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Våren är här och därmed också Bytidningens första nummer för 2012. Byns egen fotograf 
Lajan Westergren har tagit omslagsbilden och den framkallar verkligen vårkänslorna med 
sin strålande sol och en pimpelfiskare som njuter av värmen medans han väntar på aborren.  
Ett besök kan rekommenderas på det traditionella byanappet. Då kanske solen visar sig från 
sin bästa sida även detta år. 
 

I detta nummer kan ni bl a läsa om julmarknaden som byalaget arrangerade på hilmas med 
stort intresse av byborna. Bilder från Julottan och julgransplundringen samt ett reportage om 
energiknippet Petra Thyrén som slog nytt besöksrekord under ett dygn på byns hemsida med 
över 50 besök. Ett rekord som dock stod sig bara i några dagar då allas vår Mårten 
Andersson deltagande i Antikrundan föranledde 57 besök på hemsidan. Mårten gjorde 
ypperlig reklam för vår bygd under de fem minuter reportaget varade. 
 
Glöm inte att stödja byalaget genom att besöka kommande aktiviteter förutom tidigare 
nämnda byanapp, såsom valborgsmässafirandet samt även i byns 50/50-lotteri. 
 
/Bytidningsredaktionen 

Missa inte att besöka vår finfina hemsida   

freluga.se 
Där kan du läsa om vad som händer i byarna och det finns massor av fina bilder  

och information om hilmas, ungdomsgården m.m. 



Då Freluga Gård lade ner 
sin julmarknad efter några 
år gick istället Freluga/
Edstuga byalag in och tog 
över och flyttade arrange-
manget till bygdegården 
hilmas den andra advent. 
Julmarknaden koncentre-
rades till en helg i början 
av december och ett dus-
sin försäljare stod förvän-
tansfullt och väntade på att 
köpsugna julfirare med 
stinna plånböcker skulle 
rusa in i lokalen och ta för 
sig.  

Utomhus lyste snön med 
sin frånvaro och en fullstor 
tomte i plast utanför in-
gången till hilmas samt 
några brasor, förde en 
ojämn kamp mot det höst-
liknande vädret för att 
bringa lite julstämning. 
Då var det bättre med jul-
stämningen inomhus där 
traditionella julsånger 
strömmade ut ur högtalar-
na, numera hämtad direkt 
från nätet och Spotify . 

Bland försäljarna fanns lo-
kala bybor som Annica 
Flygt med i huvudsak syd-
da alster som hade nyföd-
da baby och sin symaskin  
med sig, så där fick köpar-
na sina saker skräddarsyd-
da bokstavligt talat.  
 

Här fanns också Anna-
Britta Persson med smink- 
och hudvårdsprodukter, 
Kerstin Perzon med sina 
patenterade knäckäpplen 
och pepparkakshus samt 
Alf Lindberg med sitt 
konstsmide.  
 

Även vävtanterna hade ett 
fullt bord med hemvävt där 
stickade julgranskulor i oli-
ka färger tillhörde årets ny-
modigheter. Och vid ett 
annat bord satt byns yngre 
representanter från ung-
domsgården och sålde 
hembakade lussebullar  
och hemgjort godis. Kers-
tin Perzon hade strategiskt 
nog sitt bord i närheten av 
ungdomarna och med jäm-
na mellanrum inhandlades 
det knäckäpplen av ung-
domsgårdens representan-
ter.  
    SL 

julmarknad 

Underhållning bjöds det också på i 
form av durspelarna på lördagen och 
Rengsjö PRO-kör på söndagen. 



Nu är glada julen slut 
 

För vilken gång i ordningen vet jag inte, men jul-
granen började även i år att växa så när vi slängde 
ut granen i början på februari hade långa skott 
växt ut och det var inte många barr som släppte 
från granen. 
 

