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Astrid Nilsson
Upplands Väsby

9 år den 4 september
Grattiskramar från farmor 

och farfar i Nybo

VI RYMDE!

Emma Bagge
och Daniel Ljung
28/8-11 Grytsbergs säteri

Alva Hogdin
Färila

6 år den 4 september
Kramar från farmor, 

farfar, mom-mom, Frida, 
Erik och Nils

Alva Hogdin
Färila

6 år den 4 september
Grattis vår härliga Alva 
från mamma, pappa och 

Edvin

Nova Sundberg
Ämbarbo

4 år den 1 september
Massa grattiskramar 

önskar mamma, pappa 
och storebror Rock

Lucas Hansson
Ljusdal

1 år den 2 september
Grattiskramar från 

Linnea, Elin, moster, 
Peter, mormor och 

morfar.

Max
Ljusdal

1 år den 3 september
Grattiskramar våran lille 

prins från mamma och 
pappa.

Tommy B & Tommy P ”JBK” 
för all otrolig ork och energi 
ni ger oss tjejer. Nu 3e året 
i rad för Champ o hoj och 
återigen succé trots en riktigt 
tuff  helg med mkt jobbigt 
påhitt o. lite hat blickar! =)
Nöjda ”krigarbrudar”!

Max
Ljusdal

1 år den 3/9
Grattis önskar farmor och 

farfar.

Olle Persson
Kramsta, Järvsö

2 år den 4/9
Grattis älskling önskar 
Ida, mamma och pappa

Grattis

Vigsel Dagens ros

Begravningar

Ingegerd Edlund, Letsbo 
och Ljusdal, har avlidit i en 
ålder av 77 år.

Hon föddes på ”Sub-
bach” i Bricka, Bjuråker, 
mitt i en skara av sex sys-
kon, två pojkar och fyra 
flickor. 

Hon tillhörde den första 
årgången som fick sju års 
grundskola i Bjuråker, men 
efter det, i 13-årsåldern bör-
jade hon arbeta som piga. 
Bland annat kom hon till 
direktör Sundblad vid Ig-
gesunds bruk och där bod-
de och jobbade hon i ett an-
tal år.

I början av 1950-ta-
let träffade hon Erik Ed-
lund, också han från Bjur-
åker, och de gifte sig och 
fick barn. I samband med 
det fick Erik jobb i Gäv-
le och familjen flyttade till 
Gårdskär, där ytterligare 
två barn kom till världen. 
Från början var det kna-
pert för den växande famil-
jen, men Ingegerd använ-
de sina kunskaper från pig- 
tiden och hushållade på 
bästa sätt.

I början av 1960-talet fick 
Erik jobb i Ljusdal, och fa-
miljen flyttade upp, och 
fick på så sätt närmare till 
hemtrakterna. De första 
åren i Ljusdal bodde de på 

olika ställen, men 1965 fick 
Ingegerd uppleva lyckan av 
att flytta in i de då nästan 
nybyggda Marmakåkarna i 
Letsbo. 

För henne var det en 
lycka att få ha ett hem med 
värme, elspis, badkar och 
andra bekvämligheter. Där 
blev familjen sedan kvar 
och Ingegerd jobbade lite 
extra som hemsamarit och 
affärsbiträde. 

Men så fick hon anställ-
ning som kontorist på för-
rådet i Loster och genom 
det kom hon att få gå kur-
ser, resa i Sverige, lära sig 
data och mycket annat. 
Hon trivdes så bra att hon 
inte var borta en enda dag 
från jobbet, där hon stan-
nade fram till personalned-
dragningarna kom, i sam-
band med att hon uppnått 
pensionsåldern.

Ingegerd var en väldigt 
släktkär person, hon blev 
lite av länken mellan sys-
konen och ordnade många 
släktträffar. Hon handar-
betade mycket, målade och 
höll på med näverslöjd. 
Tillsammans med Erik en-
gagerade hon sig i Letsbo 
Folkets hus-förening och 
deltog med liv och lust i ar-
rangemangen kring dan-
serna där.

Annars var hon en gan-
ska tillbakadragen och öd-
mjuk person, men hade 
ändå väldigt lätt att få kon-
takt med nya människor. 
Dessutom var hon väldigt 
noga med att hålla kontak-
ten med barnen, att stötta 
och hjälpa när de behövde.

På nyårsdagen 2005 blev 
Ingegerd änka, och det blev 
ett svårt slag för henne. 
Trots det bodde hon kvar i 
Letsbo ytterligare några år, 
innan hon för ett par år se-
dan kom till Furugården i 
Los. 

Det sista året bodde hon 
på Gullvivan i Ljusdal.

