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Är det inte fantastiskt! Lilla Reng-
sjölbladet når ut över hela landet. 
Hela tiden hör det av sig Reng-
sjöbor i förskingringen och ber att 
få prenumerera på vår tidning så 
idag har vi prenumeranter i Skåne, 
på västkusten, i Stockholm och 
långt upp i Norrland. Dessutom är 
det  många som läser tidningen på 
nätet.
 Det är glädjande och roligast av 
allt är att våra läsare uppskattar 
tidningen. ”Vi läser den från pärm 
till pärm”, är det många som säger.
 Tyvärr så kan det bli fel ibland 
och det var vad som hände när 
vi skickade ut tidningen senast. 
Vi råkade sätta på för lite i porto 
och då passade förstås posten på 
att håva in lite extra. En del pre-
numeranter fick lösa ut tidningen 
med 16 kr. Det ber vi om ursäkt för 
och hoppas att ni står ut med den 
extra utgiften. 

Nu har bladet prenumeranter
över hela landet

Dags igen för
nytt Hardrev

Tindra, dotter till Lisa Dagh och 
Kim Dauw i Glösbo. När Tindra 
föddes vägde hon 3 126 gram och 
var 51 cm lång. Tindra föddes den 
1 dec 2009.

Nya Rengsjöbor

Lördag 15 maj är det dags för vår-
marknad vid Lötenområdet igen. 
Det är tredje gången som Hardre-
vet återkommer efter nystarten för 
två år sedan. Som vanligt är det 
Ingvar Ingeroth  och marknads-

Den 7 Januari 2010 föddes vår 
älskade son Elliot. Han vägde 
3076 och var 48 cm lång. Stolta 
föräldrar är Niklas Eriksson och 
Jenny Frank, Rengsjö

gruppen i Rengsjö Framtid som 
håller i trådarna. 
 Vill ni vara med och sälja era pro-
dukter så hör av er till Ingvar,tel. 
070-33 20 393. Rengsjöbladet ut-
kommer strax före Hardrevet och 
där kan ni annonsera er medver-
kan
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Redaktörn har ordet

För några år sedan var det en 
handfull turistföretagare i Rengsjö 
som slog sig samman och satsa-
de på gemensam marknadsföring. 
Det blev uppmärksammat och 
har nu lett till att vi fått ytterliga-
re några turistföretag som startat 
upp. Samtidigt har hembygdsför-
eningen och en privat företagare 
gjort gemensam sak och utvecklat 
turistsatsningen i Västerby. Totalt 
10 företag arbetar nu för att pla-
cera Rengsjö på kartan och locka 
hit nya turister. 
 Det här visar att samarbete i 
olika former är bra för bygden och 
ett måste om vi ska lyckas med att 
synliggöra oss..
 Vi har fått olika ekonomiska bi-
drag för att genomdriva de inves-
teringar som vi valt att satsa på 
men utan idérika och entusiastis-
ka människor i Rengsjö hade det 
ändå inte gått.  Det senaste stora 
projektet som nu drar igång är ar-
betet med nya centrum. Här har 
föreningen Rengsjö Framtid fått 
inte mindre än en miljon kronor i 
stöd från Leader Hälsingebygden 
ett EU-baserat landsbygdspro-
gram som skall stödja entrepre-

nörskap, lokala initiativ och lokal 
samverkan för att skapa ett rikt 
och attraktivt landskap.
 För att vi ska få den utlovade 
miljonen måste vi själva utföra ett 
visst antal arbetstimmar som vär-
deras till en viss summa. Klarar vi 
inte det så minskar också bidraget 
i motsvarande grad. Varje arbetad 
ideell timme värderas till 175 kr. 
Därför är det viktigt att vi kan på-
visa ett så stort engagemang som 
möjligt av enskilda personer och 
lokalt verksamma företag.
  Hur centrumområdet skall ut-
vecklas diskuterades häromkväl-
len av en  den projektgrupp som 
skall arbeta med frågan. Mycket 
talar för att det kommer att bli nå-
gon form av  uppställningsplats för 
campingfordon, en större brygga, 
ett servicehus och eventuellt en 
utescen samt båtplatser. 
 Själv skulle jag gärna se att det 
också byggdes en bystuga på 
området, eventuellt ihop med ett 
servicehus för campingen. Den 
stugan skulle kunna användas på 
flera olika sätt. På dagtid en sam-
lingsplats och ett samtalsrum för 
de som besöker affären. På kväl-

len kunde ungdomar få ta över och 
driva ett kvällscafé. Det finns  ett 
par vuxna som gärna skulle ställa 
upp och hjälpa till där. Bystugan 
kunde också vara en kontaktplats 
för Rengsjö Framtid .  Eller varför 
inte en lokal där olika hantverkare 
och matproducenter visar upp och 
säljer sina produkter.
 Med nya ide´er och framtidstro 
går det att skapa oändligt mycket 
på det vackra grönområdet mellan 
affären och Ringshög. En attraktiv 
och aktiv plats som lockar besö-
kare och skapar en större ekono-
misk grund att stå på för lanthan-
deln och bensinmacken. Risken är 
annars att dessa servicefunktioner 
på sikt försvinner.
 Arbetet med centrumområdet 
kommer nu att starta så snart 
vintern är över. Det blir i första 
hand Rengsjö Framtids centrum-
grupp som svarar för aktiviteterna. 
Bygglov har man redan för utfyll-
naden till betongklumpen i sjön  

och byggandet av ett hus längst ut 
på bryggan.  När det gäller övrig 
byggnation så krävs en ny bygg-
plan för området men hittills så har 
man från kommunens sida ställt 
sig positiv till utvecklingsplanerna. 
Redan förra året kunde Rengsjö 
Framtid ta över skötseln av områ-
det och under några arbetsdagar  
röjde frivilliga busk och sly. Något 
som gav positiv genklang och vi-
sade att när vi själva bestämmer 
oss för att göra något så blir det 
resultat. 
 Därför tror jag att vi tillsammans 
kommer att skapa ett fantastiskt 
trevligt och nytt centrum i Rengsjö. 
En central plats där alla oavsett ål-
der och kön kan trivas och ha ro-
ligt ihop.

Göran Bernstål

Ringshögs Anhörigförening

ÅRSMÖTE
24 mars kl 19 på Ringshög.

 Kaffe och smörgås. 
Välkomna.



