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Nya fräscha Rengsjöskolan är igång

Linnea Salin i mitten valde att följa med sina kompisar till Rengsjö nya skola. Här flankeras hon av bästisarna Amanda Forsberg
tv och Moa Örnberg.

Rengsjöskolans lärare:
Äntligen hemma igen 			

sid 10

De valde Rengsjö framför Granberg

sid 12

Bra turistsommar i Rengsjö 		

sid 26

www.rengsjo.se

Rengsjöbladet

Välkommen att
annonsera i

Rengsjöbladet
Har du frågor som rör hemsidan så
talar du med Jon Törnros tel 073374 76 72, jon.tornros@gmail.com
Annonspriser:
helsida		
500 kr
sista sidan
600 kr
halvsida
300 kr
1/3 sida
200 kr
radannons
50 kr

Organ för ideella föreningen
Rengsjö Framtid
upplaga: 800 ex
Ansvarig utgivare:
Göran Bernstål
goran.bernstal@tele2.se
Redaktion:
Majors Portar, Skidtjärn
821 98 Rengsjö
tel 0278-665123
070-6948732

Medlemsavgifter
Enskild 50,Familj 100,Företag: 100,Prenumeration utanför Rengsjö: 100,-/år
I styrelsen för Rengsjö Framtid
ingår:
Birgitta Hildingsson ordf tel 66 54 98
Peter Eriksson sekr tel 070-63895 94
Ingvar Ingeroth kassör tel 132 31
Urban Larsson
tel 132 08
Ing-Marie Antonsson tel 248 57
Göran Bernstål
tel 66 51 23
Anneli Wiklund
tel 66 55 04
Kristina Ceder Bång tel 66 54 66
rengsjo.framtid@telia.com

2

Annonser:
Margaretha Ingeroth
Tempelbacken 9339
821 98 Rengsjö
tel 0278-13231
ingeroth@telia.com
Redigering:
Anneli Wiklund
anneli.stefan@gmail.com
I redaktionen ingår också:
Christina Berg-Tylöskog
Web redaktion:
Jon Törnros
jon.tornros@gmail.com
Nästa nummer: Vecka 48
Manusstopp: 1 nov
org.nr: 802439-9068
bankgiro 253-8445.

Nytt SM-guld Glössbogården
till Andreas
har nu hyrts ut
Vår duktige längdhoppare Andreas Andersson,17år, tog guld igen
när SM för ungdomar avgjordes
i Karlskrona. Han hoppade 7.11
och hade ytterligare två hopp över
7 m. Det var fjärde gången som
Andreas blev svensk mästare i
längdhopp och med den insatsen
togs han ut till finnkampen i friidrott
för 17-åringar. Andreas personbästa är på 7.15 utomhus men vid
SM-tävlingarna hade han ett hopp
på 7.20. Tyvärr var det lite övertramp och dömdes bort. I år har
Andreas annars haft det lite motigt med en skadad fot men lagom
till SM fick han till det. Stort grattis
,säger vi till Andreas som också
tillhör svenska eliten när det gäller
löpning på både 100 och 200 m.

Mona och Bosse Magnusson, som
drivit Glössbogården de senaste
åren, har nu hyrt ut anläggningen
till paret Sixten Edlund och Carina
Loodh Ericsson som fortsätter att
driva rörelsen som en turistanläggning med boende och matservering.
Paret har tidigare jobbat som
personliga assistenter men blivit
uppsagda. Carina har sedan tidigare en kockutbildning. Bosse
skall bo kvar på gården men kommer huvudsakligen att ägna sig åt
verksamheten på värdshuset vid
Norrlandsporten. Mona har börjat
ett nytt arbete som förskollärare i
Norge.

Nermins Hårsalong

Klippning för dam herr & barn från 200 kr
plockning av överläpp, ögonbryn eller hela ansiktet.
Hårfärgning, färgning av fransar & ögonbryn, slingor...
Drop in eller boka tid
Mån - fre 10:00 - 17:00
Välkommna!
Tel 073 - 0409865
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Redaktörn har ordet

Föreningen Rengsjö Framtid är nu
vår största förening med över 450
medlemmar och ständigt växande
hoppas vi. Målet är naturligtvis att
vi ska bli ännu större och starkare
men ett sådant här arbete tar tid
och kräver en stor portion tålamod.
Inte bara från medlemmarnas sida
utan också från oss som aktivt jobbar med föreningen. Det är lätt att
många gånger säga” nä, nu skiter
vi i det här, det går ändå inte att få
folk att engagera sig”.
I somras fick jag frågan från olika
bybor varför det inte händer något
med alla de idéer för centrum som
vi diskuterade fram på stormötet i
höstas. Då kan jag bara svara att
så länge vi inte blir fler som jobbar med att i ett första skede hålla
snyggt på området mellan Lötens
handel och Ringshög så vågar
vi helt enkelt inte dra igång något
större projekt.
I sommar har vi fyra gånger röjt
och klippt gräset på området men
det har aldrig varit flera än 10-15
personer. De har uträttat ett fantastiskt fint arbete och fått många att
höja på ögonbrynet och konstatera
” va fint det har blivit”. Ja, det har bli-

