomnade i byn. Det är som en
svensk saga, säger Ria.
Två holländskor i samma lilla by
hittar förstås varandra. Hösten 2011

Men hur blev det en damklubb i
Höle? Och hur hamnade våra två
holländskor här?
Barbara och Ronnie de Rooy köpte
hus i Västra Höle redan 2004. De
hade semestrat i Sverige flera gånger
och ville flytta från Holland till ett
land med liknande socialt system.
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Årets vårmode visas
av bl a Barbro Svedén

bjöd Ria och Barbara
grannarna till gemensam
födelsedagsfest.
Då
planterade de sin idé om
en damklubb.
- Herrarna hade ju redan
sin klubb med pimpelfiske
och jympa, så vi tyckte det
var dags att samla damerna, menar
Ria och Barbara.

Läs om aktuella händelser
i Rengsjö

Och damerna var inte sena att
haka på. Ett tjugotal deltagare ses
månadsvis. I vår testar de att starta en
Qigonggrupp. Hörs jäntor vill gärna
ordna fler evenemang och aktiviteter
framöver.

www.rengsjo.se

1941: Hölesjöns is låg till midsommar
I år blev större delen av Hölesjön isfri
i mitten av mars och det är tidigare
än vad nu levande personer varit med
om. Dock finns det motpoler till detta i
gångna tider.
Den 7 april 1933 färdigställde Olof
Olsson – Jonjönsbonn – ett båthus på
sina ägor nere vid Hölesjön. Båthuset
blev, som de flesta andra sådana,
anfrätt av tidens tand och rasade så
småningom samman.
I början av 1990-talet förvärvades
bostadsfastigheten Jonjöns av makarna
Bernice och Staffan Söderman. När de
tog rätt på resterna av båthuset fann
de att någon på en kvarvarande gavel
noterat de datum isen gick av Hölesjön
alla år från 1934 till 1948. Denne

någon var förmodligen ovannämnde
Jonjönsbonn, som även var min
morfar, och som gick ur tiden 1952.
Det visar sig att sjön “sköljde” i slutet
av april – början maj med undantag för
de iskalla krigsåren i slutet av 1930
– början av 40-talet. Under perioden
1938-1942, gick inte isen något år,
av sjön förrän under juni med kulmen
1941 då isen försvann först den 19 juni,
alltså några dagar före midsommar och
hela tre månader senare än i år! Om vi
dessutom betänker att det då var svåra
kristider med ransoneringar och brist
på bränsle så kanske vi får lite lättare
att uppskatta det samhälle vi lever i
idag.
Seth Roos
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Hela helgen i hela Rengsjö
Lördag 10 maj kl 10-15

Vårmarknaden Hardreve i Rengsjö centrum
med försäljning, lotterier, överaskningar, underhållning
Det blir förstås försäljning av kolbullar,
korv, kaffe mm. Dessutom kommer den
nya anslagstavlan, som gjorts av Ängbo
Såg & Träprodukter, att invigas.
På privat initiativ pågår under
eftermiddagen och kvällen en matstafett
som avslutas i RSK-lokalen med en
gemensam träff efter allt ätande.
Under söndagen blir det konstrunda
och Öppet Hus på ett 15-tal ställen i
Rengsjö. Till höger finns en kartskiss
som visar alla deltagare och vad de vill
visa upp. De som deltar är Marianne Ahl
i Svedja med målningar och keramik,
Anders Wigren också i Svedja med
målade tavlor, Nygården i Östra Höle
som visar upp sin Hälsingegård och
har loppis, Lasse Stensson i Tjyvsten
som säljer egen honung, Roger Thyr
i Flankbacken visar sina fantastiska
modellbilar i trä, Majas Café & Presenter,
Berits Bod intill kyrkan som har
förädlade bär och grönsaker samt textilt
hantverk, Västerby Hälsingegårdar
håller vävstugan öppen, Sonja From i
Fromskroken har målade tavlor, Lötens
lanthandel, Backans Timmerhusfabrik,
Ohlandersgården visar sitt STFvandrarhem och där finns också Birgitta
Svanberg med sina väskor och broderier,
Glösbo Möbel med sina heminredningar,
Bojäntans fäbod säljer ost och visar
getter och killingar, även loppis och
slutligen öppnar Uno Eriksson och hans
fru Gun Linzie upp sitt gamla soldattorp