Tomtarna har även dom lämnat sin plats i bl a 
öppna spisen och smugit in i tysta vråna för att 
vila upp sig till nästa jul när vi ses igen. 
CH 

MÖDÄNGEFLICKA – BOLLNÄS LUCIA 2011 
I 70 år har det anordnats Luciafirande i Bollnäs. Från och med 1953 är det LIONS Bollnäs som har stått för 
arrangemanget. Till och med 2009 har Lucia röstats fram men 2010 infördes istället lottdragning. Nytt för 
2011 är att luciakandidaterna kommer från Estetprogrammet på Torsbergsskolan och samarbetet med  Lena 
Rieback har utökats. Lena Rieback har de senaste åren  övat in sångerna med flickorna. 
Frida Krantz (dotter till Kerstin Perzon) blev Bollnäs Lucia 2011. Även en av tärnorna, Nora Skoglund, har 
anknytning till Freluga.  De tolv flickorna från esteterna, inriktning sång, hade ett gediget program i decem-
ber.  Det började med konsert i kyrkan den 11 december inför fullsatt publik. Sedan följde besök på lasaret-
tet och äldreboenden m.m. Flickorna sjöng också på ett flertal företag i Bollnäs. De senare betalar för upp-
trädandet och pengarna går till LIONS hjälpverksamhet.          BL 

Julotta i missionshuset 
 
På juldagsmorgonen var det åter dags för julotta i missionhuset i Freluga. Ett 50-tal besökare 
hade stigit upp i ottan för att besöka missionshuset.  
Bland besökarna kunde man skymta Peter Jöback som valt att fira jul i Freluga. 
 
Pastor Eva Jernqvist höll i predikan som naturligtvis handlade om Jesu födelse i Betlehem. 
Roland Åkerlund bjöd på några solosånger och unisont sjöngs även några välkända julpsal-
mer. Kollekten som togs upp och av tradition på juldagsmorgonen i Sveriges kyrkor alltid går 
till Världens barn, uppgick till 2000 kr. 
 
Efter andakten bjöds det på kyrkkaffe i lilla salen och några valde att stanna kvar för lite ge-
menskap medan andra gick hem för lite julefrid. 
 
/Carin Hed 

Glada  julotte besökare vid fikabordet  Rolabd Åkerlund sjöng solosång 

Pastor Eva Jernqvist höll i pre-
dikan  

Nöjda gäster vid välbesökta juloottan i missionshuset 



Tjugondagknut dansas julen ut, och den 15:e januari ägde 
Hilmas traditionsenliga julgransplundring rum. Kalaset 
började med dans runt granen som den glada lekledaren 
Emil Göthlund höll i, ett trettiotal barn och deras föräldrar 
svängde runt i dansen som ringlade sig genom salar och kök. 
Efteråt bjöds barnen på fika, men det dröjde inte länge in-
nan en bekant figur närmade sig Hilmas och drog åt sig all 
uppmärksamhet, en skäggig och lagom rund man vid namn 
Tomten anslöt sig till sällskapet. Uppspelta och glada barn 
samlade sig runt tomtens säck som var full av godispåsar åt 
alla. Vid den här tidpunkten stod granen fortfarande kvar i 
mitten av golvet och trodde väll kanske att festen var över, 
men de som forfarande hade dans kvar i benen rev av ytter-
ligare några julsånger innan Emil ropade högt  - nu ska han 
UT, och ut for granen genom fönstret, och så var julen slut!

Susanne Leek

Julgransplundring 
  på Hilmas



Alla som någon gång varit på den numera nedlagda styrke-
gymnastiken på hilmas kan vittna om Petra Thyréns förmå-
ga att entusiasmera och få deltagarna att ta i det lilla extra 
under tunga övningar. Trots att hon själv deltog i övningarna 
stod hon ständigt med ett leende på läpparna med uppmunt-
rande tillrop medan vi övriga med högröda ansikten plåga-
des svårt under våra tyngder, där varje fiber i våra kroppar 
skrek om nåd. Ryktet om Petras skicklighet som gruppin-
struktör har även spridit sig utanför Frelugas gränser där ett 
flertal motionärer på Bollnäs Sporthall undertecknad pratat 
med, kan berätta om hennes beundransvärda förmåga att få 
alla att trivas och ryckas med av hennes energi. 
 
