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Ringshögs självstyre
är nu slut

Nya Rengsjöbor

Sedan kommunen nu sagt upp
självförvaltningen vid Ringshög
kommer detta att istället ersättas
med ett förtroenderåd.
I detta ingår representanter för
olika föreningar och organisationer
samt personal vid Ringshög. Dessa har som en första åtgärd skrivit
till sjukvårdsföretaget Mitt Hjärta
och socialnämnden och krävt att
en distriktssköterska ska finnas på
Ringshög minst en dag i veckan
Lucas föddes den 16 januari, vägde
3 790 gram och var 52 cm lång.
Mamma och pappa heter AnnSofi Persson och Per Nordqvist,
Bullerberget (Knyssla). Bror är
Linus, 3 år.

Sommarnytt från
Västerby

Byn är öppen hela sommaren
från den 28 juni med servering,
försäljning och visningar. Succén
På Gammelmormors Tid fortsätter
också varje tisdag och onsdag från
midsommar.
Förutom sedvanliga evenemang
och fester i Hembygdsbyn kommer
vi, om det går som planerat, att få
uppleva logdans igen, och som en
nyhet, en sommarfest tillsammans
med Hilding-Mickelsson-sällskapet
med filmvisning, musik och god mat. Edvin föddes den 25 januari, vägde
Nu väntar vi bara på sommaren!
4 340 gram och var 54 cm lång.
Mamma och pappa heter Ulrika
Rengsjö Hembygdsförening /
Bengtsson och Elof von Schantz,
Christina Berg-Tylöskog
Glösbo. Syster är Ellen, 2 år.
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Redaktörn har ordet

Visst är det fantastiskt! Tre nya företagare bara i Österböle by. Men
hela Rengsjö är snart som ett nytt
Gnosjö eller vad sägs om den här
utvecklingen:
Tredje kvartalet 2003 fanns det
112 registrerade företag i Rengsjö.
Första kvartalet i år är motsvarande siffra 168. Alltså en ökning med
inte mindre än 56 företag. På sju
år. Otroligt!
Men hela kommunen genomsyras under den här perioden av
en aldrig tidigare skådad företags-

anda. Från 2003 till dags dato har
företagen ökat från 1953 till 2654.
- Det är jätteroligt, utbrister Peter
Eriksson, näringslivschef i kommunen när vi pratas vid om den
positiva statistiken.
Men för att återgå till Österböle.
Det är liksom belysande för den
senaste tidens utveckling. Här har
tre nya företagare etablerat sig
ungefär samtidigt. Det är Kristian
Jonsson som startat Nya Rengsjö
El , Stefan Dagh som dragit igång

En ny företagsgruppering i Rengsjö: Kristian Jonsson Nya Rengsjö El, Stefan Dagh
med Dags Måleri och Stefan Wallin med SW Bleck & Plåt AB.
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Daghs Måleri och Stefan Wallin
som tar över Yngve Daghs plåtslageri vid Pött. Dessutom har Stefan
Daghs bror Ricard Berggren startat Bollnäs Rör. Ricard bor numera
i Bollnäs men har växt upp i Rengsjö.
Stefan Dagh, 39, hade haft jobb
i 23 år när han i vintras blev arbetslös för första gången. Då bestämde han sig för att köra igång
och han har redan fullt upp.
- Det hade väl legat i bakhuvudet
en längre tid att jag skulle starta
eget och när jag blev arbetslös så
var det bara att slå till, säger han.
Kristian, 25, fick ett tips av en
granne att han borde ta över efter
Anders Wigren som skulle avyttra
sitt företag Rengsjö El och Stefan
Wallin köper hela plåtföretaget av
Yngve Dagh som också slutar. Det
nya namnet blir SW Bleck & Plåt
AB.
-Det var hos Yngve jag började
min praktik för 24 år sedan. Nu är
det dags att ta över och jobben
bara ramlar in, säger Stefan som
hunnit bli 42 år.

I hela Rengsjö bor det ca 1370
personer. Eftersom det i dagsläget finns 168 registrerade företag
skulle det innebära att var åttonde
Rengsjöbo är egen företagare! En
helt fantastisk siffra och som säger en hel del om vår bygd.
Den här utvecklingen måste vi
givetvis ta vara på och arbeta vidare med. I Rengsjö Framtid kommer vi därför att jobba hårt för att
skapa en stark företagsgrupp – ett
nätverk av företagare som jobbar
tillsammans för att bli ännu fler,
större och livskraftigare företag.
Det innebär ökad sysselsättning
och en framtidsvänligare bygd.
Tillsammans blir vi starkare och
kan göra vår röst hörd på många
olika plan. Näringslivet i Rengsjö
blir något man måste lyssna till
och respektera. Det första vi nu
måste göra är att hitta en eller ett
par personer som vill hålla i en företagsgrupp och det får gärna vara
en man och en kvinna. Kom med
förslag och tankar på hur den här
gruppen skall jobba!
Göran Bernstål

Städdagar i centrum

Städdagarna av grönområdet i centrum har nu fastställts
till dessa lördagar med början kl 10 varje gång:

8 maj, 19 juni, 31 juli och 28 augusti.
Varje tillfälle bjuder Rengsjö Framtid på kaffe med fika eller
grillad korv. Ju fler som hjälper till desto snabbare går det.
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Busungen
Barnkläder i Bollnäs
Hos Busungen

25 % på en valfri vara!

Ta med denna kupong till Busungen.
Kan användas fram till och med 30 juni 2010.