Vårmarknad och
Öppet Hus vill
locka till besök
i Rengsjö
Det blir en riktig höjdarhelg i Rengsjö
lördag och söndag 10-11 maj.
På lördagen den årliga vårmarknaden
Hardreve som bjuder på fler försäljare
än tidigare, uppvisningar, tävlingar,
underhållning. Och så förstås RSK:s
populära sponsorslopp som börjar kl
11.30 och pågår ungefär en timme. Kl
15.00 är det sedan div 3 fotboll med
Rengsjö på ena sidan och Sunds IF på
den andra, matchen spelas på Solrosens
IP inne i Bollnäs.
Men marknaden får ingen missa. Den
öppnar redan kl 10 och stänger kl 15.
Som vanligt är det Rengsjö Framtid som
arrangerar och ni som ännu inte köpt
lotter i det stora marknadslotteriet bör
skynda er. Ett vedlass värt 10.000 kr
skänkt av Holmen står som första pris.
Dessutom är det många andra priser
som skänkts av Majas Café & Presenter,
Glösbo Möbel, Växbo Lin, Lötens
Handel, Ringshögs restaurang, MW:s
mat, Bojäntans och Lasse Stenssons
honung. Dragningen förrättas på
marknaden.
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Hela helgen i hela Rengsjö
Söndag 11 maj kl 11-17

Öppet hus och konstrunda i Rengsjö

1 Marianne Ahl, målningar, keramik
2 Anders Wigren, målade tavlor
3 Nygården, boende på Hälsingegård,
loppis
4 Lasse Stensson, försäljning av egen
honung
5 Roger Thyr, modellbilar i trä
6 Majas, Café & presenter
7 Västerby Hälsingegårdar, Vävstugan
är öppen
8 Sonja From, målade tavlor
9 Berits bod, förädlade bär & grönsaker,
textilt hantverk
10 Lötens lanthandel
11 Backans Timmerhusfabrik
12 Marknadsplats under lördagen
13 Olandersgården, STF-vandrarhem
Birgittas väskor & broderier
14 Glösbo Möbel
15 Bojäntans, getost, djur & loppis
16 Glans soldattorp, hantverk & konst

i Nordanhöle där de visar både hantverk
och konst.
Det blir en spännande rundresa i
vårfagra Rengsjö som börjar kl 11 och
slutar kl 17. Välkommen!

En av många som visar upp sina alster under Öppet
Hus-dagen är Roger Thyr som har gjort flera nya
modellbilar i trä.
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Från kyrkbacken – Åsa Tollén Sandström

Hej på er!

Kanske tog vi ut våren i förskott
detta år?
Många hade satt in snöskyfflarna och
satt på sommardäck. Så kom bakslaget
med kyla och snö igen. Mitt i allt detta
så kom ändå vårtecknen och vi förstod
att det var nära.
Våren, en tid att vara i.
En del sätter fröer, påtar i jorden
och andra går långa promenader i
vårsolens glans.
Jag tycker om våren men vet att det
finns de som föredrar hösten. Det är
väl tur och härligt att vi alla är olika?
Kanske handlar det om allt det där nya
gröna skira...

det nya spirande livet, det som inger
hopp inne i mig varje vår. Jag följer
min lilla hängsälg från köksfönstret
och ser processen och faserna det går
igenom. Men varje vår är det ändå
livet som segrar och det knoppar och
blir grönt igen. Något att vara glad och
tacksam för!
Ha nu en fin vår och sommar på er alla!
Kram, Åsa

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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Rengsjös fiskevatten lockar fler
besökare
Så här ett par
månader in
på 2014 kan
Rengsjö FVOF
se tillbaka på
ett 2013 som
innehöll många
spännande fisketurer, sålda fiskekort till långväga
besökare och många intressanta
möten med fiskare.

Ett rejält vindskydd har timrats upp vid
Fjällmyrtjärn och när det är dags för invigning
den 29 maj så ska det vara målat också lovar
fiskevårdsföreningen.

Den största insatsen och händelsen får
vi nog ändå tillskriva det som har växt
fram vid Fjällmyrtjärn. Det som började
med en liten tanke slutade i ett projekt
som i skrivande stund har kostat över
250 000 i ekonomiska medel. Lägg
därtill alla arbetstimmar som Sjölyftet,
styrelsen och andra ideella krafter
har lagt där så är det bland det största
som har hänt i föreningens historia.
2013 var året då vi sådde, byggde för
framtiden och ökade tillgängligheten
för gammal som ung. Vi hoppas att
2014 kan bära skörd för de insatserna.
Under 2013 så utvecklade vi vårt
samarbete med Trönö FVOF genom
att de odlade röding i Storsjön och vi
regnbåge och öring i Hölesjön som vi
sedan delade på när det blev dags för
utsättning under hösten. Så mycket
fisk som vi satte ut under 2013 har vi
nog aldrig satt tidigare. Vi fortsätter
samarbetet med Bröderna Olssons

fiskodling för att få fram en bred och
stark stam av vår egen Trönöåöring
och det ser bättre och bättre ut. Antalet
fiskare som besökte våra premiärer har
aldrig varit fler. Det är stort intresse för
Rengsjös fiskevatten just nu.
Vad kan vi då vänta oss av 2014?
Insatsmässigt blir det nog ett lite
lugnare år. De ideella krafterna inom
föreningen är få och vi behöver
återhämtning. Det betyder dock inte
att vi lägger oss på bryggan och kikar
på ett flöte hela sommaren. Reparation
av spänger runt olika vatten skall
utföras, provfiske och avelfiske skall
genomföras och när vi sedan kommer
fram till årsskiftet så kommer vi att
se över fiskekorten utifrån beslut som
fattades på årsmötet.
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Det som dock står närmast på tur är
att vi torsdagen den 29 maj, Kristi-

forts.