Men för att ta allt från början så började Petra sin karriär 
som 15-åring med att gå en kurs i gruppträning och efter 
snart 30 år har hon skaffat sig en unik rutin och erfarenhet 
inom detta område som sedan byggts på med kostrådgivning 
och personlig träning för kunder, något som verkligen ligger 
i tiden. Petra är egentligen utbildad lärare men har nu lämnat 
detta yrke bakom sig för länge sedan och driver nu ett eget 
företag PT Coaching inom kost och motion. Hennes verk-
samhetsområden är dels som licensierad personlig tränare 
där hon skräddarsyr träningsprogram till kunder beroende på 
deras målsättning med träningen. Det kan vara allt ifrån 
idrottsmän som vill toppa formen till vanliga människor som 
vill minska i vikt via motion där även tester och uppföljning 
ingår. Petra är även diplomerad kostrådgivare där hon lär 
människor att äta rätt och hälsosammare både i grupp och 
individuellt där även besök i livsmedelsbutiker görs för att 
bena ut det hälsosamma från den mindre hälsosamma och få 
deltagarna att handla och äta rätt saker. 

 

Förutom detta har Petra kvar pass inom gruppträningen på 
Bollnäs sporthall på konsultbasis där hon leder Spinning, 
Afropowerdance, Core, Extreme, Functional moves och 
skivstångsträning. Vissa dagar uppgår arbetstiden till 13 
timmar med tre gympapass på kvällstid och det klarar Petra 
genom att äta och sova rätt samt det faktum att hon jobbar 
med det hon tycker är det roligaste som finns. Petra jobbar 
även åt Alfta Rehab med kostrådgivning, personlig träning 
och gruppträning. 
 
Till sommaren kan även Petra skriva in utlandstjänstgöring i 
CV:t då hon från 10 maj – 31 augusti skall jobba med 
gruppträning på ett nyöppnat spahotell på Kreta. Petra var 
på en audition i Stockholm och blev sedan erbjuden tjänsten 
som kommer att bli ett riktigt äventyr och ge karriären ytter-
ligare en puff uppåt. 
 
Ingenting tycks kunna stoppa detta energiknippe som heter 
Petra Thyrén och hennes hunger att skaffa sig kunskap inom 
det komplexa området kost och motion är imponerande och 
hon är ju själv ett ypperligt exempel på nyttan av att äta rätt 
och motionera då trötthet inte tycks existera i hennes sinne. 
 
Till sist kan tilläggas att Petra investerat i en avancerad ma-
skin som mäter muskelsammansättningen, dvs vad som är 
fett och vad som är muskler. Undertecknad tvingades upp på 
denna manick under intervjun och efter en stunds analyse-
rande av manicken spottade den ut ett kvitto modell stor-
handling på ICA och resultatet är för evigt hemligstämplat. 
 
Ni som vill läsa mer om Petras verksamhet kan gå in på 
hennes hemsida http://www.ptcoaching.se/                  
        SL 

Petra Thyrén – Personlig tränare  

 För tillfället vilande 
i brist på ledare :-( 

Men om någon vuxen vill hjälpa till så ring 
Sara 070-6144864 el Linus 073-8392996 
så kanske vi kan starta upp verksamheten 

igen med våra härliga ungdomar! 

Ett stortTack  
till alla som skänkte saker till vårt bord på Julmarknaden! 



Dags för semlor 
Fettisdagen infaller dagen före 
askonsdagen som förr var inled-
ningen på fastan som sträckte 
sig fram till skärtorsdagen. Sem-
la kommer från det latinska or-
det simila som betyder vetemjöl 
och även ”bröd av det finaste 
mjölet” 
De flesta svenskarna förknippar 
fettisdagen med semlor. 