vit så inbjudande att det självmant
kommit flera husvagnscampare till
området och pensionärerna i centrum ses ofta ta promenader ner till
sjön. Men varför kommer det inte
fler och hjälper till? Bara runt Löten
har vi gått ut med 60-talet flygblad
varje gång så ingen kan komma
och säga att man inte visste något.
Förra sommaren, när kommunen
skötte området, stod gräset meterhögt och området buskades igen. I
sommar har vi alla kunnat njuta av
det parkliknande öppna området
mot sjön. Nu vill vi gå steget vidare
och få till olika aktiviteter där så att
det blir en plats där alla åldrar kan
mötas och trivas. För att lyckas i det
arbetet krävs både pengar och ide-
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ella krafter. Får vi till ett spännande
projekt så kan vi söka pengar för
landsbygdsutveckling men vad gör
vi om folk inte vill ställa upp?
Den lilla grupp människor som
jobbar för det här i Rengsjö Framtids centrumgrupp kan inte ensamma dra det tunga lasset utan
här behövs att många,många fler
hjälps åt.
Centrum är inte bara en fråga
för de människor som bor i området utan det här är något som rör
varenda en som bor i Rengsjö.
Centrum är ansiktet utåt och när
besökare kommer hit så är det i
första hand till de centrala delarna
man söker sig. Då måste de mötas
av ett vackert och inbjudande område. Det är förstahandsintrycket
som sedan sitter kvar och avgör
om man ska åka till Rengsjö fler
gånger och handla i affären eller
om man kanske t o m ska flytta hit

och starta ett litet företag som ger
efterlängtad sysselsättning i bygden.
Centrumfrågan är alltså oerhört
viktig för hela bygden och vi måste
alla hjälpas åt. Ung som gammal,
det spelar ingen roll. Det finns plats
för alla och om man inte orkar fysiskt jobba så kan man komma och
heja på de som är starkare. Jag
lovar att ju fler som kommer desto
roligare blir det för alla.
Göran Bernstål

Fyrhjulsbus
i sädesfält

uppmanar därför fyrhjulsinnehavarna att respektera förbudet. Samma
sak när vintern kommer så utsätts
markägarna för buskörningar med
skotrar. Håller man sig till de regler
som finns så undviker man obehag och irritation, något som vi alla
måste sträva efter för den allmänna
trivselns skull.

Flera lantbrukare har hört av sig
och klagat på att fyrhjulingar kört
omkring i sädesåkrarna och förstört växtligheten. Det är naturligtvis förbjudet att köra så och vi
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Vilket hästjobb av Martin
när Trappens blir rött igen

Så här såg Trappens ut när Martin gav sig i kast med färgskiftningen. Han testade på
en bit på framsidan först och konstaterade att det skulle gå. Men vilket hästjobb!

Alla har vi med stor förvåning sett
vilket hästjobb som nya Rengsjöbon Martin Norgren gett sig i kast
med vid sitt och familjens hus uppe
vid kyrkan. Där har gamla fina Trappens sakta men säkert återfått sin
ursprungsfärg, den faluröda med
vita fönsterfoder istället för ett vitt
hus med blått foder.
-Visst är det ett tidsödande arbete men jag tycker bara att det
är roligt att hålla på såhär, säger
Martin och drar igång den specialtillverkade värmemaskinen .
Med den fastsatt på en lodrät
ledstång värmer han husväggen
bit för bit så att den vita färgen
löses upp och sedan skrapar han
bort den. När hela väggen till slut
har mist den vita kulören målar

han med falurött två gånger!
Bil efter bil som passerar efter
stora vägen saktar in och folk stirrar med stora men förtjusta ögon
på den totalförvandling som Trappens genomgår. För de flesta
rengsjöbor är det rött som gäller.
Så har det alltid varit och så ska
det förbli, tycker man.
Trots att Trappens är byggt i slutet av 1800-talet så betraktas det
inte från myndigheternas sida som
något egentligt kulturhus. Området
ingår inte i någon kulturhistorisk
bevarandeplan och därför kunde
förra ägaren till huset måla om det
precis som han ville. Följden blev
katastrofal i många rengsjöbors
ögon. Ett vitt hus med blå knutar
och blåa fönsterfoder. Fruktans-
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värt, tyckte många.
Och det tyckte också Martin Norgren och hans familj, hustrun Cina
och dottern Kaisa, när de köpte
huset 2006. Men de gillade platsen
och storleken på huset. Dessutom
låg det nära till stallet där Kaisa
skulle hyra in sin islandshäst. Och
det var för hästintressets skull som
familjen tog steget att lämna kedjehuset i Stockholm och flytta till
Rengsjö för gott i början på 2007
Här trivs alla jättebra och ännu
bättre blir det när huset är helt och
hållet rödfärgat. Troligtvis någon
gång nästa sommar.
För Martin innebär flytten att
han måste veckopendla till jobbet
som docent och universitetslektor
på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm. Där jobbar
han från måndag till torsdag varje
vecka men han har då en övernattningslägenhet i Vasastan.
-Jag trivs väldigt bra med det här
livet, säger han och ser verkligen
ut att må gott där han står på stegen med sin värmemaskin.

Martin Norgren med värmemaskinen som
löser upp den vita färgen så att han kan
skrapa bort den från husväggen.

-När vi skulle måla om huset
kontaktade vi byggnadsvårdarna i
Gysinge men där trodde man inte
att det skulle gå. Sedan fick jag tag
i den här värmaren som jag köpte
på vinst och förlust. Det visade sig
att den var jättebra. Den värmer
loss färgen och sedan är det bara
att skrapa bort den. Det tar lite tid
men det gör mig ingenting och det
är roligt att folk uppskattar det jag
gör, säger Martin och vinkar glatt till
några i en bil som saktat in och tittar
nyfiket på hur Trappens förvandlas
och återgår till sin ursprungsfärg

LEGOHYVLING
Jag hyvlar ditt virke som du vill ha det.
Lister efter egna önskemål.
Ängbo Såg o Hyvleri
Kjell 070 3149775
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135 år sedan sist, men
snart skjuts det en björn igen

Magnus Frisk med mynningsladdaren som
dödade en av de senast skjutna björnarna
i Rengsjö.