6 7

Så blir den gamla skolan

sedan vi flyttade till Rengsjö från 
Stockholm men vi hittade inget 
som vi föll för. Det här hade vi sett 
många gånger och det hade varit 
till försäljning under lång tid. Men 
vi tyckte det såg för mörkt och trist 
ut. När vi nästan var färdiga att ge 
upp så sa vi: ska vi inte ge skolan 
i Höle en chans ändå och så kon-
taktade vi mäklaren. När vi kom in 
och såg vardagsrummet bestämde 
vi oss. Det här skulle vi bara ha. Vi 
föll för rymden och de stora ytorna, 
berättar Jessika.
 De började med att renovera ett 
mindre hus som hörde till. Det sål-
de de sedan. Så byggde de ett ut-
hus och efter det gav de sig i kast 
med att göra nytt värmesystem 
och bygga om vatten och avlopps-
nätet. Våren och sommaren 2005 
byggde de så nytt kök och badrum 
och sedan har det bara rullat på. 
 Idag har de också en färdig hy-
reslägenhet på andra våningen. 
Där bor Kicki Gustafsson och Nik-
las Skoglund med dottern Selma 
3 år. Jessika och Peter har också 
utökat sin familj med Arvid 4 och 

Som en herrgård,säger folk och 
öser idel lovord över den förvand-
ling som gamla skolan i Västra 
Höle genomgår.
 Det är makarna Jessika och 
Peter Linzie som står bakom för-
vandlingsnumret. Här bor de se-
dan hösten 1998 och efter flera 
års förberedelser har de gett sig 
i kast med en totalrenovering av 
skolan. När huset fick nytt tak och 
ny fasad i somras så såg byborna 
vad som höll på att hända.
 Jessika och Peter har åkt om-
kring i Voxnadalen och fotogra-
ferat hus och husdetaljer. De har 
plöjt igenom mängder av inred-
ningstidningar. Allt för att knycka 
idéer och omsätta dem på sitt 
hus. I två år satt Peter sedan vid 

datorn och gjorde ritningar på 
drömhuset.
 - Men vi är inte färdiga på långa 
vägar ännu, säger han. Frågan är 
om vi någonsin blir det. Om fem år 
har vi,enligt planen, tänkt att alla 
boytor ska vara klara och om tio 
år kanske det mesta är färdigt.
 I princip gör han och Jessika det 
mesta jobbet själva. Han snickrar 
och hon målar och tapetserar. 
 - Det här är vår hobby. Vi lägger 
alla pengar och all fritid på huset.
Andra spelar golf. Vi tycker det 
här är roligare, säger Peter.
 Han visar ett gammalt skolkort 
från 1945. Där ser man hur skolan 
tidigare såg ut. Ett stort rödmålat  
men inget vackert hus.
-Vi hade letat hus i drygt ett års tid 

Agnes 2 år. 
- Vi har grävt upp tomten tre 
gånger. Lagt ned 1200 m slang till 
jordvärmen och rivit upp alla golv 
och tilläggsisolerat. Även om vi 
gör mesta jobbet själv så kostar 
det mycket. Det vi gjorde i som-
ras och som vi tog hjälp av snick-
are till, nytt tak, fönsterbytet och 
ny fasad, kostade 1,5 gånger så 
mycket som vi gav för huset ,be-
rättar Peter.

Men både han och Jessika tycker 
att det är kul. Särskilt när de gör 
små fynd här och där från skolti-
den. Det kan vara ett överbyggt 
skåp med gamla skolkritor eller 
en vägg med klotter av kända Hö-
lebor. En bit av en sådan vägg har 
de för övrigt sparat som en rolig 
dekoration.
 - Det känns lite extra för mig 
eftersom både farmor och farfar 
gått i den här skolan som bygg-
des mellan 1917 och 1919 för att 
sedan läggas ned i slutet på 60-
talet,säger Peter.
Göran Bernstål

Rengsjös vackraste hus

Familjen Linzie framför sitt nyrenoverade hus. Peter bär på Arvid och Jessika har 
Agnes i famnen.

Så här såg  den gamla skolan ut tidigare. 
Den byggdes färdig 1919 och lades ned 
1968.

Under förra sommaren gjordes  den nya 
fasaden och taket om och den gamla skolan 
förvandlades till  en mindre herrgård.
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Den 17  januari 1914 lämnade ett 
annorlunda ekipage Rengsjö med 
destination Stockholm. Det var 
en motorsläde, konstruerad och 
byggd vid Höjens  verkstäder i 
Rengsjö,  som de kommande da-
garna skulle väcka stor sensation. 
Inte bara i Stockholm utan också 
på andra platser i landet. I släden 
färdades  konstruktörerna, såg-
verksägaren Anders Jonsson och 
brodern Jonas samt ytterligare två 
personer. Det tog släden  tre dagar 
att  köra de 32 milen till Stockholm 
och där blev det uppvisning på det 
snötäckta Gärdet.
 I stort uppslagna artiklar i både 

Rengsjöhistoria:

Motorsläden från Rengsjö
   planerades för Sydpolen

Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet berättade reportrarna 
fascinerat om provturen.
 ” Släden gick fram med susande 
fart över vägarna på Djurgården 
och Ladugårdsgärdet, den tog 
backarna lekfullt och elegant, och 
då chauffören, för att visa vad åk-
donet duger till, körde rakt in på 
gärdets kuperade och snöhöljda 
ängar, gick det lika bra i denna 
oländiga terräng som på den släta 
och plogade vägen. Det är just i 
denna omständighet som den nya 
släden har sin styrka. Den tar sig 
fram där en bil under inga omstän-
digheter kan klara sig”. 

Saxat ur DN och i SvD skrev repor-
tern följande:
 ” Släden är försedd med en 36 
hästars maskin och drifves  genom 
en med flera tandrader försedd 
vals eller ”fräs”, hvilken är fästad 
under bakre delen av släden på en 
rörlig arm och med sin tyngd hvilar 
på marken. Genom en kedjeutväx-
ling står denna fräs i förbindelse 
med utväxlingsanordningen – en 
vanlig växellåda- samt motorn.”
 Tidningarna kunde också berätta 
att konstruktörerna hade som mål 
att ta fram ett fordon som kunde 
köras omväxlande med medar och 
hjul. Dessutom umgicks man med 
planer på att använda motorsläden 
för transport av timmer.
 Men den stora sensationen var 
ändå att  den engelske sydpolsfa-
raren, sir Ernest Shackleton, inlett 
underhandlingar med uppfinnar-
nas firma i Rengsjö för att få an-
vända en eller flera slädar på sin 
nästa sydpolsexpedition!  
 Av den anledningen begav sig 
konstruktörerna efter Strockholms-
besöket till Åre för att där sam-
manträffa med Shackleton. Men 
dessförinnan visades släden upp 
för östersundsborna och ur Jämt-
lands Tidning i mars samma år har 
vi inhämtat följande citat:
 ”Vi har varit i tillfälle att göra en 
provtur och kunna intyga att mo-
torsläden fungerade på ett syn-
nerligen tillfredställande sätt. Sär-
skilt här i Norrland med dess långa 

vintrar bör den därför helt visst ha 
framtiden för sig. Driftskostnaderna 
blir billigare då slitagekostnaderna 
för medarna betydligt understiger 
kostnaderna för ringar. De här fö-
revisade maskinerna är på respek-
tive 28 och 32 hkr. Patent innehas 
som bekant av Höjens verkstäder 
i Rengsjö som snarast kommer att 
gå i författning om fabrikation.”
 Ja, de tekniskt intresserade och 
kunniga bröderna i Rengsjö  lät 
verkligen tala om sig. I Höjens 
verkstäder, som var föregångaren 
till Midnäs industrier,  hade de ock-
så två år tidigare tagit fram en helt 
ny bil som kallades Rengsjöbilen 
och därefter också startat en bilfa-
brik i Bollnäs.(I nästa nummer be-
rättar vi mer om biltillverkningen)
 Motorsläden var naturligtvis en  
tidig föregångare till dagens snö-
skoter  och borde ha blivit en för-
säljningssuccé men så blev det 
tydligen inte. Efter skriverierna 
vintern 1914 så blev det tyst kring 
motorsläden. Det blev heller inget 
av med sydpolsfärden. Varför vet 
vi inte men kanske sir Shackleton  
föredrog att använda sig av drag-
hundar som ändå visat sig vara 
det säkraste  fortskaffningsmedlet 
vid så strapatsfyllda expeditioner 
som de till syd och nordpolen. 
 Synd för det hade varit  bra med 
en motorslädesfabrik i Rengsjö 
den här snörika vintern.
Göran Bernstål