En gång uppmanade oss kyr-
kans män på den dagen att äta 
ordentligt. Askonsdagen (25/2) 
kallas inte så utan goda skäl. 
Den kristna fastan började på 
askonsdagen. Fram till påskda-
gen fick de kristna bara äta 
klippfisk och vatten, en sedvänja 
som påminner om muslimernas 
fastemånad ramadan. 
De kristna fick åtminstone äta 
på dagen. Avsikten var att erinra 
om Kristus 40 dagars fasta i ök-
nen. På fettisdagen fick man 
däremot äta av hjärtans lust. På 
menyn stod massor av goda 
rätter, avslutad med semla eller 
hetvägg. 
Ordet hetvägg kommer från det 
medeltidstyska uttrycket heisse 
Wecken, heta kilar, om vetebul-
larna. I södra Sverige åts de på 
måndagen. I resten av landet 
fick man vänta till fettisdagen. 
 
Semlorna, korsformade och som 
sagt utan fyllning. var populära 
överallt. Den första semlan i nor-
ra Europa finns på en målning 
från 1250 i en dansk medeltids-
kyrka. 
 


På 1700-talet åts de kokade i 
varm mjölk och nu fyllda med 
mandelmassa. På 1800-talet 
serverades de i tallrik med varm 
mjölk, överstrött med socker och 
kanel. 

Att äta semlan direkt i handen - 
och bli insmord i ansiktet med 
grädden - blev populärt först i 
början av 1900-talet. 
Numera går det att äta semlor 
året runt. Det gör de flesta med 
god aptit utan att därefter fasta i 
40 dagar. Traditionalisterna an-
ser det vara ett upprörande fusk. 
Men av skäl som snart ska fram-
gå är det säkrast så. 
 
En av Sveriges mest fanatiska 
semmelälskare är Ture Sventon. 
Åke Holmbergs privatdetektiv 
äter nästan inget annat; semlor 
är hans hov- och livrätt. Helst av 
allt ska temlorna, förlåt semlorna 
komma från Rotas konditori på 
Drottninggatan. 

Historien lär oss att vara försikti-
ga i umgänget med semlor. Tis-
dagen den 12 februari 1771 åt 
kung Adolf Fredrik hetvägg och 
dog en kvalfull död. 

Många gäster? Då passar en 
god semmelkrans perfekt! Kran-
sarna är lätta att baka, går snab-
bare än semlor och alla kan skä-
ra en bit som passar dem.  

I vårt grannland Norge uppskat-
tas semlor med sylt. De passar 
bra att äta året om!  





Bandy inomhus på hilmas 
Tisdagen den 3 januari hade Lajan Westergren och Stisse Valfridsson via sms dragit ihop 
ett stort gäng för att tillsammans avnjuta den TV-sända matchen mellan Västerås och Boll-
näs på platt-TV:n på hilmas. 
 
Ett tjugotal bandyfans hade hörsammat inbjudan och det blev en rivig och fartfylld match 
som slutade 3-3.  Lajans sambo tillika Edsbysupportern Anette Eriksson hade (kanske mot-
villigt) bakat en Bollnäsbakelse i orange och blått som intogs i pausen. 
 
Ett utmärkt initiativ av Lajan och Stisse som vid något senare tillfälle får en uppföljare. 

Två kannibaler satt och åt middag. 
- Jag tycker inte om din bror. 

- Jaså? men du kan väl äta upp potatisen i alla fall?  
 


 

Bensinen har blivit så fruktansvärt dyr, säger Hans. 
- Det bryr jag mig inte om, säger Sven, jag tankar ändå bara för 

en hundralapp.  
 




- Mamma, hur länge sedan är det pappa försvann? 
- Kära barn, pappa är inte försvunnen, men det var tre år sedan 

han började spela golf. 

 



Nya glada lottvinnare… 
Mer pengar till Hilmas… 
Du är väl också med? 
 

 

Omstart för 50-50 lotteriet. Kom tillbaka, byarna behöver ditt bidrag!! 
 
50-50 lotteriet har nu funnits sedan 2008 och inneburit en bra inkomstkälla för byalaget inte minst 
för att kunna driva bygdegården hilmas och vår bytidning vidare. 
 
På senare tid har dock intresset sjunkit markant och i skrivande stund består lotteriet av bara ca 
15 deltagare. Byalaget kommer därför att göra en drive för att åter få fler bybor att återkomma och 
delta i lotteriet där 50 % går tillbaka i form av vinster. 
 