Det är 135 år sedan det senast
sköts en björn i Rengsjö men frågan är om det inte snart är dags
igen. För de senaste somrarna
har rapporterna om björniakttagelser blivit allt flera och det är tydligt
att det finns flera björnar i Rengsjöskogarna. Under den gångna
sommaren har det setts björn
både i trakterna av Ulva och i Västra Höle på vägen mot Öjung.
 Ja, det är bara en tidsfråga när
det skjuts en björn här igen, säger
Allan Mickelsson vars farfarsfar
var med om att fälla en av de senast skjutna björnarna i Rengsjö.
Det var någon gång på 1860-talet
och det var sedan björnen tagit ett
föl som gick på skogen i Nordanhöle.
 Fölet gick med sin mamma och
attackerades av björnen. När det

stod klart att det var en björn som
dödat fölet så barrikaderade sig min
farfarsfar, som var bonde på Norrgården, och gubben i Västergården
i en lada som stod uppe i skogen.
Där väntade de tills björnen kom
för att äta upp resterna av fölet. Då
sköt dom med båda gevären och
vem som avlossade det dödande
skottet vet jag inte men det var en
stor björn som sedan fraktades på
en dyngsläde till Västergården. Där
samlades massor av nyfikna sedan
för att beskåda björnen, berättar Allan.

Allan Mickelssons farfarsfar var med om
att fälla den stora björnen i Nordanhöle.

Det är hans farfar Mickel Olsson som berättat om björnskyttet.
Mickel var född 1860 och var bara
5-6 år när detta hände.Alltså skulle
björnen ha fällts någon gång i mitten på 1860-talet. I så fall var det
inte den senast skjutna björnen
i Rengsjö för enligt andra källor
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så sköts det en björn 1874-också
den i Nordanhöle. Det var efter det
att björnen anfallit en ko vid Stuttjärnsvallen. Fäbodpigan Gudrun
Fröjd kastade sig då framför björnen och lät sitt långa hår falla över
sitt ansikte samtidigt som hon gav
upp ett kraftigt skri. Björnen blev då
rädd och gav sig iväg. Den spårades senare till Nordanhöle där den
sköts.
Ägare till den mynningsladdare
som fällde björnen i Nordanhöle på
1860-talet är idag Magnus Frisk.
Han fick bössan av sin far Åke som
i sin tur fick den av Allan Mickelsson när han flyttade från Nordanhöle.
-Jag erbjöd hembygdsföreningen
bössan men dom ville inte ha den
så då fick den stanna i byn, säger
Allan som ärvt geväret av sin far.
Ladan som skyttarna stod i finns
också kvar men har flyttats. Den

Magnus pekar på skottgluggarna i björnladan som minner om björnjakten på
1860-talet.

kallas för björnladan och står
bakom Magnus hus i Nordanhöle.
Gluggarna, som björnskyttarna tog
upp, finns också kvar och Magnus
tycker det är spännande med den
gamla björnhistorien.
 Jag får försöka hålla ladan i skick
så att den inte förstörs för vem
vet den kanske kan användas för
björnskytte igen. Det är inte så
länge sedan som jag och min sambo hörde en björn på ängen bakom
vårt hus,säger han.

Ost-boa är öppen hela hösten
		
		
		

Där handlar du själv get- och ko-ost när du vill
Ost-boa, vid Nordanhölevägen, är öppen 		
dagligen kl 8 -22

Tel 665123 eller 070-3564032
9

Äntligen hemma igen!

Planering pågår!

Förundran. Lycka och förtjusning.
Med dessa ord kan man nog sammanfatta reaktionen hos lärarna
på Rengsjöskolan vid deras första
dag, den 17 augusti, i den nyrenoverade skolan. En rundvandring i
de nygamla lokalerna stod förstås
först på programmet. ” Åh! Underbart! Tänk att vi fått det så här fint!”,
ungefär så var tongångarna.
Och det får man verkligen instämma i. Maken till fräscha och
genomtänkta lokaler får man leta
efter. Två olika ingångar, en för
dem som har klassrummen i bottenvåningen och en för dem som
ska vara i övervåningen. Golvvärme i entrén! Torkrum med ställningar för kläder och stövlar. Varje
elev har sin krok och hylla för kläder och skor.
Skolgården som visserligen gjordes i ordning av föräldrar i samarbete för några år sedan är nu om

möjligt ännu bättre med surrealistiska lekställningar, gungor och fotbollsplan, Det kommer kanske att
bli svårt att få hem ungarna därifrån!
Allt är inte klart ännu i själva utrustningen av skolan. Målningsoch el-arbeten pågår fortfarande.
På onsdag den 19 kommer möblerna. Hur ska allt hinnas med till
dess att eleverna börjar den 24?
Det var en del av frågorna som
lärarna ställde till varandra, Samtidigt var alla imponerade över hur
snabbt och bra och effektivt arbetet
utförts och hur bra resultatet blivit.
Får man önska sig en kvällsgympagrupp för oss ”vanligt folk”? Den
fina gymnastiksalen och de superfräscha duscharna är sannerligen
inbjudande. Men, har bastun försvunnit? Den som nästan var det
bästa med gymnastiken!
För en som mest arbetat i en i hög
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grad uppifrån organiserad gymnasieskola, där en stor bunt med planeringar och information låg och
väntade på oss vid läsårsstarten,
var det intressant att se hur arbetet
vid en F-6.skola växer fram i gruppen, som själva får strukturera upp
sitt arbete från de få fasta punkter
och tider som finns fastlagda, nämligen ämnena slöjd, hemkunskap
och B-språk, som eleverna ska undervisas i på Granbergsskolan, dit
de bussas.
Några möten med skolchefen
med flera finns på programmet under denna planeringsvecka, liksom
ett möte om arbetsmiljöutveckling.
En planering av invigningsdagens
program måste genomföras. Uppackning och ”inpackning” i redan
monterade skåp ska göras. Schemat ska läggas. Till och med tider
för raster, lunch, och så förstås
lektioners fördelning bestäms av
lärarna själva och i samverkan.
Olika teman att samarbeta om ska
planeras, liksom gemensamma aktiviteter för den första skolveckan.
Men tänka sig, att få börja skolan
klockan ½ 9 i stället för 8, och att
börja dagen med en promenad! Så
trevligt, och så klokt! Nytt för mig
var också att förskoleklassen, alltså sexåringarna, det som tidigare
hette förskola, nu finns i själva skolan.
Det var tydligt att lärarna är helt
lyckliga över att få komma till sin
nygamla arbetsplats. Som en uttryckte det: ”Jag har inte ens känt