9:-

Solklänning 9

Regnställ,
:galonset 400
Öppet: vardagar 10 - 18 lördagar 10 - 14
Busungen - Långgatan 22 - Bollnäs - tfn 0278 - 243 40
www.busungen.com
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Till vem vill
du ge den 24:e
Rengsjöharen ?
Inte mindre än 23 år har Rengsjöharen delats ut till människor i
bygden som gjort något speciellt
för Rengsjö. Nu är det dags för
den 24:e haren att hitta en värdig
mottagare. Priset delas varje år ut
vid Rengsjöfesten i hembygdsbyn
och så blir det även denna gång.
Skillnaden i år är att alla i Rengsjö
nu får chansen att föreslå vem eller
vilka som ska få haren.
Hittills har en kommitte´ om tre
personer i hembygdsföreningen
utsett pristagarna. Det är Gunnar
Jonsson,
Glösbo,
Ragnar
Svedén, V Höle och Göran Bratt,
Broddböle som är de enväldiga
jurymedlemmarna.

Det var Gunnar Jonsson som kom med
idén till Rengsjöharen. Nu ska priset
delas ut för 24:e året och alla i Rengsjö
får chansen att tipsa om lämpliga
kandidater.

Han tycker det är bra om Rengsjöborna kan hjälpa till och läm-na
förslag på kandidater till Rengsjöharen. Det är bara att höra av
sig till Gunnar, Ragnar eller Göran.
Man kan också skicka sitt förslag
till hembygdsföreningen eller till
Rengsjö Framtid. Men gör det i god
tid före Rengsjöfesten .
På nästa uppslag är alla de som
tidigare fått Rengsjöharen och
motiveringen till varför just de fått
priset:

Det var förresten Gunnar Jonsson
som en gång i tiden födde idén
med Rengsjöharen.
-Jag hade hört att Söderhamn
hade något liknande och tyckte
att Rengsjö inte skulle vara sämre
så jag lämnade ett förslag till
hembygdsföreningens
styrelse
som nappade på idén och sedan
har det bara fortsatt. Det verkar
som om haren kommit för att stanna
och de som får priset tycks också
uppskatta det, säger Gunnar.
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Mottagare av Rengsjöharen
Rengsjöharen är en utmärkelse som
utdelas varje år vid hembygdsfesten
på Rengsjö Hembygdsby till den
Rengsjöbo som på något vis gjort
Rengsjö känt för en större allmänhet
eller i det tysta utfört ”stort arbete”.
Erik Westberg har tagit fram en
”Rengsjöhare” i trä som bevis på
utmärkelsen.
Efter Eriks bortgång tillverkas
”Haren” i samma design av Gunnar
Olsson

Mottagare har varit:
1987 Kyrkskolan 		För fina resultat i ”Mjölkkannan” friidrotts			
tävlan för skolungdom på Stockholms stadion
Klass 6
1988 John Wästman		För stort arbete för att bevara hembygdens
			historia och föremål
1989 Karin Olsson
För väl utfört arbete för bygdens ungdom.
1990 Hilding Mickelsson		För stort arbete med att dokumentera hembygden
			och genom föreläsningar göra den känd i landet.
1991 Gustav Högman		För att ha utvecklat företaget TERMAP och skapa
			arbeten i Rengsjö
1992 K. G. Backan
För att ha utvecklat Höle Stuteri till ett av
			landets största hästföretag.
1993 Stina Bäckman
För att genom vinst i TV:s 10 000 kr frågai Nordisk
			mytologi ha fört Västra Höles namn ut i landet
1994 Pär Link		För stora framgångar inom Judosporten bl.a.
			svenskt ungdomsmästerskap
1995 Erik Westberg
För mångårigt konstnärskap med främst
			träsnideri ha placerat Rengsjö på konstkarta.
1996 Lars K. Larsson
För mångårigt arbete med att i bild och föremål
			dokumentera Rengsjö
1997 Bernt Larsson
För framgångsrikt företagande kombinerat med ett
		
levande intresse för idrotten, kulturen och
hembygden.
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1998 Personalen och 		har genom en självförvaltande organisation
boende på service			
tillsammans åstadkommit uppmärksammade
			
föredömliga och efterföljansvärda insatser för att
huset Ringshög
			skapa ett boende med hög livskvalitét och
			därmed en god arbetsmiljö för anställda.
1999 Per Wiklund		För fina framgångar i skidspåret.
2000 Nina Eriksson
För sina konstnärliga och kulturella engagemang
			som dokumenterats med förnämliga bilder i bok			verken Husbibeln och Den röda färgen.
2001 David Bergsten		För fina musikframgångar och gott kamratskap
			som gett honom utmärkelsen ”Sveriges bästa
			musiksoldat år 2001”.
2002 Bröderna Nels		För deras generositet och mångåriga aldrig
		
svikande intresse och engagemang för hemoch
Olov Sedwall
			bygden och Rengsjöbornas bästa
2003 Elsa Link		För ett gott initiativ och en frisk satsning för
			bygdens service och utveckling.
2004 Per ”Tecknar-Lasse		För sitt mångåriga framgångsrika arbete med
			
pensel och penna och som genom bilder av
Larsson
			främst idrottsmän gjort honom känd över hela
			landet som tecknare.
2005 Lars-Olov och		För uppmärksammad utnämning till årets ”Spjut			
spetsföretag” inom LRF:s vision om tillväxt, lönCarin Bratt
			samhet och attraktionskraft för den gröna näringen.
2006 Rengsjö SK:s
För en framgångsrik säsong som för första
			
gången i klubbens historia medförde uppflyttning
fotbollslag
			till fotbollens division 3
2007 Margit Larsson
För sitt mångåriga och stora ideella arbete
			med textilier i år krönt med framtagande och
			framställande av bårtäcket till Rengsjö kyrka
2008 Andreas Andersson
För framgångsrika resultat inom friidrotten nu
			krönt med vinst- och rekordhoppet på 7,1 meter
			vid Världsungdomsspelen i Göteborg
2009 Göran Bernstål		För ett mångårigt ambassadörskap för Rengsjö			bygden via tidningar, radio och tv och nu ansvarig
			och eldsjäl för Rengsjöbladet och Rengsjö
			Framtids hemsida