Hennes närmaste anhö-
riga är de tre barnen, Kjell-
Åke, Carina och Lars-Erik, 
barnbarnen och så barn-
barnsbarnet Tuva i Fjäll-
näs.

DöDsfall

Ingegerd Edlund, Ljusdal I Ramsjö kyrka hölls på 
fredagen begravnings-
gudstjänst för Folke Jons-
son, Ramsjö, som avlidit 
i en ålder av 85 år. Offici-
ant var komminister Mag-
nus Boäng. För sorgemu-
sik på orgel svarade förre 
domkyrkoorganisten Rolf 
Ericzon. Efter avsked för 
kremering av stoftet hölls 
minnesstund i försam-
lingshemmet. 

I Ramsjö kyrka hölls på 
fredagen begravnings-
gudstjänst för Alf Erik 
Gustafsson, Ramsjö, som 
avlidit i en ålder av 70 år. 
Officiant var komminister 
Magnus Boäng. För sor-
gemusik på orgel svarade 
förre domkyrkoorganist 
Rolf Ericzon. Efter grav-
sättning på Skogskyrko-
gården hölls minnesstund 
i hemmet.
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SLÄKT & VÄNNER

1 000 medlemmar gör Järvsö störst
FLurEn/undErsvIk
Hembygdsrörelsen är 
navet i kulturlivet, sa 
Hälsingekretsens ordfö-
rande Jan-Eric Berger, 
Trönö när han öppnade 
den 87 årsstämman i Un-
dersvik för en tid sedan.

Hälsinglands hembygds-
krets omfattar 48 hem-
bygdsföreningar och har 
11 758 medlemmar. 

I Söderhamnsområdet 
finns det sju hembygdsför-
eningar som tillsammans 
har cirka 1 750 medlemmar. 
Den största av dem är Mo 
med cirka 450 medlemmar.

I landskapet är det Järv-
sö hembygdsförening, med 
sina 1 039 medlemmar, som 
är den största. 

Sören Görgård, Järvsö, 
valdes in som ny i styrel-
sen efter Maria Gahn, Sö-
derhamn. Jan-Eric Berger, 
Trönö, omvaldes som ord-
förande.

Katrin Wådell, Fluren/Un-
dersvik, berättade om hur 
Undersviks hembygdsgård 
kommit till. Verksamhe-
ten har det senaste åren 
växt i omfattning. Arkeo-
log Roland Hansers, Vall-
sta, kåserade bland annat 
om hembygdrörelsen och 
musiken. 

Efter inledningen i Un-
dersvik förflyttade sig alla 
till den gamla finnbyn Flu-
ren, där Tor Wådell berät-
tade dess historia och om 
hur man försökt bevara 
den. 

Efter årsmötesförhand-
lingarna, studiebesök och 
kulturarrangemang kåsera-
de hedersordföranden Börje 
Björklund, Järvsö, om byg-
den och dåtidens kvällsvard. 
Jan-Eric Berger berättade 
att årsboken Hälsingerunor 
kommer ut i slutet av no-
vember och att den innehål-
ler ett 20-tal intressanta ar-
tiklar, bland annat om Sven 
Gillsäter, Njutånger, och 
Jan Johansson, Söderhamn. 
Hälsingerunor kommer att 

kunna fira 90 år i höst.
Styrelsen fick följande 

utseende:
Börje Björklund, Järvsö, 

hedersordförande, Jan-Er-
ic Berger, kretsordföran-
de, Örjan Tjärnström, Ils-
bo, Ove Norberg, Ljusdal, 
Tage Bomark, Edsbyn, Ka-
rin Eriksson, Delsbo, Lars 
Nylander, Harmånger, 
Lennart Ersson, Hudiks-
vall, Lars Holger Röstlund, 
Bollnäs, Sören Görgård, 
Järvsö, Östen Östman, Häl-

singtuna, Katarina Wådell, 
Fluren/Undersvik, Marga-
reta Malm, Segersta, Olle 
Andersson, Hanebo, Kjell 
Grönberg, Delsbo, Per Er-
iksson, Järvsö och Marga-
reta Hägg, Söderala.

Revisorer: Torbjörn Bo-
dare, Njutånger, Stig Sund, 
Enånger samt Karl-Arne 
Zeider, Bjuråker.

Valberedning: Lennart 
Fälldin, Ljusdal, Gunvor 
Björken, Stråtjära och Nils 
Grundström, Forsa.

Ordföranden i Hälsinglands hembygdskrets Jan-Eric Berger, Trönö, till vänster, 
tillsammans med värdföreningens Katarina Wådell, Fluren/Undersvik, hedersord-
föranden Börje Björklund, Järvsö, och nyvalde styrelseledamoten Sören Görgård, 
Järvsö, vid ett av de nyrenoverade husen i Fluren.


