
Detta händer 
 
Innebandy för vuxna tisdagar kl 19.00 på 
Bobygdsgården med start 3 dec. Ingen föranmälan. 
Medtag egen klubba och inneskor (ej svarta sulor). 
Info: Anders 070-6861969. Välkomna! 
 
Ungdomsgården Trappan har öppet på 
Bobygdsgårdens övervåning MÅNDAGAR  
kl. 18-21, med start 13 jan, från klass 6 och uppåt.  
Ledare Johanna tel: 070-274 13 47  
Välkomna! 
 
Barngympa på Bobygdsgården onsdagar kl. 18.00-
19.30 med start 15 jan. För barn födda 01-09. 
Medtag vattenflaska! Duschmöjlighet finns ej. 
Kostnad 100kr/ barn och termin. Vid syskon 
tillkommer 50 kr/ barn. Frågor besvaras på 076-821 
32 23 
Välkomna! Olivia 
 
Stick-café torsdagar ojämn vecka kl. 18-21, med 
start 16 jan, i Bobygda skolas matsal – drop-in, kom 
när du kan! Medtag eget handarbete eller annan 
syssla, eller kom bara för att fika och umgås. Fika 
finns att köpa. Info: Margareta 073-022 37 42 
Välkomna!  
 
Seniorträffar på torsdagar jämna veckor kl. 11.00 
med start 23 jan på Bobygdsgården för umgänge 
och olika aktiviteter. Kaffe/te finns att koka, medtag 
eget fikabröd. Sprid gärna budskapet så vi blir fler! 
Välkomna! Info: Yvonne 070-272 21 11. 
 
Seniorlunch på Bobygda skola torsdag 6/2 kl. 12.00 
Husmor Helen dukar upp en härlig lunch i skolans 
matsal. Efter bjuds det på kaffe och kaka. 
Kostnad 50:- 
Anmälan senast 27/1 till Helen, 0653-21181. 
Meddela eventuella allergier. 
Varmt välkomna hälsar Johanna med personal 
 

Tack för allt garn som ni bybor har skänkt till 
skolan efter vår efterlysning i förra bladet.  
Vi i personalen på skolan önskar alla elever, 
föräldrar och bybor en riktigt fin jul och en bra start 
på det nya året.  
 

Välkomna tillbaka till skolan torsdag 9 januari 
2014, kl. 8.45. 
Hälsningar Johanna med personal 
 

Uthyres 
 
Hyr Bobygdsgården, nyrenoverad samlingslokal 
med nytt kök, storbildsprojektor och nya möbler! 
Att hyra en hel helg kostar som medlem 1 000 kr 
och för icke medlem 1 200 kr. Att hyra lokalen i 4 
timmar kostar 300 kr, oavsett om du är medlem eller 
ej. Bokning: Jerker och Lena 070-399 05 99, 070-
256 88 51, 0653-212 05. 
 
Hus ledigt för uthyrning i Glombo! 
Ca 90 kvm boyta, 4 r.o.k + biutrymmen,  
luftvärmepump,  200 m till Glombosjön. 
Kontakta Eva eller Erik 070-765 57 60 
ljungdahl.eva@gmail.com 
 

Per-Everts Nordsjö-sill 
 
Denna serverades på julbordet på seniorernas jul-
avslutning. 
 
God inläggning som även brukar vara omtyckt av 
personer som inte är så förtjusta i sill. 
 
2,5 askar matjessill i bitar 
5 msk hackad gul eller röd lök 
2,5 msk klippt dill 
5 msk ättiksprit 
5 msk olja 
1,25 dl strösocker 
2,5 dl krossade tomater 
1,25 tsk krossad kryddpeppar 
1,25 tsk krossad svartpeppar 
 
Blanda samman alla ingredienser och förvara svalt. 
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Hälsingebockens 

historia 

Erik Strömdahl i 
Glombo delar med sig av historien om 
Hälsingebocken vilken säkerligen många 
av oss inte kände till sen tidigare. 

