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Inte bara A-laget....
P 10-laget blev också tvåa
och Loke en stor vinnare
Midsommarafton förra året kunde
sånär ha blivit Lokes sista. Det
var då han föll från ett träd och
spetsades på en järnstång. Loke
överlevde och kom tillbaka och
den här sommaren var han med
och såg till att Rengsjös P10-lag
slutade tvåa i serien. Men för lille
fotbollsspelaren var det här en
stor seger.
- Jag gjorde väl bortåt femton
mål, säger Loke med ett leende
och förklarar samtidigt att han
som mest höll till på mittfältet.
Han och kompisen Kevin skulle egentligen ha spelat med
Lottefors,eftersom de bor där,
men det gick inte att få ihop ett
P 10-lag och då valde de att gå
med i Rengsjö för där bor Lokes
morfar och han är en stor supporter till RSK.
- Och i Rengsjö tänker vi fortsätta nästa år, säger Loke som
tycker det är roligt att lira i de blåvita färgerna.
Loke, med efternamnet Westberg, bor egentligen i Sjörgrå
och är mycket idrottsintresserad.
Men mest blir det fotboll och så
bandy på vintern då han spelar i
Bollnäs GoIF:s färger.
Han visar ett flera decimeter
stort ärr på bröstet som minner
om den hemska upplevelse han

Loke, med det mörka långa håret och Kevin t v om honom ,tar igen sig med några
lagkamrater under en av P 10-matcherna
på Rengsjö IP.

råkade ut för förra sommaren då
han klättrade upp i ett träd i Lottefors. När grenen som han satt på
plötsligt gick av så föll Loke handlöst till marken. Under trädet fanns
ett elskåp och därifrån stack ett
vinkeljärn upp. Loke landade på
järnstången som trängde in i bröstet och punkterade lungan och skadade levern. Men han hade ändå
tur att skadorna inte blev större. Efter operation och några veckor på
sjukhuset i Gävle var han hemma
igen men fotbollsspelet fick vänta.
Först den här sommaren kände
han sig stark nog att spela för fullt
och då kom också målen och segrarna i P 10-serien.
- Det var bara Hällbo som kom
före oss i serien, säger Loke.
Så det är inte bara RSK:s a- och
b-lag som det gått bra för i år. Pojklagsspelarna har också skött sig
med den äran och flickorna med
förresten. I Lokes P 10-lag ingår
nämligen flera duktiga tjejer.
Göran Bernstål

3

Redaktörn har ordet

På annan plats i tidningen berättar
Sonja självutlämnande och modigt
om den ensamhet hon upplevt efter sin makes död. Men samtidigt
säger hon också att tack vare vännerna i den lilla bygemenskapen
så klarar hon av det.
Ja, så är det. I den lilla byn känner man varandra på ett helt annat sätt. Man bryr sig också om
sin granne och medmänniska till
skillnad mot i storstaden. Där lever
man tätt inpå varandra men man
springer förbi varandra och ingen
frågar vem du är eller hur du mår.
Man är helt anonym och det kan
kännas svårt då att erkänna att
man känner sig ensam och längtar
efter gemenskap.
Vi ska alltså vara glada vi i Rengsjö och i våra små byar över att vi
har privilegiet att bo här. Glada att
folk bryr sig om det händer dig eller
mig något. Det finns många goda
exempel på detta. Jag kan bara
berätta om en händelse som drabbade oss för ett antal år sedan och
som orsakade storförvåning hos
min stockholmsfödda hustru.(Det
var innan hon hade lärt sig hur det
är att bo på landet.) Vi drabbades

av soteld och jag var inte hemma.
Hustrun ringde naturligtvis brandkåren som kom med blåljusen påslagna. Bilarna hann bara stanna
vid vårt hus så dök flera bybor upp
och andra ringde på telefonen: Är
det hos er det brinner? Behöver ni
hjälp?
Man är inte ensam om bekymren när man bor som vi gör och det
känns skönt.
Men det finns naturligtvis ändå
de som saknar ett socialt nätverk
och som plågas av ensamhet även
i vårt lilla samhälle. Det kan t ex
vara en gammal människa som
mist sin livspartner och alla hennes
vänner har gått bort. Barnen bor i
en annan landsända eller kanske
utomlands. Jag har i färskt minne
ett sådant exempel från Ringshög.
En kvinna med enda barnet boende på andra sidan Atlanten. Hon
satt ensam på en stol utanför matsalen och jag gick fram för att byta
några ord med henne. Hon tog min
hand och släppte den inte under
hela vårt samtal. När jag till slut
skulle gå kramade hon handen och
tackade för att jag ville prata med
henne!
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Tänk på det och offra gärna några
minuter på en medmänniska. Vi får
inte drabbas av det moderna samhällets fartblindhet och glömma
bort de som lider av ensamhetens
gissel mitt ibland oss.
Behovet av gemenskap är grundläggande mänskligt och alla känner vi oss ensamma då och då.
Upplevelser av ensamhet behöver
inte ha med yttre omständigheter
att göra. Man kan känna sig ensam
trots att man har människor runt
omkring sig. Men i en värld där det
verkar vara viktigt att vara omtyckt
och populär kan det kännas svårt
att erkänna att man känner sig ensam och längtar efter gemenskap.
Sonja var modig. Hon erkände.

Gör det du också om ensamheten
är en plåga. Ingen ska behöva lida
av ensamhet i Rengsjö. Där ska vi
fortsätta att bry oss om varandra
och göra livet drägligt för alla. Själv
skulle jag vilja att vi träffades mera,
att vi gjorde mycket mera tillsammans, att de dagliga samtalen blev
flera. Ensamhet är ofta förknippat
med en känsla av brist på mening.
Om man då engagerar sig i någon
ideell förening så kan det ge både
mening och gemenskap.
Så därför uppmanar jag dig som
vill ha något meningsfullt att göra
och ta död på ensamhetskänslan:
Du behövs och är efterlängtad i
Rengsjö Framtid!
Göran Bernstål

RESTAURANG RINGSHÖG
Nya öppettider för lunch 11.30-14.00
Jultallrikar serveras den 2,9 och 16 december
övriga dagar endast sällskap på minst
10 personer
Beställes senast dagen innan
pris 140.00 inkl dryck
öppet dagligen kl 8.00-15.30, lunch 11.30-14.00
Tfn: 0278 665625
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Nu går Ragnar i pension

att få det gjort. Ansvarskänsla med
andra ord, en andra natur hos Ragnar. Kort sagt, här har vi ännu en
av dessa eldsjälar utan vilka ideella föreningar inte skulle överleva.
För inte har det varit bara en anställning för honom. Han har aldrig
varit sysslolös, har hela tiden haft
något att göra. Har aldrig tittat på
klockan. ”Arbetet har lett mig. Jag
har tagit pauser när det passade
bäst.” När andra är lediga och vill
komma till Västerby, då har förstås
Ragnar jobbat. Mycket övertid har
det blivit. Lördagar, söndagar, kvällar. Knappast någon semester.