Detta kommer att testas t o m juni 2012 och därefter kommer byalaget att ta ett beslut om lotteriet 
skall fortsätta. Ni som tänker betala för 2012 ombedes därför att betala bara för ett halvår framåt.  
 
Insatsen är 50:-/mån  men det går att betala för flera dragningar framåt i tiden, hur många be-
stämmer du själv (t ex 100:- = 2 månader). 
Då är man automatiskt med i de nästföljande dragningarna.  
Inbetalning till Freluga-Edstuga byalag BG 284-3878. 
Viktigt att ange namn, och 50/50 och tel. nr så att vi vet vem som skall kontaktas vid utdelning av 
lottnummer och eventuell vinst. 
 
Lycka till vid nästa dragning! 
 
 
Om det är något ni undrar över så kan ni höra av er till  
Kerstin Perzon, tel. 30158  eller 070-6295638 
 
 

  Hösten vinnare 2011 presenteras här nedan: 

Oktober 2011 
1:a pris  700 kr Lott nr    94  Peter Eriksson  
2:a pris  150 kr Lott nr      7  Lena Jonsson 
3:e pris  100 kr Lott nr    14  Per Erik Ellert  
4:e pris    50 kr Lott nr    45  Ulla Wigers 
 

Vinnare Oktober 
 
Peter som varit konvalescent efter ett ben-
brott fick lite plåster på såren när han vann 
oktober månads dragning. Pengarna kom-
mer att gå till en finare middag för honom 
och Katarina på någon resturang med hög 
stjärnstatus. 

November 2011 
1:a pris 700 kr Lott nr     3  Åsa Svedberg  
2:a pris 150 kr Lott nr   24  Peter Eriksson 
3:e pris 100 kr Lott nr   54  IngMarie Parneborg  
4:e pris   50 kr Lott nr     8 Lajan Westergren 

Vinnare November 
 
Hästägare Åsa har enligt egen utsago aldrig 
vunnit något, men i November bröts den 
trenden när hon vann på 50/50-lotteriet. 
Pengarna kommer givetvis att gå till lite god 
mat till sin kära häst Super Gin. 

December 2011 
1:a pris 700 kr Lott nr   70 Kenneth Engström  
2:a pris 150 kr Lott nr 147 AnnaBritta Persson 
3:e pris 100 kr Lott nr   36 Arne Larsson  
4:e pris   50 kr Lott nr   29 Lena Jonsson 
 

Vinnare December 
 
Kenneth blev avbruten mitt i renoveringsarbe-
te när han uppvaktades för att mottaga De-
cember månads vinstcheck. Pengarna kom-
mer att gå till halkkörningsavgiften för dotter 
Jelina som precis håller på att ta sitt körkort. 



Freluga  
missionshus 
I december 1878 talade grundaren 
av Svenska Missionsförbundet P 
P Waldenström i skolhuset i Fre-
luga. Folk trängdes i skollokal, 
förstuga och lärarrum. Det var 
början på Freluga missionskrets 
som var en del av Bollnäs mis-
sionsförsamling. 
 

Den 11 mars 1884 köptes en 
bryggstugebyggnad och jord av 
Johan Larsson. Priset var 100 kr + 
”avgäld fyra årliga dagsverken”. 
Huset bestod av två delar, 
”farstallet” och bryggstugan och 
den sistnämnda byggnaden repa-
rerades och ställdes i ordning 
sommaren 1885. Snickarens lön 
var 1:50 kr per dag. 
Nedervåningen bestod av en lä-
genhet om två små rum och kök 
där ”Bönhusbritta” Englund, som 
var änka och bodde med sina två 
barn. På övervåningen var det 
samlingslokal och trappen dit var 
brant och tunggådd. Den trappen 
finns bevarad och leder upp till 
vinden på nya missionshuset. Det 
gamla missionshuset låg där plåt-
garaget nu ligger. I 30 år tjänade 
det gamla missionshuset som 
gudstjänstlokal. 
 