Hälsingebocken blev under 1500-talet 
Hälsinglands landskapsvapen. Det finns en 
historia om hur Hälsingebocken blev vårt 
landskapsvapen.  

I slutet av 800-talet fanns en mäktig 
hövding som hette Fune. Han var i storlek 
och styrka den främste i hela 
Delsbobygden. Enligt den utsaga jag har 
hämtat min berättelse ur så var de tre 
skeppslag som reste söderut. De hade 
många strider med vikingar och 
sjökonungar, men till sist när de hade 
kommit genom Niarwa-sundet. (Gibraltar-
sundet) stötte de på en större grekisk 
flotta. Samtliga kämpar på 
Hälsingeskeppen var väl hemma i 
vapenbruk och prövade i många strider.  

Grekiska flottan seglade hårt på. På toppen 
av skeppsmasten kunde hälsingarna skåda 

deras märken som utgjordes av en på 
bakbenen stående bock. Bocken var en 
sinnebild av grekiska riket, men på samma 
gång en sinnebild av solen och starka 
kämpars bild. Det blev en häftig strid. 
Grekerna lade till på alla sidor för att äntra 
svenskarnas skepp, men förmådde inte att 
komma ombord på hälsingeskeppen. 
Manfallet blev så stort att grekerna fick 
dra sig ur striderna, men då äntrades de 
grekiska skeppen av hälsingar. En stor del 
av grekerna kastade sig i havet och de 
övriga nedgjordes.  

De grekiska skeppen plundrades först, 
varpå de sänktes, men märkena på masten 
tog hälsingarna med sig hem. När de 
senare blev kristna och hörde att i bibeln 
förkunnades att tre djur är ståtliga i skritt: 
lejonet, hästen och bocken, då kom det 
grekiska skeppsmärkena åter till heders 
och blev vårt provinsvapen. Och sägas må, 
att ett bättre provinsvapen kunde aldrig 
hälsingarna fått; ty det är en äkta bild av 
en äkta hälsing. 
Källa: www.stigshemsida.se 

BOBYGDAS VINTER-OS  

Favorit i repris! Lördag den 1 mars tävlar vi i vintergrenar!  

Dra ihop ett 4-mannalag, t. ex byalag eller kompislag och bestäm ert lagnamn samt lagledare. 
Anmälan senast söndag den 9 feb till Hans 070-758 36 05 eller Anna 070-340 63 62. Lagklädsel 

uppmuntras! Deltagaravgift 100kr/lag. Plats, tid m.m. meddelas i senare utskick. After-OS 
planeras på kvällen!  

Välkommen till en rolig vinterdag! 



Bobygda skolas resa till 

Junibacken i Stockholm 

Eleverna på Bobygda skola har under hösten 

arbetat med temat Astrid Lindgren. Vi har 

läst, lyssnat, skrivit, sett film, ritat och skapat 

kring Astrid och hennes sagofigurer. Temat 

kommer att avslutas med ”En kväll med 

Astrid Lindgren” på Bobygdsgården onsdag 

den 18/12 kl.18.00. Hoppas ni alla har 

möjlighet att komma och titta. 

Tidigt väcktes tanken att det skulle vara roligt 

att besöka Junibacken i Stockholm. Efter att 

vi fått ja från styrelsen, bokades buss och 

andra nödvändigheter. Tidigt på morgonen 

den 5 december satte vi oss förväntansfulla i 

dubbeldäckarbussen. Det enda orosmolnet vi 

hade var de varningar om ett snöoväder, som 

skulle komma in under kvällen/natten mot 

fredagen. Men då skulle vi ju redan vara 

hemma?  

Efter ett kort stopp i Tönnebro fortsatte vi ner 

mot Stockholm. Bussresan gick bra och det 

var mysigt att fika medhavd matsäck under 

turen. När vi kom fram till Junibacken, 

började vi med att åka Sagotåget. En tågbana 

igenom en värld av Astrids sagor. Fantastiskt 

uppbyggt och där Astrids röst guidade oss 

genom berättelserna. Efter resan serverades vi 

köttbullar och potatismos i restaurangen. 