Motorsläden gjorde stor sensation i Stockholm 1914
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Den 15 januari för två år sedan 
tände Karl-Gunnar Backan sin 
fjärrvärmeanläggning för första 
gången. Men det var inte förrän nu 
under jul och nyårshelgerna som 
pannan fick genomgå sitt första 
riktiga eldprov. När termometern 
sjönk ner mot minus 30 frös flisen 
visserligen ihop och matningen 
krånglade men ingen behövde 
frysa i de femton villor som är an-
slutna till fjärrvärmen.
 Karl-Gunnar själv frös inte hel-
ler. Han hade i god tid rest till den 
30 gradiga värmen i Sri Lanka och 
kom inte hem igen förrän efter sex 
veckor. Det var svågern Ingvar 
Ingeroth som fick  slita med fliseld-
ningen och se till så att den fung-
erade.

Kagges fjärrvärme
     klarade eldprovet

Väl hemma igen kunde Karl-Gun-
nar konstatera att hans fjärrvärme 
fått ytterligare uppmärksamhet. 
Under sin bortovaro hade centern 
i kommunen bestämt att han skulle 
tilldelas deras miljöpris. 
 - Ja, det är många som tycker att 
det är bra. Till och med landshöv-
dingen har varit hit och imponerats, 
säger Karl-Gunnar och berättar att 
i nuläget så spar anläggningen 200 
kubikmeter olja om året.
 - Men målet är att alla i de centra-
la delarna av Rengsjö ska anslutas 
till fjärrvärmen. Även skolan, säger 
Karl-Gunnar.
 Han försöker också förverkliga 
en annan vision och det är en fot-
bollsplan med konstgräs på den 
stora markytan bakom Bilservice. 

En konstgräsplan som självklart 
ska värmas upp från hans fjärrvär-
mepanna.
 - Den enda uppvärmda plan som 
kommunen har är redan fullteck-
nad och ska man bygga en ny så 
bör det vara i Rengsjö. Här har vi 
ju kommunens bästa fotbollslag, 
säger han.
 Fjärrvärmesatsningen gick på 
fem miljoner och än så länge går 
det inte ihop ekonomiskt, säger 
Karl-Gunnar och tillägger :
 - Men man får vara lite ideell de 
första åren och hoppas att fler an-
sluter sig för kapaciteten har vi. Det 
finns nog 40 procent till att ta vara 
på och om hela byn utnyttjar fjärr-
värmen så kan vi spara ytterligare 
150 kubik olja, säger han.
Till Sri Lanka reste han före jul för 
säkert fyrtionde gången. Ön, som 
ligger sydost om Indien, lockade 
honom första gången till semester-
resa tack vare att allt var så billigt 

där. Sedan har vänkretsen hela ti-
den ökat och idag är kontaktnätet 
jättestort. 
 - Jag brukar cykla några kilome-
ter för motionens skull och på den 
biten är det 100-tals människor 
som  varje gång brukar komma och 
hälsa på mej, säger Karl-Gunnar 
och skrattar. 
 Efter tsunamin besökte han ock-
så Sri Lanka för att bistå och hjälpa 
människorna där För två år sedan 
dog mannen i en bekant familj och 
efter det har Karl-Gunnar hjälpt 
henne och de tre barnen att klara 
uppehället. 
 - Det finns ju ingen annan hjälp 
att få där, säger Karl-Gunnar som 
fascinerats av de vänliga männis-
korna på den hårt drabbade se-
mesterön.
Göran Bernstål

Karl-Gunnar Backan i fjärrvärmeanläggningens panncentral.

       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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Kilafors. När jag så såg att Rengsjö 
också hade en tidning så tyckte jag 
att jag kunde hjälpa till där också. 
Numera är jag pensionär och har tid 
över, åtminstone på vintern. Som-
martid åker jag motorcykel. Det är 
ett intresse som jag haft sedan jag 
var 14 år,berättar Leif.
 När han bodde i Rengsjö så var 
det i Västergränna, i svärföräld-
rarna Inga och Johan Vallins hus.  
Jobbet på Ericssons gjorde att han 
och hustrun Agna flyttade till Sö-
derhamn och där tänker de stanna 
kvar. – Vi bor på Mossberget som 
ligger utåt Vågbro och trivs väldigt 
bra här, säger Leif som lovat att 
tillverka ett korsord för varje num-
mer så länge han orkar. –För det är 
en liten utmaning varje gång att få 
ihop det, säger han.

I det här numret har vi premiär på 
vårt nya Rengsjö-korsord. Mannen 
bakom korsordet heter Leif Eng-
kvist, 66 år, och är bosatt i Söder-
hamn. Men han har anknytning till 
Rengsjö eftersom han är gift med 
en Rengsjökvinna och har bott här 
under några år i slutet på 60-talet 
och början på 70-talet.
 Det här med korsord började han 
intressera sig för under sin tjänst-
göring på Ericssons i Söderhamn.
 - Jag hade ett arbete som innebar 
mycket övervakning och ledde till 
en hel del dötid. Samtidigt hade jag 
tillgång till dator och när ett gäng 
korsordsintresserade arbetskamra-
ter fick brist på korsord så började 
jag mest på skoj att göra korsord åt 
dom. Sedan har jag hjälpt Hanebo 
Framtid med korsord i deras byatid-
ning eftersom jag härstammar från 

 Dötiden på Ericsson
    skapade nya korsord

Leif Engkvist, 
från Söderhamn, 
funderar ut 
nya kluriga 
korsord för 
Rengsjöborna.

När du löst korsordet kan du skicka in ditt namn och 
   svaret på vilken by vi söker till:   
   Rengsjö Framtid 
   Tempelbacken 9339
   821 98 Rengsjö














































 


























































































































eller maila till ingeroth@telia.com

vinn en trisslott!
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Rengsjös framtid, det är naturligt-
vis våra barn och ungdomar. Hur 
vill dom att ett framtida Rengsjö 
ska se ut? 
 Vi bad de största och minsta på 
skolan att skriva ned en önskelis-
ta på hur dom tycker att Rengsjö 
ska formas. Sexorna på skolan 
koncentrerade sig på centrum för 
det är där som dom oftast håller 
till medan sexåringarna höll sig till 
skolan där deras huvudsakliga in-
tresse ligger.
 Så här blev resultatet:

Albin,13 år: Jag vill ha en skid-
backe på Bulleberget med en 
massa hopp och en korglift.

