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Även på den tiden tampades jägare och rovdjur om älgköttet som Tecknar-Lasse
såg det i en av sina kojbilder.

bodde i stugorna för att bevittna
olika tjäderspel. Stugorna tillhör
gårdarna Gömmens och Körkles.
De nuvarande ägarna vill,
efter Tecknar-Lasses död, att
målningarna ska bli tillgängliga
för intresserade och lovar att visa
målningarna vid vissa tillfällen.
De vill på så sätt hedra minnet av
en legendarisk tidningstecknare
målare och illustratör från Rengsjö.

I två kojor på Rengsjöskogen
döljer sig en fantastisk bildskatt.
Det är vägg och takmålningar
signerade Tecknar-Lasse och
gjorda någon gång i mitten på 40talet. Per ”Tecknar-Lasse” Larsson
var då i 20-årsåldern och gjorde
målningarna på masonitskivor
som spikades upp i tak och väggar
i de båda stugorna. Målningarna
visar olika djur och naturmotiv
och är väldigt detaljrika. TecknarLasse gjorde målningarna när han
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Redaktörn har ordet

Hur hedrar vi minnet av våra
förfäder som gjort betydande
insatser för Rengsjö?
Jo, den mästerlige skidåkaren
Anders Persson vilar under en
pampig gravsten på kyrkogården,
Naturfotografen Hilding Mickelsson
har fått ett eget rum i hembygdsbyn
och Hälsinglands museum har
sett till att hans bilder bevarats åt
eftervärlden.
Men bröderna Olof och Nels
Sedwall då? De som förmodligen
betytt mest för Rengsjö på senare
tid, dem har vi inte tänkt på. Och
Tecknar-Lasse, som avled nu
i höst, vad ska det bli av hans
samlingar och hur hedrar vi minnet

Bröderna Sedwall, Olof tv och Nels th vid
sidan av deras pappa , förre kyrkoherden
i Rengsjö, Anders Sedwall. Bilden tagen
1945 när bröderna var hemma och hälsade
på.

av honom bäst?
På andra platser får kända
företrädare för bygden en väg eller
gata uppkallad efter sig. Kanske en
staty eller en minnestavla. Borde
vi inte göra något liknande här i
Rengsjö? Det kan väl inte vara fel
att vårda minnet av betydelsefulla
föregångare.
Jag tycker att det nya
centrumområdet ,som vi nu
skapar vid Löten, kunde få heta
Sedwalls-parken, Sedwalls-torget
eller något liknande och så sätter
vi upp en minnessten där vi kort
berättar lite om bröderna Sedwall
som emigrerade till Amerika och
vad de betytt för bygden. Det
här borde vara en uppgift för alla
föreningar som fått så mycket stöd
av Sedwallspengar.
Likadant när det gäller TecknarLasse. Honom skulle vi kunna
minnas med ett rum eller en
vägg i RSK:s nya klubbhus.
Han var ju ändå en legendarisk
sporttecknare och ett stort fan till
den lokala idrottsföreningen. Och
han blev verkligen ett stort namn i
tidningsvärlden.
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Själv minns jag hur jag som
tonåring var en stor beundrare
av Tecknar-Lasse. Jag studerade
hans porträtt av NHL-spelare i
Aftonbladet och försökte efterlikna
hans mästerliga bilder. Det gick väl
sisådär men inte blev jag någon
tidningstecknare.
Däremot
är
jag säker på att Tecknar-Lasses
framgångar inspirerade mig till att
söka lyckan i den journalistiska
världen. Det blev som skrivande
medarbetare i olika tidningar och så
småningom ledde vägen även för
mig tillAftonbladets centralredaktion
i Stockholm. Där stötte jag ihop med
Tecknar-Lasse och under några år
fick vi jobba tillsammans i samma
tidningsredaktion. (Vet ni förresten
att vi en tid var 3 medarbetare på
Aftonbladet som alla kom från lilla
Rengsjö! Den tredje var SvenAnders Eriksson också han från
Östra Höle)

När Tecknar-Lasse sedan pensionerade sig och köpte ett litet hus
hemma i Rengsjö så blev det min
pappas föräldrahem bakom sågen
i Östra Höle. Där har jag sedan vid
flera tillfällen suttit och ventilerat
gamla minnen med Tecknar-Lasse
och sett vad allt han samlat på sig
genom åren. Mycket av detta borde
sparas åt eftervärlden men hur och
var? Naturligtvis är detta i första
hand en fråga för de anhöriga
men tillsammans med dem går det
säkert att hitta lösningar.
Efter hans död har jag fått tillfälle
att se de målningar han som ung
gjorde på väggar och tak i två
skogskojor i Rengsjö. Bara det en
imponerande konstsamling som är
värd att bevaras.
Det här med att hedra minnet av
betydelsefulla personer från ortendet finns förmodligen fler än de jag
namngett här- tycker jag att vi bör ta
oss en ordentlig funderare på. Jag
har kastat fram några idéer men
andra kanske har bättre förslag.
Hör av er i så fall till redaktionen
eller till någon i Rengsjö Framtid
och tyck till !
Göran Bernstål

Tecknar-Lasse som en annan välkänd
tidningstecknare, EWK, såg honom.
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Ungdomscaféet - gillas av
ungdomarna i Rengsjö

Malin Widahl och Mikaela Rödin
gillar den nya ungdomsgården i Rengsjö.

Ända nerifrån min gräsmatta kan
jag se RSK-lokalen. Det lyser där
och jag ska gå dit. Ungdomsgården
som drivs av de ideellt arbetande
Inga-Lill Rundgren och Ingmarie
Antonsson har öppet ikväll. Den
har öppet varje torsdagskväll
mellan kl. 18 och 21. Varje vecka
kommer cirka 20 ungdomar.
På nedervåningen avgörs
intensivt
pingismatch
efter
pingismatch av fokuserade killar
och tjejer. Livligt, trissat och hög
ljudvolym är det -riktigt inbjudande.
En trappa upp är stämningen en
annan, där är det soft belysning och

en mysig soffa är härbärge för wiispelarna. Runt biljardbordet står en
hop killar och tänker ut nästa drag
medan en av killarna har sin tur.
Vid lilla bordet sitter Ingrid
Backan som är engagerad i
ungdomsgårdens ekonomi. Hon
berättar om turen att ha blivit
skänkt wii-spelet! Det var en dag
på pizzerian som f.d. Rengsjöbon Jonas Johansson fick höra
om ungdomsgårdens verksamhet.
Då skänkte han vänligen 1 000 kr
till ett wii-spel som verkligen har
bringat mycket glädje!
Inga-Lill, Ingmarie och en del
ungdomar brukar baka och ta med
sig fika på torsdagskvällarna som
man får köpa. Pengarna används
sedan till förbrukningsmaterial som
nya glödlampor etc.
Det är bra att ungdomsgården
bara har öppet en dag i veckan
så att det inte blir så att bara fem
personer kommer varje gång.
Så skulle det ju kunna bli om
ungdomsgården hade öppet varje
dag, säger insiktsfulla Mikaela
Rödin.
Och en dag i veckan är ofta med
tanke på att den här verksamheten
drivs ideellt av ovan nämnda
Inga-Lill och Ingmarie. Fler
vuxna är hjärtligt välkomna! Det
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ned och småprata med Inga-Lill
och Ingmarie och stimma lite med
ungfolket. Nu lämnar jag RSKlokalen denna regniga oktoberkväll
och tycker inte att mörkret över
åkrarna mot Berga ser lika
becksvarta ut som vanligt. Det är
de inte heller, det lyser ju i RSKlokalen.