Oumbärlig är väl ett ord som
skulle passa. Men nu får vi klara
oss ändå, och hoppas att det löser
sig på bästa sätt med en efterträdare. Snart. En tröst är att Ragnar
finns kvar som kassör och arkivarie i Hembygdsföreningen. Och en
förhoppning är väl att det kommer
att klia i hans fingrar ibland, att gå
in och ”hjälpa till”!
Christina Berg-Tylöskog

Ragnar Jonsson- som nu avslutar sitt yrkesverksamma liv åt hembygdsföreningen

En klippa har han varit i 8 år, Ragnar Jonsson, för Rengsjö Hembygdsförening (och Hembygdsbyn). Nu går han i pension! Allt
kan han, allt har han gjort, från
det praktiska arbetet( som hela
tiden krävs) i anläggningens 32
byggnader i trä, med små stugor
och stora och pampiga mangårdsbyggnader, till att dokumentera
arbetet och lägga in bilderna i datorn. De senaste åren har vi kunnat ha Ragnar anställd på riktigt.
Ragnar med andra till hjälp har
minst sagt uträttat storverk: fönstren i Norrgården är alla ommålade, liksom de flesta i Regnells
södra byggning. Nyligen byttes,
med hjälp av en skylift, trasiga te-

gel ut. Tack vare Sedwallsfonden
har toaletter, Norrgårdens kök och
nu senast, vävstugan kunnat byggas om. I detta arbete har Ragnar
varit spindeln i nätet.
Därtill kommer evigt underhållsarbete som gräsklippning, buskslyröjning, trädfällning. Ragnar
eldar i bagarstugan dagen före
tunnbrödsbak. För att inte tala
om att han har hedersuppdraget
att blanda degen efter hemligt recept! Sätter upp adventsstakarna
gör han förstås.
Men det handlar inte bara om
att ”ha det i fingrarna” och kunna
utföra själva arbetet, det är inte
minst en fråga om att se vad som
behöver göras och ta initiativ till
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Välkommen på julmarknad hos

Glösbo Möbel
lördagen den 28 november kl 10 - 15
Julklappstips i butiken
Försäljning av kolbullar, hantverk, julgranar mm

Vi bjuder på glögg och pepparkakor
Öppet: Må - fre 9 -18 lö 10 - 14
Glösbo Möbel
tel 66 70 70 • www.glosbomobel.se • glosbo_mobler@hotmail.com
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Cecilia lämnade äktenskapet
och USA för ett liv i Rengsjö

Cecilia Kovatch kommer i fortsättningen
att skriva om och för ungdomar i
Rengsjöbladet.

Direkt från New York kom hon till
en liten etta i pensionärslängorna i
Rengsjö och fann sig tillrätta omedelbart.
- Det här passar mig perfekt. Titta bara vilken fantastiskt vacker utsikt jag har! För att inte tala om alla
snälla grannar. De skämmer bort
mej genom att bjuda både på mat
och fika, säger Cecilia Kovatch, 26
år och utbildad civilekonom.
Hon har sina rötter i Rengsjö.
Pappa Ove kommer från Glössbo
och dit har nu Cecilias storasyster
Ulrika flyttat med pojkvännen Elof
och dottern Ellen.
- När jag kom hem från USA så
hade Bollnäs Bostäder precis gjort
den här lägenheten i ordning så
det var bara att flytta in, berättar
Cecilia.
Hon är född och uppväxt i Herte
men har varit en hel del i Rengsjö

som barn och när hon gick i skolan
i Bollnäs var flera av klasskamraterna från Rengsjö.
- Så visst känner jag mig hemma
här, menar Cecilia.
Trots sin ungdom så har hon
hunnit med mycket. Ekonmiutbildningen gjorde hon i Umeå och i
Sao Paulo i Brasilien. När hon var
19 år träffade hon en amerikansk
kille som hon sedan gifte sig med.
Men äktenskapet varade i bara 400
dagar. Sedan fick Cecilia nog.
När jag väl var gift fick jag klart
för mig att min amerikanska familj
hade helt annorlunda syn på mitt
sätt att leva. Svärföräldrarna ansåg att jag inte borde resa själv
tex utan jag skulle helt enkelt underordna mig hemmafrurollen och
pyssla om min man. Det blev en ordentlig kulturkrock och jag förstod
ganska snart att det här inte skulle
gå. Min man, som vistats en hel del
i Sverige, förstod mig men vågade
inte säga emot sina föräldrar. Det
slutade i skilsmässa men han och
jag är fortfarande vänner och håller kontakt med varandra, berättar
Cecilia som också bott i Chicago.
I USA arbetade hon åt Swedbank och skötte även bokföringen
åt Svenska Kyrkan där. I Rengsjö
sitter hon vid sin dator och distansjobbar med bokföring åt flera
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företag. På fritiden spelar hon fiol
i Södra Hälsinglands Orkesterförening.Hon ägnar sig också åt yoga
och funderar på att börja rida så
småningom.
- Jag tänker faktiskt stanna kvar
i Rengsjö. Fördelen med att bo här

är att man befinner sig mitt i naturen och här finns så många trevliga
vägar. Jag älskar nämligen att promenera och jag känner inget sug
att resa längre, säger Cecilia.
Göran Bernstål

Nya Rengsjöbor

Edvin och Hilda har fått en lille bror
som ska heta Albin. Han vägde
4100g och var 52 cm lång när han
föddes den 19 sept.
Jenny Borvall och Magnus Frisk
heter föräldrarna.

Det här är Isak.Han är född den 24
september och vägde 3740 g och
var 51 cm lång när han föddes.
Catrin Modd Och Andreas Jonsson heter föräldrarna.

Tävling!
En massa Rengsjöharar har gömt sig i bladet.
Hur många kan du hitta?
Alla harar räknas - även den här....
Lämna ditt svar: antal harar, namn och telnr
på Lötens Handel senast den 7/12
så har du chansen att vinna presentkort på
300kr • 200kr • 100kr
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Rengsjöhistoria:

Lapp-Thomas en särling
				 på holmen i Skidtjärn

Lapp-Thomas
och Brita som var
bosatta året runt på
holmen i Skidtjärn

Det är något speciellt med Skidtjärn. Den glittrar så vackert emot
mig varje morgon. På kvällen
speglar sig solnedgången med
sina olika färgnyanser i det blanka
vattnet. Vackra sommardagar fylls
luften av badande människors glada skrik. När hösten kommer njuter
jag av stillheten och på den första
isen glider jag fram med långfärdsskridskor medan gäddorna stirrar
storögt under mig i det kristallklara
vattnet.
Ja, Skidtjärn har alltid fascinerat
mig. Från tidig barnaålder då man
blåfrusen tog de första simtagen
tills jag nu som pensionär sakta ror
över sjön och minnena sköljer över
mig. På avstånd hörs hammarslag.
En stuga håller på att byggas till
och varslar om att fler än vi har valt
att bosätta sig här permanent. Från

nästa år kommer vi därför att vara
fyra åretrunthushåll vid Skidtjärn.
Men vi är inte de första.
En av pionjärerna var Lapp-Thomas Lundström som redan 1914
övertog arrendet av kronotorpet vid
den östra änden. Han var född på
Heden i Bollnäs men hans farfar var
norrman och son till en välbärgad
guldsmed i Röros. Farfadern tröttnade på rikemanslivet och rymde
till Sverige där han gifte sig med en
sameflicka. Därav fick barnbarnet
Thomas namnet Lapp-Thomas.
Som sexåring kom han med föräldrarna till kronotorpet vid Skidtjärn
men han blev sedan yrkesverksam
som rallare på olika järnvägsbyggen innan han återvände till Rengsjö och övertog torparrendet efter
sin far. 1933 slutade han som kronotorpare och byggde sig en liten
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stuga på holmen i Skidtjärn dit han
flyttade med sin hushållerska Brita
Åkerblom.

Lapp-Thomas brände också stubbar och
gjorde tjära i skogen vid badplatsen.

Som barn brukade jag ofta hälsa
på paret på holmen och häpnade
alltid över Thomas kunskaper om
fiske och fiskar. Han brukade göra
en gröt av linfrön och så stoppade
han ner handen med gröt i vattnet.
Som på en given signal kom ett jättestim av abborrar och åt direkt ur
hans hand! Thomas brukade också lägga smör på fönsterkarmen
för att småfåglarna skulle klara
vintern.
Under flera år livnärde han sig
också som skogshuggare och tjärbrännare i en grop hitom badplatsen. Dit fraktades tjärvedstubbar
som Thomas sedan brände och
tog vara på den tjära som bildades.
Han var en särling och hans liv
fascinerade många bl a en holländsk professor som ofta besökte
Thomas och Brita på holmen. Han
skrev också en artikel om sina
svenska vänner i en stor franskspråkig tidning.