himmelsfärdsdagen,
kommer
att
hålla invigning av Fjällmyrtjärn. Du
kommer väl dit?

mycket att göra så vill just du bidra
kontakta gärna någon i styrelsen.
Mer information om invigningen
kommer ni att finna på www.
rengsjofiske.se, på anslagstavlorna
runt om i Rengsjö samt på Hardreve
den 10 maj.

Då skall ett nytt dass vara klart,
vindskyddet målat, området uppsnyggat och tjärnen laddad med fisk
så vi Rengsjöbor och våra besökare
känner oss välkommen och får en
minnesvärd upplevese där. Det finns

Rengsjö FVOF, Kalle Hagelin
www.rengsjofiske.se

Glöm inte ...att betala medlemsavgiften i Rengsjö Framtid
Medlemsavgifter Enskild 75:- Familj 100:- Företag 100:-

.

Bankgiro 253-8445

Problem med elen?
Vi utför alla typer av elinstallationer.
Ring oss eller fyll i kontaktformuläret
på hemsidan så kommer jag
eller någon av mina anställda
ut och hjälper er.
//Kristian 070-230 18 13
Nu har vi även uthyrning av grävare,
samt grävtjänster!

Tel. 070-230 18 13
www.rengsjoel.se
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Söndag 25 maj - Bönsöndagen
18.00 Bollnäs kyrka Konsert - Bollnäs kyrkokör
Inge Wortzelius
Tisdag 27 maj
14.00 Ringshög Trivselträff
Torsdag 29 maj - Kristi himmelsfärdsdag
8.00 Hembygdsbyn i Rengsjö Gökotta Elisabet
Andén Rengsjö kyrkokör Eva Andersson
Vandring till Bulleberget, ta med fikakorg
Söndag 1 juni - Söndagen före pingst
11.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst

Detta händer i

Rengsjöförsamling
och ett urval från

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

Söndag 8 juni - Pingstdagen
11.00 Ohlandersgården Gudstjänst Sune Ek
Ewa Holmström
18.00 Bollnäs kyrka Återvändarkonsert
Tisdag 10 juni
14.00 Ringshög Trivselträff
Lördag 14 juni
18.00 Rengsjö kyrka Konsert med Vox 		
Humana, sångkvartett
Söndag 15 juni - Heliga trefaldighets dag
11.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst
Fredag 20 juni - Midsommarafton
23.00 Rengsjö kyrka Musik i sommarnatt Eva
Andersson Britt-Marie Grims
Lördag 21 juni - Midsommardagen
11.00 Sammanlyst Hembygdsbyn i Rengsjö
Gudstjänst Åsa Tollén Sandström Eva Andersson

Söndag 4 maj - Tredje söndagen i påsktiden
11.00 Växbo kapell Gemensam gudstjänst med
kyrkvandring Samling vid Ottos bil 07.00 för
gemensam vandring till Växbo, ta med färdkost
Onsdag 7 maj
12.30 Rengsjö kyrka Vardagsgudstjänst Noas
ark Barn & Ungdom
Söndag 11 maj - Fjärde söndagen i påsktiden
14.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst
Tisdag 13 maj
14.00 Ringshög Trivselträff
Onsdag 14 maj
13.00 Rengsjö församlingshem Syförening
Torsdag 15 maj
13.00 Höle bönhus Syförening
Söndag 18 maj - Femte söndagen i påsktiden
17.00 Rengsjö församlingshem Vårsoaré
Rengsjö kyrkokör Melomani Eva Andersson
Solister Fika m m
Torsdag 22 maj
17.00 Torsdagskväll på Prästnäset Avslutning
för samtliga grupper i Bollnäs Rengsjö
församlingar Fika, lekar, korv m m 		
Marianne Blomberg Ewa Holmström		
Barn & Ungdom m fl

Hit går schemat som finns när tidningen trycks,
förutom:
Lördag 12 juli
18.00 Rengsjö kyrka Musik i sommarkväll-Psalm
i viston Sofie Norling sång Christine Carlsson trombon

www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjo

Stefan Dagh

Aluminiumrullställning uthyres arbetshöjd 6 m
Rengsjö – 070-290 59 15
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Födelseannonser

Nils Eriksson

föddes den 17 december 2013
och är son till Jenny Thyr
Eriksson och Nils Eriksson
Hans syskon är Hanna 13år,
Mattias 11år och ängeln Emma

Ebba

föddes den 20 januari och
är dotter till Jenny Bratt och
Nisse Hedin. Storebror är
Anton 2 år.