Därefter var det fria aktiviter inne på 

Junibacken. Under dagen spelades det upp 

flera olika teatrar, man kunde leka i Pippis 

Villa-Villerkulla eller varför inte i Lasse 

Majas stad – Valleby?  

Eleverna i 4-6:an passade på att besöka 

skeppet Vasa, som låg granne med 

Junibacken. Klockan 15.30 var det dags för 

hemfärd och middag vid Hagsta. Efter allt 

lekande var det många som var sugna på 

något och när alla kommit in i bussen 

serverade Helen bananer till de som ville ha. 

Strax innan Uppsala började det snöa och ju 

närmare Hälsingland vi kom, desto mer tilltog 

det i styrka. Men vår busschaufför körde 

lugnt och säkert, och bara marginellt 

försenade kom vi hem till ett rikligt 

snöstormigt Bobygda/Delsbo. 

Vi i personalen vill passa på att skicka ett 

stort tack till alla som gjorde denna resa till 

ett härligt minne! Speciellt till er elever – ni 

skötte er exemplariskt hela resan! 

/Personalen på Bobygda skola genom Ann-

Sofie Englund 

 

Hälsning från Västanängens 

förskola 

Hej på er därhemma, här kommer en 
julhälsning från förskolan & fritids. Nu är 
julen snart här och vi vill tacka alla föräldrar 
och barn för en mycket härlig hösttermin. Vår 
kväll med julgröt fick bra uppslutning, det 
tackar vi verkligen för. Vi ser nu framemot en 
härlig vårtermin med mycket aktiviteter, lek 
och soliga dagar.  

God jul och gott nytt önskar vi på 

Västanängens förskola & fritids! 

Väg 708 Delsbo-Fredriksfors, 

Hudiksvalls kommun 

Nu börjar det att röra sig i ”väg-frågan”. Se 
Trafikverkets annons. Till berörda markägare 
skickas ett brev ut med samma information 
som i annonsen och dessutom biläggs en 
förteckning över alla kända sakägare. Själva 
arbetsplanen som är en till två pärmar med 
dokument finns på angivna platser. Digitalt 
material kommer finnas på Trafikverkets 
webb-sida. 

Annons från Vägverket: 

Utställningen omfattar arbetsplan med 
miljökonsekvensbeskrivning. Arbetsplanen 
innehåller förslag på ombyggnad av väg 708 
mellan Delsbo och Fredriksfors. Åtgärderna i 
planen medför även vattenverksamhet då 
Håknorrbobäcken samt ett antal tillflöden, till 
bland annat Loppån och Klubboån, berörs av 
trumbyten. 

Utställningstid: 2-31 januari 2014 

Plats: Handlingarna finns på Trafikverket, 
Norra Kungsgatan 1, Gävle. Hudiksvalls 
kommun, Plan– och Bygglovskontoret, Västra 
Tullgatan 6, Hudiksvall. Delsbo bibliotek, 
Finngatan 2D, Delsbo. Delar av handlingarna 
finns även på www.trafikverket.se/projekt, se 
Gävleborg. 

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit 
till Trafikverket, Ärendemottagningen, 
Region Mitt, Box 810, 781 28 Borlänge senast 
måndagen den 3 februari 2014. Under 
utställningstiden finns inkomna yttrande hos 
Trafikverket i Gävle. 

Delgivning: Arbetsplanen berör följande 
markavvattningsföretag och samfälligheter 
med outredda delägarkretsar: Östra Tolbo m fl 
df1922, Svedja df1937, Nyåkersdikningen 
df1935, Norrbergstjärn sf1919, Glombosjön 
in– och utlopp, 1987-03-02 Klubboån, 
Delsbosockens st skifteslag, samfällighet 
Glombosjön akt 21-DEL-241, Samfällighet 

lertag, akt 21-DEL-203,204 för Kjällberg, 
Loppet, Nyåker och Vittarfbyar samt 
samhällighet tvättplats, akt 21-DEL-500. 
Trafikverket informerar om utställningen 
genom annons. 

Mer information: Håkan Åberg, projektledare, 

telefon 010-123 73 88 

 