Thomas bodde kvar på sin älskade holme så länge han orkade. I
maj 1953 avled han 85 år gammal
och året därpå dog Brita. Hon blev
83 år.

Lapp-Thomas och
Claes Dagh som
hjälpte till med
tjärtillverkningen.

Majvor Nilsson , som bor ovanpå
Lötens affär, har samlat på sig tidningsklipp och gamla fotografier
som speglar Thomas och Britas
liv på holmen. Brita var farmor till
Majvor och hon minns hur hon brukade hälsa på dem därute. Men
det var först när hon som vuxen
fick läsa om paret i en bok i hembygdsgården som hon började intressera sig för deras liv.

När Lapp-Thomas slutade som arrendator
övertogs kronotorpet vid Skidtjärn av Albin
och Tilda Persson. Men 1937 drabbades
de av eldsvåda och hela huset brann ner.
Familjen med 9 barn blev hemlösa och
Albin måste skriva till kungen för att få hjälp.
Huset byggdes upp igen och Albin kunde
glädjestrålande ta alla barnen på en roddtur.
Barnaskaran utökades så småningom till
14 och då hjälpte kommunen familjen till ett
nytt hus i Österböle.
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Göran Bernstål

Bo i Rengsjö och vara 16 år
Johannes Pettersson, Löten, Julia Viklund, Berga, Kristin Löberg,
Lapphagen och Fredrik Johansson, Österböle, kom och förgyllde en kväll i mitt hem. Det här är
15-16-åringarna som förutom att
sköta skolan gillar att fika tillsammans, ägna sig åt sociala nätverk
på internet, motionera i naturen
och göra filmer på temat Rengsjö.
Tiden på Rengsjöskolan, med fritidsaktiviteter i Rengsjö såsom biokvällar etc. är i ljust minne bevarad.
Nu är det dock ganska tråkigt att bo
i Rengsjö. Om det ändå fanns ett
kvällsöppet fik eller en liten källare
någonstans med några sköna fåtöljer och en ok musikanläggning...
en plats där man kunde få sitta i
lugn och ro utan föräldrar och sys-

kon och sånt… men det finns inte.  
Försök har gjorts att hålla IOGTlokalen öppen vissa kvällar men
åldersgränsen var väldigt låg och
lokalen var ytterst opersonlig och
kall, inget för 16-åringar som vill
ha gemytlig, lugn och mysig stämning.
Det som är bra med att bo i Rengsjö är att det är härligt att gå ut och
gå här, framhåller Julia och Kristin.
Det är en speciell känsla också att
ha känt sina kompisar hela livet. Att
bo precis mittemellan Bollnäs och
Söderhamn är också bra, det är
lämpligt.
Om ändå buss 100 kunde svänga
in i Löten, då skulle ungdomarna
vara mindre beroende av att deras föräldrar behövde skjutsa dem
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och de skulle känna sig friare. Just
de här ungdomarna bor dock nära
varandra och det är de tacksamma
för. Det är som sagt skönt att inte
behöva vara beroende av sina föräldrar för att kunna vara social.
Det hade varit roligt om kompisarna från Bollnäs kunde komma
ut till Rengsjö också, om det fanns
någon aktivitet här. Som det är nu
vet många ungdomar som de går
i skolan med inte ens var Rengsjö
är. På sommaren kan en och annan av deras kompisar i Bollnäs
komma ut hit och bada, det är kul.
Att sätta Rengsjö på kartan för sina
kamrater har de dock gjort något
åt…
Johannes, Fredrik och deras
kamrat Max Hansson-Edh är nämligen upphovsmakarna till Kanal

Behövs förening
för de anhöriga?
Ringshögs Anhörigförening, som
funnits i sju år, kallar till
medlemsmöte 8 dec på Ringshög och då kommer föreningens
framtid att diskuteras.
Behövs föreningen eller blir den
överflödig när äldreboendet nu
successivt förändras till ordinärt
boende. Föreningen har idag ca
50 medlemmar och på senaste

Rengsjö på internetplatsen YouTube.  Med filmerna Mitt i natten, Mordet och Jägaren m.fl. har dessa killar lyckats med bedriften att vara
bland de få personer med flest träffar (att folk har sett filmerna) under
filmernas första timme på YouTube.
Inte undra på att jag kände igen
Fredrik, programledaren för Kanal
Rengsjö, när han steg innanför
dörren. Dessa driftiga ungdomar
har själva sett till att marknadsföra
sitt Rengsjö, vet man inte ens vad
Rengsjö är kan man ju inte komma
hit!
Efter den här intervjun avslutar
dessa väldigt trevliga ungdomar
denna kväll med samkväm hemma
hos Johannes, tack för intervjun.
Cecilia Kovatch

styrelsemötet framkom önskemål
om att försöka engagera medlemmarna mera för att hjälpa till med
olika aktiviteter för de som bor på
Ringshög.
Det handlar om att gå ut med de
gamla ibland, sitta och prata en
stund med dem eller hjälpa till vid
olika arrangemang som föreningen medverkar till. De som kommer
till medlemsmötet bjuds på kaffe
och smörgås och anmälan måste göras till Håkan Vestlin tel
611712 senast torsdag 3 dec.
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Lokalt och internationellt!

Rengsjö Rödakorskrets styrelse: Berit Wahl (med barnbarnet Benny). Lilian Olsson,
Arne Sande, Ellinor Eriksson, (Edith Nordqvist, tidigare ordförande är alltid med av
bara farten), Bertil Larsson, kassör, Marianne Persson, Suhne Thim, ordförande. På
bilden saknas sekreteraren, Lilian Wahlin.

Vägen från Solferino i Norditalien
till lilla idylliska Rengsjö kan synas
lång, och vad förenar väl dem? I
Solferino stod år 1859 ett ohyggligt
slag med blod och död och elände, ett av de värsta som världen
dittills skådat. Schweizaren Henri
Dunant, som tillsammans med
många andra stod och såg på slaget, skrev snart sina minnen från
det, isynnerhet om den fasansfulla
”vården” av de sårade, med oerhört primitiva behandlingsmetoder.
Detta ledde fram till att han grundade Röda Korset, en humanitär,
internationell och neutral organisation, och till Genèvekonventionen
1864 för vård av sårade och skydd

av civilbefolkningen i krig.
Röda Korsets insatser – numera
tillsammans med många andra humanitära organisationer – är väl
kända vid de flesta stora katastrofer som drabbar vår värld, inte bara
i krig utan även till exempel vid stora klimatkatastrofer.
Men vad betyder då Rengsjö-kretsen av Röda Korset, hur och med
vad arbetar de? Vi ser dem ibland
med den välkända insamlingsbössan med sitt röda kors, och vi köper lotter till deras lotteri. De har en
grupp som syr och stickar. En gång
lottade man ut en hel kista med utrustning i form av dukar, handdukar
och annat till ett hem. Man stickar
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små babyfiltar som sänds ut över
världen. På Hardrevet i våras ställde man till med Kakfrossa med 30
sorter, och fick in bra med pengar.
Förutom det rena handarbetet
med plagg, filtar etc.så handlar
det mycket om att få in pengar att
användas i olika sorters hjälparbete i världen. Nu senast till Rädda
Mammorna, som hjälper mammor i krigssituationer – för därmed
räddar man ju även barnen. Men
man arbetar även lokalt: nyligen
ordnade man en resa för boende
på Ringshög till Vevlingestrand för
en trevlig träff till dragspelsmusik.
Man ordnar Träffpunkt Ringshög,
anhörigdagar, sopplunch en gång
per termin på församlingshemmet
för boende på Ringshög och alla
andra pensionärer (då man även
erbjuder skjuts till evenemanget)
och julfest på Ringshög.
Vilka personer är det då som
verkar i vår Röda-Kors-krets? Det
förklaras vid bilden härintill! Jag
fick tillfälle att närvara vid ett styrelsemöte i ordförande Suhne Thims
vackra hem i Yxbo och kände mig