Samuel Kertesz

föddes den 27 december 2013
Son till Sabina och Szilveszter
Kertesz. Storasyster heter
Eszter.

Albin Ström

föddes den 27 januari 2014
Son till CarolineVikström och
Peter Ström från Lapphagen
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Kajsa Jonsson

föddes den 8 januari 2014
och är dotter till Anna-Karin
Ivarsson och Magnus Jonsson,
från Ristens, Östra Höle.

Ellen

föddes 28 mars 2014
Dotter till Ida Hansson
och Per-Anders Bratt.
Storasyster är Elsa 3 år från
Österböle.

ÄNGBO SKOG & TRÄHANTERING
”Från rotstående skog till färdig produkt”

SÅGNING
Plankor/Bräder
Timmerblock
Timmerfräsning

HYVLING
Lister
Foder
Socklar
Reglar

”Vi tar fram profiler utifrån era gamla förlagor, hjälper er med
konsultation och fällning av träd”
”Vi tillverkar och monterar planktimmerprodukter efter era önskemål”
SLIPNING
Skördarkedjor
Motorsågkedjor
Sågklingor
Röjsågsklingor
Hyvelstål

FÖRSÄLJNING
Kedjor
Svärd
Skyddsutrustning
Oljor
Allt du behöver för skogen

”Vi tillverkar limträbalkar i vår nya limlinje”
”Har du specifika önskemål, kontakta oss. Vi provar det mesta när det
rör trä. För oss sätter endast fantasin gränser”

Kontakta oss för offerter eller konsultation, eller varför inte besöka oss?
Vi finns i Ängbo.
Anders 070-698 74 50 anders@angbo.se
Kjell
070-314 97 75
Vi träffas lättast på måndagar och fredagar
Välkommen!
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Kom och träffa oss på
Vårmarknaden Hardreve 10 maj

Vårstäda och skänk skrotet till RSK!
Vi i Rengsjö Sportklubb fortsätter att samla in skrot.
Du som vill skänkta skrot till RSK kan ta kontakt med Stefan Dagh så
ordnar vi med transport. Det går också bra att själv köra sitt skrot till
uppsamlingsplatsen intill Bergavägen vid Midnäs.
Vi tar emot stort som litet men helst ska skrotet vara så
”rent” som möjligt, utan alltför mycket inblandning av trä
eller liknande.
Mer info & kontakt Stefan Dagh 070-290 59
Tack, Rengsjö Sportklubb
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Skyltning av Pilgrimsleden
Just nu pågår ett arbete med
skyltning av nya sträckor längs
helgonleden till Trondheim.

Vill du hjälpa till är
du välkommen att
kontakta Tina och
Lars på 0736- 75 41 74.

Tina och Lars Sahlin i Rengsjö och
Gemma Cartens samordnar den drygt
tre mil långa sträckan Pilgrimsled
Segersta – Rengsjö – Växbo. Under
våren har de provvandrat området för
att hitta vägar och stigar där man kan
vandra eller rida. Delar av den gamla
sträckningen är alltför otillgängliga
och behöver bytas ut.

Pilgrimsleden
Föreningen Pilgrimstid samordnar
arbetet med Pilgrimsleden i Hälsingland, som ingår i Helgonleden till det
gamla Nidaros, dagens Trondheim.
Certifiering och reglering av
pilgrimsleder sköts av riksföreningen
Pilgrim i Sverige.
På Internet hittar du FB-gruppen
Pilgrimsled Segersta-Rengsjö-Växbo
samt sidorna www.pilgrimstid.nu
och www.helgonleden.n.nu.
Pilgrimssymbolen (bilden) märker ut
pilgrimsleder och platser kopplade
till S:t Olof och Trondheim.
Symbolen är formgiven av Johanna
Figur Waddington och ägs i Sverige
av föreningen Pilgrim i Sverige.

- Nu har vi fastslagit lämpliga sträckor
och kan kontakta berörda markägare
och vägsamfälligheter. Vi samarbetar
med kommunen, skoterföreningen
och hembygdsföreningen. Under
våren letar vi medel till stolpar för att
märka ut leden, berättar Tina Sahlin.
Arbetet med att sätta ut stolpar görs
på frivillig basis och beräknas ske
våren/sommaren 2014.