1914 löpte man tomtmark och 
byggplaner på ett nytt missions-
hus förverkligades. På hösten 
samma år sattes stengrunden av 
Kaptens-Anders från Hertsjö. Vå-
ren 1915 satte byggnationerna 
igång, byggmästare var Jonas Lif. 
Missionshuset byggdes med hjälp 
av gåvor och frivillig arbetskraft 
så kostanden för byggnaden blev 
5.000 kr. 

Den 10 oktober 1915 invigdes det 
nya missionshuset. Söndagssko-
lan i Freluga är en av de äldsta. 
Den bildades 1880 och den första 
ledaren var Johan Fredling. Sön-
dagsskolan gick sedan över till 
vardagskvällar och kallades för 
barnträffen eller barntimmen.  

De senaste 65 åren har Gertrud 
Jonsson varit ledare för söndags-
skolan och barnträffen. Till sin 
hjälp har hon haft olika medhjäl-
pare genom åren. Många är vi 
som gått för ”Tant Gertrud” i sön-
dagsskolan/barnträffen.  

Den 12 november 1916 bildades 
en juniorförening i Freluga och 
dess första ledare var Alida Rehn-
vall.  
Det har också under åren som gått 
hållits möten, cafékvällar, dop, 
vigslar och på senare år även  
julotta i missionshuset. 

Nu har missionshuset övergått i privat ägo och den sista gudstjänsten 
hölls där den 13 november 2011 innan Ulf Abrahamsson tog över 
byggnaden. Han har för avsikt att bibehålla stora salen som den är 
och bara förbättra målningarna där det är slitet. Han har även tänkt 
hänga en del tavlor där. Lilla salen och köket funderar han på att göra 
till en liten lägenhet så småningom. 
 
CH 



Hjälpredan Britt Källänge  

BYARNAS EGEN GOLFANLÄGGNING 
 
Det är ju helt fantastiskt att vi har en sådan fin anläggning i vår närhat. Söråkers Golfklubb 
startades av Tupp-Bengt för 26 år sedan, men drivs numera på ideell väg av klubben. Se-
dan två år tillbaka är det Janne Fredin som svingar ordförande klubban. Gunnar Olnils är 
bankommitténs talesman. Källbjörn Mickelsson är tävlingskommitténs sammankallande. 
Övriga i styrelsen är Carin Fredin kassör, Göran Häggeborg sekreterare och Curt Sigvards-
son ledamot. Under det gångna året har vi haft tre gröna-kortet kurser (golfens körkort) med 
8-10 deltagare varje gång. 
 
Golf är billigt. Hos oss på Söråkers GK kostar det 1100:- för en vuxen per säsong och 
750:- för ungdom. Dessutom har vi inte någon insats som finns i många klubbar. Det är kan-
ske därför vi har ökat medlemsantalet sista året. 
För den som vill prova på, men inte vill binda upp sig så kan man även spela så kallad ”Pay 
and Play. Då måste man ha med sig en spelare med officiellt handicap och så betalar man 
170.– för en dags spel. 
 
Snopp-golf var något som vi införde på söndagar. Det blev väldigt populärt med många 
deltagare (pojkar, karlar och gubbar). Ingen anmälan, det var bara att komma och spela om 
man hade lust. Lottningen skedde direkt på plats, så man måste vara där 10 minuter före 
start. 
 
Avkoppling på högsta nivå. Det är helt fantastiskt lugnt i Mödänge. En kvällsrunda kan 
man ibland nästan vara helt själv på banan. Man behöver inte känna sig jäktad av något 
tryck från bakomvarande boll. 
 
Gröna-kortet kurs kommer att anordnas under sommaren. Ta kontakt med oss på 
info@sorakersgk.se. Kursledare under det gångna året var Curt-Arne Edling och Anders 
Jonsson (bandyanders). De två körde en heldagsutbildning med den praktiska delen. Se-
dan fick man öva själv tills man kände sig klar för uppspel. 

Ett årligt återkommande arrangemang vid Söråkers GK är Bygolfen. Här är en bild från fjol-
årets prisutdelning. 