glad över att vara stödjande medlem i denna organisation. De har en
väl fungerande styrelse som träffas
en gång per månad. Alla kretsar i
Bollnäs kommun sammanstrålar
en gång per kvartal och dessutom
träffas man regelbundet i ett regionråd som gäller Västmanland,
Dalarna, Uppsala och Gävleborgs
län.
Vid mitt besök kom frågan upp
om det bedrägeri som Röda Korset
centralt utsatts för, och som upprört
många. Man undrar hur den person
är funtad som kan lura just Röda
Korset med dess idealitet! Systematiskt bedrägeri! Ska vi våga
fortsätta stödja organisationen?
Svar: Ja! Dels därför att bedragaren är avslöjad och dels därför att
man både är försäkrad och har
kvarstad på bedragarens pengar,
så att Röda Korset kommer att gå
skadeslös ur historien.
Och därmed är det bara att önska vår egen krets lycka till i ett värdefullt arbete både för Rengsjö och
världen!
Christina Berg-Tylöskog

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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Ulligt, gulligt

fick sy på maskin. Sedan har detta
dock utvecklats och förfinats och
allt sker alltså nu för hand. Det är
också ett sätt att träffas, för det är
mindre vanligt att Carin sitter hemma och syr, utan det sker tillsammans med andra, i syjuntans form.

Vi säljer nu kvalitéts däck och fälg till bra priser!
Vi gör däckomläggning balansering
samt att vi lagar punktering!
Alltid bra priser på service och reparationer!

Ljuvligheter för de minsta

Senaste diagnosutrustning finns hos oss
nu för felsökning av de flesta bilmärken
0278-66 70 39
Rengsjobilservice@telia.com

Skogsröjningar, planteringsarbeten,
frötallshuggning
samt diverse andra arbeten utföres till bra priser.
Johan Östlund 070 6253740
epost johanostlund80@hotmail.com
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Häromåret föll jag i trans inför Carin Bratts oemotståndliga baby-tofflor i mjukaste lammskinn, muddar,
mössor och andra sköna ting. När
vinterkylan nu når oss igen kan det
vara lagom att besöka Österböle
och den flitiga skinnsömmerskan
någon gång när hon inte är i ladugården och sköter om familjens
KRAV-mjölkande kor eller tittar till
sina får och lamm.
Carin och grannfrun Birgitta (se
R-bladet no 2) far varje år iväg på
en inspirationskurs i Dalarna, där
de hela tiden syr i skinn, och förstås utbyter idéer. Allt sömmande
sker för hand, och det måste vara
både tungt och svårt att föra den
nålen! För att inte tala om våndan
att sätta saxen i ett stort skinn som
kostats på en dyr beredning!
Det hela började med en lust att
få göra något av skinnen från sina
egna lamm (de andra kursdeltagarna är avundsjuka på Carin som har
egna skinn!), och först ordnades de
en kurs på Olandergården, då de

Så här går det till att sömma i läder!

Jag beundrar den jacka som hon
just nu håller på med till sig själv.
Ett avancerat arbete, utan tvivel!
Med inprovning av sådana plagg får
hon hjälp av kursledaren i Dalarna.
Större plagg som detta syr Carin
mest till sig själv. Men vi andra har
i alla fall chans på de mindre plagg
hon syr – håll utkik efter dem vid
julstugorna den första och andra
Advent!
Christina Berg-Tylöskog
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V!ilket
mästarprov!

Mjölkpriset tvingar
fler bönder att sluta

Thomas och Nina Backan slutade som mjölkproducenter under hösten och sålde
korna till gårdar i Värmland och på Gotland.

Europas mjölkbönder kokar av ilska över de låga mjölkpriserna och
i Rengsjö har det redan fått konsekvenser. Nina och Thomas Backan
tog beslutet under hösten att lägga
av och sålde ut sina 70 mjölkkor.
Magnus Mickelsson, som arrenderar Höjens lantbruk, sålde femton av sina 60 kor och försöker på
så sätt klara skulderna och övervintra.
- Men går inte mjölkpriset upp
snart så klarar jag det inte länge till.
Som längst till våren. Sedan måste
jag göra mig av med resten av besättningen, säger Magnus.
Under första halvåret i år har han

bara på mjölkintäkterna förlorat
400 000 kr.
-Vi får 2.40 per liter men vi har
kostnader på 3 kr litern. Det säger
sig självt att det inte går då. Det är
tur att vi än så länge har bankerna
med oss men lånen ska betalas
och i längden blir det fruktansvärt
psykiskt jobbigt. Och har man inte
glädjen med sig så påverkar det
också produktionen. Man missar
brunster och andra saker som är
viktiga för att hålla en hög produktion. Det blir som en ond cirkel alltihop, menar Magnus.
Nina Backan har jobbat hårt med
aveln och fått fram bra mjölkkor.
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Det har varit hennes stora intresse.
Men när det inte bär sig ekonomiskt
måste även hon till slut ge upp.
Korna såldes till gårdar i Värmland
och på Gotland. När allt var över
kände hon en stor lättnad. Nu tänker hon börja plugga istället medan
Thomas kommer att fortsätta driva
lantbruket och hålla köttdjur.
Sune Hansson i Glössbo har varit
mjölkbonde i 20 år. Han har 25 kor
och försöker hålla ut i det längsta.
- Det finns inget annat alternativ
men hade jag inte skogen att ta till
så skulle det inte gå, säger han.
Carin och Lars-Olof Bratt har satsat på ekologiskt och ökat på djurantalet hela tiden för att få lönsamhet.
- Så nu har vi alldeles för många
djur och har inte plats åt alla. Det är
inte bara mjölkkor utan också amkor och stutar. Men vi måste göra
oss av med en del och så drar vi
ned på arbetsstyrkan över vinterhalvåret, säger Carin.
De har inte bara satsat på mjölken utan även köttproduktion och
skogsbruk. Med flera ben att stå på
hoppas de lättare kunna överleva
som bönder.
- Men det är tufft nu med mjölken
och det blir nog många mjölkproducenter som kommer att sluta, säger
Carin.

Grannen Jan-Åke Svensson håller som bäst på att överlåta gården
till sonen Erik och tycker att det
kunde ha varit ett trevligare sätt att
generationsskifta på.
- Ja, det skulle ha varit roligare
att lämna över om lönsamheten
varit annorlunda. Erik är så intresserad av mjölkkorna så han vill naturligtvis fortsätta i det längsta men
nöden har ju ingen lag så vi får väl
se hur det blir. Som det är nu så
är det väldigt tufft med foder och
dieselpriser som ständigt går upp
medan mjölkpriset hålls nere,säger
Jan-Åke.
Kjell Flodin i Glössbo har varit
mjölkproducent sedan 1985.
- Så dåligt som det är nu har det
aldrig varit och fortsätter det så här
kommer det inte att finnas några
mjölkbönder kvar i Rengsjö inom
en 5-årsperiod,säger han.
Själv tänker han försöka kämpa
på åtminstone i ett år till för att se
om det blir någon ändring men om
inte mjölkpriset höjs snart så går
det inte att fortsätta.
-Framtiden ser väldigt mörk ut.
Mjölkpriset skulle behöva höjas
med minst 1.50 direkt för att det
ska bli lönsamt men jag har svårt
att tro på det, säger Kjell pessimistiskt.
Göran Bernstål

Läs om aktuella händelser i Rengsjö:
www.rengsjo.se
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SVERIGES NÖJDASTE
KUNDER I ÅR IGEN
6

tips!

ps
Julklap

Från Rengsjö Framtid

T-shirt med Rengsjötryck 100 kr
Keps 100kr
Kepsen är svart men tröjorna finns i svart,vit,blå,orange
och lime. Storlek 80 cl till XXXL. Beställning senast 11 Dec till
rengsjo.framtid@telia.com eller 070 6498173, Margaretha

www.dina.se

Telefon nr 66 50 80
20
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Om några år blir han doktor
på det som nu sker i Rengsjö

Martin Paju kopplar gärna av från forskningsarbetet genom att spela dragspel. Här
tillsammans med Anita Blomqvist och Lasse Feldtblad vid invigningen av besökscentret
i Västerby. i somras.