HARDREVET 15 MAJ
Vårmarknad i Rengsjö centrum
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Västerby
Hälsingegårdar i Rengsjö

öppet 28/6 – 15/8 alla dagar kl. 11 – 17
Servering, försäljning, visningar, besökscenter
”På Gammelmormors tid”
tis-ons, 29/6 – 4/8, kl 10-16
Förr-i-tiden-lekar för barn
www.vasterby.com

tel 66 55 10

Evenemang:
13
29
24
25

maj kl 8
Gökotta, andakt på tunet, därefter Bullerberget
maj kl 18.30 Vårvandring, samling i Västerby
juni kl 18
Klädning av midsommarstången
juni kl 14
Midsommarafton, fest på tunet med dans o lekar
kl 23
Musik i sommarnatt i kyrkan
26 juni
Midsommardagen, gudstjänst, kaffeservering
7 juli
Hälsingegårdarnas Dag
11 juli kl 13 Rengsjöfesten, Gammelvalasdag
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När du löst korsordet kan du skicka in ditt namn och vilken by
			
vi söker till: 				
Vi gratulerar
förra numrets
			
Rengsjö Framtid
vinnare av			
korsordet!
Tempelbacken 9339
Vera Isacsson,
Enebyberg
			
821 98 Rengsjö
som får en lottsedel
eller maila rengsjo.framtid@telia.com
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Rengsjö historia

Rengsjö kunde ha blivit
			 ett svenskt bilcentrum

SAF-bilen som Anders Jonsson lät tillverka i Bollnäs kunde ta många passagerare.

”En ny sorts automobil har byggts
vid Höjens verkstäder i Rengsjö.
Den är avsedd att ersätta de
vanliga motorcyklarna med sidovagn och ämnad endast för
två personer(chaufför och en
passagerare) och väger cirka 250
kg. Drivkraften är en 10 hästars
motor med luftkylning, vilken
framdrifver vagnen med en fart
av 6-7 mil i timmen. Bredden
är densamma som en vanlig
hästvagn. Man tror sig kunna sälja
bilen för omkring 2 000 kr.”
Det här stod att läsa i
Söderhamns Tidning den 14
november 1914 och beskriver

den sensationella nyheten att en
regelrätt biltillverkning har startats
i Rengsjö. Det var 12 år innan
Volvo kom igång med biltillverkning
i Göteborg och bakom den s k
Rengsjöbilen stod sågverksägaren
och bilentusiasten Anders Jonsson som också grundlade Midnäsfabriken i Rengsjö.
Han designade själv bilens kaross
där sätena var placerade efter
varandra i fordonet. Två fullvuxna
karlar iklädda vargskinnspäls fick
tjänstgöra som mått.
Bilen tillverkades i en verkstadslänga intill Höjens ångsåg (där
Karl-Gunnar Backan nu bedriver
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tillverkning av timmerhus) och ett
15-tal personer var sysselsatta
med tillverkningen som var helt
hantverksmässig.
Motorn var en ombyggd båtmotor
från Morgårdshammar Bilen hade
remdrift och hel och halvfart samt
elektrisk självstart men däremot
ingen back. 7 fordon tillverkades
innan verksamheten upphörde för
att några år senare återuppstå vid
Säversta i Bollnäs. Även här var det
Anders Jonsson som låg bakom
initiativet till något som man kallade
Svenska Automobilfabriken.

Rengsjöbilen däremot hade bara plats för
två personer

MOTORN är kraftig nog att utan
tecken till tvekan föra vår vagn
uppför de brantaste backar Sverige
kan uppvisa, den formligen suger
1920 startades tillverkningen av den vagnen uppför branterna, alltjämt
s k SAF-bilen och privatpersoner i under ett belåtet tyst surrande.”
bygden satsade tillsammans 300
000 kr i aktiekapital. Fabriken hade Men det hjälpte inte. Även den här
ett uppköpskontor i Amerika och biltillverkningen fick läggas ned.
monterings och karosserifabrik i Kvaliteten var inte den bästa och
Bollnäs. Anders Jonsson anställde aktiekapitalet räckte inte långt. 5-6
ingenjören AG Gullberg, som hade bilar per månad tillverkades men
flera år inom bilindustrin i Amerika efter ett par år var konkursen ett
bakom sig, som teknisk chef och faktum och många människor i
VD blev en man vid namn Bror Bollnäs och Rengsjö förlorade sina
satsade pengar i företaget.
Bellander.
Fabrikationen startade i amerikansk Men hade man lyckats, ja då kunde
fart och framtidsplanerna var stora. Rengsjö eller Bollnäs idag varit
Marknadsföringen basunerade ut ett svenskt bilcentrum likt Volvo i
att man byggt ” Idealvagnen för Göteborg eller Saab i Trollhättan.
Sverige till konkurrerande pris” Med tanke på vad som hänt
Premiäråret var 1920 och i den dessa bilfabriker under senaste
tekniska beskrivningen hette det tiden kanske vi ska vara lyckliga
för att det gick som det gick med
vidare:
” Vi kunna påpeka en del egen- Rengsjöbilen och SAF-bilen.
skaper, som synnerligen fördel- Göran Bernstål
aktigt karaktäriserar vår vagn:
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Rengsjö förskola på utflykter

Barnen på Rengsjö förskola i
Vasaloppsspåren. Alla kämpade
på efter sin egen förmåga. I mål
blev det medalj och blåbärssoppa.

Här är förskolan på Mulle Meck i
Hudiksvall. På Mulle Meck får man
leka, upptäcka och experimentera.
En väldigt uppskattad resa tack
vare bidrag från Sedvallsfonden

HARDREVE 15 MAJ
Marknadsprogram

Marknaden öppen 10.00 till 15.00
Vänligen parkera ej på lötens kundparkering.
			