den gamla vanliga våndan över att
semestern är slut och jobbet börjar
igen.” Och en annan sade: ”Vi har
varit så ivriga att börja jobba så att
vi har glömt att fråga varandra hur
sommaren har varit, och vad vi har
haft för oss!”

Futuristiska lekredskap

Och vid den genomgången var det
tydligt att barnen i Rengsjöskolan
har lärare med förmåga både att
koppla av på hemmaplan och att
orientera sig i omvärlden. Det var
ett brett spann i sysselsättningarna under sommaren, från promenader i skogen med getter och
en god bok, osttillverkning, kantarellplockning, husbygge, flytt, och
ständig bokläsning, till spännande
resmål, från flottfärd på Klarälven
och svenska städer, till Bilbao, Venedig, Frankrike, England, Turkiet,
Finland och Lettland.
Det blir nog ett fint och spännande år för både barn och lärare,.
Själv ser jag fram emot att ta mig till
skolan på den officiella invigningsdagen, lördag den 12 september
och se vad de har hittat på!
Christina Berg-Tylöskog
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Valde Rengsjö framför Granberg

Linnea, Amanda och Moa bekantar sig med sin nya lektionssal och lärarinnan
Anne Sjöström

Linnea Salin,12 år, från Bollnäs valde Rengsjö nya skola framför Granberg och kommer nu att tillbringa
kommande läsår med att åka skolskjuts till och från Rengsjö.
Det är här jag har alla mina kompisar och när dom valde att gå sexan
i Rengsjö så gjorde jag det också,
säger Linnea.
Lillasyster Emilia följer med när
Linnea och mamma Lena Glavén
Salin går runt i den nya och fräscha
skolmiljön och så säger hon:
Kan man gå i andra klass här
också?
Ja, hon skulle gärna gå här hon
också och på det svarar mamma
att ” hela familjen får kanske flytta
hit.
Linnea lärde känna eleverna från
Rengsjö och Växbo när de flyttade

över till Granbergsskolan under
ombyggnadstiden i Rengsjö. Hon
hade tidigare gått i en klass där
hon inte trivts.
Redan från första dagen med eleverna från Rengsjö kände jag att det
fungerade bra, berättar hon.
Jag kunde vara mig själv igen och
det magonda försvann. Jag fick
jättefina kompisar och allt blev så
bra.
Mamma fyller i:
-Ja, hon blev genast mycket gladare och skolarbetet fungerade
bättre.
Linneas lärare Anne Sjöström
tror också att det här kommer att
bli kanonbra.
Vi har helt fantastiska barn i den
här klassen. De är 14 till antalet
och alla trivs med alla.
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Sedan visar hon Linnea och
hennes bästisar, Amanda Forsberg och Moa Örnberg, runt i
den nya skolan och alla är överförtjusta. De kastar sig ner i en
vackert blå hörnsoffa och konstaterar:
Vad fint allting är.
Och mamma Lena är också hon
storbelåten.
Ja, det känns som om hela skolan är nybyggd.Oj, titta här vilken
fantastisk utsikt!
Hon berättar sedan att Linnea
får åka skolskjuts till Rengsjö
Linnea, Amanda , Emilia och Moa provar
men den utgår inte särskilt för hen- lekredskapen i nya Rengsjöskolan.
ne utan är densamma som ändå
ska ut till Rengsjö för att hämta
elever där och köra dem till Granberg.

Succéfilmen Småstadsliv
till Rengsjö
Måndagen den 16 november kommer succéfilmen Småstadsliv att
visas på IOGT-lokalen i Rengsjö.
Det är Christer Johansson och
Christian Wallin i Bollnäs som ligger bakom filmen som visats på
ett flertal platser och vid det här
laget setts av runt 2000 personer i
Hälsingland och Dalarna.
Det här var ett projekt som spårade ur men blev till slut en dundrande succé där livet på den hälsingska landsbygden sätts under lupp.

Folk känner igen sig i de burleska
sketscherna och humorn flödar.Det
är också situationskomik i vardagen som får folk att tänka till.
Två filmer har gjorts och en tredje
är på gång. Det är tvåan som kommer att visas i Rengsjö. Föreningen
Rengsjö Framtid bjuder in till detta
arrangemang och inträdet är 70 kr.
Det blir också kaffeservering, lite
prat om filmandet och försäljning
av filmerna. Filmkvällen börjar kl
19.
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”Bröllopssviten”

Drängstugan

Björtomtas dolda skatt
Västerby och Norrgårn i alla ära,
men det finns även andra – dolda
– skatter i gårdarna i Rengsjö! En
av de få fyrkantbyggda gårdar som
finns kvar i Hälsingland är Hägers
i Björtomta, där det sedan fyra år
sjuder av liv och idéer.
Berit Wahl är eldsjälen som satt
fart på stället! Efter att ha haft
vandrarhem, matservering och familjehem för kvinnor i Olandersgården (som nu är STF-vandrarhem) flyttade hon - vid den ålder
när ”vi vanliga” går i pension - till
Björtomta och drog igång ett fantastiskt projekt, med viss praktisk
hjälp av dotter och måg i Västergården – och dotterdöttrarna.
Två gånger i sommar har hon
haft caféverksamhet: på hälsingegårdarnas dag, och därtill
en Hägersdag den 2 augusti. Då
erbjuder hon förtäring i form av
kolbullar, hälsinge ostkaka, kaffe,

hägerskaka (mums!) och visning
av Herrstugan med dess fräscha
väggmålningar och delvis unika tapeter (och där man för övrigt kan
hyra in sig för kalas.)
Många timmar, dagar och veckor har Berit lagt ner på att skura
drängstugan och bryggstugan för
att kunna använda dem i sin verksamhet. En del råd och hjälp har
hon fått från Länsmuséet om textilier, gardinuppsättningar m m. Museet har därtill gjort en intressant
dokumentation om gården
Vid besöket på Hägers får man
förutom god förtäring också en berättelse om hur gården och dess
byggnader växte fram, och kan sedan bli visad runt i de olika byggnaderna. Herrstugan imponerar
verkligen. Tänka sig att man hade
en alldeles egen ”feststuga” på
gården, som man aldrig bodde i!
Berit och Hägers är med i hälsinge-
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gårdsprojektet och Bo på hälsingegård, vilket betyder att det erbjuds
boende och frukost (och på begäran även andra måltider) i genuin
lantlig miljö.
Är man så lyckligt lottad att man
äger en häst som man vill ta med
sig, så kan även hästen erbjudas
inkvartering och förtäring tillsammans med andra hästar på de
vackra betesmarkerna runt gården!
Vilken pannmur!

Berit Wahl, eldsjälen i Hägers!

Så klokt ordnat hade man det på
Hägers när man bodde i den byggnaden, sammanbyggd med ladugården, att man inte behövde gå
utomhus för att komma till dasset.
Det senare står fortfarande till gästernas förfogande, med fyra hål och
vacker utsikt. Men det finns faktiskt
också vattentoalett och dusch i annan byggnad!
Tänk ändå, vad landsbygden kan
erbjuda! Och vad trevligt det är när
man själv som boende i Björtomta
då och då träffar på lite okänt folk
som promenerar längs byvägen
med något lyckligt i blicken. Då förstår man att nu har Berit nya gäster
på sin hälsingegård!

Berit har många strängar på sin
lyra. I en del av drängstugan har
hon en liten bod där hon säljer
både andras och egna produkter:
sydda, virkade, stickade och kokta. Rentav spännande burkar och
flaskor med sylt och annat trevligt!
Hon har till och med fått diplom för
gelé!
Som boende över natt i Hägers
kan man välja på drängstugan med Christina Berg-Tylöskog
dekorativ potta under sängen eller
bryggstuge-kammarn med milsvid
utsikt – rena bröllopssviten – eller lite enklare på övervåningen.
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Växbo
Växbo är en sällsam plats. En bygd sprungen ur älvdans, mystik och traditioner. En modern
mötesplats för sinnrika och nyskapande upplevelser. Ett kontrasternas landskap som förbinds
av en enda himmelsblå blomma. Linblomman.
Precis som de starka lintrådarna tvinnas samman för att skapa något nytt, förenas välförvaltade
hantverkstraditioner och bevarade kulturhistoriska platser med nutida arkitektur, nyskapande design
och ett modernt kök i denna trolska dalgång.
I vackra Trolldalen, där linklappen stampar takten åt älvorna på ängen och den moderna
arkitekturen speglar sig i den gamla kvarndammen är det lätt att fyllas av såväl ro som livslust.
Avnjut en måltid bland gamla kvarnar och linberedningsverk. Ta en promenad genom mystik
och trollskog. Följ linets väg från blomma till de vackraste linneprodukter.
Växbo är platsen där det gamla, det vackra och det nya möts i både tid och rum.
Allt under människohänder.

Växbo Lin

VäxboLogen

VäxboBageri

VäxboKrog

Tel: 0278 - 666 200
info@vaxbolin.se
www.vaxbolin.se

Tel: 0278 - 666 195

Tel: 0278 - 666 376

Tel: 0278 - 666 185
info@vaxbokrog.se
www.vaxbokrog.se
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Rengsjö Framtid
vill ha samarbete om julmarknad
Föreningen Rengsjö Framtid beslutade vid sitt senaste styrelsemöte att bjuda in representanter
för övriga föreningar i Rengsjö och
diskutera möjligheterna till ett samarbete omkring en julmarknad vid
Hembygdsbyn i Västerby.
Marknaden är tänkt att äga rum
lördag och söndag andra advent
och skulle kunna ge alla deltagande föreningar extra ekonomisk
draghjälp.
Hembygdsföreningen har arrangerat marknaden de senaste
åren men svårigheterna att få ideella krafter att ställa upp och ökad

konkurrens utifrån har gjort att intresset för julmarknaden dalat.
Nu vill Rengsjö Framtid att alla
föreningar ska hjälpas åt och skapa
en julmarknad som lockar besökare även utifrån. Meningen är att en
hel del av marknadsstånden också
ska placeras utomhus och bistå till
en tilldragande marknadsmiljö.
De föreningar som vill medverka
bör snarast ta kontakt med Urban
Larsson,ordförande i hembygdsföreningen, som utsetts till kontaktperson för julmarknaden. Han har
telefon 13208.