Ni har säkert sett honom i sommar och kanske har du också
blivit intervjuad av honom. Martin
Paju heter han – en lite försynt
men glad norrlänning som kommer från Lantbruksuniversitetet i
Uppsala och som bestämt sig för
att doktorera på hur arbete med
kulturarv och kulturmiljöer hänger
samman med förändringsprocesser i tätortsnära landsbygder. Varför han valt Rengsjö som forskningsobjekt hänger samman med
det omvandlingsarbete som sker i
hembygdsbyn i Västerby och den

utvecklingsverksamhet som Rengsjö Framtid ägnar sig åt.
- Det som sker där skapar viss
uppmärksamhet bland boende i
Rengsjö men även bland andra aktörer i övriga regionen. Jag får t ex
många intressanta uppslag när jag
får ta del av hur individer och nätverk förhåller sig till det som händer
i världsarvsfrågan men kopplingen
mellan det och lokala förändringsprocesser är än så länge otydlig
och det kan ha att göra med den
osäkerhet som hittills har präglat
världsarvsansökan, säger Martin
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Paju.
Du visste ingenting om Rengsjö innan du kom hit. Vad vet du
idag?
- En omöjlig fråga att svara
på. Jag hade över huvud taget
begränsade kunskaper om Hälsingland men om jag ska välja
något tema så vill jag lyfta fram
min fascination över det lokala
engagemang som präglar mindre
orter som t ex Trönö, Rengsjö,
Vallsta, Alfta och Järvsö. Man
kan diskutera olika teorier kring
min iakttagelse men det förefaller
som om uttalad regional identitet
och positiv självbild bland boende
i Hälsingland har något med detta
att göra.
Har dina förväntningar infriats? Är
Rengsjö som du föreställt dig?
- Ja, jag har fått en hel del
material,blivit väl emottagen och
ser fram emot ytterligare perioder
i Rengsjö. Vilken lycka när jag

fick ordning på spaden i tunnbrödsbaket! Hittills har jag koncentrerat
mig på själva Rengsjö centralt och
Västerby hembygdsområde men
vill gärna möta olika personer och
nätverk som verkar i byarna runt
om i Rengsjö.
När blir du klar med ditt arbete och
vad kommer det att leda till?
-Jag räknar med att kunna lägga
fram min avhandling hösten 2013.
Konkret så leder arbetet till att jag
får körkort som forskare, men jag
hoppas även att resultaten kommer till praktisk användning hos
olika beslutsfattare och även i vetenskapliga sammanhang. Om avhandlingen leder till att jag blir uppmärksammad och inbjuden som
talare så är det ett betyg på att jag
kan bidra med ny kunskap kring
omvandlingsprocesser och utmaningar på landsbygden.
Göran Bernstål

Västerby

Hälsingegårdar i Rengsjö

Julkul i Västerby

Lördag & söndag, 5 - 6 december kl 12-16
För alla barn..
•
•
•
•

Träffa tomten
baka tunnbröd
åk häst och släde
julpyssla med tomtemor

Servering, försäljning av hantverk och
lokalproducerat, tombola, utställning

Julstuga, Söndag 1:a advent 12 - 16
med servering, hantverk, utställnng,
kyrkokören mm

Rengsjö hembygdsförening www.vasterby.com tel 66 55 10
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Sonja blev ensam efter 37 år:
Guld värt att bo i liten by

I september för drygt ett år sedan dog Sven Lundin och hustrun
Sonja stod plötsligt ensam efter
37 års äktenskap.
- Man blir som en halv människa. Ensamheten är fruktansvärd.
Tomheten slår brutalt emot en när
man kommer hem. Hade jag inte
haft barn och barnbarn samt vännerna i Glössbo så hade jag inte
klarat av det, säger Sonja.
De hade känt varandra i 40 år
och bott i huset i Glössbo i 36 år.
Man kan säga att de verkligen
hade vant sig vid varandra och att
ständigt finnas i varandras närhet.
Men plötsligt en dag så är den
andra borta och kommer aldrig
mera igen.
- Det blir så fruktansvärt tomt.
Man vaknar varje morgon och da-

garna går men allt känns som en
dvala. Det finns ingen som möter
en när man kommer hem, ingen
som frågar hur man haft det, ingen
andas bredvid när man lägger sig.
Det är tyst,tyst , ja så jävla tyst, säger Sonja.
Hon berättar om året som gått
och hur hon upplevt det bara för
att andra ska förstå hur viktigt det
är att man värdesätter ett förhållande.
- Man hör hur folk bråkar om småsaker och till dom skulle jag vilja
säga: ni har ju varandra, var rädd
om det och vårda det istället! Plötsligt kan det ta slut och då blir saknaden väldigt plågsam.
- Sven och jag var aldrig osams
men visst kunde vi reta oss på småsaker hos varandra och nog gnabbades vi ibland för bagatellartade
saker. Men annars flöt livet bara på
och när arbetskamrater brukade
konstatera att ” du är då glad jämt”
så svarade jag att ” jag har inget att
vara ledsen över”. Först när Sven
var borta förstod jag att jag haft en
grundkänsla i kroppen av glädje
och harmoni. Det hade jag inte vetat om tidigare.
På arbetsbänken i köket står ett ljus
och ett foto av Sven samt en dikt.
Ibland när det känns extra tungt
tänder hon ljuset.

24

- Tidigare trodde jag inte att så- bättre när hösten och mörkret infaldant hade någon betydelse men nu ler. Då kan man sjunka ner framför
har jag ändrat mig. Behovet finns teven och tänka på annat. Konstigt
nog har jag inte haft några problem
med sömnen. Men jag har aldrig
sett så många par sedan jag blev
ensam, säger Sonja.
Hon är glad att hon har sonen Christer och hans familj. Barnbarnen, tre
flickor, får hon låna så mycket hon
vill. Det hjälper.
- Och så är det guld värt att bo i
där. Det känns som han är mera
en
sådan här liten by. Alla bryr sig.
nära .Han finns på något sätt i rumNågon
ringer och säger: nu har jag
met. Jag minns t ex när kortet togs
och vad vi pratade om då och ja, gjort en korvgryta. Kom hit och ät
med oss. En annan bjuder hem
då känns det bättre.
Sonja tror inte att någon , som själv mig på soppa. Det känns bra. Men
inte upplevt det hon gått igenom, jag måste ju också tänka på att livet
kan sätta sig in i och förstå hur det ska gå vidare och då kan jag ju inte
är att bli ensam. Kvällar och helger vara i behov av andra hela tiden.
blir långa som evigheter och som- Jag måste klara mig själv och ju
längre tiden går så dämpas svårigmaren är konstigt nog värst.
- Då kommer minnena. Vi bru- heterna men jag får numera ta livet
kade åka ut mycket i naturen. Med dag för dag och jag kommer aldrig
husvagnen. Vi jobbade mycket någonsin över det som hänt,säger
tillsammans i trädgården. Det går Sonja.
Göran Bernstål

Lilla Julafton
lördagen 28/11 kl 14.00
IOGT-NTO lokalen
Medtag julklapp för ca 30 kr, ej godis

Välkommen!
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Trätrolleri!