			
			
			
			
			

10.00 marknaden öppnar.
11.00 Kristdemokraterna delar ut 			
vitsippepriset.
11.30 invigning av piren.
12.00 lokala förmågor framträder.
14.30 dragning av lotteriet.

Kaffeservering - varmkorv - kolbullar
Försäljning av Rengsjö t-shirtar och kepsar
Gynna dig själv och bygden, bli medlem i Rengsjö Framtid

VÄLKOMMEN
14
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Sexans sida
			 - Jättekul att vara prao

Jonas och Espen tyckte det var roligt att mata killingar och köra hö på getgården.

Sexorna på Rengsjöskolan har
varit prao på olika ställen och om
detta har de skrivit speciellt för
Rengsjöbladets läsare.
Jonas gjorde sin prao på Rengsjö
dagis avdelning Stjärnan. Han
valde det för att han trodde det
skulle bli roligt och det var det. Han
fick cykla med barnen och leka
med dem.
- Det var roligt att vara ute och
cykla med barnen, spela bandy
och göra olika lekar. Det jobbade
3 st fröknar på Stjärnan.
Kristoffer praktiserade på Lötens
handel med kompisen Peter. Han
fick packa upp varor, städa och
sitta i kassan.
- Det tråkigaste var att städa under
alla hyllor. Roligast var att sitta i

kassan. Det jobbade 5 personer
där.
Andreas praktiserade på dagis
(Solen). När han kom dit så insåg
han att det var spännande att vara
med dom små barnen. När han
skulle gå in så sa fröknarna att dom
skulle läsa och han fick då läsa för
två små underbara barn. Han visste
inte vad alla hette.
- Det var roligast att sjunga med
barnen och tråkigast när alla
barnen sov.
Frida var på Växbo Lin och fick
klippa dukar och prismärka varor.
Hon började 7 och slutade 16 och
tyckte att allt var roligt. Det jobbade
typ 15 st där.
Malin praktiserade på Trions
klipphörna en dag. Hon var där för
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att hon gillar att hålla på med hår.
Hon fick packa upp hårprodukter,
sopa hår och leka med hundarna.
- Det jobbade 2 st där. Det var
roligt att leka med hundarna men
tråkigt att sopa hår.
Albin praktiserade på Intersport för
han gillar sport. Han tyckte det var
jättekul men rätt så jobbigt för han
fick bära 60 cyklar. Han fick också
larma, hänga kläder på galgar och
sortera.
- Det roligast var att larma saker
men det tråkigaste var att slänga

kartonger.
Filippa var på Kostbiten i
sporthallen.
- Jag fick göra i ordning mackor.
Jag tycker att dagarna var bra och
roliga.
Alex var med sin pappa på
Johansson och Karlsson och där
har han varit med förr.
- Jag jobbade från 7 till 16. Alldeles
lagom tyckte jag. Jag fick bära virke
och hjälpa till att hålla i saker. Det
var kul.

Hem till Rengsjö igen efter
				 50 års bortovaro

Eivor Nilsson från Sörgården i
Österböle har återvänt till Rengsjö
efter mer än 50 år i Bollnäs. När
82-åriga Eivor inte längre kunde
klara sig själv föreslog dottern
att hon skulle flytta tillbaka
till Rengsjö och en av de nya
demenslägenheterna där som nu
står färdiga och har tagit emot de
första hyresgästerna.
Det är totalt sex lägenheter som
gjorts i ordning i bottenplanet på
Ringshög och där nu Rengsjöbor
har flyttat hem igen från boenden
i andra delar av kommunen. För
Eivor har flytten inneburit många
glada återseenden.
- Det är så många jag känner här
och det är roligt att prata med alla,
säger hon.
Hon har den här dagen fått på-

hälsning av brorsdöttrarna GunBritt Öqvist från Söderhamn och
Inga-Mai Pantzar som bor i både
Stockholm och Florida. Med sig har
de också mamma Sigrid Persson,
Söderhamn.
Brorsdöttrarna tillbringade också
sina första år i Rengsjö och tycker
det är roligt att Eivor fått komma
tillbaka på sin ålders höst.
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Rengsjös operalöfte i sitt esse
för ett år sedan, men nu stortrivs
han. (Att
huvudstaden ligger
närmare hem än Vadstena är inte
heller någon nackdel.) Så mycket
har han inte hunnit se staden ännu,
eftersom skolan tar den mesta
tiden. Men han ser fram emot att
turista lite mer nu när det blir sol
och varmt.

En kylig vårdag hade Markus
Pettersson och jag stämt möte i
Kungsträdgården i Stockholm. ”Oj,
men, du ser verkligen ut som en
riktig operasångare!”, utbrast jag
när Markus kom susande nerför
Hamngatan. Kavaj, lång halsduk,
skägg och ”artistlångt” hår, som
en annan Rodolfo i La Bohème.
Håret är påbjudet för de manliga
studenterna på Operahögskolan
– det är lätt att ”stylas” i olika roller
då!
Han är glad och inspirerad i sitt
liv i Stockholm, rengsjöbördige
Markus. Stockholm kändes lite
främmande vid sökningstillfället