kan naturligtvis vara föräldrar till
Rengsjö-ungdomar men likväl
andra vuxna som vill göra en
insats får gärna komma. Inga-Lill
och Ingmarie driver det hela så
det enda man behöver göra är att
vara på plats. De reder sig själva,
ungdomarna, de är ju mellan 13
och 18 år. Man kan komma och
bara fika också, alla är välkomna.
- Ja, det var riktigt gött att sitta

Cecilia Kovatch

2 000 bilar
till Glössbo

Tänk på bygden
när någon dör

Den 47:e upplagan av o-ringen
står för dörren och återigen är
det flygfältet i Mohed som blir
centralort. Men under två dagar,
den 24 och 25 juli, avgörs två
etapper av orientgeringstävlingen i
Glössbo. Dit väntas då 2.000 bilar
och omkring 20 000 människor!
Arrangörerna jagar nu mark för
ändamålet och behöver ca 10
hektar på båda sidor om riksväg
50. Start och mål blir mellan
Skräddars och Arbråvägen. På
markerna intill Jonases kommer
parkeringsplatserna att förläggas
om markägarna nu säger ja
förstås. Deltagarna får använda
sig av kotunnlarna under riksvägen
för att ta sig till och från bilarna
.Jättetävlingen avgörs under tiden
23 till 29 juli .

När någon avlider och man vill
hedra dennes minne är det brukligt
att man sätter in en slant på olika
fonder t ex cancerfonden, hjärt och
lungfonden osv. Det är naturligtvis
behjärtansvärt
och
främjar
forskningen på skilda områden.
Men man kan även hedra den
avlidnes minne genom att stödja
verksamheter i den egna bygden.
Vid Tecknar-Lasses begravning
kom det in inte mindre än 2.000
kr till den nya klubbstugan vid IP.
Även Rengsjö Framtid fick pengar.
Ringshögs Anhörigförening och
Rengsjö Rödakorskrets är andra
organisationer som man kan
uppmärksamma vid sådana tillfällen.
Hos begravningsbyråerna finns det
nu post och bankgironummer till
dessa föreningar.
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Från
kyrkbacken

Behöver du någon att tala med?
Kontaktperson för diakonin
är Inger Thyr.
tel 665482 eller 070 3339597
Hon hjälper dig vidare till rätt
person.
göra. Ta det lite lugnt, sätta oss ner
och fundera vad som är viktigast
med denna tid. Vad är det viktigaste
och dyrbaraste jag kan ge denna
jul, inte när det gäller saker, men av
mig själv. Det kan vi fundera över
och under tiden stanna upp och ta
det lugnt och vila i skenet av ljusen
i advent.
En fin advents- och juletid önskar
jag er alla och varmt välkommen till
kyrkan!
Hälsar prästen Åsa

–Hej Rengsjöbor!
Vi tänder ljus, för att få värme,
för att trotsa mörket, för att ljuset
inger hopp till oss. Snart så tänder
adventsljusen och vi gör det för att
förbereda oss på det största ljuset,
det som skiner från krubban i ett
överfullt Betlehem, Jesusbarnet.
Adventstiden är en härlig tid, en
RENGSJÖ FÖRSAMLINGSHUS
förväntansfull tid och ibland kan
finns för alla Rengsjöbor
jag känna att längtan och väntan
för möten, sammankomster osv.
är det allra bästa. Oftast brukar
Bokas ALLTID hos
tiden före jul vara lite stressig och
Monica Westberg.
vi har svårt att ta det lugnt. Ändå är
det väl kanske det vi skulle försöka Tel: 070-6952336 eller 0278-665513
Rengsjö Församling / Inger Thyr

Julauktion
Rengsjö Församlingshus
2/12 kl 18.30

Ta gärna med
en gåva till
autktionen.

Lotterier, kaffeservering och underhållning

Välkomna
Rengsjö församling
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Rengsjö församling & Växbo kapell
28 november – 16 januari

med reservation för ev. ändringar

Tisdag 22 december
14.00 Ringshög Trivselträff Julens sånger
Åsa Tollén Sandström, Britt-Marie Grims,
Rengsjö kyrkokör
Julafton fredag 24 december
23.00 Rengsjö kyrka Julnattsgudstjänst
Åsa Tollén Sandström, Britt-Marie Grims,
Rengsjö kyrkokör, Markus Pettersson, solist
Juldagen lördag 25 december
7.00 Växbo kapell Julotta Ingrid Natander,
Jenny Christoffersson, Jonas Rudberg, solist
Annandag jul söndag 26 december
Sammanlyst till Höle bönhus
11.00 Höle bönhus Gudstjänst Åsa Tollén
Sandström, Britt-Marie Grims
Nyårsafton fredag 31 december
18.00 Rengsjö kyrka Nyårsbön Arne
Sandin, Elisabeth Nyman
Nyårsdagen lördag 1 januari 2011
Sammanlyst till Hanebo kyrka
11.00 Hanebo kyrka Gudstjänst
Torsdag 6 januari Trettonde dag jul
Sammanlyst till Växbo kapell
11.00 Växbo kapell Gudstjänst Lars
Nilsson, Elisabeth Nyman. Bollnäs Arbrå
manskör.
Söndag 9 januari 1a sö. eft trettondedagen
17.00 Rengsjö kyrka Vi sjunger ut julen
Åsa Tollén Sandström, Britt-Marie Grims,
Rengsjö kyrkokör, solister
Tisdag 11 januari
14.00 Ringshög Trivselträff
Söndag 16 januari 2a sö.. eft trettondedagen
11.00 Rengsjö kyrka Söndagsmässa Åsa
Tollén Sandström, Elisabeth Nyman

Söndag 28 november Första sönd. i advent
11.00 Rengsjö kyrka Högmässogudstjänst Åsa Tollén Sandström, Britt-Marie
Grims, Rengsjö kyrkokör. Kyrkkaffe i
hembygdsgården
14.00 Växbo kapell Gudstjänst Åsa
Tollén Sandström, Solveig Mattsson.
Kerstin Larson, sång
Tisdag 30 november
14.00 Ringshög Trivselträff
Onsdag 1 december
12.30 Rengsjö förs.hus Syföreningen
Torsdag 2 december
13.00 Höle bönhus Höle syförening
Söndag 5 december Andra sönd. i advent
11.00 Rengsjö kyrka Söndagsmässa
Sune Ek, Elisabeth Nyman
18.00 Bollnäs Missionskyrka Sinnesrogudstjänst Anna-Karin Holmberg m fl
Torsdag 9 december
18.30 Växbo kapell Torsdagskväll ... i
adventstid. Sune Ek, Elisabeth Nyman
Söndag 12 december Tredje sönd. i advent
11.00 Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst
Sune Ek, Britt-Marie Grims
Tisdag 14 december
14.00 Ringshög Trivselträff
Söndag 19 december Fjärde sönd. i advent
11.00 Rengsjö kyrka Familjegudstjänst
Åsa Tollén Sandström, Elisabeth Nyman
www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjo
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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
Inger och Torbjörn,		
Eriksson i
821 98 Rengsjö
Östra Höle som får en trisslott eller maila rengsjo.framtid@telia.com
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Med Rogers modellastbilar
			
får äldre män leklusten åter

Scania och Volvolastbilarna är verklighetstroget återgivna i Roger Thyrs modeller.r

Titta på den här asfalt-lastbilen
med släpvagn som plöjer fram på
gräsmattan! Kan ni tänka er att det
är en modell i skala 1:11 och byggd
helt och hållet i trä. Ja, till och med
hjulen är svarvade i trä.
Bilen är en exakt kopia av den
verkliga och fullskaliga Volvolastbilen och det är den 23:e i
ordningen som Roger Thyr har
tillverkat hemma i sin snickarbod
vid Flankbacken. Hans lastbilar
är så skickligt gjorda och
verklighetstrogna att äldre herrar
faller i trans och blir som barn på
nytt igen.
- Ja , det var en verkställande
direktör som kom hit för att hämta

en bil som han beställt. Jag hade
placerat bilen på golvet i hallen och
när han fick se den kastade han sig
ner på knä med slips och kostym
och började genast köra och fräsa
med munnen som en liten pojke,
berättar Roger och skrattar.
Varje gång han får en bil färdig
resulterar det i en nyhetssida med
bilder i en av Europas största
lastbilstidningar. Och det har hänt
att han varit före Scania med att
lansera en starkare motor innan de
själva kommit sig för med nyheten!
Egentligen är det märkligt att Roger
intresserat sig just för lastbilar
eftersom hans huvudsakliga arbete
under 34 år varit som mekaniker
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på flygflottiljen i Söderhamn. Han
har visserligen gjort ett och annat
modellflygplan också men mest har
det handlat om lastbilar och några
bussar.
- Det började någon gång på 70talet när jag om mornarna stod
efter växbovägen och väntade på
samåkning med en jobbarkompis.
Det kom alltid en massa lastbilar
dundrande med stora släp. Mest
handlade det om grusbilar. Jag
blev intresserad av dem och
tänkte att det skulle vara roligt att
försöka göra en i modellform. Som
liten lekte jag ofta med sådana
och snickarintresset hade jag fått
genom morfar. Jag var mycket med
honom i snickarboa vid Tjyvsten,
berättar Roger.
Han gjorde några modeller och
de blev efterhand bättre och bättre.
Intresset från åkeriägare och andra
företagare i lastbilsbranschen
resulterade i flera beställningar
och Rogers hobbyarbeten växte
i omfattning. Många av hans bilar
hamnade på mässor och olika
utställningar.
- Jag har lyckats få ritningar på
olika bilmodeller både från Scania
och Volvo och på det sättet kunnat
göra exakta kopior. Att jag byggde
bilarna i skala 1:11 hängde samman
med de gummihjul som jag använde
mig av i början. Hjulens storlek fick
bestämma storleken på hela bilen.
Numera är Roger pensionär och
skulle kunna ägna mera tid åt
modellbilsbyggandet. Men med

Roger i sin snickarverkstad där han t o m
svarvar bilhjulen i trä.

åren har det infunnit sig en viss
mättnad och det kommer nog inte
att bli så många bilar till.
- Jag har fått en förfrågan om
jag inte skulle kunna göra ett par
lastbilar av äldre modell och de
ska jag försöka färdigställa ,säger
han.
Av de han har tillverkat har han fyra
exemplar kvar. Sedan finns det flera
hos privata ägare i Rengsjö och i
Bollnäs. Det skulle vara intressant
om t ex hembygdsföreningen
kunde ordna en utställning med
Rogers lastbilar i Västerby till
sommaren. De är onekligen värda
att se på och skulle säkert locka
många bilintresserade besökare
hit. Svårigheten blir kanske att
skydda bilarna från alltför närgånget
intresse.
Göran Bernstål
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Rengsjö historia

Rogers morfar tog en lott
			
och tvingades till Amerika
gubbens huvud.
- Nu har Språng hamnat i Amerika
igen, lät Per Forsell hälsa när han
fick vetskap om att porträttet på
Anders prydde Lifes förstasida.
Med detta åsyftade Per Forsell
min morfars tidigare emigration till
Amerika, berättar Roger.
Det var mera en tillfällighet eller
snarare ett förfluget ord som gjorde
att Språngs-Anders tvingades att
emigrera till Amerika. Han hade
vid ett tillfälle köpt en lottsedel
tillsammans med sin bror Lars och
då råkat säga: vinner jag högsta
vinsten så reser jag till Amerika!
På kvällen den 15 december 1912
fick han se dragningslistan som
fanns i lokaltidningen nere vid
Barnbarnet Roger har gått i morfars fotspår
Löten. Döm om hans förvåning när
och kan inte bara snickra modellbilar. I
han kände igen sitt eget nummer.
höst har han lagat den gamla trappan till
Det blev en vinst på hela 1.000
Norrgården i Västerby
riksdaler som han visserligen skulle
Den som lärde Roger Thyr snickra dela med sin bror men det var ändå
var hans morfar, Språngs-Anders, mycket pengar på den tiden.
eller Anders Larsson som han var
Nu föll det sig så att inte bara
kristnad till. Förmodligen den enda brodern hade hört honom säga att
Rengsjöbo som hittills prytt hela han skulle till Amerika om han vann
omslaget på den stora och välkända högsta vinsten och det dröjde inte
amerikanska bildtidskriften Life.
länge förrän flera kamrater påminde
Det var den erkänt skickliga honom om vad han sagt. –Visst
porträttfotografen Per Forsell i Mo räcker det till en amerikabiljett, sa
som tog bilden av den då åldrige de och Ander som var en stursk
Anders. Han hade fastnat för det person bestämde sig då för att
vita helskägget som omgärdade fara. 28 år gammal rustade han för
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den långa resan och med på färden
fick han tre andra rengsjöbor:
Anders Wallin från Svedja och
Bengt Persson med fru Anna från
Sörbo. Sjöresan företogs på det
stora engelska passagerarfartyget
Mauretania. Enkelbiljetten kostade
295 kr.
Anders hamnade i Iowa och
där försörjde han sig som
byggnadssnickare.
- Han berättade inte så mycket om
tiden där borta. Bara att han en
gång träffat Buffalo Bill personligen
och att han hade ägt tre bilar.
Förmodligen fick han slita hårt och
jag skulle tro att han längtade hem.
Efter sex år hade han sparat ihop
till hemresan , som då kostade hela
1.100 kr, och kunde vända åter till
Rengsjö, berättar Roger.
Han gifte sig sedan med Kristina
men före bröllopet måste han skriva
en försäkran om att han inte hade
några arvingar i Amerika! Makarna
byggde sig ett hus vid Tjyvsten och
där tillbringade också Roger, som
blev hans första barnbarn, sina
första år.
- Jag bodde där med mina föräldrar
och morfar blev min stora favorit.
Han hade sin snickarverkstad på
övervåningen och där fick jag vara
med honom så mycket jag ville.
Det var där jag lärde mig snickra.
Morfar visade mig hur jag skulle
göra. En bättre läromästare kunde
jag inte ha, säger Roger.
Även sen, när hans föräldrar

skaffade eget hus nere i byn, så
vistades Roger mesta tiden hos
morfar. Det var där jag kände mig
som mest hemma, säger han och
visar arvet efter morfar en gammal
snickarlåda från Amerikatiden,
”Andrew Språng Regnsjö Sweden”
står det på lådan.
- Den fick jag efter hans död 1963.
Utan morfars snickerilektioner
hade jag nog aldrig kunnat göra
mina modellastbilar. Han var en
fantastisk
läromästare,
säger
Roger.
Göran Bernstål

Roger visar upp morfars verktygslåda från
Amerikatiden som är signerad “ Anders
Sprong Regnsjo Sweden

15

Min första älgjakt

Tor jobbar med att dra fram älgen från skogen

2010 skulle bli ett annorlunda år
vad det gäller älgjakt för mig och
min nordsvenska brukshäst Tor,
16 år. I augusti blev jag nämligen
tillfrågad om att vara med Rengsjö
norra viltvårdsområdes jaktlag och
hjälpa till att dra fram skjutna älgar
med häst. Älgarna skulle dras fram
till närmaste väg, jägaren skulle
snitsla med vita pappersband
vägen till älgen. Till min hjälp skulle
jag få en traktorförare med vagn
som sedan skulle frakta älgarna till
slakteriet i Västra Höle.
Jag fick låna hem pulkan som
älgarna skulle dras i för att testa
hur Tor gillade den. Efter några
minuters trippande så var den inte
så farlig att dra. Nästa fråga var
hur Tor skulle reagera på de döda
älgarna i skogen. Det var det lite
svårare att träna på före jakten…

Tips jag fick för att Tor inte skulle
springa till skogs när han kände
blodlukten, var t.ex. att jag skulle
smörja in mina händer i blod och
klappa honom på mulen. Som
tur var behövde jag inte använda
dessa knep.
När första älgen var skjuten på
måndag morgon var det dags att
bege sig ut i skogen och testa. Nu
var det lite pirr i min mage kan jag
lova. När vi närmade oss älgen
spände jag ifrån skaklar och pulka
och gick med Tor fram mot älgen.
Och gissa vad Tor gör när vi är ca
fem meter ifrån älgen, jo ställer sig
och kissar helt lugnt. När behoven
var avklarade gick vi fram till älgen
och inte en reaktion från Tor, mer
än att han tittade lite på älgen och
undrade vad detta var för något
konstigt som låg där i skogen.
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Det är då man blir alldeles varm i
kroppen och vill ge sin häst en stor
och varm kram.
Första dagen blev det fem
framdragna älgar varav den sista
låg i Hölesjön och det var ju lite
knivigt hur vi skulle få upp den.
Efter mycket letande och trixande
så lyckades vi till slut hitta älgen
och få upp den ur vattnet. På
väg tillbaks till vägen kan jag än
en gång tacka Tor för att han är
så lugn och lyssnar på mig och
stannar när det behövs. På väg
ner för en brant backe kommer
nämligen pulkan med älgen i ikapp
oss och far upp på skaklarna och
in mellan bakbenen på Tor. Hästen
blev lite fundersamt men stannade
som sagt direkt när jag ”prottade”
honom så vi fick ställa allt i ordning
igen. T.o.m. ”Sörbo-Lennart”, min
medhjälpare, såg lite orolig ut då,
men blev imponerad av att hästen
var så lugn.
Under veckan fortsatte vi arbeta
på och när torsdagen var till ända
hade Tor dragit fram 14 älgar
och vi hade kört 26 mil med bil
och transport i skogen. Jaktlaget
hade skjutit 21 älgar, så några fick
jägarna dra fram själv för hand eller
med hjälp av ”älgtracken” på grund
av tidsbrist.
Den tuffaste ”framdragningen”
var nog på onsdagen när vi skulle
hämta en stor tjur långt uppe på
Björnberget. Vägen upp till berget
gick bra för då kunde vi följa en stig
i kanten av ett hygge, men när vi

kom upp dit älgen låg skulle vi in
ca 250 meter i riktig gammelskog
där det var mycket sten och trångt
mellan träden. Dessutom var
tjuren en av de större vi körde fram
under veckan. Efter mycket möda
lyckades vi ta oss fram till älgen
och till slut få honom i pulkan. Nu
skulle vi försöka ta oss ut till hygget
igen och ner till vägen och det tog
sin tid. Efter ca 1,5-2 timmar var
vi tillbaks där vi parkerat bil och
traktor.

Lennart, Tor och Katarina tar en paus

Sammanfattningsvis kan jag säga
att det varit en fantastisk vecka,
som dessutom bjöd på underbart
höstväder. Jag har lärt mig massor
om älgjakt, hästkörning, hört
historier om bygden som Lennart
berättat och så har vi svettats
och fått arbeta med kroppen och
knoppen, det är skönt Ett stort tack
till Rengsjö norra viltvårdsområde
för att ni gav mig denna chans att
få uppleva detta tillsammans med
er. Ett speciellt tack till Lennart
som lotsade mig och Tor genom
detta äventyr. Hoppas vi kan och
får komma tillbaks nästa år.
Katarina Rosén, Flästa
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Välkommen på Julmarknad hos Glösbo Möbel
Lördagen den 27 november kl 10 - 16
Julklappstips i butiken
Kolbullar - hantverkare i arbete

Vi bjuder på glögg och pepparkakor
18
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Inga nya
pengar till
centrumbad

Telefonen - din
guide iVästerby

Centrumprojektet fortskrider som
planerat men några nya pengar
till en etapp två blev det inte. I
den senaste ansökan till Leader
Hälsingebygden hade föreningen
Rengsjö Framtid sökt bidrag för
att kunna anlägga ett utomhusbad
intill piren.
Föreningen inriktar sig nu på
att färdigställa den första etappen
och det finns pengar kvar för att
göra klart servicehuset och även
den planerade utescenen, säger
projektledaren Ingvar Ingeroth.
-I projektbeskrivningen sägs det att
dessa arbeten skall vara färdiga
2012 så det är gott om tid innan allt
ska slutredovisas.

Nu kommer den nya tekniken
snart också till Hälsingegårdarna
i Västerby. Med hjälp av mobiltelefonen kan besökaren när som
helst bli guidad i området. Det
är bara att ringa upp ett speciellt
telefonnummer och knappa in sig
enligt anvisningarna. På så sätt
kan man komma till gårdarna när
man vill och få en guidning.
En i förväg inspelad röst ger
besökaren instruktioner om vart
man ska gå och därifrån berättar
sedan rösten vad man ser och
historien bakom.

Vad är detta för sten?

Den här bilden har vi fått från Rolf
Fredin i Hallstahammar. Han är
sommartid bosatt i Västra Höle
och i somras när han var ute i
skogarna vid Höle Klack upptäckte
han denna sten. Den är belägen på
höger sida när man kommer från
Västra Höle och ligger på höger

Västerby

sida strax ovanför avtagsvägen
mot Höle Klack. Inskriptionen är :
Fatti Gubben och signerad OHR
1978. Kan det möjligtvis vara Olov
Redåker undrar Rolf och vill veta
något om historien bakom denna
sten. Någon som vet? Hör av er till
redaktionen och berätta.

Hälsingegårdar i Rengsjö

Julkul i Västerby

Lördag & söndag, 4 - 5 december kl 12-16
För alla barn..

Stefan Dagh
Rengsjö

070-290 59 15

e post stefan.dgh@spray.se
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Träffa tomten
baka tunnbröd
åk häst och släde/vagn
julpyssla med tomtemor
lämna nappen till tomten

Servering, försäljning av hantverk och
lokalproducerat, tombola. Även öppet och
försäljning i vävstugan och i Regnells

Julstuga, Söndag 1:a advent 12 - 16
med servering, hantverk, utställnng,
kyrkokören mm
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Vi behöver fler medarbetare
Rengsjöbladet är en uppskattad
tidning som kommer ut fyra
gånger om året i Rengsjö och
Växboområdet. Den delas ut gratis
till alla hushåll. Dessutom skickas
den till ett 30-tal prenumeranter på
olika platser i landet.
Rengsjöbladet har nu under tre års
tid gjorts av ett fåtal personer som
lägger ned mycket ideell arbetstid
på tidningen. Det går naturligtvis
inte i längden. Vi behöver därför bli
flera som medverkar med text och
bilder i varje tidning.
Framförallt vill vi att yngre människor i Rengsjö intresserar sig för

tidningen, kommer med tips och
idéer, skriver själva om sådant som
händer, fotograferar och samlar
in material . Tidningen skall vara
en publikation för alla och även
gjord av så många som möjligt för
att kunna spegla det mesta som
händer i bygden.
Så alla ni som tänkt att det skulle
vara roligt att medverka ta nu
chansen och skriv till redaktionen.
Eller ring! Berätta om stort som
smått. Inget är oväsentligt. Adresser
till oss på redaktionen hittar du på
sid 2 i tidningen.

Julmarknad
i Växbo!
Vad kan passa bättre än en julmarknad i denna kulturmiljö vid den
frusna kvarndammen och de röda stugorna.
Eldkorgen brinner, julsånger ljuder och glöggen värmer.
Den 27-28 november är det för andra året i rad dags för julmarknad
här i Växbo. Kom och njut av den vackra miljön och det bästa Hälsingland med omnejd har att erbjuda i form av lokala matproducenter,
slöjdare, hantverkare m.fl. Marknadsområdet är beläget kring Växbo
Kvarn och självklart har Växbo Lin, VäxboKrog, VäxboBageri, Växbo
Logen, Mälteriet och
Växbo Keramik öppet dessa dagar.
Julmarknaden pågår i två dagar:

RESTAURANG RINGSHÖG
Jultallrikar serveras den 1, 8 och 15 december.
OBS! Beställes senast dagen innan.

Lördag den 27 november kl 11-17
Söndag den 28 november kl 11-17
Varmt välkommen till en spännande jultradition
hos oss i Växbo!

Övriga dagar endast sällskap på minst 10 personer.
Pris 140:- inkl dryck.
Julbord med lättare underhållning den 3 och 10 december.
Anmälan senast den 1 och 8 december.
Pris 220:- inkl dryck.
Öppet dagligen kl 08.00-15.30, lunch kl 11.30-14.00
tfn: 0278- 66 56 25
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Kan någon hjälpa David
		 att hitta sina släktingar

En nytagen bild på David Schon som
försöker spåra sitt ursprung i Rengsjö

få rätsida på ursprunget? Vi på
redaktionen har talat med Schöns
familj i Glösbo men de tror inte på
släktskap med David.
I alla fall så hette Davids farfarsfar
Anders Schön och han reste från
Rengsjö till Stockholm varifrån
han med båt emigrerade till USA.
Hans mamma, M. Westling,
återförenades med honom i
Chicago något senare.
David Schon befinner sig för
närvarande i Moskva där han
studerar och han har för avsikt
att besöka Sverige och Rengsjö
igen om han bara kan hitta
några avlägsna släktingar som
fortfarande lever. Eftersom namnet
Schön knappast kan vara så vanligt
hoppas han att detta ska leda till att
han får kontakt med någon av sina
anförvanter.
Om det är någon som känner till
namnet Anders Schön i sitt släktträd
eller kan hjälpa David på annat sätt
att få kontakt med sina svenska
släktingar så hör av er till vår
redaktion så kan vi vidarebefordra
uppgifterna till David. Han är mycket
angelägen om att få veta mera om
sitt ursprung.

Det här är David Schon från
Wisconsin i USA och han söker
eventuella släktingar i Rengsjö.
Han tror sig veta att hans farfarsfar
utvandrade från Rengsjö på 1890talet och bosatte sig i Chicago där
han bildade familj.
Sedan flera år har David intresserat
sig för sina rötter i Sverige och
för 9 år sedan besökte han som
hastigast Rengsjö där han på
kyrkogården fann två gravstenar
med namnen ”Birger Schön” och
”Erik Schön”. Nu vill han veta om
dessa personers släktingar också Göran Bernstål
är hans egna släktingar.
Kan någon hjälpa honom att
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Tecknar-Lasses barnbarn
		 går i sin morfars fotspår

Robin Larsson,20 år, barnbarn till Tecknar-Lasse, har
valt att gå vidare i sin morfars
fotspår.

Som liten älskade han besöken
hos morfar för då fick han sitta
med honom i ateljén och rita så
mycket han ville.
-Det är naturligtvis han som
inspirerat mig och det skulle vara
kul om jag kunde föra stafettpinnen
vidare . Men det är ett smalt och
svårt yrke och jag vet inte om jag
kan bli så bra att jag kan leva på att
teckna, säger Robin Larsson,20,
barnbarn till Per ”Tecknar-Lasse”
Larsson som gick bort i höstas.
Robin går på serietecknarskolan

i Malmö och har siktet inställt
på att helt och fullt satsa på att
med ritstiftets hjälp skapa sig en
yrkeskarriär.
-Jag har alltid beundrat morfar. Han
var fruktansvärt bra på att teckna
och måla. Han har betytt oerhört
mycket för mig och det var han som
fick upp ögonen hos mig för det här
med att rita. Det bästa jag visste
när vi skulle hälsa på honom eller
när han kom hem till oss var när
vi satt där och ritade tillsammans.
Han kom hela tiden med tips och
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råd men också invändningar när
han tyckte att man gjort fel. Så
därför har mitt yrkesval ända sedan
jag började första klass varit att
försöka komma någon vart som
tecknare, berättar Robin.
Tecknar-Lasse , som han
kallades efter ett helt liv som
tidningstecknare på Aftonbladet,
kom från Östra Höle i Rengsjö
och dit återvände han också på
sin ålders höst. Till stugan bakom
sågen där han byggde sig en ateljé
och tecknade och målade in i det
sista. Tecknar-Lasse blev 86 år och
begravdes den 16 september.
Det var vid begravningen som
Robin ställde sig upp inför gästerna
och berättade vad hans morfar
betytt för honom och att han nu
bestämt sig för att ta vid där Tecknar
–Lasse slutat.
-Jag tycker också om att
skriva och berätta historier.
Serietecknandet kombinerar både
skrivandet och tecknandet och det
passar mig. Därför sökte jag in till
serietecknarskolan i Malmö och av
180 sökande kom jag och 24 andra
in på skolan. Där ska jag gå i ett
år. Därefter kan man söka in till
ytterligare ett s k projektår. Det var
roligt att morfar fick uppleva att jag
tänker satsa på en tecknarkarriär,
säger Robin.

Robins morfar debuterade med en teckning
i tidningen Ljusnan för 68 år sedan. Robin
debuterar i Rengsjöbladet med den här
teckningen.

Han är son till Tecknar Lasses
dotter Lena och hennes man Rolf.
De har ytterligare två barn varav
dottern Ann-Sofie,19, också valt
den konstnärliga vägen. Hon har
utbildat sig inom grafisk design.
- Vi var båda intresserade av att rita
med morfar och han uppmuntrade
oss ständigt. Ja, det kändes som
han var glad att vi ville gå vidare i
hans fotspår, säger Robin.
Göran Bernstål

Läs om aktuella händelser i Rengsjö:
www.rengsjo.se
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Välbesökt lopppis i Rengsjö

förhoppningsvis kommer att bli ett Fia Ingeroth initiativtagare till Loppis i
stående inslag i Rengsjö Framtids Rengsjö.
anda. Kanske det blir ett Loppis
igen redan till våren. Vi får se.
//Birgitta Hildingsson
Det var full fart på försäljningen under loppisen i Rengsjö.

Loppis i RSK lokalen söndagen
den 31 oktober” hade de chockrosa
plakaten skrikit ut, på väg mot
Löten. Intressant, tänkte jag och
begav mig dit vid 12 tiden på dagen,
med kameran beredd. Redan ute
på gårdsplanen möttes jag av
loppisprylar av alla de slag. Det
var möbler, infravärmare, skidor.
konsoler m.m. och massor av folk
som bara tittade eller köpslog om
alla de ting, och det var inte enbart
Rengsjöbor, utan en och annan
Bollnäsbo hade letat sig dit.
Inne i lokale var det ett myller av
människor och en tryckande värme
slog emot mig. Det var varmt som
i en bastu, trots att elementen

var avknäppta. Idén till det hela
fick Fia Ingeroth när hon städade
garderoberna hemma hos sig och
upptäckte att hon hade många
barnkläder som hon inte hade
användning av längre. Hon skickade
runt några SMS till sina kompisar
runt om kring och alla tände på
idén om att ha ett loppis i Rengsjö
och på RSK lokalen. Ca.30-35
bord bokades av hugade försäljare
och hyran för borden, 100:- st.,
gick oavkortat till RFU, Rengsjö
Framtids Ungdomsverksamhet.
RFU hade också ungdomar på
plats, dagen till ära, som sålde kaffe
m. bröd, dricka, varm korv o annat.
Detta var en lyckad tillställning som
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”Lucas, mörkrets furste
kåseri av Leif Engkvist.
Eftersom jag hade en engelsk mc
med Lucas elsystem så var jag
oftast utan belysning.
Lucas var ju mannen som uppfann
mörkret.
En gång, sent på hösten när
jag ensam skulle åka hem från
Rengsjö så trevade jag mig upp till
”Froms kroken” i svarta natten och
stod där och väntade att det skulle
komma en bil på landsvägen som
jag kunde ”haka på”. Men det kom
aldrig någon så jag gav mig av i
sakta mak mot Glösbohållet, för att
slippa passera Bollnäs och riskera
en poliskontroll. Polisen är ju inte
så ”pigg på” att man åker utan
lyse.
Man ser ju ändå en antydan
av vart vägen går tänkte jag,
dessutom är det ju mestadels
raksträcka ända fram till Mo.
Det gick bra ända till Knyssla, där
såg jag plötsligt att det gnistrade
på vägbanan en bit framför mig.
Vad kan det vara, tänkte jag och
saktade in. Då ökade avståndet
igen så jag ökade också farten,
då jag kom närmre dök det upp en
stor svart skuggfigur framför mig
med små gnistor nere mot asfalten.
När jag kom fram till Glösbo där

en gatlykta var tänd fick gåtan sin
lösning. Det var en stor häst som
var på rymmen och antagligen
livrädd hade sprungit framför mig.
”Dä vart bara slarver åv slitringen”
En annan gång när jag skulle åka
hem från Rengsjö på natten så
märkte jag direkt att bakdäcket var
tomt. Det går nog bra att åka ändå,
tänkte jag och gav mig iväg sittandes
längst fram på bensintanken för att
lätta trycket på bakhjulet. ”Än slank
det hit och än slank det dit men
aldrig ner i diket”. Ibland gick det på
tvären så det nästan vände men så
rätade den upp sig igen för att glida
över åt det andra hållet. Så höll jag
på ända tills jag kom till Nyboms i
Kilafors, då var däcket så slut att det
ramlade av fälgen och ståltrådarna
som är inbakade i däcket trasslade
in sig i kedjan, med följd att det blev
tvärstopp på ekipaget.
Då var det bara att lämna cykeln
där och gå hem till Lilltjära.
”Så haart så härten vore nog”
Sent på hösten en gång åkte vi till
Alfta, det var väl omkring 0-gradigt
och det började regna på vägen dit.
Väl framme så gick där en film som
verkade bra så vi bestämde oss för
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att gå in på biografen i förhoppning
om att det skulle ha slutat regna
när filmen var slut.
Filmen slutade, vi kom ut och
mycket riktigt hade det slutat
regna, men det hade frusit till på
den snöfria vägbanan så det var
så halt att folk med näppe kunde
stå upprätt, och hur vi kom hem
den gången utan att köra omkull
med våra tunga motorcyklar med

”flämtande” belysning är en gåta.
Det var lika halt hela vägen hem
och all övrig trafik var lamslagen,
den värsta halkan i mannaminne
stod det i Ljusnan dagen efter.
Vi upplevde det bara som ett litet
äventyr och hade inte förstånd till
att vara rädda. Hade vi haft det
hade det kanske inte gått lika bra.

Julmys på fäboden fjärde advent!
Då kan ni träffa tomten, handla i ostboa och i gårdsbutiken
dricka glögg och grilla korv i Bockens och träffa alla djuren.
Öppet mellan kl 12 och 17 båda dagarna, 18 och 19 dec.
(Inställt om det blir kallare än minus 10 och snöstorm)
Ostboa öppen dagligen i vinter om det inte blir för kallt

Tel 665123 eller 070-3564032

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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RSK klarar miljonbygget
utan att behöva ta lån?
Nu har bygget av RSK:s nya
klubbhus startat och det blir ett
projekt i storleksordningen en
miljon. Och det kan tänkas att
sportklubben klarar av bygget utan
att behöva låna en enda krona!
-Rengsjöborna är fantastiska på
att ställa upp , säger sportchefen
Roland Hedlund.

Bernt Larsson ser tillsammans med RSK:s
sportchef Roland Hedlund och Leif Linck.
byggprofilerna där det nya klubbhuset ska
stå.

och ändamålsenliga anläggningar,
säger Bernt till RSK:s hemsida.
Sedwallsfonden ställer också
upp med 100 000 kr och 160
000 kr får klubben i bidrag från
Riksidrottsförbundet. Bönder i
Rengsjö har skänkt timmer som
sågats upp gratis av Höle Sågverk.
Det ägs och drivs av Bernt och
hans bror Sigfrid Larsson – två fd
målvakter i RSK som alltid ställer
upp när sportklubben behöver
hjälp.
-Klubben har också en del
bingopengar avsatta för bygget
och så har andra privatpersoner
gett penninggåvor. Dessutom har
vi sökt pengar hos arvsfonden och
får vi det vi begärt där så behöver
vi inte ta några lån, säger Roland
Hedlund.
Han berättar också att många hör
av sig och erbjuder att hjälpa till
med byggarbetena så det verkar
som om klubbens största projekt
någonsin redan skulle kunna vara
i hamn. När bygget kan vara klart
vågar han däremot inte säga något
om.
-Eftersom det görs i form av
ideellt arbete så får det ta den tid
som behövs, säger han.

En av de givmilda är Bernt
Larsson som satsar 100 000 kr på
klubbhuset. Tidigare har han skänkt
lika mycket när läktaren byggdes.
- Jag tycker det är viktigt att RSK
kan erbjuda bygdens barn och
ungdomar möjligheten att spela Göran Bernstål
fotboll. För det behövs moderna
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Nya Rengsjöbor

Albert föddes den 30 maj, vägde 3718 g. och var 51 cm lång.
Föräldrarna är Anna-Karin Persson och Johan Persson, Glösbo.
Ella har fått "världens gulligaste
lillebror". Han heter olle och föddes
1 oktober. Då vägde han 2,9 kg
och var 49 cm lång. Olle och Ellas
föräldrar är Johanna Wallin och
Anders Olsson.
Ester föddes den 2 juli, vägde
3776 g. och var 53 cm lång.
Föräldrarna är Annika Lind från
Berga och Magnus Fernlund.
Familjen bor nu I Växbo.

Elsa föddes den 1 juli, vägde 4220
g. och var 54 cm lång. Föräldrarna
är Helen Lind från Berga och
Anders Hed. Familjen bor nu i
Ismyra/Röste.

Elsa Lindgren född på Gävle BB
den 9/9-10 . Vikt 4078 g och 50
cm lång. Storasyster Stina 2 år
och föräldrar Kajsa Bengtsson och
Peter Lindgren från Berga
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Ångsågen som blev ett
			 90-årigt möbelföretag

på senare tid har efterfrågan på
specialdesignade furumöbler ökat.
- Det är ett bra komplement med
eget snickeri. Där kan vi möta
kundens önskemål om speciella
furumöbler. Dessutom tar vi emot
beställningar på slipningar och
ommålningar av möbler, säger
Leif.

På ett gammalt tidningsklipp bilden av
Glösbo Möbels grundare Per Olsson t h
och sonen Martin som ägnade hela sitt
yrkesverksamma liv åt företaget

Glösbo Möbel drivs idag som ett familjeföretag med Leif Martinsson som den tredje
generationens ägare tillsammans med hustru Irene och sonen Jörgen.

-Det här är egentligen inte ett jobb
utan mera en livsstil, säger Leif
Martinsson när han ska berätta
om verksamheten vid Glösbo
Möbel. Ett familjeföretag som i år
kan blicka tillbaka på en 90-årig
tillvaro.
Hustru Irene, som tillbringar sin
mesta lediga tid i möbelaffären
(hon jobbar annars 90 procent
inom handikappomsorgen) fyller i:
-Ja, vi hade en lampkväll för
några dagar sedan och det kom
så mycket folk så det var kaos
på parkeringen. Nu laddar vi upp
för julmarknad den 27 november.
Vanligtvis är det bara söndagar
som vi är lediga. Visst är det
jobbigt men det är roligt, tillägger
hon och skrattar.

Leif är tredje generationen som
driver företaget och det står väl
inte på förrän sonen Jörgen är
klar att ta över som den fjärde
länken i familjekedjan. Han jobbar
nu som anställd i företaget och
ser ut att trivas även han. I villan
bredvid affären bor den andra
generationen,
Martin
Olsson,
som hunnit bli 86 vid det här laget
och som fortfarande tittar in i
möbelhuset så gott som dagligen.
Det var hans far Per Olsson som
startade möbelsnickeriet år 1920.
Han köpte då en liten ångsåg av
Jon-Anders Åström och började
möbeltillverkning på beställning.
Det blev snabbt en lönsam affär
och verksamheten utvidgades
ordentligt. I början av 50-talet
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började större möbelhandlare
att dyka upp och Glösbo Möbel
inriktade sig på tillverkning av
halvfabrikat och stommar åt andra
möbelhandlare. På den tiden var
det fem personer som arbetade i
Leif trivs med det varierande arbetet, ena
snickeriet.

dagen i möbelaffären och nästa i snickeriet.
Här slipar han en bordsskiva

Jörgen tar hand om ett begagnat
vitrinskåp som ska målas om

På 60-talet blev intresset för
furumöbler riktigt stort och i
Glösbo tillverkades det så mycket
att man hade egna försäljare.
1983 utökades verksamheten
med en egen möbelaffär och
man kompletterade med möbler
och heminredningsdetaljer från
andra tillverkare. Konkurrensen
från
låglöneländerna
gjorde
att verksamheten i det egna
snickeriet avtog mer och mer men

Just nu är trenden att det ska vara
mycket soffor och det mesta ska
gå i vitt. Ek försvinner mer och mer
som träslag och sängar har Glösbo
Möbel helt slutat med eftersom de
tar så stor plats.
-Jag försöker hänga med i
trenderna genom att läsa så mycket
heminredningstidskrifter jag kan
komma över och så åker vi förstås
på mässor, berättar Leif.
Men många kunder undrar hur
man kan driva en möbelaffär som
finns mitt ute i skogen. På det
svarar Irene:
- Jag tycker vi ligger väldigt centralt.
Mitt emellan två städer och efter
riksväg 50 där trafiken snart är lika
stor som på E 4:an
Göran Bernstål
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Ringshögs restaurang
			 behöver fler matgäster
Kökspersonalen
på Ringshög
är oroliga för
framtiden. Fr v
Marina Wallin,
Irena Nilsson
och Anna-Lena
Ivarsson.