Natten mot annandag jul drog stormen Dag-
mar fram över bygden och hon var inte nå-
dig. Ett flertal träd föll till marken bl a en stor 
gran lade sig över Sörbovägen i Mödänge. 
Tur att ingen kom i vägen för den. 
 
När Regina Olnils från Sörbo kom för att åka 
hem den natten var vägen blockerad, så hon 
ringde till sin bror Roger som kom som en 
räddande ängel och sågade upp en glugg så 
att hon tog sig förbi. 

Strömmen försvann också den natten och i 
dagens samhälle som är uppbyggd kring 
elektricitet var det många som förutom lyset 
var utan värme och vatten och inte heller 
kunde laga mat. Många telefoner fungerade 
inte.  
Vi hade i alla fall tur här i byarna för vi fick 
tillbaka strömmen vid 17-tiden efter ca 16 
timmar. Andra fick vänta betydligt längre. 
 
Carin Hed 

I Dagmars spår 



VALBORG
30:e April 2012

Samlas vi på isplan för att 
välkomna våren

      hilmas öppnar serveringen
och grillkiosken............................20.00
kasen tänds...................................21.00
fyrverkeriet börjar.........................21.30

Välkomna!
För att vi ska ha råd att fortsätta med fyrverkerier på Valborg, uppre-
par vi uppmaningen att vara med och betala. “Alla bäckar små” lämna 
valfritt belopp i serveringen på hilmas eller sätt in pengar på konto bg 
5809-7270, Freluga-Edstuga byalag (märk:fyrverkeri).

Festkommitén tackar på förhand.

Lämna gärna ris på kasen. 
inga grovsopor!

Lilla nöjessidan 
Lördag morgon gick jag upp tidigt, klädde tyst på mig,gjorde i ord-
ning lunchpaketet, tog med mig hunden och slank tyst in i garaget. 
Jag hakade på båtsläpet på bilen och backade ut ur garaget bara 
för att finna att regnet stod som spön i backen. Det var full storm, 
så jag körde tillbaks in i garaget, satte på radion och fick höra att 
vädret skulle vara uselt hela dagen. 

Jag gick tillbaka in i huset, klädde tyst av mig, och gled in i sängen. 
Jag tryckte mig mot min frus rygg, med helt andra förväntningar, 
och viskade: "vädret är förfärligt". Min kärleksfulla fru sen tio år sva-
rade sömnigt: "Kan du tro att min 
idiot till man är ute och fiskar i det där?" 

Kons centrala roll i samhället 
Fascism: Du har två kor, regeringen tar båda och skjuter dig. 
Alkoholism: Du har två kor, men du ser fyra. 
Anarkism: Du har två kor. Du skiter i dem.  
Egoism: Du har två kor. Du mjölkar dem och dricker upp all mjölk själv.  
Kapitalism: Du har två kor. Du säljer den ena och köper en tjur.  
Nationalism: Du har två kor Du slår den ena gul och den andra blå.  
Pacifism: Du har två kor. Du släpper dem fria.  
Terrorism: Du har två kor. Du spränger dem.  

"Visst är det mål och mening med vår färd, men 
det är vägen som är mödan värd" 
Karin Boye 
 

"Den lättaste dagen under en bantningskur är den 
tredje, för då har man i alla fall redan slutat. " 
Okänd Jojjobantare 
 

"Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer 
den vise från den envise" 
John Steinbeck 

1. Femårig flicka med öronin-
flammation två gånger årli-
gen sedan urminnes tider. 

2. Kan ej få ned hakan mot 
huvudet. 

3. Har varit och fjällvandrat. 
Nedkom med helikopter 
igår. 

4. Patienten fick rådet att gå 
och hänga sig. 

5. Patienten har bedömts som 
osammanhängande. 

6. Liten knöl på höger sida av 
vänster skalle. 

7. Patient röker en cigarett i 
veckan. Uppmanar honom 
att dra in på rökningen. 

8. Använder käpp och håller 
sig på vägarna. 

9. 1974 fick patienten en 

grävskopa över sig. Sedan 
dess ringningar i öronen. 