Efter en stunds intervju till en kopp
kaffe besökte vi S:t Jacobs kyrka
och en sagolik körkonsert ledd av
Gustaf Sjökvist (som växte upp
i Alfta och Bollnäs) och sedan
förevisade Markus med stolthet sin
arbetsplats, Operahögskolan, som
till min förvåning visade sig ligga i
anslutning till Tekniska Högskolan
sedan några år! En imponerande
anläggning med bland annat
olika typer av instuderingsrum,
individuella övningsrum, och en
stor studioteater för framträdanden
inför publik.
Utbildningen omfattar tre år –
och sedan eventuellt en tvåårig
påbyggnad med master-class.
Skolan har totalt 40 elever, vilket
innebär en suverän individuell
undervisning. Markus är yngst
i sin klass. Undervisningen omfattar förstås sång, men även
rörelse och språk, och han blir
entusiastisk när han talar om ämnet
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operaimprovisation. Där kan man
få följande uppgift: ”Du är i en skog,
situationen är följande: …….., och
du ska framföra en aria (eller ett
recitativ) à la Mozart.”
Om Markus liv består av heldagar
på skolan under veckan, och med
fri entré och tillgång till övningsrum
närhelst han önskar på helger och
kvällar, så har han också möjlighet
att besöka Operan och höra
”riktiga” sångare i de stora rollerna.
Då är det så vist ordnat att som
studerande vid Operahögskolan får
man i mån av tillgång på biljetter 30
minuter före föreställningen komma
in gratis. Just nu har två av hans
kompisar praktikroller i Figaros resestipendium på 50.000 kronor
Bröllop, och nästa år kommer från Anders Walls fond för unga
Markus också att kunna söka en operastuderande.
sådan - spännande!
Man gratulerar, och får hoppas att
han
väljer att resa till Italien och får
Markus vackra tenor som vi har
lärt oss uppskatta under julnatts- en fin och givande studieperiod i
gudstänster och konserter i Rengsjö operans förlovade land!
kyrka, kommer vi att kunna njuta
av även i sommar. Men annars Christina Berg-Tylöskog
blir det fortsatta studier som gäller,
eftersom han har fått ett förnämligt

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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Kerstin satsar på brudpar
i Nygården i Östra Höle

Kerstin Evertsson hälsar välkommen till Nygården i Östra Höle och riktar sig
speciellt till bröllopsgäster

Det är inne nu med bröllop. Något
som Kerstin Evertsson och hennes
familj på Nygården i Östra Höle
anammat. När de tog över den
gamla hälsingegården för två år
sedan och bestämde sig för att
satsa på bed and breakfast så
föll det sig naturligt att de skulle
profilera verksamheten på brudpar
och bröllopsnätter.
- Jag tycker miljön är passande. Det
är ju ett så annorlunda boende på
en hälsingegård och att få tillbringa
bröllopsnatten i en gård som har
anor från 1700-talet är inte bara
historiskt intressant utan också
en väldigt romantisk upplevelse,
menar Kerstin.
Själv tycker hon också att det är

fantastiskt roligt att få brudpar som
gäster.
- Det är så mysigt att gå här och
pyssla och ställa i ordning och så är
det lite hemlighetsmakeri över det
hela som gör det extra spännande,
säger hon.
Nygården har funnits på den plats
där den nu står sedan 1830. De två
gårdshusen är sammanbyggda av
en ladugårdsdel och bildar på så
sätt en u-formad gård som ligger
otroligt vackert med Hölesjön och
Höleklack åt norr.
Kerstin och Per-Erik och de fyra
barnen bor i ett av husen och det
andra , som ligger längst i väster,
är avsett helt för övernattande

20

Kerstin i det vackra bröllopsrummet där två brudpar redan bokat in sig för en
bröllopsnatt i sommar

gäster. Bröllopsrummet ligger på
andra våningen i söderläge . Det
finns ytterligare två dubbelrum och
ett enkelrum med sammanlagt sju
bäddar. Rummen är möblerade på
olika sätt och ger en förnimmelse
av olika tidsepoker. I en separat
byggnad finns självhushåll med
spis,ugn och kylskåp.
Men kommer man som nygifta
blir man mottagen av marschaller
och levande ljus, blommor och
nattvickning. Frukosten äter man
sedan förslagsvis ute i det gröna.

Kerstin och Per-Erik är båda
yrkesarbetande
men
Kerstin
hoppas att hon om några år skall
kunna arbeta åtminstone deltid
med turistverksamheten. Hon har
massor av idéer och närmast på
agendan står att göra i ordning en
badplats vid Hölesjön och reparera
båthuset. Hon har redan införskaffat
en häst som hon tänker sig att köra
bröllopsgäster med och den 23 maj
kommer årets första brudpar för en
natt på Nygården.
Göran Bernstål

Två hemsidor

Det finns numera två hemsidor med adress Rengsjö. Niklas Fredriksson
i Björtomta har lagt beslag på adressen www.rengsjö.se medan Rengsjö
Framtid har en nästan likalydande eller www.rengsjo.se. Det är alltså
bara de två prickarna över o:et som skiljer sidorna åt.
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Stefan Dagh
Rengsjö

070-290 59 15

e post stefan.dghspray.se

Allt inom el,
tele och data
nya

Vänd er med förtroende till mig
Kristian Jonsson
Nya Rengsjö El

Tfn 070-230 18 13
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Nyinflyttade
		 - Vi få gå i en jättebra skola

Familjen Presum: Lydia, Hannah, Ruben, Elias, Lea och Sebastian

Ibland har man tur! Eller, ibland
ger Gud den hjälp man ber om! Så
tänkte de snarare, familjen Presum
när de i somras just skulle resa hem
efter en vecka i bollnästrakten.
Sebastian hade tackat ja till ett
arbete som IVA-sjuksköterska och
de hade letat efter ett bra hus att
bo i utan att finna något. Runt i hela
kommunen hade de letat, men inte
funnit vad de ville ha. Men då fick
de den sista kvällen, av Annelie
Wiklund, Rengsjö-bladets eminenta
redigerare, tips om ett hus att hyra
i Rengsjö, och så var det klart. Inte
bara att de fick bo i Rengsjö, där
de tillbringat en vecka och gärna
ville stanna kvar, utan ett idealiskt