Nu måste restaurangen på Ringshög börja med marknadsföring för
att överleva.
- Förra året hade vi i genomsnitt
108 matgäster per dag. I år har
siffran sjunkit till 101. Vi behöver
få flera som äter här annars är
risken stor att den kommunala
kostenheten tar över verksamheten
och då blir det inte samma mat. Då
lagas den på annat håll och forslas
till Ringshög, säger Marina Wallin,
en av tre som jobbar i köket på
Ringshög.
Där tillagas idag all mat liksom
allt
bakverk,
smörgåstårtor
mm. Restaurangen har också
fullständiga
rättigheter
och
måttliga priser. Ett 20-tal matlådor distribueras dagligen via
hemtjänsten till ensamboende
pensionärer och lika många
lådor säljs till privatpersoner för
hämtning. Man tar också emot

beställningar till begravningar och
födelsedagsfester. Ändå räcker det
inte.
- Vi lyder nu under äldreomsorgen
och har gått med vinst i många
år men när kommunen sänker
budgeten hela tiden så går det till
slut inte att pressa kostnaderna
mera, säger kökspersonalen.
Från socialförvaltningens sida har
man den senaste tiden försökt
intressera personalen att själva
ta över verksamheten men ingen
tycks vara hågad.
Att restaurangen har erkänt bra
mat intygas av alla gäster. Från
Trönö åker flera gånger i veckan
Kerstin och Roland Axling, Bernt
Danielsson och John Eriksson.
- Vi har aldrig fått dålig mat här.
Dessutom är det ett trevligt ställe att
sitta och äta på. Den sociala biten
är minst lika viktig som maten men
det är naturligtvis av stort värde att
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Börje Åhlund från Bollnäs åker även
han till Ringshög och äter minst en
gång i veckan.
- Här är maten bäst. Den är som
man är van hemifrån och så träffar
man andra som man kan prata med,
säger han.
Matsalen på Ringshög fyller en viktig
Det råder ingen tvekan om att
social funktion. Inte minst för alla
ensamma pensionärer som här får
restaurangen är en viktig tillgång för
någon att prata med.
bygden och har så varit ända sedan
den tillagas på plats. Blir det så att Ringshögs äldreboende startade
den lagas på annat håll och fraktas 1991. Men nu känner personalen
hit för uppvärmning då åker inte vi stor oro för att något kan hända
hit och äter längre, säger alla fyra och i så fall blir det till det sämre för
alla.
samfällt.
- Därför måste vi göra allt för
att få finnas kvar och två kvällar i
december satsar vi nu på julbord
med underhållning. Det blir fredag
den 3 och den 10 december och
man måste då anmäla sig innan.
Avgiften blir 200 kr och vi hoppas
att det blir många som nappar på
En kvartett matgäster från Trönö som
detta, säger Marina.
gladeligen åker tre mil flera gånger i veckan
Göran Bernstål
för att äta gott på Ringshög. Fr v Kerstin
Axling, Bernt Danielsson, John Eriksson
och Roland Axling

"Kakbuffe”

på Höle Bygdegård
Söndagen den 12:e december
kl 14-16.

Kom, träffas och trivs!
Höle Bygdeförening"
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Det bästa av två världar!

Agneta och Per njuter av sitt sommarliv i Rengsjö.

Sedan två år delar Agneta
Sundberg och Per Hallgren sitt
liv mellan den franska staden
Collioure i östra Pyrenéerna och
ett boende i ”centrala Rengsjö”.
Hur blir det så?
Per, söderkis, levde de första 64
åren av sitt liv i Stockholm. Agneta,
med ursprung i norra Dalarna
flyttade vid 20 års ålder, utan
jobb eller bostad, med resväska,
symaskin och gitarr till Stockholm,
där hon snabbt fick jobb som husa.
Hon har varit undersköterska,
elritare, har ägt en tobakshandel,
utsatts för ett knivrån, och sedan
ett rån till där hon slog ner rånaren.
En schäferhund gjorde susen –
sedan hon skaffat den slapp hon
rån – men då hade hon tröttnat
och sålde affären. Först efter 2 år

kom chocken, och då tog hon ett
jobb i kassan på ICA.
Per utbildade sig till civilingenjör
inom byggnad och har jobbat i
den branschen hela livet. Och
det var när Agneta fick jobb på
samma arbetsplats som det – så
småningom – tände mellan dem.
Agneta har två söner, Per två
döttrar. En son bor i Forsa, de
övriga i stockholmstrakten. Men
Frankrike då? Det hela började
med att de hälsade på goda vänner
som bodde i Collioure på somrarna,
sedan hyrde de ett hus och så
småningom kände de längtan efter
ett eget hus där. Och fann det
perfekta, ett hus i den gamla delen
av staden, med två terrasser.
Jag har nu lärt mig ett nytt
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begrepp: franska Katalonien. Det
är där Collioure ligger, 22 mil norr
om Barcelona! (Franska Baskien är
ju mera känt.) Hemmalaget i fotboll
är Barca, Barcelona! När de spelar
är barerna fulla av folk som hejar.
Annars är Collioure mest känt som
en konstnärsstad, där både Monet,
Picasso och Matisse vistades.
Staden, vid Medelhavet, har 2 300
invånare, men i juli-augusti ökar
befolkningen till olidliga 30-40 000!
Då är det dessutom så hett att som
svenskar längtar Agneta och Per
hem.
Men visst händer det att det snöar
i Collioure. Den 8 mars i år hade
sonen från Forsa kommit ner, trött
på att skotta snö. Då föll – för första
gången på 48 år - 60 cm! Den låg
dessutom kvar i en vecka. Och Per

som avskyr snö! Vilket var ett av
skälen till att flytta till Frankrike.
Men varför Rengsjö? För att ha
en fast punkt i Sverige, nära barnen
och barnbarnen. Agneta ärvde en
gård i Dalarna, men turismen har
de nog av i Frankrike. Dalarna har
man förstört med turismen! Så där
ville de inte bo. Men de har kommit
att älska Hälsingland och Rengsjö.
De vill inte lämna det när de är här,
men inte heller lämna Collioure när
de är där!
De har två slutsatser av sitt
omväxlande liv och boende: ”Vi
rekommenderar gärna ’dubbellivet’
som vi lever – och förstör inte
Hälsingland med för mycket
turism!”
Christina Berg-Tylöskog

Unikt vårdprojekt startar i Rengsjö

Nu startar ett nytt och spännande
projekt i Rengsjö. Det är en
äldrevårdscentral som får sin bas på
Ringshög och det unika med den är
att professionella vårdspecialister
ska jobba tillsammans med ideella
föreningar för att ge äldre sjuka
människor en så god vård som
möjligt. Projektet ska pågå i tre
år och bekostas med öronmärkta
statliga pengar.
En styrgrupp har bildats och
till den knyts nu personer från
olika föreningar i Rengsjö som
ska hjälpa till i arbetet. Det blir en

trepartssamverkan med expertis
från vårdföretaget Mitt Hjärta ,
Bollnäs kommun och de ideella
föreningarna.
- Projektet riktar sig till multisjuka
människor över 75 år men skulle
det finnas någon yngre person som
också behöver hjälp så kanske
man får tänja lite på gränserna,
förklarar Mitt Hjärtas VD Anna
Hammarström. Maria Skogens
kommer att jobba halvtid som
distriktssköterska i projektet och
projektledare blir Rina Mast.
Göran Bernstål
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Lötens handel

Löten 1/2

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

Saffransnäcka lösvikt 5kr/st
Färsk blandad frukt 15kr/kg
Nyåkers pepparkakor 28,50/brk

Plusgiro
Utbetalningskort och
värdeavi inlöses

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

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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