10. Uppjagad man som håller 
huvudet i vänster hand.                                          

11. Patienten har varit på 
hunddagis i Gävle med stöd 
av socialtjänsten. 

12. Patient har återigen fått 
ont i värken. 

  

Läkargrodor 

Tänkvärda citat: 



 Välkommen till hilmas,  Byagård i Freluga-Edstuga byar

En lokal som Freluga-Edstuga Byalag äger/förvaltar.
Byagården är lämplig att hyra för familjehögtider, fester, barnkalas, möten och cirklar mm. 
Mårtensalen rymmer sällskap upp till 70 personer , handikappanpassad entré med WC . Flyttbar 
scen  finns och lokalen är utrustad med hörslinga.
Jerkers bakficka rymmer c:a 15 personer, mindre lokal med egen ingång och WC. 
Mötesrummet på övervåningen har plats för c:a 10 personer, vävstugans kök, egen ingång och 
WC.
 
Bokning via Emil Göthlund tel: 070-6698492, 0278-17720 eller via mail:  lillselle7@hotmail.com
Återkommande gruppaktivitet, bra villkor finns. Ring för mer information. 
Teknik: Internet och mötes-teknik kan ordnas.
Paketlösningar med mat eller fika går att beställa, begär offert.
Ungdomsverksamheten har egna avtal.

Hyran för hilmas är:  
      Pris                       Betalande medlemmar 
Hela Byagården   1200 kr   1000 kr
Två valfria lokaler     800 kr    600 kr 
Mårtensalen     500 kr     400 kr 
Jerkers bakficka      500 kr     400 kr 
Köket        500 kr     400 kr 
Mötesrum       200 kr     100 kr 
Vid kortare tillfällen (max 3 timmar) 100 kr/timme.

Detta gäller vid hyrning 
Vi förehåller oss rätten att neka till uthyrning beroende på festens karaktär och storlek. 
Vi kan komma att begära att vakter finns vid speciella tillfällen och detta skall ansvarig hyrare 
ordna, samt att den hyrande ansvarar för att lokalerna återställs i ursprungligt skick. Ansvarig 
hyrare ersätter skadade och trasiga inventarier. Vid uthyrningstillfället deponeras 400 kr, som 
återfås efter kontrollerad städning. För att hyra måste man vara minst 20 år. Betalning görs till 
bankgiro 5809-7270.
Ordningsregler vid hyrning av hilma
För allas trevnad är rökning ej tillåten inomhus. 
Släng ej fimpar och snus på marken. 
Visa hänsyn till grannar. 
Om något går sönder eller försvinner meddela detta innan ni lämnar ifrån er nyckeln.            
Bord och stolar som flyttats skall ställas tillbaka på ordinarie plats. 
Om hilmas porslin använts? -Diska torka och ställ tillbaka. 
Om diskmaskin används? - Töm, skölj ur och stäng av säkerhetsbrytaren.

Städning 
Plocka undan skräp. Torka, sopa eller dammsug golven. Våttorka golven enligt regler i städ-
skrubb.
Torka bord och bänkar, använd trasa från rulle som slängs efter avslutad städning.
Toaletterna ska städas och papperskorgar tömmas, se regler i städskrubb.
Inget avfall får lämnas kvar, fyll inte soptunnan, lämna dina egna sopsäckar på soptippen.
Efter återlämnande av nyckel besiktar föreningens representant lokalen. 
Finner vi städningen otillräcklig, behåller vi den deponerade städpengen 400 kronor. 
Viktigt att följa instruktioner angående låsning och utrymningsvägar.

Väl mött,
Styrelsen Freluga-Edstuga Byalag



Vad händer på byn?

Tipsa gärna redaktionen!

VäVstugan 
träffas torsdagar 18.30

Välkommen gammal som ny!

Nyinflyttad?
Bytidningen vill gärna att du hör av dig så att vi kan 

komma och välkomna er till byn med ett inflyttnings-
reportage!

Valborgsfirande
sista april vid isplanen och hilmas

Start kl 20.00, se annons

Byadagen 10 mars
Byanappet och After Ice
Anmälan och info i tidningen