Andreas,12: En konstgräsplan på 
skolan.
Robin,12: Ett stort köpcentrum vid 
Löten.
Malin ,13: En klädaffär nere vid 
Löten.
Kristoffer,12: I källaren på Rings-
hög vill jag ha en spelhall.
Filippa,12: Jag vill bygga om 
skolan till ett köpcentrum med en 
massa klädaffärer.

Nils,6 : En gräsplan på skolan
Linus,6: Jag vill riva kyrkan och 
bygga en stor sportaffär.
Teo,7: Jag vill riva klätterställningen 
på skolan och bygga ett lusthus.
Tuva,6: En bowlingbana på skolan.
Kristoffer,6: Riva Ringshög och 
bygga ett stort äventyrsbad där.
Agnes,6: Jag vill riva gungställ-
ningen och bygga ett Max där.

På sexornas önskelista:
   Fler affärer i centrum

Ante,12: Jag vill ha en musik-
skola vid Löten.

Amanda,12: Jag vill bygga om 
Ringshög till ett äventyrsbad.
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Vi har redan blivit bortskämda med 
Majas Café och allt vad det erbju-
der av god förtäring och spännande 
inköpsmöjligheter inför julen. Men 
adventstiden 2009 dök det upp 
ännu fler förlustelser i Rengsjö!
 Det började redan första advent 
med en helt ny företeelse på ett helt 
”nytt” ställe, annonserat med ett 
fint reklamblad i alla brevlådor: Jul-
marknad på Kyrkvärdens gård. Vad 
allt hittar de inte på, de nya, unga 
ägarna av Kyrkvärdens, Carola 
och Lars Sundström! I drygt två år 
har det bott på hans släktgård, som 
en gång brukades av hans morfar 
Lars Fästh och morbror Erik Fästh, 
och oj, vad mycket det har hänt! 
Får betar i södersluttningen över 
det som tros vara vikingagravar, 

Annorlunda Advent i Rengsjö 1  

Julmarknad i Kyrkvärdens.

en ståtlig travare far runt på byvä-
garna med Carola ovanpå sig eller 
efter sig och mycket annat händer 
som hör ett jordbruk till. Och nu det 
här! Ordnat av två personer med 
chefspositioner på var sitt håll, han 
inom Alfa Laval och hon inom UPS. 
Hur hinner de?
 Vid närmare undersökning visade 
det sig att det var Carola och hen-
nes mor och systrar som stod för 
allt det som utlovades i reklamen: 
tovade härliga tomtar i ”riktig tom-
testorlek”, tröjor, vantar, mössor, 
förkläden med matchande pann-
lappar, målade korgar, kvastar och 
julkransar. Och därtill härliga får-
skinn från gården. För att inte tala 
om de smaskigaste hembakta ka-
kor och rullrån, sylt och marmelad 

och hemstöpta ljus. I gårdens ba-
garstuga bakades inget bröd i ug-
nen denna dag, men där bjöds på 
kaffe med bröd så det stod härliga 
till.
 Men hur kom ni på den här idén, 
Carola? Jo, det visar sig att hon i 
alla år varit avundsjuk på en job-
barkompis brors fru som ordnar jul-
marknad i Vallsta, och har drömt att 
kunna göra något sådant själv. Och 
har man en mamma och två syst-
rar och en bror som är med på alla 
idéer, så löser sig saken från vår till 
advent! Var och en gjorde det som 
den är duktig på.
 Allra roligast var det på sönda-
gen när många Rengsjö-bor kom, 
presenterade sig och berättade var 
de bor. Eftersom både Carola och 
Lars jobbar så mycket, både borta 
och hemma, så känner de ännu 
inte så många här hemmvid.

  300 besökande räknade värdfol-
ket in denna helg, och det borde väl 
inspirera till en fortsättning nästa 
år!

Christina Berg-Tylöskog

Förkläden med matchande pannlappar.

Carola och Lars 
framför en av 
gårdens byggnader

En äktsvensk gammeldags grå 
gårdstomte

Gosiga lamm för barnen att klappa på.

Ett glatt tomtegäng av modernare snitt.
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 Barnen uppskattade att få baka 
tunnbröd i bagarstugan, och att till-
verka julgranskarameller på gam-
malt manér.

 De som ligger bakom den fest 
som det hela utvecklades till är An-
neli Wiklund och Pernilla Söderquist 
som varit anställda via ett Leader-
projekt och kunnat arbeta under 
hösten för att föra arrangemanget 
i hamn. Man får väl hoppas att det 
kommer att bli möjligt att upprepa 
succén om ett år. 
Christina Berg-Tylöskog

Advents andra nyhet i Rengsjö ut-
gjordes av ett jätte-evenemang i 
Hembygdsbyn i Västerby, en slags 
parallell till sommarens Gammel-
mormors-aktiviteter för barnen. Så 
många bilar har nog aldrig skådats 
vid Hembygdsbyn en vinterdag 
som när detta ägde rum andra Ad-
vent. Det enda som saknades var 
snön! Annars fanns det mesta att 
se och uppleva. 
 Förutom den sedvanliga möjlig-
heten att inmundiga kaffe med ka-
kor och bullar – nu, liksom i som-
ras, föredömligt omhändertaget av 
Lena Tyrén, så var det mängder av 
”roligheter” som erbjöds: åka vagn 
efter häst, träffa tomten, beskåda 
små scener uppbyggda i härbren, 
från Josef, Maria och Jesusbarnet 
till tomtar i diverse situationer. Väv-
stugan, nu fräsch, varm och fär-

 Annorlunda Advent i Rengsjö 2

Julkul i Västerby

digrenoverad erbjöd flera sorters 
hantverk, stickat och vävt. Reg-
nells södra byggnad var för första 
gången öppen under vintern och 
där skedde försäljning av ostar, 
marmelader, mysiga skinntofflor 
med mera med mera. 

Grädderskan Anna står redo medan svär-
mor Anna-Lena Ivarsson gör sista finput-
sen av brödkakan.

Berit Wahl och Eva Bernstål framför sitt 
”gottebord” i Regnells.

Tomtenissar på fest i ”tittstugan”

Vävstugan var fylld av stickade och 
vävda alster

Oj, där har vi självaste tomten på fäbodvallen

BO PÅ HÄLSINGEGÅRD
NYGÅRDEN

Bröllopsnatt & Boende
www.nygarden.dinstudio.se

0278-667172
070-3920556
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15 små glada och exalterade en-
ergiknippen som går balansgång, 
hänger i ringar eller rockar rock-
ring är synen som man möts av 
om man stiger in i Rengsjöskolans 
gymnastiksal en onsdagskväll.  
Det är minst 15 vuxna personer 
också som vid sidan av barnen 
springer (ja, de vuxna får minst 
lika mycket motion som de små) 
och assisterar eller dirigerar. Allti-
hop leds av Rengsjöborna Anna 
Sjöström och Therese Lydén som 
har startat den här barnverksam-
heten. 
 För sex år sedan blev Anna 

Barngympa!