Vårlunken

Höle bygdeförening
inbjuder till Vårlunken
med start söndag 4 maj
Söndagar 10.00-11.30
Onsdagar 18.30-19.30
Såväl gamla som nya "lunkare"
hälsas välkomna!
Från Vårlunken 2011.
Foto Allan Olsson, www.rengsjo.se
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Nu har RSK lag med
i både div 1 och div 3

RSK fick inte bara en tränare, utan
två! Erfarna duon Peter Svensk och
Anders Olsson tog över efter Dennis
Ohlson. Klubben har också fått en ny
ordförande i Tommy Persson.

RSK arrangerar som vanligt också
Sponsorloppet i samband med
Hardreve på Löten lördag 10 maj.

Det är med Peter och Anders som
RSK (hittills) nått sina största
framgångar med bland annat kvalet
till tvåan 2009 mot Rotebro. Tyvärr
blev det förlust i båda mötena.
RSK spelar för åttonde året i div.
3 Södra Norrland och det får anses
vara unikt för en så liten bygd som
Rengsjö. Inte blir det mindre unikt när
klubben i år har ett ungdomslag som
spelar i U17 div. 1 Södra Norrland,
tidigare kallad Pojkallsvenskan.

-I fjol deltog sju lag och vi hoppas på
minst lika många i år, säger Tommy
Persson.
Den 23 juni drar Landslagets fotbollsskola i gång på IP och skolan håller
på veckan ut. Lördag 26 juli är det
dags för Byabrännbollen på IP. I år
står RSK som arrangör.
-Byabrännbollen är redan en mycket
omtyckt tradition som vi vill vara
med och utveckla vidare, säger
Tommy Persson. Det brukar vara ett
sjusärdeles drag på IP den här dagen
när byarna samlas till brännboll.
Kanske kan vi i år också få med
några lag utanför Rengsjö.

-Vi är den enda klubben i
kommunen som har ett lag i trean
och den enda klubben som spelar i
”Pojkallsvenskan” säger ordföranden
Tommy Persson.
-Det kommer att bli massor av nya
och spännande lag att titta på, på IP
i sommar.

Tommy Persson vill också puffa för
Fotbollens Dag lördag 23 augusti.
-Fotbollens Dag samlar alltid
mycket folk och det spelas fotboll
från tidig förmiddag till långt in på
eftermiddagen. A-laget spelar mot
Falu FK och dessutom blir det flera
ungdomsmatcher.
Sven-Anders Eriksson

När det gäller A-laget så har laget inte
bara fått nya tränare, laget har också
fått nya spelare: Jesper Westin, Jens
Sigfridsson och Lucas Vängborg från
Edsbyn, Johan Wikström från Stöde.
Och så är Jon Pettersson tillbaka
efter några år i Falköping. En annan
”gammal” RSK:are som flyttat hem är
Erik Linck efter flera år i Stockholm.
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Spelscheman RSK säsongen 2014
U17
Div 1 Södra Norrland
		 Pojkallsvenskan

Div 3 Södra Norrland
Maj
3/5 12.00 Valbo FF-Rengsjö SK
10/5 15.00 Rengsjö SK-Sund IF

Maj
1/5 11.30 Östersunds FK-Rengsjö SK
4/5 15.00 Rengsjö SK-Ope IF
		 Öns IP, Edsbyn
11/5 15.00 Sollefteå GIF FF		
Rengsjö SK
18/5 15.00 Rengsjö SK-Forssa BK
25/5 16.00 Moffe BK-Rengsjö SK
		 IP el Solrosen
28/5 19.00 Rengsjö SK-GIF Sundsvall
Juni
1/6 15.00 Söderhamns FF-Rengsjö SK
8/6 15.00 Rengsjö SK-Strands IF
15/6 16.00 Kubikenborgs IF		
Rengsjö SK
22/6 15.00 Sandvikens IF-Rengsjö SK
27/6 19.00 Friska Viljor FC-Rengsjö SK
Augusti
3/8 14.00 Rengsjö SK-Östersunds FK
10/8 15.00 Ope IF-Rengsjö SK
17/8 14.00 Rengsjö SK-Sollefteå GIF
FF
24/8 15.00 IFK Östersund		
Rengsjö SK
31/8 16.00 Rengsjö SK-Moffe BK
September
5/9 20.00 GIF Sundsvall-Rengsjö SK
14/9 16.00 Rengsjö SK		
Söderhamns FF
21/9 12.00 Strands IF-Rengsjö SK
28/9 16.00 Rengsjö SK		
Kubikenborgs IF
Oktober
5/10 16.00 Rengsjö SK-Sandvikens IF