Gunnars olika fågelholkar har till och med ”bruksanvisning” på baksidan: Talgoxe, flugsnappare etc

Uppdraget som Rengsjöbladets
”flygande reporter” för mig - äntligen – in på vägar som jag passerat förbi i 40 år men aldrig gett mig
tid att fara in på. När jag kliver in
på Gunnar Olsson varma klinkergolv i det fina lilla hus han byggt
i Västerböle så tappar jag nästan
andan, så bedövande vacker är
utsikten genom vardagsrumsfönstren.
Undra på att man väljer att flytta
hem till Rengsjö efter 36 år på annan plats, när man alla dagar kan
få njuta av en sådan utsikt, över
åker och äng och i fonden Skogbergets karakteristiska silhuett!

Kan man dessutom få bygga sig
ett nytt hem invid mödernegården
och med två systrar, Inger Krafft
och Marianne Sjöbom i grannhusen så är det ju ännu bättre. Och
så var det ju morfars snickarverkstad som drog, byggd samma
år som Gunnar föddes, och där
både han och pappan tillbringat
mycken tid.
Efter Kyrkskolan i Rengsjö började Gunnar att arbeta tillsammans med sin pappa på Norrborns Träförädling där man gjorde
stommar till Rekords möbler som
sedan fick stoppning av Rekord.
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Därefter arbetade han på Televerket, sedermera Telia, i Sandviken,
i 32 år, och på sin lediga tid fortsatte han att snickra.
Efter avtalspension vid 55 års
ålder kunde han börja planera
för sin hemfärd, och 2003 var huset byggt, och snickarverkstaden
väntade åter på honom!
Det är otroligt att besöka ett
hem där nästan allt i möbelväg är
”hemgjort”! Soffor, sängar, skåp,
bokhyllor, vägghyllor, för att bara
nämna något! Därtill kommer en
mängd kluriga småprylar, som
mjölkpakethållare,
hårdbrödsställ och mycket annat. Att han på
senare tid arbetar uteslutande i
björk, detta skimrande vackra material, gör hans föremål lite extra
intressanta!
Gunnars prydliga verkstad –
värmd med träavfall från snickeriet i en präktig kamin - innehåller
en imponerande mängd maskiner, allt som kan behövas i arbetet. Bland de föremål som han
gjort på senare år, och typiska för
vår socken, finns Rengsjö-haren
som delas ut vid hembygdsfesten
sedan år 2001 till en person som
gjort något alldeles extra för vår
bygd, och de trägevär som ungarna får leka med på Gammelmormors i Västerby om sommaren.
Innan lederna började krångla
ägnade sig Gunnar åt att göra
skålar (och en och annan lustighet som en fungerande telefon

En stor knosa som blivit förfinad

– ”man är väl inte televerkare för
intet!”) av knosor. Många sådan
har han gjort, och inte visste jag
att de kunde vara lika vackra inuti
som en kristallskål!
När detta nummer av Rengsjöbladet kommer ut vet vi kanske
redan om Gunnars ”hälsingelego”
för barn att plocka ihop, i form av
en timmerlada, har blivit antagen
som turistsouvenir. Perfekt julklapp, förresten, jag har redan bokat in mig på en sådan till barnbarnet!
Vi önskar väl Lycka till, Gunnar!

Christina Berg-Tylöskog
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Familjeägda Termap
					 är störst i Sverige

Namnet Termap kommer från Termoplast och Armerad Plast. Företaget leds numera
av Peter Sundqvist och Stefan Högman.

Termap är Rengsjös största tillverkningsföretag och har så varit
i många år. Ändå är det ett ganska anonymt företag för de flesta
rengsjöbor. Vem vet t ex att Termap faktiskt är störst i Sverige på
att konstruera, producera , installera och serva processutrustning i
plastmaterial?
Företaget har i genomsnitt 30
årsanställda och omsätter runt 20
miljoner varje år och ägs av en
enda familj – makarna Agnes och
Gust Högman samt sonen Stefan.
Gust startade plastverksamhet
1970 i den gamla sågverksbygg-

naden som blev ledig när Midnäsfabriken lades ned. Gust hade dessförinnan drivit ett liknande mindre
företag i Norrala men behövde
utöka lokalerna och fann vad han
sökte i Rengsjö varifrån hustrun
Agnes härstammar. I slutet av 70talet såldes företaget. Gust och tre
delägare startade sedan Termap
1981 och köpte tillbaka lokalerna
1983. Sex år senare köptes företaget av en stockholmskoncern men
Termap klarade inte 90-talskrisen
utan gick i konkurs 1992. En misslyckad rekonstruktion ledde till ytterligare en konkurs 1995. Efter
detta blev Termap ett renodlat fa-
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miljeföretag.
Trots att Gust och Agnes numera är pensionärer jobbar de
kvar i företaget, Gust som VD och
Agnes sköter en del av det administrativa jobbet. Men den dagliga
verksamheten leds av sonen Stefan, försäljningsansvarig, och Peter Sundqvist. konstruktör.
- Hittills har vi klarat oss förhållandevis bra trots rådande finanskris och lågkonjunktur men så
har vi också samlat i ladorna under de goda åren för att anpassa
verksamheten. Visserligen har vi
tvingats skära ned på personalstyrkan men vi är inte oroliga på
något sätt. Jag tycker att vi står på
stadiga ben och har lärt oss hur vi
ska tackla svårigheter av det här
slaget, säger Stefan.

De flesta som jobbar åt Termap
kommer från Rengsjö eller orterna
runt omkring. Många har arbetat åt
företaget i många år och funnit sig
väl tillrätta. Personalomsättningen
är låg men verksamheten är oerhört personalintensiv eftersom all
produktion kan klassas som hantverk.
50 procent av tillverkningen sker
i de egna verkstadslokalerna men
lika mycket består av installation
och service ute hos kunderna som
är massa och pappersindustrin,
kemi och stålindustrin samt energiföretag.
- Vi är ovanliga på så sätt att vi
tillverkar allt från små anslutningar
till jättestora tankar och behållare.
Den största tanken vi gjort mätte
6,5 m i diameter och var 17 m hög,
berättar Stefan.
Han tycker att Termap hittat sin
väg att gå fram och tror inte att
företaget kommer att bli större än
vad det nu är.
Det är plastkonstruktioner av det här
slaget som tillverkas av Termap i Rengsjö. - Det är lagom stort nu och på så
Det här är en s k skrubber som levererats sätt lättare att ställa om när det är
till Hydro Polymers i Stenungsund
dags att gå från hög till lågkonjunktur.
Göran Bernstål
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Från
kyrkbacken
Nu vill jag sjunga syföreningens lov
Rengsjö församling är rikt välsignad! Inom församlings gränser
finns inte bara en utan två härliga
syföreningar. Ofta i det fördolda
och utan stort väsen har syföreningarna varit en bärande pelare i
kyrkan. Tusentals flitiga händer
har under årens lopp sytt ihop stora summor som lämnats vidare till
behövande, värmande vantar har
stickats till frusna sjömäns händer,
gåvor skänks för att smycka hembygdens kyrka.
Men det är inta bara sockor och
korsstygn som är syföreningens
uppgift. Den goda gemenskapen,
samtalen, andakten, högläsningen
och kaffet är också viktigt. Det turas om att ordnas med smörgås
och kaffe. Jag slås av omsorgen
om varandra. Syföreningarna välkomnar alla att vara med. Man behöver inte kunna sticka och man

behöver inte bjuda på sju sorters
kakor heller. Som präst är det ett
privilegium att regelbundet få träffa dessa bärande kvinnor.
Vill du veta mer, ring prästen
Magnus Natander: 0278/ 279 88
eller 070- 333 97 48
Vi vill gärna bli flera och alla är
välkomna!
Rengsjö syförening träffas i församlingshuset på ojämna onsdagar kl. 12:30-14:30.
Höle syförening träffas i Höle bönhus på ojämna torsdagar kl. 13:0015:00.
Auktion med lotter & servering blir
det torsdag den 3 december 19:00
i Rengsjö församlingshus! – Ett utmärkt tillfälle att ordna julklappar,
njuta bönhusbakelser, underhållning och gemenskap.
Varmt välkomna och väl mött!