hus för deras behov, tillräckligt stort
och med färger i barnens rum som
passade perfekt!
Som svensk känner jag mig
faktiskt lite smickrad över att en
tysk familj väljer att bosätta sig i
vårt land, och komma till oss med
goda utbildningar och en rikedom
av fyra barn i ålder från 11 till 6
år! Men varför? Det visar sig att
mamma Lydia har en moster som
bott i Sverige, i Karlskoga, i många
år och som hon med sina föräldrar
och syskon brukat hälsa på nästan
varje sommar. Och sedan for hon
och Sebastian dit med sina barn,
och så reste de runt i Sverige,
bodde på vandrarhem och tältade,
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och tyckte om det, och så började
de tala om att själva bosätta sig i
närheten av Karlskoga.
Sebastian och Lydia är båda
utbildade sjuksköterskor, men när
de fyra barnen kom med cirka
två års mellanrum så fanns ingen
annan möjlighet för Lydia annat än
att vara hemmafru. Dagis fanns inte
där de bodde i Tyskland och den
vanliga skolan slutar vid 1-tiden på
dagen, så då får man lov att finnas
hemma och även att hjälpa dem
med de många läxor som ges.
I Värmland fanns inget lämpligt
arbete, men i Bollnäs behövdes en
IVA-sköterska, och efter ansökan
och intervju fick Sebastian arbetet.
Och nu har de bott här i 8 månader,
talar bättre och bättre svenska,
och barnen går i skolan och tycker
mycket om den. Och föräldrarna
är så glada över en skola som
är mycket barnvänligare än den
tyska!
Detta var ett av deras skäl för att
vilja flytta till Sverige, för övrigt. De
lovsjunger den svenska skolan,
där man inte behöver välja redan

i fjärde klass mellan gymnasium
eller en enklare skolutbildning. Den
svenska skolan är mer avspänd,
mindre stressande för barnen än
den tyska.
Och de är så lyckliga över den
stora tomten där barnen kan leka
och cykla, och över de härliga
promenader man kan gå med
hunden alldeles utanför hemmet.
Hunden förresten, aldrig har jag
blivit så ivrigt välkomstslickad som
av Kimba, deras härliga tyska
vakthund!
De glädjer sig så vid tanken
på barnens kommande musikundervisning: Hanna hoppas att
spela cello, Ruben gitarr, Elias
piano och Lea fiol. Därtill spelar
Lydia själv flöjt. Så egentligen
skulle familjen kunna bilda en
egen lite trio eller kvartett. Frågan
är bara om Sebastian skulle vilja
byta ut elgitarr mot en basfiol
för att fullkomna bilden? Några
fritidsproblem lär familjen inte
behöva dras med. Kanske det blir
en konsert så småningom?
Christina Berg-Tylöskog

Läs om aktuella händelser i Rengsjö:
www.rengsjo.se
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Busungen i Bollnäs
		 – med anor från Glösbo!

Helena Olsson
egenföretagare
som gillar kläder,
färg och form.

Helena heter tjejen som sedan
2006 driver barnklädesbutiken Busungen i Åhléns-huset. På galgarna
hänger pigga och färgglada kläder
till såväl pojkar som flickor. Helena
har själv två pojkar och det var
så idén uppkom att starta en
barnklädesbutik, färgglada kläder
som omväxling mot kläderna som
klädkedjorna erbjuder. Det är till
exempel bara Busungen som har
mamma-byxor i stan.
Helena har alltid haft ett
klädintresse och tycker att det är
roligt med färg och form. Och att
stå i butik passar Helena utmärkt,
att träffa människor är härligt! Själv
minns jag Helena från åren då hon
jobbade på mataffären som fanns i
Glösbo när jag var liten.

Entreprenörskapet har Helena
i blodet: morbror Leif och kusin
Jörgen driver Glösbo Möbel
(tredje/fjärde generationen) och
kusin Hanna har Växbo Lin. Med
ledorden Roligt & Glatt driver
Helena Busungen vidare och
priset behöver inte vara högre än
på andra barnkläder bara för att
det sprider extra glädje tack vare
färgerna och kvalitén.
Som vanligt lämnar jag Busungen
med diverse små paket… ”den
där klänningen MÅSTE lilla Nova
få!”… eller ”ååh, Barbapappa-figur
som skulle passa utmärkt i min
bokhylla”…. eller… ”få se… den
där bodyn kan ju faktiskt Edvin ha
till jul…”
Cecilia Kovatch
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Vet du något om bröderna
Sedwall?

Årets företagare
			
bor i Rengsjö

Årets företagare i Bollnäs kommun
blev Hanna och Jacob Bruce
på Växbo Lin. Det var tredje
gången som de var nominerade
till utmärkelsen . Ett bra val och
välförtjänta pristagare tycker vi
övriga Rengsjöbor och gratulerar
Hanna och Jacob.

Olov och Nels Sedwall bredivd sin far.

Finns det någon som sitter inne
med ytterligare kunskaper om
Sedwalls-bröderna som utvandrade från Rengsjö till Amerika? Vi
skulle vilja veta mera om dessa
bröder. Hur de levde och verkade
på andra sidan Atlanten. Hör i så
fall av er till denna tidnings redaktör och berätta vad du vet eller hur
vi kan få fram ytterligare information om bröderna.

Skoterlederna
		
röjs i sommar

Vinterns återkomst med snö och
kyla har fått skoterklubben att
vakna till liv igen. Med ny styrelse
siktar nu klubben på en mer aktiv
verksamhet. I sommar kommer
medlemmarna att hjälpas åt med
att röja leder och laga broar samt
sätta upp skyltar och till vintern blir
det full fart i skoterspåren om det
fortsätter att hålla i sig med riktiga
vintrar.

RING

TAXIBILEN DIREKT!

070-696 1000

ALLTID FASTA PRISER
GUNS TAXI
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Från
kyrkbacken
är tunnare, och därinnanför ett
fruktansvärt kaos: smälta jord- sten
och metallmassor: magman, som
hela tiden rör sig, och med ojämna
mellanrum spränger skalet. Det
stämmer till eftertanke. Det är klart
att vi visste om det här förut – men
vi vill, och behöver kanske förtränga
det – för att våga hoppas….
Men ändock (och kanske just
därför): Varma och hoppfulla
vårhälsningar till Dig!