IP el Solrosen

17/5 15.00 Falu FK-Rengsjö SK
24/5 15.00 Rengsjö SK-Forssa BK
31/5 15.00 Rengsjö SK-Hofors AIF
Juni
6/6 15.00 Hille IF-Rengsjö SK
14/6 15.00 Rengsjö SK-Brynäs IF FK
23/6 19.00 Strands IF – Rengsjö SK
26/6 19.00 Rengsjö SK- Avesta AIK
Juli
29/7 19.00 Kubikenborgs IF-		
		
Rengsjö SK
Augusti
2/8 15.00 Rengsjö SK-Korsnäs IFFK
9/8 15.00 Rengsjö SK-Valbo FF
16/8 14.00 Sund IF-Rengsjö SK
23/8 15.00 Rengsjö SK-Falu FK
		
Fotbollens Dag
30/8 15.00 Forssa BK-Rengsjö SK
September
6/9 15.00 Hofors AIF-Rengsjö SK
13/9 15.00 Rengsjö SK-Hille IF
20/9 14.00 Brynäs IFFK-Rengsjö SK
27/9 15.00 Rengsjö SK-Strands IF
Oktober
4/10 14.00 Avesta AIK-Rengsjö SK

Läs om
aktuella händelser
i Rengsjö
www.rengsjo.se
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Nu är tiden mogen

samåkt en total sträcka av 44.835
km motsvarande ett helt varv runt
jorden. De 600 byborna har sparat
mycket pengar genom totalt 1179
samkörningar med 1859 passagerare.
Under tiden har man undvikit att
släppa ut 8,5 ton koldioxid!
Systemet kan användas antingen från
datorn eller mobiltelefonen. Vill man
t ex åka in till Bollnäs knappar man in
sin önskan om resan i systemet som
sedan svarar om någon till samma
system talat om att han eller hon
ska resa med egen bil till Bollnäs
vid just den önskade tidpunkten. Till
Mobilsamåkningen finns också ett
betalsystem. Åkta resor kvittas mot
körda och varje kvartal får användarna
en utbetalning eller faktura. På så visa
slipper man diskutera pengar med
sina grannar och inga pengar byter
ägare i bilen.
Både chaufför och passagerare är
vinnare. Under resorna lär man också
känna nya bygdebor och kläcker
tillsammans idéer som gynnar bygden.
Men nyckeln till ett lyckat och
välanvänt samåkningssystem ligger
i hur bra man lyckas förankra
tanken och systemet hos de blivande
användarna.
Tycker du att det här verkar spännande
och intressant att testa i Rengsjö så
hör gärna av dig till Lasse Stensson,
biodlaren som bor i Tjyvsten. Han
har lovat hålla i det tänkta försöket
med mobil samåkning. Lasse har tel
070-1715659 eller mejla honom på
lasse@solbacka-bigard.se.

för samåkning i bil

Om intresse finns kan Rengsjö bli en
av de första platserna som introducerar
mobil samåkning. Det är ett system
som gör det enkelt för oss bygdebor
att samordna våra resor med bil.
En av initiativtagarna till mobil
samåkning är Maja Söderberg och
hon kommer till Rengsjö måndag
19/5. Då bjuder Rengsjö Framtid in
till en informationskväll om den nya
samåkningsformen kl 19.00, lokal
ej klart. Maja Söderberg kommer
direkt från Landsbygdsriksdagen i
Sandviken där hon föreläst om mobil
samåkning.
Hon menar att Rengsjö är en typisk
ort som skulle passa för den här
formen av samåkning. Här går
bussarna sällan och deras tider passar
inte våra egna. För många är det långt
till busshållplatserna. De flesta av oss
är därför beroende av bil men liksom i
övriga Sverige går bilarna halvtomma
till och från olika orter. Mer än hälften
av alla resor vi gör i Sverige går med
bil och i varje bil åker i genomsnitt 1,2
personer. Bilarna är dessutom orsak
till de negativa klimatförändringarna.
Det var just sådana här saker som fick
invånarna i den lilla byn Tolg utanför
Växjö att reagera. Man satte därför
igång att konstruera ett lättanvänt
tekniskt system och 2011 belönades
detta system med priset för ”Årets
landsbygdsinnovation.”
Idag visar statistiken att Tolg under
de två första användningsåren
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Nya öppettider på
Lanthandeln i Rengsjö
from 1 maj 2014
Måndag – fredag 10.00-19.00
Lördag
11.00-15.00
Söndag
12.00-15.00
Nybakat surdegsbröd
Ta gärna en fika i vår caféhörna
med konditorimonter.
Under Hardreve, lördag 10
maj, säljer vi fika för 25:Välkommen till vår mysiga
lanthandel!
		

Lilian med personal

Glöm inte ... betala medlemsavgiften i Rengsjö Framtid för 2014, bg 253-8445
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Nya Nordanhölevägen
kostade 3,4 miljoner

Mötesplatserna ska förbättras och
vägen hyvlas i vår och sommar.
Sedan kommer nya Nordanhölevägen
att kännas bredare och behagligare
att färdas på. Förhoppningsvis blir
det en vacker färdväg runt Hölesjön
för besökare som vill uppleva vårt
hänförande landskap, skriver Yngve
Norgren, ordförande i vägföreningens
styrelse.
Tankarna på att göra en rustning av
Nordanhölevägen började i samband
med att den nya vägföreningen
bildades. Det var våren 2010 som
styrelsen kontaktade Trafikverket och
gjorde en muntlig förfrågan om bidrag.
Efter lite kontakter formaliserades det
och blev en del i en 5-års plan hos
Trafikverket i länet.
Styrelsen fick rådet att göra ett
förberedande arbete för att vara beredda
om medel skulle anslås. Styrelsen
kallade andelsägarna i den aktuella
sträckan till möte och presenterade
ett första förslag till rustning och
kostnader. Styrelsen fick i uppdrag
att fortsätta arbetet och i januari
tilldelades Länsstyrelsen extra pengar
för rustning av vägar. Då beviljades
pengar till Nordanhölevägen tack vare
att ansökan fanns med i planeringen
och att förarbetet redan var i gång.
2013 gjorde Vectura i Bollnäs
projektering av rustningen, anbudsupphandling följde i juli och i september
startade Entreprenadföretaget NNG
från Sundsvall grävningarna. Som
tur var hade vi vädret med oss under

Under den gångna vintern skedde flera avåkningar
efter Nordanhölevägen. Här är det ett
timmerbilssläp som vält.

höstens grävarbeten. Vägen upplevs
av många som smal och hög nu. Det
kommer att bli en viss utjämning efter
vårhyvlingen och sommaren. Kvarstår
gör några mindre finjusteringar på
mötesplatser och skyltar.
Totalkostnaden för rustningen blev 3
437 253 kronor inkl. moms med ett
bidrag på 2 228 549 kronor
Andelsägarna, fast boende, fritidshusägare och skogsägare får därmed
finansiera 1 208 704 kronor.
Som fördelas efter andelstal som varje
fastighet har. Vägföreningen kan nu
genom lån ge andelsägarna möjlighet
att betala hela fastighetens kostnad
direkt eller att fördela beloppet på 7 år.
Det är tack vare andelsägarnas
investering som vägen fått den så
viktiga upprustningen. Styrelsen
vill samtidigt tacka alla berörda
för den förståelse som visats under
rustningen liksom engagemanget hos
andelsägarna. Hoppas att det efter
vårens hyvling och dammbindning
skall bli en behaglig väg för alla som
vill uppleva det underbara Hälsingland
runt Hölesjön.
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Storstadsflickan blev fäbodjänta.
Vad jag visste om getter hittills
var, att det var getterna som
starkt bidrog till att avskoga
Medelhavslandskapen, redan under
antiken.
Först avverkade man skogen för att
bygga skepp eller för att få bränsle
till enorma badanläggningar, och
Nytt liv i Majors Portar!
sedan kom getterna och åt av det som
spirade, även barrträden. Och sedan
första möte med ”nästan Norrland” var
var hela landskapet kalt.
när hon utsattes för vinterutbildning
Nu, efter ett besök hos Eva Bernstål – hon som aldrig hade haft skidor
vet jag mer om dessa varelser! En på fötterna! Det blev både längd och
anledning till att jag ville intervjua backe och störtlopp! Och examen och
henne var att jag funderat en del på hur arbete och äktenskap och två barn.
en typisk Stockholmsflicka hamnar i Och skilsmässa, som ibland sker.
Rengsjö och drar igång getskötsel och
I Falun träffades hon och Rengsjösonen
ostproduktion,
Göran som då var chef för de lokala
För att börja från början: uppväxt TV-nyheterna i SVT. De köpte
i Årsta och Farsta, och med en vag tillsammans ett ”timmerskal mitt i
barndomsdröm om att gifta sig med skogen” vid Skidtjärns östra strand,
en bonde i framtiden, utbildade Eva som de hade som sommarställe några
sig till lågstadielärare i Falun. Ett år. Men när sonen Daniel var sex
månader flyttade
de dit ”på prov
ett
halvår”.
Göran
jobbade
kvar i Falun och
pendlade dit. Och
Eva kände att hon
behövde något att

Att leda getterna hemifrån
duger “husbonn” till.
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göra mer än det husliga och ta hand
om sonen. Då införskaffades några
hönor och sex getter.
Som alla vi Rengsjöbor vet, har
ju getskötseln, och sedan även en
ko, lett till produktion inte bara av
ostkaka av hälsingesnitt, utan även
av spännande goda ostar. Idéer och
inspiration på det området får Eva
när hon kan resa iväg på ”ostresor”,
till Frankrike, Italien, Schweiz och
Österrike. Ett tjugotal likasinnade
svenskar åker runt i ett distrikt och
besöker småskaliga ostproducenter
som liksom de själva har getter, får
och eller kor. ”Vi pratar hela tiden ost
och getter!” Hon har alltid någon ny
idé med sig hem, och en känsla av att
”det är helt rätt grejer jag gör – jag
ska aldrig sluta med detta!”