TACK FÖR VISAT TÅLAMOD
Under sommaren har vi anslutit ytterligare 10 st
abbonenter till vårt Fjärrvärmesystem. Under tiden
har det varit besvärligt med uppgrävda vägar och
smala passager.
Därför vill vi tacka alla som varit berörda.
Nya kunder hälsas välkomna för anslutning 2010
RENGSJÖ FASTIGHETER AB
K-G Backan 070/ 5487721
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Ms-sjuke Ove dokumenterar
alla gårdar i Höle-byarna

Ove Svedén, ms- sjuk sedan många år, har dokumenterat alla gårdar i Hölebyarna.

Han kommer glidande på sin batteridrivna permobil genom ett
sommarfagert Östra Höle. Om
halsen hänger kameran som han
fotograferar gårdar och deras
människor med.
Ove Svedén, född och uppväxt
på gården Esk-Ers eller Svedéns
i Västra Höle, har ägnat de två senaste somrarna åt att dokumentera samtliga gårdar i de båda
Höle-byarna. En text och bilddokumentation som han sedan lägger på en cd-skiva och tillägnar
de personer som bor i gårdarna.
Det är ett enormt arbete han lägger ned men Ove gör det för att

han på det här sättet själv kommer
ut och möter en massa människor
och lär känna alla de som bor i gårdarna.
- Jag fick idén för några år sedan
när jag förstod att det flyttat in en
hel del nya människor i gårdarna
hemma i Västra Höle. Människor
som jag inte längre kände igen, berättar Ove.
När han samtidigt fick veta att
hans farbror Ragnar Svedén ägnat
mycken tid åt att ta fram uppgifter om de olika gårdarna i byn så
tyckte han att det skulle vara kul
om man kunde göra både en text
och bilddokumentation och lägga
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materialet på en cd-skiva.
-Det blev 80-talet hus förra sommaren och inte en enda person
vägrade att ställa upp framför min
kamera. Därför fortsatte jag den
här sommaren också och har nu
avverkat också nästan hela Östra
Höle, säger Ove.
Den här dagen när vi träffar honom är han på väg till Bettan och
Karl-Gunnar Backan som sitter
hemma i trädgården och väntar
med kaffekannan. Det blir mycket
prat och många kaffekoppar för
Ove när han är ute på sina fotouppdrag.

han är ms-sjuk sedan snart 20 år
och han kan inte längre använda
sina ben. Jo, han kan gå med hjälp
av stöd kortare sträckor men ska
han förflytta sig längre så blir det
med hjälp av permobilen.
Han bor sedan många år i Hedesunda men har kvar föräldrahemmet i Västra Höle dit han tar sig
minst en vecka varje månad.
-Då åker jag färdtjänst eftersom
jag inte kan köra bil någon längre
sträcka längre. Men det går bra
och det är alltid roligt att komma
hem till Rengsjö och träffa gamla
bekanta,säger han och tillägger att
den gårdsdokumentation som han
nu gör passar honom utmärkt eftersom han är intresserad av teknik
och älskar att jobba med datorer.
Tidigare arbetade han som försäljare av vitvaror men i slutet av 90talet fick han kasta in handduken
och förtidspensionera sig.
-Men det finns dom som har det
värre, säger han glatt och berättar
att han nästa sommar tänker fortOve intervjuar och fotograferar Bettan sätta sitt dokumenterande arbete
och Karl-Gunnar Backan på deras gård med att även klara av Nordanhöle
i Östra Höle.
och vem vet på sikt kanske det blir
Anledningen till att han förflyttar alla byar och gårdar i hela Rengsig med hjälp av permobil är att sjö.

Läs om aktuella händelser i Rengsjö:
www.rengsjo.se
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Grannsamverkan
blir arbetsgrupp i Rengsjö Framtid
Föreningen Rengsjö-Växbo Grannar kommer att upphöra och istället bli en arbetsgrupp inom föreningen Rengsjö Framtid. Det har
de båda föreningarnas styrelser
enats om.
Grannsamverkan kom till efter
det att Rengsjöområdet drabbats
av en serie inbrott och stölder för
några år sedan. Föreningen lät
sätta upp skyltar som talade om att
Rengsjö och Växbo bevakades av
byavakter. Men längre än så kom

man inte. När brottsvågen ebbade
ut sjönk intresset och det visade
sig svårt att rekrytera medlemmar
och personer som ville jobba ideellt
som byavakter.
När verksamheten nu sorterar under Rengsjö Framtid kommer man
att arbeta på samma sätt som tidigare dvs med brottsförebyggande
åtgärder. Vem som tar på sig uppgiften att leda verksamheten är
ännu inte klart.

Dörrar och fönster
standard och special
fullt sortiment
www.schons-snickeri.se
tel. 0278-667078 / 667023
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SVERIGES NÖJDASTE
KUNDER I ÅR IGEN
6

www.dina.se

Telefon nr 66 50 80
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Från
kyrkbacken

Under denna rubrik medverkar vår
komminister Magnus Natander även i
kommande nummer av Rengsjöbladet

kyrkoråd, jag har lärt känna kunniga och ansvarstagande kyrkvärdar. Jag har mött glada och stolta
föräldrar som bär fram sina barn
till dopets vatten. Jag har mött kärlekspar som tillsammans vandrat
uppför kyrkans mittgång för att ge
varandra sitt livs största löfte. Jag
har funnits nära människor i deras
stora sorg då det tar ett sista farväl
av en älskad. Jag har lett och delat
gudstjänster som ger livsmening
och frid i hjärtat.
Nu ser jag fram konfirmandinskrivningen. Det ska bli väldigt roligt och spännande att möta några
av Rengsjös ungdomar, roligt och
spännande att möta vår framtid!
Konfirmandtiden är ett äventyr då
man får utvecklas genom att brottas med sig själv, man får upptäcka vad den kristna tron är och
står för. Under konfirmandtiden får
man genom diskussioner, samtal,
gudstjänster och andra aktiviteter möjlighet att fundera över vem
man själv är och vad man tror. Det
handlar om trosfrågor, till exempel
om vem Jesus är och vad det står
i Bibeln, men det handlar också
om grundläggande mänskliga frågor om samlevnad och olika etiska
problem som alla människor ställs
inför därför att ingen lever sitt liv
ensam.