VÅREN, kärlekens, ljusets hoppets
tid framför andra! Hur vi längtar, efter
värmen, blommorna och grönskan!
Och Påsken ligger bakom oss med
sitt budskap om Guds seger över
mörker och död. Nu väntar vi…..
Och nu når oss nyheterna om
vulkanutbrotten på Island. Om
askmolnen som sprider sig över
Europa – och vidare - och skakar
om vårt sätt att leva. En påminnelse
om hur skör vår tillvaro här på jorden
är. Det sägs ju att jordskorpan i
proportion till skalet på en pingisboll

Bertil, präst

Getosten kommer till Hardreve
Men den finns också
dagligen i vår ostkiosk vid
Nordanhölevägen.
Där handlar du själv när du
vill mellan kl 8 och 22.

Tel 665123 eller 070-3564032
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Nytt från Rengsjö församling
/ Kyrkorådet

Rengsjö får för första gången en
kvinnlig komminister. Åsa Tollén
Sandström efterträder den 1
augusti Magnus Natander. Den 1
maj tillträder en ny halvtidskantor,
Elisabet Nyman, sin tjänst.
Carina Falk Norgren, Rengsjö,
har anställts på 75 % tjänst i tre år
som informatör i pastoratet.
Tommy Löberg är vaktmästare i
kyrkan och har även vissa diakonala
uppdrag (070 3615535). Han har
nu även utsetts till kyrkvärd.
Diakoni handlar om kyrkans
sociala arbete. Inom diakonin
vill kyrkan i vardagen möta och
stödja individer och grupper.
Kontaktperson i Rengsjö är Inger
Thyr, Flankbacken 5. Behöver
du någon att prata med kan du
kontakta henne på telefon 665482
eller 070 333422, så hjälper hon
dig vidare.
Den 30 maj framför Kyrkokören
sin uppskattade Vårsoaré.
Under Musik vid Ljusnan i juni
blir det flera konserter i Rengsjö
kyrka.
Den 12 september kommer
vi att kunna lyssna till en för
Rengsjö nyskriven mässa, med
pilgrimstema, ”Stenens lovsång”.
Kyrkokören övar redan för den.
Texten är sammanställd av Kristina

Sandgren Furberg bland annat ur
Pilgrimens bönbok och musiken
är komponerad av Maria Hulthén
som själv medverkar med fiol och
solosång. Det är korta men täta
texter inspirerade av naturen till
melodier i nordisk folkton som
går direkt till hjärtat. Sångerna är
lätta att följa och några kommer
församlingen att få sjunga med i.
Vi hoppas att kunna samordna
vandringar från våra byar till kyrkan,
och efteråt planeras kyrklunch i
församlingshemmet.
Anders Bergsten och Christina
Berg-Tylöskog

Kollekter
till föreningar
2 maj Höle Bygdeförening
13 juni Anhörigför. Ringshög
20 juni Rengsjö SK
26 juni Rengsjö Hembygds-		
förening
11 juli Rengsjö Framtid
15 aug Rengsjö Framtids Ungdomsverksamhet
26 sep Rengsjö Föräldraråd
17 okt IOGT-NTO Rengsjö
Rengsjö Kyrkoråd
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Hon har förälskat sig
				 i Hilding och bilderna

När Ann får problem med någon bild brukar hon stanna framför Hildings porträtt och
rådfråga honom. Då brukar det lösa sig, säger hon.

Efter Hilding Mickelssons död
fick Hälsinglands museum överta
hela hans stora bildskatt och ca
4 miljoner kronor satsades i ett
projekt som skulle göra det möjligt
att arkivera bilderna. Men nu är
pengarna slut och de som var
anställda i projektet har också
slutat. Alla utom Ann Blomdahl
som jobbar vidare på halvtid med
Hildings bilder och hoppas att få
göra det fram till sin pensionering.
- För det här arbetet är jätteroligt.
Jag visste ingenting om Hilding
när jag började. Nu vet jag desto
mera. Jag tycker väldigt mycket

om honom och hans bilder. De har
lärt mig massor om Hälsingland,
säger hon.
Ann Blomdahl jobbade tidigare på
Nordiska muséet i Stockholm men
så kärade hon ner sig i en man
från Ljusdal på en dans i Jättendal.
Det slutade med att hon sa upp
sig från sitt arbete i Stockholm och
flyttade till Hälsingland. Ungefär
samtidigt sökte Hälsinglands museum en bildarkivassistent som
skulle hjälpa till att ta hand om de
hundratusentals bilder som Hilding
Mickelsson lämnat efter sig.
- Det var ju samma arbete som jag
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haft i Stockholm så jag sökte och
fick jobbet, berättar Ann.
Och det har hon aldrig ångrat.
- Det kommer hela tiden nya
människor hit och alla har de
något att berätta om Hilding.
På så sätt lär jag känna honom
mer och mer och nu har vi fått
ett fantastiskt fint förhållande till
varandra. Jag pratar med honom
varje dag när jag passerar ett stort
porträtt av honom som hänger i
korridoren utanför mitt rum. Han
var ju en stilig man och man blir
lätt förälskad i honom, säger Ann
och skrattar gott.

En typisk Hilding-bild från Rengsjö.
Några småpojkar ifärd med att sätta
upp knipholkar vid Skidtjärn.

Ann Blomdahl visar hur man letar
efter Hilding Mickelssons bilder på den
särskilda databasen

Bilderna sorteras och numreras.
Det görs också förteckningar efter
Hildings egna noteringar så att
man alltid kan koppla bilderna till
hans ursprungssamling. Bollnäs
kommun har tagit på sig uppgiften
att svara för att bilderna scannas
in och registreras i en databas. Så
småningom blir bilderna sökbara
på muséets hemsida. Hittills har
drygt 60 000 bilder sorterats och
av dessa är 6 000 inscannade och
klara. Av de svartvita negativen
har 5.700 registrerats men inte
mindre än ca 70 000 återstår. Det
är med andra ord ett omfattande
arbete som återstår och några mer
projektpengar lär det inte bli.