Pastoral idyll à la Eva

meditativa timmar där ute. Minst två,
gärna tre timmar ska de vara ute och
äta sly, gärna av rönn och sälg, gräs,
mossa och blåbärs- eller lingonris. .
När de äter av sådant naturligt bete
blir djuren friska.
De första åren gick de ut ensamma
och kom tillbaka efter några timmar.
Sedan kom det björn till trakten, och
den kände de av, och ville inte gå
ut ensamma, utan Eva fick gå med
dem. Efter 10-12 dagar hade de vant
sig vid att ha henne med sig, och nu
måste det vara hon som åtminstone
tar hem dem!

Vi talar lite om vårt gemensamma
yrke, som vi båda lämnat nu, även
om Eva då och då får möjlighet att
vikariera i Rengsjöskolan, där hon
några år efter flytten hit fick en tjänst.
Eva uttrycker det så fint ”Jag älskar
att vara med barn, att lära barnen
olika saker, och uppleva deras glädje
när de lär sig!”

Jag hör Evas beskrivning av dessa
fantastiska djurs förmåga att hitta
ätbara ting: de kan barka träd, och till
och med klättra i träd, de kan skutta
upp på stora stenar och stå där och
balansera och äta granbarr, som de
älskar. Och då förstår jag plötsligt
hur dessa vackra djur en gång bidrog
till att påverka hela naturen runt
Medelhavet!

Samma glädje och kärlek utstrålar
hon när hon talar om sina getter,
om deras gemensamma promenader
ut i skogen, där getterna, som
är buskätare, och inte ska äta på
grässvål, ägnar sig åt sitt och hon
själv bara kan sitta och vara till,
njuta av naturen. Ibland har hon en
bok med sig, men ofta blir det några

Christina Berg-Tylöskog
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På Gammelmormors Tid

Välkommen att annonsera i

Rengsjöbladet

rullar vidare i Västerby

Jon Törnros svarar på frågor om
hemsidan: www.rengsjo.se
Tel
0733-74 76 72
e-post jon.tornros@gmail.com

Det blir både servering och barnaktiviteter i Västerby Hälsingegårdar
också i sommar. Det har Rengsjö
Hembygdsförening bestämt.
Barnsuccén från flera somrar tillbaka
På Gammelmormors Tid öppnar upp
varje tisdag och onsdag under hela
juli med hjälp av ideella krafter och
tre ungdomar som får ett avlönat
sommarjobb.
Serveringen kommer att skötas av tre
anställda personer och håller öppet
från 23 juni till 3 augusti varje dag
mellan kl 10 och 16.
I övrigt blir det sedvanliga festligheter
i midsommar och så förstås den
traditionella Rengsjöfesten i år 13/7.
Fredag den 11/7 kommer Bollnäs
veteranmopedklubb med 100-tals
mopeder.
Ekonomin är hårt ansträngd för hembygdsföreningen
men
Gammelmormors och ideella krafter beräknas
kunna hålla verksamheten flytande.
Vill du vara med?
Kontakta föreningen på 0278-665
510 eller bli medlem genom att sätta
in pengar på föreningens bankgiro
Medlemsavgift: 125 kronor per person,
familjemedlemskap 175 kr/familj.
Bankgironummer 989-6002.

Annonspriser:
helsida		
sista sidan
halvsida
1/3 sida
radannons

500:600:300:200:50:-

Medlemsavgifter
Enskild
75:Familj
100:Företag
100:Prenumeration
Utanför Rengsjö 100:-/år
Bankgiro 253-8445
Styrelsen för Rengsjö Framtid
Helena Näslund ordf
tel 665 736
Lasse Stensson kassör tel 175 76
Edith Szabo sekr
tel 665 629
Birgitta Hildingsson
tel 665 498
Ing-Marie Antonsson tel 248 57
Urban Larsson
tel 132 08
Nicklas Fredriksson
tel 665 678
rengsjo.se@gmail.com

En stuga uthyres i Tännäs
9 bäddar och fullt utrustad Nära
skidspår, skidbackar
och fina fiskevatten

Rengsjö Framtid
önskar alla en härlig
vår och sommar!

Ring Bettan 070 632 91 06
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