Är man såväl vig som orädd kan man 
göra som Erik och hänga uppochner! 
Eriks pappa agerar skyddsnät.

mamma till Emma och Therese 
blev mamma till Tilde och idéen 
om att ha en gemensam aktivi-
tet för barnen där de kunde träffa 
andra barn från Rengsjö uppstod. 
Anna och Therese som båda är lä-
rare slog sina huvuden ihop, gjorde 
studiebesök till Björktjära där man 
också har barngympa, gick kurser 
genom Svenska Gymnastikförbun-
det och startade Rengsjös barn-
gympa i januari 2005. Alltsedan 
starten har intresset varit stort. Nu 
finns det flera grupper. Barnen får 
röra på sig, utveckla sina motoriska 
färdigheter, dansa, sjunga, vara till-
sammans och öva sin förmåga att 
slappna av. 
 Barngympan börjar med ramsor, 
rytm och sång under ledning av 
Anna. Därefter är det motorik, lek 
och motion i olika stationer runtom 
i gymnastiksalen. Denna intensiva 
halvtimme avslutas med avslapp-
ning. När barnen blir äldre och bör-
jar skolan märks det att de har er-
farenhet av att kunna komma till ro 
och slappna av, något som förmod-
ligen är viktigare i dagens samhälle 
än det någonsin har varit. 
 Barnen är så förtjusta och glada 
över att få komma till Rengsjösko-
lan och gå på barngympa tillsam-
mans! Det fullkomligt strålar om 
Alva, Emma, Liam, Tilde, Amanda, 
Frej, Saga, William, Nellie, Isak, 
Olle, Erik, Ellen, Britta och Millie. 

 Therese Eriksson följer med 
sin son William. Therese berät-
tar att som relativt nyinflyttad till 
Österböle får hon möjlighet att 
träffa andra föräldrar med små-
barn som bor i Rengsjö genom att 
vara med på Barngympan. Sagas 

pappa Pär Thyr, Västerböle, nickar 
instämmande. Och William och 
Saga verkar sannerligen ha roligt 
där de hoppar i de stora ringarna 
som finns utlagda på golvet för mo-
torikens skull. 
 Efter avslappningen är jag både 
svettig och trött men de söta bar-
nen har fortfarande mycket energi 
kvar i kroppen och påbörjar ännu 
ett varv på stationerna i gymnastik-
salen. ”Nu är det faktiskt slut”, för-
söker Anna och Therese förklara…  
förgäves. De vuxna får lyfta ut sina 
barn för annars skulle de nog sova 
kvar! ”Jag vill ha mer gympa”, ut-
brister en kvittrande glad Britta och 
jag lämnar Rengsjöskolan varm om 
hjärtat. Jag får helt enkelt ta med 
mig systerdottern som täckmantel 
för att få vara med även nästa ons-
dagskväll!
Cecilia Kovatch

Isak övar balansen med hjälp av sin 
mamma Johanna. 

   Rengsjö Pizzeria   
   Pizza     Kebab     al a carte      
         Plankstek     Sallader 
     

T fn  0278 -  665533

öl- och vinrättigheter

Öppet:  mån stängt, tis-tors 15-19, fre 13-22 
lör 13-22, sön 13-20
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Majkase
tillbaka i centrum
Rengsjö Framtid har beslutat att 
återupprätta traditionen med maj-
kase vid Löten. Karl-Gunnar Back-
an har lovat att ställa i ordning en 
plats på sin mark  vid Höjen . Dit 
kan man dagarna före sista april 
forsla brännbart material. Förutsatt 
att räddningstjänsten inte har något 
att anmärka på platsen. En spar-
bössa kommer att finnas i affären 
för insamling av pengar till gemen-
samt fyrverkeri. De år som majkase 
tidigare har funnits vid Löten så har 
den legat på grönområdet vid sjön. 
Men sedan bensinmacken kom till 
så är det inte tillåtet att elda på om-
rådet.
 Men observera, inget miljöfarligt 
avfall som t ex tryckimpregnerat vir-
ke. Det ska vara rent trä. Tala med 
Karl-Gunnar som lovat ta ansvar 
för det hela.

Rengsjöbladet får inte in tillräckligt 
med annonsintäkter för att klara 
utgivningskostnaderna och det här 
bekymrar ledningen. Vi vädjar där-
för om hjälp för att klara kostnader-
na. Antingen genom att fler annon-
serar eller sponsrar tidningen eller 
stödjer den ekonomiskt på annat 
sätt. Allt arbete som läggs ned på 
tidningen görs ideellt men det kos-
tar ändå med tryckning och distri-
bution. Det bästa man kan göra är 
att betala medlemsavgiften på 100 
kr till Rengsjö Framtid.

Tidningen
behöver mera stöd

Önskas hyra
Vi planerar att tillbringa delar av sommaren 2010 i Rengsjö. 
Från mitten av juni till mitten eller slutet av juli skulle vi vilja 
hyra en stuga nära vatten. Helst runt Hölesjön eller vid Skidtjärn. 
Vi är öppna för olika förslag.

Hör av er till Marie och Anders Nygårds i Jokkmokk. 
Ring Marie på 073-1803 619 om ni vill ha oss som 
hyresgäster i sommar. 

Hälsningar Marie Nygårds Mickelsson

45-års jubileum
lördag den 10 juli 2010

Hårga - Bollnäs - Arbrå
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Åtminstone i familjen Hajos ägo. 
Först ägdes den av Noroj Hajos 
bror, och sedan 8 år är det Noroj 
som äger och sköter den. 
 Rengsjöbladets utsända fick en 
liten pratstund med Noroj en fre-
dageftermiddag innan den stora 
rusningen efter pizzor började. 
Man är ju lite nyfiken på hur han 
hamnade i Rengsjö, och för den 
delen i Sverige. 
 För att gå tillbaka dit där det 
hela började: Noroj och hans fru 
Nermin är kurder från en by i Sy-
rien, nära gränsen både till Tur-
kiet och Irak. Noroj kommer från 
en stor syskonskara. Trycket på 
kurderna är enormt. Mer än något 

Rengsjö Pizzeria 10 år! 

annat önskar de sig ett eget land! 
Kurderna bor nu i fyra länder men 
bara i norra Irak har de ett visst 
självstyre. I de andra länderna får 
de inte tala sitt eget språk, de får 
inte arbete. (Man får väl hoppas 
att det är en förbättring på gång 
i Turkiet nu, inför dess EU-ansö-
kan.). Inte att undra på att man 
söker sig till något bättre, där de-
mokrati respekterar även minori-
teter.
 Norojs storebror var den som 
lämnade Syrien först, för studier 
till civilingenör i Västtyskland, 
på 70-talet, följt av datastudier. 
Sedan kom Noroj dit, via DDR, 
medan hans dåvarande fästmö, 

numera hustru, Nermin, hade fått 
uppehållstillstånd i Sverige och 
befann sig i Bollnäs, dit Noroj 
också flyttade.
 De gifte sig i Alfta, och fick två 
barn, 20-åriga Solav som läser på 
barn- och fritidsprogrammet och 
14-årige Zarav som drömmer om 
att komma in på ett fotbollsgym-
nasium. 
 Efter studier i svenska på SFI 
och Komvux har både Nermin och 
Noroj jobbat på dagis, och sedan 
blev Nermin hårfrisörska. Noroj 
gick från de små barnen till att ar-
beta i äldreomsorgen –” å, det var 
så trevligt! ”-  att ha en kiosk och 
ett år i Runemo-skolan som hjälp-
reda för både barn och lärare.
 Det är ingen tvekan om att No-
roj är glad över sitt liv i Sverige. 
Som han säger: ”I Syrien fick vi 
inte prata kurdiska i skolan, men 
här har barnen till och med fått 
2 timmars undervisning i veckan 
i sitt hemspråk! Och naturligtvis 
pratar vi kurdiska hemma.” Vi är 
helt överens om vilken gåva det 
är – både för individerna och för 
samhället – med tvåspråkighet. 
 Och medan vi är inne på ämnet 
språk så frågar jag honom något 
som jag länge undrat över, ef-
tersom kurdiskan är ett indo-eu-

ropeiskt språk (liksom alla språk 
i Europa utom finska, ungerska 
och baskiska, förresten): ”Finns 
det några ord som är samma på 
kurdiska och svenska?” Jag inser 
ju att chansen är liten, för det är 
många årtusenden av utveckling 
som har skilt språken åt, men 
till min förtjusning har han några 
exempel. En poet som han kän-
ner har letat i ordskatten och fun-
nit 240 ord som är samma. Noroj 
nämner  stam och myra.
 Det fantastiska är att av Norojs 
alla syskon så befinner sig 6 brö-
der och 2 systrar i Bollnäs med 
omnejd. Totalt har han och Nermin 
minst 250 släktingar i Sverige, och 
de känner dem alla! En syster bor 
i Norge. Och de har 600 släkting-
ar i Europa. Vilken rikedom! Men 
som han påpekar: förr hade man 
så många barn, men nu har vi ett 
eller två.
 Noroj är full av förtjusning över 
Rengsjö, där han TRIVS! Här är 
lätt att lära känna folk, det är lätt 
att prata med dem. Det är som att 
han känner dem alla.
 Så det blir nog minst tio år till i 
Rengsjö!

Christina Berg-Tylöskog
 

Noroj Hajo stormtrivs med att baka pizzor i Rengsjö

Läs om aktuella händelser i Rengsjö:
www.rengsjo.se
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 I en av Rengsjös vackraste går-
dar, Norrgården i Österböle, med 
magnifik utsikt över Östersjön, 
bor numera Karin och Christian 
Wisselinck med barnen Emilia, 
4 år, Marlene, 7 år, och Nicolas, 
9 år. Inget märkvärdigt med det - 
om det inte vore för att de faktiskt 
är invandrare från Tyskland! 
 Varför flyttar en kirurg och orto-
ped och hans hustru, sjuksköter-
ska vid intensiven, till Sverige? 
Sant är att de båda ”rört på sig” 
redan tidigare, hon två år som 
dyklärare på Mallorca, han som 
läkare i Buenos Aires i Argentina 
och Asuncion i Uruguay. Men när 

De sökte och fann ett 
     barnvänligt land

de hade bildat familj ville de bo-
sätta sig i ett barn- och familjevän-
ligt land där båda kan arbeta på 
ett bra sätt och samtidigt känna 
att barnen får det bra, och att man 
kan ha fler än ett barn, något som 
är ovanligt numera i Tyskland.   
 Hemlandet kändes alltså inte 
perfekt för det liv de ville leva, så 
de lät sig frestas av ”head-hunters” 
från Nya Zealand, och besökte 
landet, som dock kändes för långt 
hemifrån. Svenska head-hunters 
hade större framgång och efter en 
helg i Bollnäs bestämde de sig. 
Det ligger ju inte längre från Tysk-
land än att man kan resa dit för att 
fira jul!

 Christian växte upp mitt i storsta-
den Frankfurt-am-Main och Karin i 
en by på landet i Bayern, och vad 
gällde boendet i Sverige tänkte de 
sig från början en liten stuga att bo 
i medan de letade efter ett större 
hus, men ödet förde dem direkt till 
Norrgården. Och vem skulle vilja 
byta ut den mot något annat? 
 Barnen har kompisar i närheten, 
skolan och dagis är jättefina, de 
båda äldre barnen har många sys-
selsättningar: Nicolas spelar piano 
och fotboll, och ägnar sig åt judo. 
Marlene spelar fiol och rider. Och 
Emilia vill göra som storasyster! 
Och varje vecka far pappa och 
simmar med de äldre barnen. 
 Som gammal språklärare vill jag 
gärna ge Karin och Christian en 
komplimang för deras utomordent-
liga svenska, efter 2½ år i Sverige! 
Och att barnen är tvåspråkiga är ju 
en stor gåva i livet. Ja, de talar ju 
förstås dessutom rengsjömål!
 Möjligheter finns ju också att 
ändra lite inriktning på sitt liv: 
Karin utbildar sig för närvarande 
inom web-design. Christian kan 
inte som tidigare arbeta som trau-
makirurg i akutbil eller helikopter. 
Men de känner att de lever ett fan-
tastiskt liv i vår bygd. ”Vi känner 
oss som en riktig familj!”
 Och själv önskar jag bara, för 
deras skull och för oss alla andra, 
att vårt fina lilla sjukhus i Bollnäs 
för leva kvar och utvecklas, och att 
våra nya Rengsjöbor får fortsätta 

att utgöra ett nytt, ungt och posi-
tivt inslag i vår bygd!
Christina Berg-Tylöskog  

Välkommen till Karin, Christian, Emilia, 
Nicolas, Marlene! (och Churro inte att för-
glömma, en ljuvligt älsklig spansk ‘perro 
del agua’ , ”vattenhund”)

Karin, Emilia, Marlene, Nicolas och Christian i sitt varma hälsingekök

Vinnare i tävlingen 
i förra numret

Det gömde sig 14 st harar i 
Rengsjöbladet nr 4, 2009.

De glada vinnarna var:
Laila Bengtsson
Reidar Olsson

Måns Mickelsson

Stort Grattis!
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Från
kyrkbacken

En hälsning från den ”nye” prästen,

   YOGA
Grundkurs i Kundalini Yoga 

startar 7 mars i Rengsjö
Kurs 8 veckor på söndagar kl 17.00-18.30

Pris 900 kr 

Välkommen! 

Hannu Kiviranta och Anne Marie Green
Övra Vägen 32 i Rengsjö, Tel 0707-102556

www.greenyoga.se, info@greenyoga.se

Skogsröjningar, planteringsarbeten, 
frötallshuggning 

samt diverse andra arbeten utföres till bra priser.

Johan Östlund 070 6253740 
epost johanostlund80@hotmail.com

Jag heter Bertil Hofverberg, och 
för många av er är jag inte så ny, 
eftersom jag så många gånger fått 
vara tillsammans med er under 
mina år i Bollnäs (dom blev 8). Nu 
är jag sedan drygt ett år pensionär, 
men blivit inkallad fr-o-m nyåret 
som vikarie för Magnus Natan-
der. Jag bor i Växbo kapells lilla 
lägenhet, så jag finns bara några 
kilometer från de flesta av er, och 
jag ser fram emot att möta många 

av er under våren: i gudstjänster, 
dop, vigslar, begravningar, syföre-
ningar…..
 Jag sitter också och jobbar på 
expeditionen de flesta tisdagar 
och torsdagar mellan 8.30-10.30, 
och jag nås på det telefonnumret 
0278-632870 alla tider utom mel-
lan kl 23 och 06, då jag försöker 
sova, eller då jag sitter i samtal 
eller i gudstjänster och möten, 
då jag har telefonen avslagen. 
Välkommen med ditt ärende: det 
mesta mellan himmel och jord!

Tillgivne Bertil

Farväl, Magnus!

Här en bild från julnatten 2009, 
där sedvanlig julglögg servera-
des av Lilian och Olle Sundström, 
efter en fin julnattsgudstjänst i 
fullsatt kyrka, där också Markus 
Pettersson lät höra sin vackra 
stämma. Denna gudstjänst var 

Magnus Natanders sista i Rengsjö 
kyrka, eftersom han nu tillträtt en 
provtjänst som kaplan vid Stifts-
gården i Undersvik.
Så lycka till, Magnus, och even-
tuellt, om du så skulle önska, väl-
kommen tillbaka!

Christina Berg-Tylöskog



30 31

Stödet från hemmapubliken har 
stor betydelse och den i särklass 
största genomsnittspubliken bland 
landets alla div 3-lag förra året 
hade  faktiskt Rengsjö!
 - Helt otroligt, säger Anders Ols-
son, RSK-tränaren som är mäkta 
imponerad av den stora och hän-
givna hemmapubliken.
 I snitt hade Rengsjö 267 perso-
ner och med den siffran slog man 
alla andra lag i landets samtliga12 
div 3-serier.
 Förhoppningen är nu att Reng-
sjöpubliken sluter upp lika man-
grant den här säsongen och stöttar 
laget så att man kan hänga med i 

RSK har största
publiken av alla

toppen  även i år.
 - Vi har naturligtvis siktet inställt 
på topp tre, säger Roland Hedlund, 
sportchef och Anders Olsson håller 
med men menar att konkurrensen 
blir hård både från Falun och Sö-
derhamn.
 Träningen har nu intensifierats 
och det nya samarbetet med Ar-
brå fungerar jättebra. Tack vare det 
samarbetet så har Rengsjö tillgång 
till en trupp på totalt 40-45 spelare.
 - Det är naturligtvis jättebra och 
på träningarna sluter det varje gång 
upp ett 30-tal spelare. När vi vann 
kommunmästerskapet så lånade vi 
in Viktor Roos från Arbrå och han 

danden från andra lag men RSK 
gjorde upp med honom tidigt om 
en fortsättning så det har aldrig va-
rit aktuellt att börja diskutera med 
någon annan, säger han. 
 Rengsjö startar säsongen hem-
ma mot Huge den 24 april och av-
slutar borta mot samma lag den 25 
september.
 Redan i tredje omgången, den 
8 maj, blir det ett extra spännan-
de derby mot nykomlingen Trönö 
borta och den 15 maj gör storfavo-
riten Falun ett besök i Rengsjö för 
första gången och den 3 augusti är 
det Söderhamns tur att komma till 
Rengsjö IP.
 Vid sidan av det rent sportsliga 
jobbar klubben med insamling av 
virke och pengar till nytt klubbhus. 
Flera skogsägare har skänkt timmer 
som ska sågas av Sigfrid Larsson i 
vår. Gunnar Jonsson i Glössbo har 
lett insamlingen och fått in mellan 
100 och 150 timmer. Bygget startar 
till hösten. 
Göran Bernstål

var fantastiskt duktig, säger Anders 
Olsson.
 Viktor är en av Hälsinglands mer 
lovande spelare och son till Kicki 
Danielsson och Kjell Roos. Men 
det sägs att han är på gång till 
Sandviken och att Rengsjö i så fall 
bara får låna honom under vårsä-
songen.

 - Vad vi behöver närmast är en 
bra mittback efter Bronegård,som 
slutat, och där har vi flera tänkbara 
alternativ, säger Anders Olsson.
 Själv trivs han bra med jobbet 
och laget. Efter kanonstarten förra 
säsongen har han fått flera erbju-

Läktaren på IP är för det mesta fullsatt vid Rengsjös hemmamatcher

Anders Olsson, tränare för RSK

24/4  Rengsjö SK - IK Huge  16.00
 7/5 Dala-Järna IK - Rengsjö SK 15.00
 8/5 Trönö IK - Rengsjö SK  15.00
15/5 Rengsjö SK - Falu FK  15.00
23/5 Valbo FF - Rengsjö SK 17.00
29/5 Rengsjö SK - Brynäs IF 15.00
  5/6 Kvarnsvedens IK - Rengsjö SK 15.00
12/6 Rengsjö SK - Strands IF 15.00
16/6 Söderhamns FF - Rengsjö SK 19.00
19/6 Rengsjö SK - Hille IF  15:00
23/6 Korsnäs IF FK - Rengsjö SK  19:30
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Dom började i samma veva som 
oljekrisen slog till och det blev ben-
sinransonering. Eller samma år 
som Rengsjö kommunfullmäktige 
hade sitt sista sammanträde och 
kommunen införlivades med Boll-
näs. Det var i december 1973.
Så länge har Rengsjöhararna fun-
nits och Alve Larsson han har varit 
med hela tiden.  Sedan 1985 är det  
också han som för befälet över ”ha-
rarna”.
 De träffas varje torsdagkväll i 
skolans gymnastiksal. För närva-
rande är de 15-talet distinkta her-
rar som försöker hålla ångan uppe 
med gymnastik och volleyboll. 
 -Vi brukar vara så pass många så 
vi kan dela upp oss i två lag, säger 
Alve men den här kvällen som vi 
hälsar på så har halva styrkan svi-
kit. Antingen p g a snöovädret eller 
hockeymatchen Brynäs-Timrå.
Det är inte bara den fysiska träning-
en som är viktig för dessa herrar i 
den övre medelåldern. Den sociala 
biten är minst lika betydelsefull så 

därför träffas man också för andra 
uppgifter som t ex pimpling, städ-
ning på Höleklack, svampplock-
ning och julbad.
 Men varför bara herrar undrar vi.
 -Det har inte kommit någon för-
frågan från andra könet, blir det 
rappa svaret.
 -Det närmaste vi kommit var när 
ett antal Björktjäradamer utmanade 
oss i basket, säger Alve.
 I alla år har de kunnat avsluta 
torsdagsövningarna med bastu-
bad. Men när skolan renovera-
des och byggdes ut så försvann 
bastun. Det tyckte inte ”hararna ” 
om så därför ingick en protest till 
kommunen. Svaret blev att det inte 
fanns några pengar. Men efter för-
nyad uppvaktning så har det be-
slutats att Rengsjö ändå ska få sin 
bastu. Men när, det återstår att se.
Alve för noggrann dagbok om allt 
som rör Rengsjöhararna och har 
så gjort i alla år. Så infriar kommu-
nen inte sitt löfte så går sveket till 
historien i Alves digra skrift.
  Göran Bernstål

Rengsjöhararna har hållit 
ångan uppe nu i 37 år

Alve Larsson 
visar några 
av de andra 
medlemmarna i 
Rengsjöhararna 
sin dagbok som 
han skrivit på i 
alla år.

Rengsjö församling
från 7 mars till 31 maj

www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjo

Söndag 7 mars, Tredje söndagen i fastan
11.00 Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst

Sune Ek, Rolf Svensson
14.00 Växbo kapell Ekumenisk Idrottsguds-

tjänst Sune Ek, Rolf Svensson. Roland
Åkerlund, sång. Kaffe i klubbhuset, korv,
lotterier, tipsrunda. Sam.arr Växbo IF

Söndag 14 mars, Midfastosöndagen
11.00 Rengsjö kyrka Högmässa Lena Wängmark,

Britt-Marie Grims
Söndag 21 mars, jungfru Marie bebådelsedag
11.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst Bertil Hofverberg,

Rolf Svensson
18.00 Växbo kapell Gudstjänst Lena Wängmark,

Rolf Svensson. Kyrkkaffe. Kapellstämma efteråt
Söndag 28 mars, Palmsöndagen
11.00 Rengsjö kyrka Högmässogudstjänst

Bertil Hofverberg, Britt-Marie Grims. Rengsjö
kyrkokör. Kyrkkaffe

Måndag 29 mars
18.00 Rengsjö kyrka Passionsandakt
Tisdag 30 mars
18.00 Rengsjö kyrka Passionsandakt
Torsdag 1 april, Skärtorsdagen
19.00 Rengsjö kyrka Skärtorsdagsmässa Lars

Nilsson, Rolf Svensson. Altaret avklädes
Fredag 2 april, Långfredagen
11.00 Rengsjö kyrka Långfredagsgudstjänst

Lars Nilsson, Britt-Marie Grims
Söndag 4 april, Påskdagen
11. 00 Rengsjö kyrka Påskdagsmässa Lars

Nilsson, Britt-Marie Grims, Rengsjö kyrkokör
Måndag 5 april, Annandag påsk
11.00 Höle bönhus. Gudstjänst Sune Ek,

Jenny Christoffersson

Söndag 11 april, Andra söndagen i påsktiden
11.00 Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst Sune Ek,

Rolf Svensson
Söndag 18 april, Tredje söndagen i påsktiden
11.00 Rengsjö kyrka Högmässa Ingrid Natander,

Britt-Marie Grims
18.00 Växbo kapell Gudstjänst Ingrid Natander,

Jenny Christoffersson
Söndag 25 april, Fjärde söndagen i påsktiden
11.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst Bertil Hofverberg,

Rolf Svensson. Kyrkorådets söndag. Kyrkkaffe

Söndag 2 maj, Femte söndagen i påsktiden
11.00 Rengsjö kyrka Högmässa Bertil Hofverberg,

Rolf Svensson
Söndag 9 maj, Bönsöndagen
7.00 Kyrkvandring till Växbo kapell. Samling Ottos bil kl. 7.00
11.00 Växbo kapell Gudstjänst Lars Nilsson, Britt-

Marie Grims. Kaffe, smörgås, hemost, hembakat
18.00 Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst Sune Ek,

Britt-Marie Grims
Torsdag 13 maj Kristi himmelsfärdsdag
8.00 Rengsjö hembygdsby Gökotta Bertil

Hofverberg, Britt-Marie Grims, Rengsjö
kyrkokör. Vandring till Bullerberget direkt
efter gudstjänsten. Eget fika medtages

Söndag 16 maj Söndagen före pingstledig
11.00 Rengsjö kyrka Söndagsgudstjänst Sune

Ek, Britt-Marie  Grims
Söndag 23 maj Pingstdagen
11.00 Rengsjö kyrka Gudstjänst Bertil Hofverberg
Söndag 30 maj Heliga trefaldighets dag
11.00 Rengsjö kyrka Högmässa Bertil Hofverberg

Trivselträffar
Ringshög

varannan tisdag
jämna veckor

första: 9/3 - sista: 18/5

Rengsjö syförening
församlingshuset

varannan onsdag
jämna veckor

första: 10/3 - sista: 19/5

Höle syförening
Höle bönhus

varannan torsdag
jämna veckor

första: 11/3 - sista: 20/5
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Den nyrenoverade skolan i Reng-
sjö läcker på flera platser inom-
hus. Orsaken är av allt att döma 
ett dåligt isolerat yttertak och ingen 
ventilation på vinden. Följden blir 
istappsbildning som i sin tur leder 
smältvatten in i huset.
 - Det här är inget ovanligt pro-
blem.  Vi har det på minst 25 fastig-
heter i kommunen. Men det är synd 
att det händer på den nybyggda 
skolan, säger Bo Pettersson på 
kommunens tekniska kontor. 
 Vattenläckaget har redan orsa-
kat skador på innerväggar, tak och 
fönster. När läckaget upphör kom-
mer man att tvingas riva väggar för 
att byta ut vattenskadade byggde-
lar. Sedan måste vinden isoleras 
bättre och få en fungerande venti-
lation.
 Bo Pettersson tror att dessa ar-
beten kan utföras utan att man be-
höver utrymma skolan.

Men det är inte bara vatten som 
ställer till det på skolan. Det nya 
ventilationssystemet fungerar hel-
ler inte som det ska. Ibland är det 
för varmt och andra gånger för kallt 
inomhus. Personal och elever kla-
gar också på att den dåliga luften 
orsakar huvudvärk och trötthet.

 -Vissa dagar får vi sitta med yt-
terkläderna på inomhus medan det 
andra gånger kan bli så varmt att vi 
måste öppna alla fönster, säger en 
i personalen.
 Friskolan Lust och Lära i Bollnäs 
har samma ventilationssystem och 
även där har man problem. När det 
är få personer i rummet går det nya 
systemet på låg fart för att öka när 
det blir flera inomhus. Problemet är 
att systemet har för långsam start.
 -I Lust och Läras lokaler håller till-
verkarens montörer på att åtgärda 
felen och så snart de är klara där 
kommer de också till Rengsjö, sä-
ger Bo Pettersson.
Göran Bernstål

Vattenläckaget i skolan
    orsakas av varmt tak Allt inom el,

tele och data

Vänd er med förtroende till mig, 
Kristian Jonsson

Nya Rengsjö El  Tel 070-230 18 13

nya

Personalen på Rengsjöskolan har tvingats 
placera ut hinkar överallt som samlar upp 
vattnet.  Det är för sorgligt, säger många 
som jobbar i skolan. Takplattor har 

plockats bort 
och vattnet 
droppar rätt ner 
på kylskåpet i 
ersonalmatsalen.
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