Vinterförvaring sökes
Önskar hyra plats för två bilar i kallgarage,
lada eller liknande, november - maj.
Ring Jon, tel. 0733-74 76 72
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Julklappsproblem? - Köp en present som varar.
Jag målar tavlor i olja – oftast djur, natur och landskap.
Välkommen till min utställning på Julstugan i Västerby /
Rengsjö Hembygdsby den 29 november och på Julmarknaden
där den 5-6 december. Öppet kl 12 – 16.
Några av mina tavlor kan du se på www.konstkvarteret.se
Du får också gärna komma hem till mig och titta på mina målningar
– men ring först.
Sonja From tel: 0278 - 66 54 16 eller 070 – 388 69 97

Lötens Handel
Handla i
Rengsjös viktigaste affär
och

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

Lötens Handel,

tel 66 50 49

Öppet: mån-fre 10.00-19.00 lör 10.00-16.00 sön 12.00-16.00
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I Västerby satsas
det på barnen

Var rädd omvårt fina torn
Ska vi behöva låsa Bullerbergstornet? Dit går många Rengsjöbor med sina gäster som förtjusta får skåda ut över vår vackra
bygd. Men på senare tid blir man
allt mer ledsen över hur det ser ut
i och vid tornet!
Inbrottsförsök och åverkan har
gjorts både på förrådet i tornet
och kaffestugans dörr och lucka,
och flagglinan har saboterats
flera gånger så att man inte kan
hissa flaggan eller vimpeln utan
mycket farliga åtgärder. Eftersom
de skyldiga till och med har skrivit
sina namn, någon både för- och
efternamn, så är vi nu i färd med
att tala med föräldrarna.
Halvrökta cigarettfimpar låg
inne i tornet. Det är obehagligt att
tänka sig att någon överhuvudtaget har rökt där inne!
Ett är dock helt säkert: Om det
sker sådan åverkan på Bullerbergs-tornet att det blir förstört
och kanske måste rivas, då kommer det inte något nytt i stället.
Detta torn står verkligen som en
symbol för ett Rengsjö för rätt
länge sedan, där frivilliga krafter
snickrade och reste en fantastiskt imponerande byggnad (och
andra frivilliga en gång i hemlig-

Tomten kommer till fäbodvallen i Västerby andra advent

het reste det igen tidigt en söndagmorgon när det fallit efter en
storm!). Något liknande är knappast tänkbart idag.
Alltså vädjar vi från hembygdsföreningen, som är den som äger
och förvaltar tornet: var rädda om
vår gemensamma skatt!
För Rengsjö Hembygdsförening,

Christina Berg-Tylöskog
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Helgen den 2:a advent blir det
JULKUL för alla barn i Västerby /
Rengsjö hembygdsby. Då kan alla
snälla barn träffa tomten och få en
julklapp. Det blir även tunnbrödsbak, pyssel och hästturer för barnen. Det är Rengsjö hembygdsförening som nu via sitt leaderprojekt
satsar lite extra på just barnen.
Man kan välja en eller flera av aktiviteterna och köpa biljett till dem
i hantverksförsäljningen i Norrgården.
Förutom barnaktiviteterna så blir
det gammeldags julmarknad med
försäljning av hantverk och matvaror, konstutställning och servering
Utöver Norrgården, så öppnas
även Regnells för första gången
under julmarknader. Så det blir för-

säljning i båda husen samt utanför. Även den helt nyrenoverade
vävstugan är öppen med försäljning och lotteri.
Men redan söndagen den första advent bjuds på julstämning i
Västerby. Då är det julstuga med
försäljning, konstutställning och
servering. Kyrkokören kommer på
besök och underhåller.
Bäddat för lite julinspiration alltså!
Förutom hembygdsföreningen
så finns nu också ett samarbete
med andra föreningar och företag
i bygden. I år är det inte så många
men förhoppningar finns att det
kan växa till nästa år.
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Rengsjö kyrkokör
				 på utflykt till Riga

bör att Lettland var svenskt under
åren 1629-1709.
Efter en lång dag i Riga, var det
åter dags att kliva ombord för att
starta hemfärden, och den resan
blev inte lika ”gungig” som på ditresan. Vi hade väldigt skoj på hemresan, där några av körmedlemmarna, till och med vågade sig på
att sjunga karaoke.
På tisdag e.m. kom vi åter till
Stockholm och Värtahamnen, där
Lönns Buss väntade på oss för att
vidare transportera oss till Rengsjö.
Vi var alla trötta men nöjda och vi
hade många trevliga minnen med
oss hem.
Sådana här resor gör kören näs-

tan varje år och sist var vi i Tallinn.
Men vi har också besökt Prag,
Skagen,Nyköping och Stockholm.
Birgitta Hildingsson

Rengsjö kyrkokör gör ett spontant framträdande i Rigas domkyrka där akustiken
är fantastisk.

Rengsjö kyrkokör i en paus på resan till Lettland.

En solig söndag i slutet av augusti,
samlades 33 förväntansfulla medlemmar ur Rengsjö kyrkokör med
respektive maka/make, utanför
kyrkan, för vidare transport med
buss till Stockholm och därefter
med båten Viking Cinderella, till
Riga i Lettland.
Måndag morgon, efter en gungig
överfart, gick vi av båten och klev
på en Sightseeingbuss, med en
guide som hette Lena och som
pratade utmärkt svenska och som
dessutom hade en underbar humor. Hon visade oss alla Rigas sevärdheter och hela turen tog drygt
två timmar. Vi klev slutligen in i
Rigas domkyrka, Doma Baznīca,

som byggdes år 1595. Domkyrkan
var stor och mäktig, och där inne
stämde kören upp spontant med att
sjunga ”Sommarpsalmen” (En vänlig grönskas rika dräkt). Det var en
underbar känsla att få sjunga när
det var en sådan akustik. Sedan
blev det fritt att själv få ströva omkring på stadens gator och butiker.
Några av oss köpte med oss Riga
Balsam, en 45% svart likör gjord
av örter och medicinalväxter och
som sägs bota allt från baksmälla
till magont, men den smakar inte
så gott, tycker jag. Att besöka Riga
som turist är billigt, levande, fint
och annorlunda. Det känns långt
bort, men ändå så nära. Tilläggas
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Beställ din festmat,
exotisk planka, smörgåstårta,
bullar eller efter eget önskemål.
MW´s Mat
Monica Westberg
Ring: 0278-66 55 13
070-695 23 36
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Välkommen till PRO Rengsjö

Växbo
Välkomna att julhandla julklapparna på Växbo Lin och äta julbord på VäxboKrog.