Sensommar och slutet av semestern…
I snart 9 månader har jag varit
präst i Rengsjö. 9 månader är kanske inte någon lång tid, men ändå
hinner man uppleva en hel del.
Resan med syföreningarna var
tex en upplevelse, vi besökte både
Järvsöbaden och Hälsinglands
museum i Hudiksvall - vilken dag!
Eller Palmsöndagen då det var ”…
så och på jorden”, den musikaliska
hyllningen till Rengsjö. Eller körens
vårsoaré, tänk vilka sångare!!!
Jag har sett att rengsjöbor är ett
släkte som trivs i sin hembyggd
och som ställer upp då det be- Så, Guds frid och allt gott!
hövs. Jag har mött ett engagerat Magnus Natander
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FILMVISNING
Småstadsliv
Måndagen den 16 november kl 19.00
IOGT-lokalen i Rengjsö
inträde: 70,kaffeservering

Välkomna hälsar Rengjö Framtid

Invigning och
öppet skolhus

Sopplunch
för äldre

Den 12 september kommer elever
och föräldrar att bjudas in till den
officiella invigningen av nya Rengsjöskolan. Veckan efter blir det öppet hus för övriga som är intresserade av att se skolan.
Programmet den 12 september
innehåller bandklippning, tal av
rektor, guidning, fika, skogspromenad, turer med häst och vagn
samt korvgrillning. Invigningen varar mellan 9.30 och 13.00. Tid och
dag för öppet hus kommer att annonseras i lokaltidningen.

Församlingshuset
onsdag 14 okt. kl. 12.00
Vid önskan hämtning
ring Ellinor: 66 51 63
Rengsjö Röda kors
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En paradisdröm i Rengsjö

Här förverkligade Steffen sin paradisdröm!

Första gången jag träffade Steffen Dettman, på centrum-träff i
vintras, hade jag just fått ett tips:
Du måste skriva om hans trädgård i vår! Redan långt innan is
och snö hade smält bort fick jag
ju dock tillfälle att träffa och skriva
om honom och hans familj i deras
vackert inredda hus på Utbyvägen.
(Se Rengsjöbladet no 2 i år.) Där
finns många bokhyllor och många
böcker om växter och trädgårdsskötsel!
Min artikel om familjen fick ett
något kryptiskt slut: ” …kan man,
trots alla drömmar , inte vara riktigt säker om det går att gestalta
en framtid för familjen i våra trakter.” Den sorgliga och plötsligt påkomna sanningen var ju redan då
nämligen, att Steffen hade blivit
uppsagd från sitt krävande jobb,

med 70-80 timmars arbetsvecka,
från en dag till en annan, och var
snarast i chocktillstånd när han
berättade detta och undrade om
vi skulle ta in någon artikel över
huvud taget. Vilket jag ändå ville
göra, eftersom det kändes som att
detta positiva nya inslag i vårt samhälle inte skulle plockas bort bara
så där.
Så när prästkragarna blommade
i sydsluttningen och rhododendron
och clematis på norrsidan fick jag
äntligen uppleva hans trädgård och
fick på köpet en liten kulturhistorisk
lektion i trädgårdskunskap från de
gamla perserna och framåt, liksom
en praktisk redovisning hur man får
en vanskött tomt (”bara en grusplan
och en tistelåker”) att bli det under
av skönhet som den nu är.
Steffens utgångspunkt är den
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persiska, att en trädgård ska vara
en ”tämjd vildmark”. Man ska inte
bekämpa naturen, inte skapa onaturliga miljöer med växter som inte
hör hemma där, utan i stället framhäva det fina som redan finns. ”Man
behöver egentligen bara hålla på
och hålla på!”
I Steffens fall betydde det att han
mätte upp hela tomten, ritade en
karta som bas och underlag för att
få struktur i sitt arbete, och så gick
han till verket med lie mot alla tistlar, och sedan gräsklippare. Detta
gjorde han mycket regelbundet.
Han behövde inte lägga på jord,
eller så gräsfrö. Han fick fram en
gräsmatta ändå genom att klippa
kort, och ofta.
På norrsidan av huset, vid entrén
har han gjort en hyllning till skogen,
med barrväxter, ljung och andra
växter anpassade till skogen, vackert även det. Men det som verkligen är anslående är ju sluttningen
ner mot bäcken i söder med sina
grupper av blommor och små sittplatser här och där och en grusgång och bäckformation i sten som
böljar fram i mjuka vågformer som
flyter ihop med omgivningen. Det
är ingen slump hur gångarna går
eller hur växterna har placerats ut.
Avsikten är att skapa viss spänning
hos besökaren, och skapa punkter
som leder blicken.
Steffen ansluter här till den engelska trädgårdstraditionen som
kom med något nytt och bröt mot
barockens stela trädgårdar med

Det är inte alla
förunnat att ha
en bäck med
bro och stilig
vägvisare på
sin tomt!

buskar klippta i kubform.
Att höra Steffen tala om sin trädgård var en upplevelse i sig. Det är
väldigt tydligt när man ser resultatet att han levde som han lärde: att
skapa en trädgård är en oavbruten process med naturen, där man
måste älska det man gör och lägga
ner sin själ i det. Växterna lever ju,
de kräver samma vård som människor och djur. En trädgård är uttryck för en livsstil, en livsfilosofi.
Där kan man hitta sig själv, klara
sina tankar, och det har människan
vetat sedan många tusen år.
Det Steffen försökt göra under
sina år i Rengsjö är att skapa ett
paradis (ett persiskt ord, förresten,
som betyder ett inhägnat område)
som passar in i landskapet, ett paradis med charm och ett leende,
där han hjälpt naturen att behålla
det fina som fanns. Och man kan
inte förneka att han lyckats med
råge!
Det är bara att lyckönska de nya
ägarna till Steffens paradisdröm
och hoppas att de uppskattar den
och fortsätter att vårda den!
Christina Berg-Tylöskog
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Rekordmånga turister
i Rengsjö i sommar

Lena Thyre´n serverar projektledaren för Hälsingegårdarna Per Lejoneke när besökscentret öppnade vid hembygdsbyn.

-Vilken sommar!
Berit Wahl på hälsingegården Hägers i Björtomta beskriver inte
vädret utan den tillströmning av
besökare hon upplevt i sommar.
Det har nämligen varit rekordartad
turistinvasion i Rengsjö och det
har märkts vid alla besöksmål.
- Jag har ökat med 50 procent
bara i juli månad jämfört med året
innan, säger Marianne Sörlin,
innehavare av Majas café och presenter. Där har parkeringen varit
fullbelagd av bilar de flesta dagar.
Likadant har det varit i hembygdsbyn i Västerby. Fullt av bilar
och massor av besökare. Åtmins-

tone de dagar som Gammelmormors har haft öppet.
Lena Thyrén, som drivit caféverksamheten i Norrgården, är mer än
nöjd.
- Så här bra trodde jag aldrig att
det skulle gå, säger hon och berättar att hon vill fortsätta även nästa
år men då vill hon bredda verksamheten med olika musikarrangemang.
- Jag skulle kunna tänka mej att
arrendera hela Norrgården för det
här är verkligen något som jag brinner för, säger hon. Samtidigt är hon
lite besviken för att det inte bakats
mera i bagarstugan.
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som man får extra energi av och
kan fortsätta trots att man fyllt 70.
Kristina Bratt på Ohlandersgården
är också nöjd med turistsommaren.
- Både juni och augusti har varit
bättre än i fjol. Juli var ungefär lika.
Det känns enbart positivt och jag
hoppas det håller i sig.
Det har varit fler turister i omlopp
intygar Marianne Sörlin som nu
drömmer om att öka omsättningen
ytterligare så att hon kan ha en anställd hela tiden. I år har dottern
Jenny flyttat till Rengsjö, köpt hus
och installerat egen rörelse i ett
rum hos Majas. Hon säljer kläder
som hon direktimporterar från Indien.
- Det känns som om folk upptäckt
mej i år, säger Marianne som hållit på i sex år nu och som tänker
återvända till Peru och indianerna i
Eva Bernstål laddar med nya ostar i själv- vinter för att hämta nya krafter inför
betjäningskiosken utanför Bojäntans.
nästa sommar.

- Folk vill ju köpa tunnbrödet och
då är det inte roligt att stå här och
säga att det inte finns något.
Eva Bernstål har utökat verksamheten med en självbetjäningskiosk
i år. Den har blivit en jättesuccé.
- Osten har tagit slut så gott som
dagligen. Det är naturligtvis bra
men samtidigt vill man ju att alla
som kommer hit ska kunna få tag i
ost. När inte det går så blir man lite
frustrerad, säger hon.

Till nästa sommar kommer hon
inte att hålla Bojäntans öppen för
oanmälda gårdsbesök utan bara
förbeställda. Ostboa efter Nordanhölevägen tänker hon däremot försöka utnyttja mera.
- Det har fungerat så bra hela tiden. Alla är ärliga och betalar som
de ska. Jag är verkligen imponerad
av den svenska ärligheten.
Berit Wahl igen:
- Det har varit vansinnigt roligt
och folk är så nöjda. Det är sådant

Parkeringsplatserna vid Rengsjös turistanläggningar har varit fullbelagda i sommar. Det här är en bild från hembygdsbyn
i Västerby.
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Rengsjö församling
Gudstjänst firas i Rengsjö kyrka i stort sett varje söndag kl 11.00,
i undantagsfall kl 18.00.
Någon söndag kan gudstjänsten vara sammanlyst till Bollnäs eller annan
kyrka/kapell.
För aktuella uppgifter, se predikoturerna i tidningen Ljusnan fredagar.

Kyrkomusik i Rengsjö kyrka, hösten 2009:
Söndag 4 oktober kl 11.00 Familjegudstjänst.
Söndag 11 oktober kl 11,00 Kyrkokören medverkar vid gudstjänsten.
Söndag 25 oktober kl 19.00 Konsert med Marie och Marianne Gunnarsson,
sång, samt Berndt Häggbom, orgel/flygel.
Lördag 31 oktober kl 19.00 Minnesgudstjänst, medverkan av kyrkokören.
Söndag 29 november kl 11.00 Högmässogudstjänst. Kyrkokören medverkar
både vid gudstjänsten och vid kyrkkaffet efteråt i hembygdsbyn.
Söndag 6 december kl 11.00 Gudstjänst med musikinslag av gitarristen
Anders Linck, Hudiksvall.
Torsdag 24 december kl 23.00 Julnattsgudstjänst med kyrkokören och Markus
Pettersson.

Hjärtligt välkomna!
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