Arbetet med Hildings bilder fortskrider nu i långsam takt och ingår
i muséets ordinarie verksamhet.
Med de projektmedel som muséet
fick lyckades man få till stånd
ett nytt klimatanpassat arkiv där Göran Bernstål
färgbilderna skall förvaras. De
svartvita bilderna lagras i muséets
ordinarie samling som kommer att
innehålla 300 000 bilder totalt.
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Sommaren 2010
Guds
tjäns
seltr
äf
Gudstjäns
tjänstter
er,, triv
trivseltr
selträf
äfffar & musik

med reservation för ändringar
Läs mer i Kyrkobladet som utkommer 6 juni, i Ljusnan
på fredagar, under kyrkligt eller på webben

30 maj

Vårsoaré 18.00 Rengsjö församlingshus
Rengsjö kyrkokör, sånggruppen Melomani,
solister ur kyrkokören. Britt-Marie Grims. Fri entré. Servering - 50:6 juni
Konsert 16.00 Rengsjö kyrka
GE-klaven. Lena Rieback, dirigent och körledare. Fri entré
13 juni
Konsert 18.00 Rengsjö kyrka Musik vid Ljusnan
Sofie Norling, sång. Christine Karlsson, trombon.
Christian Krastling, flygel. Fri entré
18 juni Konsert 18.00 Rengsjö kyrka Musik vid Ljusnan
Caroline Stegenius, sång. Martin Edin, flygel. Fri entré
20 juni Konsert 15.00 Rengsjö kyrka Musik vid Ljusnan
Markus Pettersson, sång. Markus Kvint, flygel. Fri entré
25 juni Musik i sommarkväll 23.00 Rengsjö kyrka
Britt-Marie Grims m fl
Gudstjänster
Rengsjö kyrka 11.00 23 maj, 6 jun, 20 jun, 1 aug, 8 aug, 29 aug
18.00 11 jul, 18 jul, 25 jul, 15 aug, 22 aug
Växbo kapell 11.00 30 maj, 14.00 1 aug Olandersgården 11.00 13 jun
Rengsjö hembygdsby 11.00 26 jun Kämpens hembygdsgård 11.00 27 jun
Stuttjärnsvallen 11.00 4 jul
Trivselträffar Prästnäset 14.00 onsd 23 jun, 7 jul samt 4 aug
Ringshög 14.00 tisd 8 jun, 22 jun, 13 jul samt 3 aug
Musikkvällar 18.30 Prästnäset, Bollnäs, tisd 29 jun, 6 jul, 13 jul samt 20 jul

Välkommen!
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Lötens handel

Löten 1/2

Plusgiro
Utbetalningskort och
värdeavi inlöses

Tillmans falukorv 49,-/kg
Tillmans fläsk karré 59,-/kg

Utkörning av varor • Svenska spel • lotter • receptfria
läkemedel • ombud för apoteket

Vi har all förståelse för er storhandling på andra ställen.
Men för vår överlevnads skull är vi tacksamma om vi kan få
all er kompletterings handel. Ni vet många bäckar små ......

Lötens Handel,

tel 66 50 49

Öppet: mån-fre 10.00-19.00 lör 10.00-16.00 sön 12.00-16.00

Hardreve på Ringshög
15 Maj, Lunch mellan 11:30-16:00
Stekt rödspätta, romsås och potatis
eller
Fläskkarré och potatisgratäng
Salladsbuffé, efterrätt och kaffe ingår.
Pris: 77:Restaurang Ringshög 665625
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Thomas Backan fyller gubbe
och bjuder in till 50-årsfest
lördag 29 maj kl 12 i Västerby, Rengsjö Hembygdsby.
Det blir lekar och underhållning, mat, kaffe och tårta
inga presenter.
Gärna hjälp till festen på pg 9266796-3 eller
stöd till hjärtebarnsföreningen pg 4100405-2.
Där kan ni också också anmäla er och hur många ni kommer.
Anmälan senast deb 15 maj, tfn 66 54 10

Välkommen
HARDREVET 15 MAJ
Vårmarknad i Rengsjö centrum
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Betongfundamentet efter barkmaskinen blev en utmärkt grund för den nya grillstugan
som nu pryder sin plats längst ut på piren

Från barkmaskin
					 till pir och grillhus
I min grönaste ungdom stod jag
vid Östersjöns strand och med
en båtshake i näven petade jag
fram timmer som drogs upp i en
barkmaskin för att sedan forslas
till sågen och förvandlas till
bräder. Nu står jag här igen, 55 år
senare, och beundrar den timrade
grillstuga som ersatt Midnäs gamla
barkmaskin.
Det gick bara på några dagar att
förvandla den fula betongklumpen
ute i vattnet till en fantastisk brygga
med ett stiligt timmerhus längst
ut. Och när det är dags för årets
Hardrev så kommer anläggningen
att högtidligen invigas och fiskevårdsföreningen tänker anordna

någon form av fisketävling från
bryggan.
Det kommer också att bli
båtplatser vid pirens ena långsida
och möjlighet att hyra en båt om
man vill ut och fiska på Östersjön.
Det här är första steget i den
förvandlingsprocess som Rengsjö
Framtid tänker sig med Lötenområdet. Nu gäller det att hålla
området snyggt och fritt från
skadegörelse. Där har vi alla ett
ansvar att hjälpa till för det här
är tänkt att bli en plats där alla
ska kunna samlas och trivas. Ett
gemensamhetstorg för en tryggare
framtid i Rengsjö helt enkelt.
Göran Bernstål
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