Öppettider Växbo Lin

Julbord på VäxboKrog

21 - 23 dec
Julafton
Juldagen
Annandag jul
28 - 30 dec
Nyårsafton
Nyårsdagen
Lördag 2 jan
4 - 5 jan
Trettondagen
7 - 8 jan
9 jan

27 nov - 20 dec
Måndagar
Tisdag - Söndag

10 - 17
Stängt
Öppet dagligen

Sittningar
Tis - Lör
Söndagar

14.30 & 18.30
13 & 17

10 - 17
Stängt
Stängt
Stängt
10 - 17
Stängt
Stängt
10 - 14
10 - 17
Stängt
10 - 17
10 - 14

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

Alla pensionärer (även förtids- och sjukpensionärer) är
välkomna till våra aktiviteter. PRO är i förhållande till
politiska partier obunden och till religiösa samfund och
nykterhetsorganisationer neutrala.Vi har månadsmöten, vi spelar boule,
sjunger i kör, lär oss data och att hantera en mobiltelefon. Vi gör även resor.
För 2010 ser programmet ut så här:
Feb		
Mars		
April		
Maj		
Juni-Juli
Augusti		
September
Oktober
November
		
December

Fredagen den 5 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen
Fredagen den 5 Årsmöte
13.00, RSK-lokalen
Fredagen den 9 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen
Fredagen den 7 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen
Sommaruppehåll
----------------------------------Fredagen den 6 Månadsmöte 13.00, Hembygdsbyn
Fredagen den 3 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen
Fredagen den 1 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen
Fredagen den 5 Höstmöte kl 13.00, RSK-lokalen
Söndagen den 7 Kyrkkaffe
Fredagen den 3 Månadsmöte 13.00, RSK-lokalen

PRO-kören övar tisdagar 09.30-11.30 på Församlingshuset augusti-maj.
Kören välkomnar fler medlemmar. Cirkelledare: Marianne Östling.
Boule spelas tisdagar 13.00-15.00 på Rengsjö IP.
Ansvariga: Olle Olsson och Elis Roos.
PROs IT-cirkel (data) genomförs onsdagseftermiddagar i. ABF:s lokaler på Nygat. 8, (Apotekshuset) Bollnäs.Cirkelledare: Anne-Marie Westberg.
Mobilär-cirkel startas upp vid behov. Cirkelledare: Ulla-Brittt Nordqvist.
Kontaktpersoner:			
Adress			
Ordf. Ulla-Britt Nordqvist
Växboväg. 17 C 821 51 Bollnäs
Kassör Inger Persson		
Österböle 9044 821 58 Rengsjö
Sekr. Marianne Östling
Österböle 9153 821 98 Rengsjö
Reseansv.Göte Nordqvist
Växboväg. 17 C 821 51 Bollnäs
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Telefon
0278-66 80 51
0278-66 53 87
0278-66 53 32
0278-66 80 51

Träffas och promenera
i fler byar!
I Glössbo har byaföreningen tagit
initiativet till återkommande söndagspromenader under mottot
”Jag vill se min granne leva”. Avsikten med promenaderna är att
förbättra hälsotillståndet genom

ökad fysisk aktivitet och social gemenskap. Det här tycker vi är ett
lovvärt initiativ och uppmanar därför boende i alla övriga byar att ta
efter. Men tänk på att använda reflexer i novembermörkret!

Ostboa blev en succé. Därför håller vi den
öppen hela vintern!
Handla själv när du vill
• ko-ost, lagrad vitmögel och blåmögelost,
ostkaka mm
• Beställ också rökt getkorv och getkött
Vi finns även på julmarknaden i Västerby
2:a advent

Glössbogården
Julen närmar sig med stormsteg
Varje adventshelg med start första advent
kommer vi att duka upp vårt stora julbord i vår hemtrevliga
miljö på Glössbogården
För arbetsgivare, föreningar eller sällskap finns det
möjlighet att även boka vardagar och kvällar!
Vardagar kan vi även erbjuda en stor jultallrik som innehåller
en tallrik med kalla rätter
och en tallrik med varma rätter.
Ring oss på 070- 826 23 44 så hittar vi tillsammans
ett förslag som passar just för dig!
Vi har även catering!

Tel 665123 eller 070-3564032
Välkommen till oss!

SÖMNADSHJÄLPEN

Carina och Sixten

Hjälper dig med nysömnad, reparationer och ändringar
av kläder och hemtextilier
Ring eller maila mig så kommer jag och hjälper dig
Cristina Berg Nääs
Bollnäs
070- 327 43 81
cristinanaas@yahoo.se
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Glössbogården AB
Glössbogården 8595
Telefon 0278-66 71 70		
e-post info@glossbo.se		
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821 98 RENGSJÖ
Fax 0278-66 71 75
www.glossbo.se

RENGSJÖ FÖRSAMLING
från första advent till andra söndagen efter trettondedagen
29 nov 1 söndagen i advent Rengsjö kyrka
tjäns
Gudstjäns
tjänstt Magnus Natander,
1 1 . 0 0 Guds
Britt-Marie Grims, Rengsjö kyrkokör.
Kyrkkaffe i hembygdsgården
2 dec Rengsjö församlingshem
1 2 . 3 0 Rengsjö syförening
3 dec Höle bönhus
1 3 . 0 0 Höle syförening
6 dec 2 söndagen i advent Rengsjö kyrka
1 1 . 0 0 Högmässa Sune Ek, Britt-Marie Grims,
gitarr Anders Linck, Hudiksvall
8 dec Ringshög
1 4 . 0 0 Triv
seltr
äf
rivseltr
selträf
äfff Magnus Natander
13 dec Luciadagen. 3 söndagen i advent Rengsjö kyrka
amiljegudstjäns
tjänstt Magnus Natander, Jenny Christoffersson, Barnkören, Erica Stridh m fl
1 6 . 0 0 Familjeguds
tjäns
16 dec Rengsjö församlingshus
1 2 . 3 0 Rengsjö syförening
17 dec Höle bönhus
1 3 . 0 0 Höle syförening
20 dec 4 söndagen i advent Rengsjö kyrka
Högmässa, Magnus Natander
1 1 . 0 0 Högmässa
Julafton 24 dec Rengsjö kyrka
tjäns
2 3 . 0 0 Julnattsguds
tjänstt , Magnus Natander, Britt-Marie Grims, Rengsjö kyrkokör,
Julnattsgudstjäns
sångsolist Markus Pettersson
26 dec Annandag jul Höle bönhus
tjäns
Gudstjäns
tjänstt , Magnus Natander, Jenny Christoffersson
1 1 . 0 0 Guds
27 dec Söndagen efter jul. Sammanlyst Staffanskyrkan, Gruvberget
1 2.00 Guds
tjäns
Gudstjäns
tjänstt , Magnus Natander, Jenny Christoffersson. Grötfest
Nyårsafton 31 dec Rengsjö kyrka
1 8 . 0 0 Nyårsbön
Nyårsbön, Lars Nilsson, Jenny Christoffersson
1 jan 2010 Nyårsdagen. Sammanlyst Prästnäset
1 3 . 0 0 Friluftsgudstjänst
Friluftsgudstjänst, Sune Ek. Korvgrillning
3 jan Söndagen efter nyår Rengsjö kyrka
1 1 . 0 0 Söndagsgudstjänst
Söndagsgudstjänst, Bertil Hofvenberg
6 jan Trettonde dag jul Rengsjö kyrka
1 1 . 0 0 Söndagsmässa
Söndagsmässa, Bertil Hofvenberg
10 jan 1 söndagen efter trettondedagen Rengsjö kyrka
1 7 . 0 0 Vi sjunger ut julen Bertil Hofvenberg, Britt-Marie Grims,
Rengsjö kyrkokör, solister
12 jan Ringshög
1 4 . 0 0 Triv
seltr
äf
rivseltr
selträf
äfff Bertil Hofvenberg, Britt-Marie Grims
17 jan 2 söndagen efter trettondagen Rengsjö kyrka
1 1 . 0 0 Söndagsgudstjänst Sune Ek
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www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjö

