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JULGRANSPLUNDRING på
Svågagården
i januari INSTÄLLD

Information
Pga ändrade förutsättningar
angående smittskyddsläget så
ställer vi in julmarknaden och
julbordet söndag 29/11 och
måndag 30/11
INSTÄLLT

Se oss på:
www.svagadalen.com
Telefon: 0653-30157 / 070-6469867
svagagarden@svagadalen.com

Vintercampa på Moods
Ställ upp din husvagn 500:-/mån
150:-/ dygn plus el
Svågadalen har mkt att erbjuda även under vinterhalvåret...
Fina skoterleder ,Skidspår, fiske mm
Även parkering för dej som vill
Lämna bilen medan ni tar en tur med skotern.
Mer information Yvonne Tel. 0738 297365

Traditionen bryts i år pga smittan, ledsamt
för alla barn…
Ang smyckesutdelning till nyfödda, se
separat ruta…

KALLELSE
Föreningsträff
Du som är ordförande eller för
övrigt aktiv i din förening i
Svågadalen, är välkommen till
den årliga föreningsträffen
torsdagen den 19 november
kl.19.00 på Svågagården.
Svågadalsnämnden

NOVEMBER

SMYCKESUTDELNING

FORTFARANDE
är inte läget vad vi önskar.
Visst har snön kommit och försvunnit,
adventsstjärnorna och ljusstakarna ska sättas fram,
allt det där vanliga men det som det där lilla
förhatliga viruset ställer till med vill jag helst inte
prata om, jag vill fortsätta må bra ...
Nu sista veckorna har smittan ökat i omfattning.
Ta väl hand om dig!

till nyfödda Svågadalingar
Vi fick nyligen sms av en mormor att vi
hade missat ge smycke till en nyfödd för
tre år sen. Vi kunde bara beklaga.
Mia och jag kan absolut inte hålla reda på
vilka som fått barn under året, vi
informerar i Bladet om smyckesutdelning
och vet Du med dig att Du fått barn så hör
Du givetvis av dig till oss, enkelt
egentligen.
Nu delar vi ut smycken vid nästa
julgransplundring.

Birgitta Nilsson

BYTESKUREN
har stängt inför vintern, nu ska reglar och plåt läggas
på taket så det blir tätt. Varit öppen 22 sept – 25
okt, ett försök som jag tycker var rätt så lyckat.
Inför öppningen i vår planerar jag lite nyheter, ska
fundera vidare på dem under vintern. Har Du några
förslag?
TACK till dig som stannat, som kollat, som lämnat,
som hämtat!!!

JULMARKNADEN på Svågagården
är
INSTÄLLD

29 nov

Planerade i god tid med hantverkare, fick fullt antal
13 st direkt, utspridda, informerade om läget att
kanske ställa in.
Tanken var god men så ökade smittan betydligt så 12
nov beslutade jag i samråd med Folkets hus att avstå
från julmarknad i år.

ALLT ÄR INTE INSTÄLLT
VINTERN väntar oss
KÄRLEKEN spirar
HEMMAMYSET ger trevnad
LÄSNING ger avkopping
MUSIKEN ger lugn
FANTASIN har inga gränser
VÄNSKAPEN är viktig
HOPPET finns för evigt
Birgitta Nilsson
nästa manusstopp 8 december

/Birgitta Nilsson

TILL SALU

BORD 300 kr
FÅTÖLJ med ”snurr”möjlighet 400 kr/st 2 st finns
SÄNG Kungsängen 120 cm höj –och sänkbar huvudoch fotända 1200 kr
TEMPURMADRASS 90 cm bred 15 cm tjock lite
använd 300 kr
Tel. 0730 628297
Rolf Andersson Brändbo

OBS!
Ledgruppen inom Svågadalens intresseföreningen
pausar sina fysiska träffar tills vidare pga pandemin.
Arbetet med lederna fortsätter men induviduellt och
med telefon/mail kontakt.

Information
Elvakaffet Betel Norrberg gör uppehåll tills vidare
pga smittläget.

Välkommen till dalen!
Johanna, David, Leo och lilla Elsa på
Jankens
/Ann-Marie Lusth

SÄLJER
ÄGG
från glada höns
Stig och Camilla
Brännås 618
073 8179724

CW Schakt & Transport
Vi utför grävjobb, dränering, grunder,
dikning mm
Vi har försäljning av grusmaterial,
utför lyftjobb med kranbil,
lantbrukstraktor finns.
Vid bokning och frågor ring
Classe 070 8241378

AKTUELLT I SVÅGADALEN

Brännås/Brändbo Vägförening

Handlar´n Svågadalen

Ordf. Peter Sundberg 0703 338151

har öppet vardagar 9.30-17.30 Lördag 9.30-13.00
Ombud för apotek, systembolag och Svenska spel.
Säljer fiskekort-frimärken-refill till mobil
0653-30100 handlarnsvagadalen@gmail.com

Björsarvs lyse- och intresseförening
Ordf. Ola Lindqvist 0706 707716

Stråsjö medeltida kapell
Ordf. Marianne Hansen
www.strasjokapell.se

BAD
Havrabadet naturbad

0730 415403

Stråsjösjöns vänner
Ordf. Sven-Erik Sydh 0702 742318

DRIVMEDEL
Svågamacken, vid affären, endast kort
Laddstolpe för snabbladdning av elbilar Svågagården
EL
Hjärtmyrs Elservice i Västerstråsjö
Håkan Hjärtmyr 070-2664116

Svågadalens skoterklubb
Ordf. Tomas Sandin

Utbildning förarbevis för 4-hjuling och skoter:
Sture Joelsson 0703729224

Svågadalens jaktskytteklubb
Ordf. Joakim Brink 070-2972872

Sörsia byalag

JMV El & Byggtjänst
Rotbäck 210 Bjuråker
070-3459928

Ordf.Ulrika Brink
Sekr. Mona Svedlund
Kassör Yvonne Bergström

0705-691929
0730-822525
0653-30228
073-8297365

ENTREPRENAD
Grävmaskin, kranbil
Claes Wallberg 070-8241378

Ängebo IK

Minigrävare samt kranbil

HANTVERKSMONTER

Leverans av grusmaterial
Björn Eriksson 070-2449413

finns på Svågagården
kontakta reception 0650-556660

FISKE
Dellenbygdens fiskevårdsförening
Jessica Dolk .....072-7326464
www.dellenbygdens-fvo.se

FOLKETS HUS
Ordf. Jessica Svensson

070 5630938

FRIKYRKOR
Bjuråkers Baptistförsamling, Norrberg
Ordf. Stig Bergerståhl

070-267 52 61

FÖRENINGAR I SVÅGADALEN
Svågadalens Intresseförening alla boende i dalen
är medlemmar
Ordf. Birgitta Nilsson 0730 423077
www.svagadalensbyar.se

Svågadalens Intresseförenings ledgrupp
Kontaktperson Sture Joelsson 0703 729224

Brännås/Brändbo byalag o Bygdegårdsförening
Ordf. Peter Sundberg 0703 338151

Ordf. Martin Bergerståhl, 073-0619557
Kassör Maj-Lis Wikström 070-5253096

HJÄRTSTARTARE
Ängebo vid Svågagården till vänster om ingången
Brännås vid Brännås-Brändbo byggdegård

HONUNG & BIPRODUKTER
Svågadalens honung
www.svagadalenshonung.se
mail@svagadalenshonung.se
070-5617181

HÄLSOCENTRAL
Rådgivning 1177 Ambulans 112
Delsbo Hälsocentral 0653-714000

KOMMUNIKATION
Närtrafik enl. turlista
Förbeställ 0771 - 497939

KROPPSVÅRD
KB Kroppsvård
med.fotvård, spabehandling, massage, vaxning
Karin Berglund 070-6618272
www.lillaspasalongen.n.nu

Svågans beröring och massage
Taktil stimulering och klassisk massage
Marianne Joelsson 0653-30175 073-0612188
www.svagansberoring.se

Himmel & Jord Keramik
Stina Neander 076-8378203
himmel.o.jord@telia.com
STÄDNING
Dellenstäd, städfirma med hushållsnära tjänster
OBS!NYA TELEFONNR : 070-1684596 eller
073-0392896 www.dellenstad.se
dellenstad@hotmail.com

LANTBREVBÄRARE
Vardagar

LOKALER FÖR UTHYRNING
Bygdegården (GT) Brännås
Samlingslokal m kök
Astrid Johansson 0730-363148

Moodtorpet Norrberg
För evenemang, finns även 2 bäddsstuga
med enkel standard
Yvonne Bergström

Trähantverk
Nille Lönn 070-2198340

0653-30228

Stråsjö kapell, uthyres för dop, bröllop
Marianne Hansen 073-0415403
www.strasjokapell.se

Ängebo Folkets Hus (Svågagården)
Matsal, litet kök, samlingssal, gymn.hall, kyrksal,
bastu, solarium, bibliotek
0653-30157
www.svagadalen.com

SNICKERI och HANTVERK
Åsbergsstolens Snickeri
Eva Löfgren 070-3407616
eva@asbergsstolen.se
Wedins skogstjänst
Stefan Wedin
070 5452839
Eneberga Bygg AB
076-0730485

OBS! VIKTIG INFORMATION
Viktigt att man ringer om man är missnöjd med
Svartsjövägen och talar om hur vägen är och
om åtgärder behövs för att de ska veta om det/
Anders Backström

SVÅGADALENS HEMSIDOR
www.svagadalensbyar.se
Svågadalsbladet finns inlagt på hemsidan.
Hemsidesansvarig Hans Schröder
hans.schroder@hudiksvall.se
www.svagadalen.com
Hemsidesansvarig Jan-Åke Rosvall
janake.rosvall@svenskafrim.se

SVÅGADALSNÄMNDENS PROTOKOLL
www.hudiksvall.se

TELEFONNUMMER TILL
SVÅGADALSFÖRVALTNINGEN
Reception
Förskola
Förskoleklass, Fritids
Skolan
Äldreomsorgen
Platschefen
Folkets Hus

0650-556660
0650-556661
0650-556662
0650-556663
0650-556665
0650-556666
0653-30157

VANDRINGSLEDER
Kontaktperson/info.
Sture Joelsson
Maj-Lis Wikström

0703 729224
0705 253096

VÄGPROBLEM
PEAB
Jourtel trafikverket

073-3373990
0771 – 921 921

Bokbussens turlista våren 2021
Tur 5 måndagar
VÅREN 2021
18 januari
15 februari
22 mars
26 april
24 maj

Tur 13 måndagar
VÅREN 2021
1 februari
1 mars
12 april
10 maj
7 juni

Hållplatser och tider

Hållplatser och tider

Ängebo, affären
Björsarv
Brännås
Brändbo
Långmor
Svågagården

Nyponrosens fsk
Gåsbacka
Bjuråkers bygdegård
Holmberg
Kyrkbyn, Bjuråker

13.00 – 13.30
13.40 – 14.00
15.00 – 15.45
15.55 – 16.10
16.25 – 16.40
17.00 – 18.00

Svågadalens förskola och
skola
VÅREN 2021
26 januari
23 februari
30 mars
4 maj
1 juni

Svågadalens
12.05 – 13.35
förskola och skola

12.25 - 13.05
13.45 – 14.00
15.00 – 15.30
16.00 – 16.25
17.00 – 17.45

Tur 15 onsdagar
VÅREN 2021
3 februari
3 mars
14 april
12 maj
9 juni

Hållplatser och tider
Håstahöjdens fsk
Delsbo Waldorfskola
Furuberg
Havra
Stråsjö

9.00 – 9.30
10.15 – 11.00
11.40 – 12.10
13.50 – 14.10
14.25 – 15.00

Tankar en söndag i november

En i all sanning barsk hemkunskapslärare av det gamla snittet informerade mig en gång om att om
man ska äta ett svenskt julbord på ett korrekt sätt utifrån gällande etiketthandbok så ska man
förbruka hela sju olika tallrikar under måltiden. Det finns tydligen fastställt när och vad som ska
läggas upp och inmundigas. Det som fick damen ifråga att informera mig om detta var att hon på en
restaurang sett mig lägga upp mat vid julbordet – och naturligtvis hade jag tagit för mycket och i fel
ordning. Det där hade jag inte själv alls reflekterat över, men jag minns att det var gott! Naturligtvis
ska man ha ett civiliserat bordsskick, men viss frihet kan jag ändå tycka att man ska få ha.
I år kommer ingen att behöva bekymra sig över mina bristande kunskaper inom området
julbordskutym, för i denna svåra samhällssituation är julbordsbufféer helt förbjudna.
Med tanke på de rapporter jag får från kommunledning och från Region Gävleborg om pandemins
utveckling blir jag allt mer fundersam kring om landets restauranger över huvud taget kommer att
kunna hålla öppet i december. Det enda jag vågar vara säker på just nu är att jag inte är säker på
något!
Osäkerhet är dock en lätt last att bära så länge man får behålla hälsan och rent av livhanken. Jag tror
mig vara en hyfsat berest människa som normalt ofta befinner mig utomlands under sommar och
julledighet saknar nu inte alls dessa resor: det känns lite som utvecklingen med Covid-19 har fått mig
att värdera mitt eget hem högre än tidigare. Allt jag behöver har jag ju faktiskt här – mat i kyl, frys
och matkällare och ved till värme och matlagning har jag gott om. Kläder på kroppen och i
garderoben därtill. Egentligen, vad mer än så behövs, bortsett då från adekvata mediciner och lite
”lukta gott”?
Nej, jag tror att om det ska komma något ytterst litet gott ut ur det elände vi nu befinner oss i så är
det rimligen just det här med att värdesätta det man faktiskt har här och nu. Därtill har jag många
bekanta som har fått en ny syn på Sveriges landsbygd. Det tycker jag är bra.
Mitt råd: håll er hemma, håll avstånd, håll ut!
Mvh
Fredrik Röjd

ÄR DU NYINFLYTTAD I
SVÅGADALEN?....
I Svågagårdens reception finns
informationsmaterial för dig.
Prata med Cilla.
Välkommen
Ann-Marie Rosvall
Svågadalsnämnden

Platschef

Ängebo IK novembernovember-20
Träning i hallen onsdagar 19.00. ( Från 12 år) Vi kör i höst helt utan redskap. Vi står på stället och utför olika
övningar, styrka, smidighet, lite flås och stretch. Alternativa övningar kan man göra, så man behöver ex. inte
hoppa eller springa. Har man någon skavank finns alltid något att göra ändå (egen erfarenhet) eftersom man
kan anpassa efter skadan. Huvudsaken övriga delar av kroppen kan arbeta. Vi har med sig eget liggunderlag. Vi
har handsprit i hallen samt desinfektionsmedel om man vill torka av sin matta eller låna av de som finns. Vi
håller avstånd och är friska om vi är med. Dusch men inte bastu. Aktiviteten passar även 65 plussare så kom
gärna med å prova på. Vi har stort utrymme i hallen. Reservation för ändring finns. Pandemin har kommit
närmare även oss. Kommer nya restriktioner från myndigheterna och vi känner att det bästa är att bryta
aktiviteten, så kommer vi att meddela på vår hemsida eller Facebook. Är man osäker om verksamheten pågår
kan man ringa 070-5253096, Maj-Lis.
Vi hoppas att vi skall få en bättre vinter denna säsong. Så fort vi får snö blir det skidspår på
elljusspåret och milbanan. Vi återkommer om planerade gemensamma skidaktiviteter.
Innebandyn beslöt i veckan att inte köra i hallen. Betydligt närmare kontakt med varandra där. När
det blir is så är planerna att kunna köra lite hockeybockey. Vi återkommer. Håll ut och var rädda om
er så vi alla kan träffas igen efter denna hemska pandemi.
Fortfarande kan det bli väldigt fina höstdagar. Passa då på att gå någon av de fina lederna i
Svågadalen. Förra helgen var jag och vänner både till Gravmyrberget och Örvallssjön och det var så
vackert. Många går fortfarande även efter Flottarleden som blivit sommarens mest använda led
vad vi kunnat notera. Nästan alla våra leder finns nu på www.svagadalen.com, med kartor, bilder
och beskrivningar. Man kan även ladda ner appen Naturkartan där vi fått alla leder inlagda.
Ledgruppen har utökats med nya medlemmar som vill hjälpa till med våra leder och det är så kul.

Det finns även de som
tar egna initiativ och
rensar undan när de ser
hinder på lederna, tack
för det. Ser man något
som behöver göras
efter lederna när man
är ute och vandrar och
inte kan åtgärda detta
själv, tala gärna om
detta så kan vi i
ledgruppen rycka in.
Kontaktpersoner finns
på annan sida i bladet.

Det här kan du göra för att stödja Ängebo IK på ett enkelt sätt.
1. Lösa medlemsavgift 100 kr per år och person. 300 kr familj. Barn
under 18 år, sedan egen avgift. Det går fortfarande att lösa avgiften
för 2020, är du osäker på om du löst din avgift så hör bara med
mig. (Maj-Lis.)
2. Prenumerera på Bingolotten och välj Ängebo IK som din
förening. En viss procent går då till klubben.
3. Gräsroten. När du spelar ex. lotto tips mm. kan du välja att stödja
Ängebo IK genom Svenska spel. Fungerar på Handlarn eller det
ställe där du spelar. Kom bara ihåg att säga till. Här kommer också
en viss procent klubben till del.
På detta sätt hjälper du oss att hålla aktiviteterna och
friluftslivet i dalen levande. Det är just nu lite barn i dalen men
vi vill ändå att det skall finnas aktiviteter för de som finns. Just nu
har vi ingen tävlingsaktivitet men det är inte det viktiga. Det är
lika viktigt att barn rör sig som ungdomar, vuxna och äldre.
Därför finns fortfarande vår fina anläggning på Svågavallen,
utegym, innegym, elljusspår och motionsspår. Vi sköter
fortfarande efter 30 år om den fina Gröntjärnsleden och planerar
för fler uppmärkta stigar på Bratthé området. Ett fantastiskt fint
område för friskvård och hälsa för hela familjen.

En visa skriven av Monica Bergerståhl.
Den framfördes när första spadtaget togs för bygget av Svågagården
lördagen den 22 april 1989.

Melodi: Balladen om den kaxiga myran.

1.

2.

Nu vill vi för er berätta

Ty en framtid utan mänskor,

om ett statligt bra projekt,

var visionen för vår bygd,

det som klubbades igenom

utan jobb man inte kunde

trots att tvivel hade väckts.

bo i villa , helt nybyggd.

Men nu har det ju gått vägen,

Ingen skola, ingen service,

och snart ser vi resultat

allt ju skulle läggas ner.

utav många års planering,

Ja, så var det ju planerat,

man har inte varit lat,

men en ändring nu vi ser,

nej, man har inte varit lat.

ja, en ändring nu vi ser.

3.

4.

Hela Sverige skulle leva

Så en dag vi kunde läsa

hördes både här och där,

att vi skulle leva få,

staten ville satsa pengar

ja, det lät ju så fantastiskt

båd´ på barn och pensionär.

var det nå´t att lita på?

Och i Svågadal´n och Viksmon,

Men så fick man fram en ritning,

uti Kalv man hoppades,

det blev många, många fler.

glesbygdspengarna blev deras,

Sammanträden, konferenser,

när beskedet skulle ges,

arbetsgrupp och mycket mer,

när beskedet skulle ges.

andats framtidsatmosfär.

5.

6.

Och till Kalv en grupp så reste

Många önskningar man hade,

för att få inspiration,

dagis, skola, gympa-sal,

till att hembygden utveckla

rum för läkare och frissa,

och får mer information.

likaså för personal.

Tröjor och dekaler trycktes,

Och när vi blir äldre får vi

vildmarkslunch i Digerön,

hjälp att städa, laga mat

där landshövdingsparet Hising

utav hemtjänstpersonalen.

trivdes i natur så grön,

Det är bra, så ska vi ha´t,

i semestertid så skön.

ja, så vill vi det ska va´.

7.

8.

Och om du vill ha en hippa

Men till sist så vill vi påstå:

kan du hyra in dej här.

här finns allt och lite till.

Här finns möjlighet för alla

fäbodvallar, fiskevatten,

göra det som trevligt är.

trevligt folk och fågeldrill.

Kan du inte gå till kyrkan

Du kan paddla nerför Svågan,

kan du lyss till prästen här,

åka skoter, gå på tur.

även köpa dej en middag,

Båd´ på sommar´n och på vintern

kanske kaffe och dessert,

finns här underbar natur,

slippa matlagningsbesvär.

ja, en underbar natur.

MATSEDEL
Vecka/salladsbord

Vecka 48
Sallads buffé

Vecka 49
Sallads buffé

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag Söndag
Hemtjänsten Hemtjänsten

Ajavarkorv
med potatis

Fisk under
frasigt täcke

Köttfärslimpa med
sås, lingonssylt &
potatis

Kyckling
ris/potatsis

Fläskkarré
med sås &
potatis

Prinskorv
sås potatis

Kökets val

Blandade rätter

Ost och
skinkpaj
grönsallad

Revbensspjäll

Lutfisk med
vitsås

sås potatis

Stekt
Blandade
falukorv.
Morotstuvnin rätter
g & potatis.

Pölsa
potatis
rödbetor

Stekt fisk filsås
potatis

Skolans
lovdag

Vecka 50
Salladsbuffé

Vecka 51
Salladsbuffé

Vecka 52
Sallads buffé

Julkorv med
potatismos

Fisk sås
potatis

Sussis
köttfärsgryta

Potatisbullar
blodpudding

Pasta gratäng
med lime
kassler

Blandade
rätter

Isterband
dillstuvad
potatis

Korvgryta

Stekt fisk
med kall sås
& kokt
potatis

Spagetti
köttfärssås

Köttbullar
med sås,
potatis &
lingonsylt

Tacobuffé

. Korv sås
potatis

Sill ägg
potatis

Snickarlåda
med falukorv

Risgrynsgröt Pasta skinksås
mjukt bröd
och skinka

Julafton

Juldagen

Lutfisk m.m.

Karré sås
potaits

Kalvsylta
rödbetor
potatis

Revbensspjäll
med sås &
potatis

Dagens lunch serveras mellan 11.00- 13.00
Dagens rätt 79:- inkl.måltidsdryck, Pensionärspris 65:- Klippkort 10 dagens den 11:e gratis.
Matlådor 60:Restaurangen är öppen mellan 9.00-14.00 Dricka 15:Kaffe 15 kr
Gobit 20 kr
Ost och skinksmörgås 25kr m.m.

Alla dar lätt-margarn/smör, hårt & mjukt bröd. Lättmjölk & vatten
Adress
Telefon
Fax
E-Mail
Svågagården 820 62 Bjuråker0653-30157 0653-30286
svagagarden@svagadalen.com

Katten Fenris dagboksanteckning
Jag heter Fenris och är en blandning mellan skogskatt och något annat vilket innebär att jag har en
extra klo på mina tassar, det är perfekt när jag ska ta tag i något, jag är verkligen stilig .. grå/vit
strimmig i pälsen med lång svans, fyller två år 16 nov, bor med husse Knut och matte Birgitta på
deras bondgård i Norrhavra, uppväxt hos deras barnbarn Rasmus som gosade med mig jämt. Här
finns många byggnader där det är mycket spännande att utforska.
Namnet Fenris är en förkortning av Fenrisulven……
Nu vill matte att jag ska delge henne mina funderingar under en dag så ska hon skriva ner dem.
Här händer det verkligen mycket
Jag tar en torsdag…
Kom in ganska sent i natt, jag hade varit till grannen och träffat min kompis, hemma igen åt jag lite
och satt och gosade med matte i hennes älsklingsfåtölj i köket, då vill jag att hon bara ska ägna
uppmärksamhet åt mig, hon får lägga undan stickning, mobil och tidning. Jag sätter mig och puffar
på hennes ansikte, så lägger jag mig på hennes bröst och hon kelar med mig, jag lägger mig på rygg
och blir kliad på magen, skön massage.
Så dricker hon morgonkaffet sittande i fåtöljen och jag sitter i knät. Nu ska hon hämta tidningen ca
50 m bort, jag följer med och ”går fot” hela vägen upp, kollar på henne ibland så hon är med mig,
det är inget jag lärt mig men det känns tryggt så. Sen vänder vi och går in igen.
Jag äter bara torkade kattkulor och dricker helst vattnet ur skål i badrummet, skinka och ost gillar
jag inte.
Dags att gå ut och plötsligt ser jag skymten av en liten söt mus, kastar mig över den lilla stackaren,
biter lite lätt, kastar den upp i luften några gånger. Till slut orkar musen inte mera, jag äter inte
upp hela för den är inte god och jag får inte ta in den i huset. Där flyger en fågel som jag lyckas
fånga, en råtta hinner slinka undan mina tassar. Många tycker inte om att katter jagar men min
instinkt säger mig att det är rätt.
Har kollat mycket utomhus idag, logen, vedbon, leret och upp i skogen närmast huset, jag går inte
några långa svängar.
När matte vill att jag ska komma in så visslar hon och ropar Fenris, om jag inte kommer direkt så
visslar hon igen efter ett litet tag, jag har inte tid att komma alla gånger.
Vid 18-tiden kom ett gäng spelmän, mest durspelare hem till oss, dom kommer varje torsdag, det
kallas köksspelning. Det roligaste är att krypa ner i en durspelsväska och sova en liten stund,
fiolfodralet är ganska bra också. Oj så många foton dom tar på mig. Ganska kul att kolla in när
fötterna rör sig i takt med musiken, då ligger jag på lur och hoppar snabbt på dem ibland. Flera vill
hålla mig och kramas men där går gränsen, det är bara hos matte jag känner mig trygg.
Jaa nu är dagen snart slut, jag följer med upp och sover i sängens fotända Den ena dagen är den
andra lik men här trivs jag fantastiskt bra.

Text och foto: Birgitta Nilsson

Ett minne för livet.
Indien… jag var inte utan funderingar innan avfärden i början av februari i år, tänkte på än det ena
och än det andra jag skulle kunna råka utför där. Framför allt alla sjukdomar jag skulle kunna
drabbas av. Turligt nog fanns inte Coronan på tapeten just då. Klarade mig utan några sjukdomar;
kanske beroende på att jag bodde i blivande mågens familj och åt hemlagad mat. Men som alltid
oroar man sig för väldigt mycket som inte händer. I oron kan det naturligtvis finnas något bra också
eftersom man ”planerar” och försöker undvika uppenbara risker (man tar nödvändiga vaccinationer,
försöker ha god handhygien, följa de råd som finns inför resor till olika länder mm).
Försökte föreställa mig hur det skulle vara i detta stora land men verkligheten övertrumfade mina
tankar. . Ett fantastiskt land med fantastiska människor. Jag var i Kadapa en ”mindre ”stad på ca
500 000 innevånare, det ligger i Andhra Pradesh i den mellersta delen av Indien. Här är det inte
vanligt med västerlänningar och det är nog enda gången i livet jag känt mig som en berömdhet.
Många stoppade oss på gatan, ville ta foto på oss och var intresserade var vi kom ifrån. Helt
annorlunda än Norrhavra; värmen (plus 30–35 grader trots att det var den svala delen av året),
ljuden (aldrig riktigt tyst), folk överallt, trafiken (smala gator, bilar, fotgängare, mc, autos-trehjulig
taxi, kor och vagnar dragna av bufflar), dofter, angenäma mestadels men även mindre angenäma.
En ny säkerhetslag hade börjat tillämpas då vi kom som gjorde att vi måste registrera oss på
polisstationen eftersom vi bodde i privathem då staten vill öka säkerheten för turister.
Myllrande gator med kvinnor klädda i vackra, traditionella saris eller mer moderna tunikor och tights
i färgstarka tyger. Män i skjortor och jeans eller traditionellt klädda i ett tygstycke ”dhoti”. Riktigt
fattiga människor och mer välbärgade, olika religioner kristna, muslimer och hinduer. De jag bodde
hos är hinduer och i varje hem finns en plats för bön och tillbedjan av alla de gudar man tror på. En
sak som är viktig är att man använder höger hand när man tex äter, överräcker gåvor oavsett om det
är i ett tempel eller på annan plats. Vänster hand får aldrig användas. Den används endast vid
toalettbesök. Jag har väldigt svårt att skilja på höger och vänster så ni kan ju förstå hur det blev….
Bröllopet var ett ”litet” bröllop med ca 350 matgäster. I samband med bröllopet var det många olika
cermonier som var viktiga att utföra både i olika hem och i olika tempel på väg till platsen där
bröllopet hölls. Väl framme på platsen för brölloppet satt brudparet på en scen och fick utföra olika
cermonier ensamma eller med andra. De olika cermonierna finns antaligen för att de flesta
bröllopen i Indien fortfarande är arrangerade och brudparet inte känner varandra. Mycket blommor,
gurkmeja, kokosnötter och olika frukter används och det är verkligen mycket färger. Det hela styrs
upp av två präster. När allt är klart så ska brudparet fotograferas med alla gäster familjevis så det
blev en lång kväll. På datorn, om man har en sådan och är intresserad, kan man söka på nätet och få
en inblick i hur ett bröllopp går till.
Själv måste jag tillstå att min kropp mådde bra i Indien. Varför vet jag inte, om det var värmen, den
vegetariska kryddiga maten, eller avsaknad av sysselsättning. För mig som är van att göra saker hela
tiden var det nyttigt att inte kunna göra någonting; bara försöka hänga med i det som hände runt
ikring. Allt upplevdes som total oordning och rörigt men ur det så kom det, konstigt nog, resultat i
alla fall. Jag är ingen människa som reser särdeles mycket utomlands utan är gärna på hemmaplan
men den här resan ångrar jag inte.
Text och foto: Mia Rosvall

Brudparet med vackra girlanger runt
halsen gjorda av enbart blomblad

Skog & Schakt Hälsingland
Anders Bergström 070-555 73 12
Tjärna, Bjuråker

Vatten och avlopp
Kompletta grunder för hus m.m.
Fuktisolering
Trädfällning
Flisvedhantering
Dikesröjning
Anläggning av gräsmattor

Dränering
Jordvärme
Dikning
Slyröjning
Trädklippning
Röjning av vägkanter
m.m.

Minnesanteckningar vid Intresseföreningens möte
Svågagården
Tisdag den 3/11 2020
Närvarande: Birgitta, Hans, Sture, Annika, Ulla, Karin och Ninni
Kommunen har bjudit in till Byaråd - Sture Joelsson är representant.
I Delsbo Byaråd är Birgitta Nilsson representant.
Julgransplundringen blir i år inställd pga covid-19. Barn födda 2020 får smycke nästa år.
Kartorna ska revideras ÄIK och Skoterklubben ger ett bidrag på 3000:- var.
Vi kommer att skicka skrivelse till FH om att vid gemensamma evenemang så får
Intresseföreningen en liten del av vinsten.
INTRESSEFÖRENINGEN KOMMER ATT HA MÖTE
SISTA TISDAGEN I: JANUARI MARS MAJ OCH SEPTEMBER NOVEMBER
Kl 18.30 på Svågagården
Vid pennan : Ninni Brink

Välkommen in att hitta Era julklappar hos oss!
Ulf har antikviteter i massor och även julpynt.
Annica har damkläder, smycken och hudvårdsprodukter för hela kroppen.

Om fantasin tryter så säljer vi även presentkort på valfri summa.
Handla gärna lokalt för att stödja Dellenbygden.
Ni hittar oss mellan ICA och Hemköp i Delsbo

Öppettider
Butiq Annica

Delsbo Antik

Onsdag kl. 15-17,30

Tisdag kl. 10-17,30

Torsdag kl. 12-17,30

Onsdag kl. 10-17,30

Fredag kl. 12-16

Torsdag kl. 10-17,30

Sista lördagen i månaden

Fredag kl. 10-17,30

Kl. 10,30-14,30

Lördag kl. 10,30-14,30

Annica 073-084 92 13

Ulf 070-383 10 59

Följ oss gärna på Facebook

SVÅGADA LSBLADET

8 december kl 12.00
I väntan på snön……

Kostnad för annonsering och införande i
bladet
Tack och grattis, kåserier och dikter i dalen
gratis i mån av plats

Föreningar i dalen

¼ sida
½ sida
hel sida

mer än 5 sidor/år

Annons (köp-byt-sälj)
Företagare i dalen

50 kr
75 kr
100 kr
500 kr
20 kr

¼ sida
50 kr
Halv sida 100 kr
Hel sida 200 kr
Annons 11 ggr/år 750 kr

Företagare, föreningar och privata utsocknes
¼ sida
100 kr
Halv sida 200 kr
Hel sida 400 kr
Prenumeration (ej Svågadalsbor)

200 kr/år

Annons, prenumeration och sponsring betalas via

bankgiro 810-0422
www.svagadalensbyar.se

Manusstopp
15:e kl 12.00
Manus mailas
eller handskrivs

Ansvarig utgivare är intresseföreningen
Ordförande Birgitta Nilsson
birgitta@rossasen.se 0730 423077

Kassör Catarina ”Ninni” Brink, ansvar för
annonsbetalning
tel 0736 916854
Vi som gör Bladet är
Birgitta Nilsson birgitta@rossasen.se
0730 423077
Mia Rosvall
mia.rosvall@svenskafrim.se
0702 360410

