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Ordförande har ordet
Vi har haft en väldigt torr och varm sommar som också har avspeglat sig i
besöksantalet i sommarcaféet. Som vanligt har vi haft hjälp av skolungdomar i sex
veckor, mycket duktiga ungdomar. Första perioden var det Pernilla Lindmark,
Andrea Kågström boende i byn och Jonatan Häggbom Holmlund Ersmarksbodarna.
Andra perioden var det Olivia Boström och Emelie Stenvall från byn samt Niklas
Lundgren från Ostvik. Vi har också haft hjälp av många daglediga. Ingen nämnd och
ingen glömd, men Byaföreningen är dem stort tack skyldig. Utan denna hjälp skulle
det vara svårt att hålla igång caféet. Vi har också genom bidrag från
arbetsförmedlingen kunnat ha Inger Nyström anställd under sex veckor vilket har
lättat på bördan för daglediga.
Sågens Dag med Hemvändardag blev i våra ögon sett en höjdare. Även då vackert
väder. Mycket folk och god kommers. Vi siktade på att kunna tillgodose en större
målgrupp, både yngre och äldre, vilket vi tror att vi lyckades med.
Efter Sågens dag hade vi det största åtagande som vi någonsin haft. Vi utspisade
under tre kvällar ca 350 personer på 3 fiskar och 5 bröd. Riktigt så illa var det inte,
ungdomarna från AIK:s hockeyskola fiskade upp maten och vi grillade och serverade
maten med hjälp av kocken Åke Lithén. Allt fungerade bra, förutom vädret sista
kvällen, då fick vi flytta in i tältet med grillar och allt. Trångt blev det, men det gick
ändå bra.
Mikaelihelgen blir en mycket intressant helg i Drängsmark. Då ska föreningarna i
byn tillsammans med Skefo och museet lyfta Drängsmarks historia till ytan. Alla är
välkomna att närvara utan entré och med möjlighet att köpa fika och sopplunch.
Många intressanta människor kommer att framträda och berätta om olika områden i
vår historia. För er som inte vet så är Mikaeli sista helgen i september. När
programmet är spikat ska vi sätta in det på hemsidan och spika upp på anslagstavlan.
Vi har i början på sommaren haft ett par möten där vi har som mål att inleda ett
samarbete mellan byaföreningarna i Frostkåge, Ostvik, Östanbäck och Solviks
folkhögskola. Sen får vi väl se hur det blir och hur långt det bär.
P-O Wikström

Musikunderhållning på Folkan för Världens barn
Måndag den 17 oktober kl. 19.00 blir det konsert med elever från
Skellefteå musikskola på Drängsmarks Folkets Hus.
Försäljning av fika och lotterier där behållningen går till Världens barn.
Arrangörer är Rädda barnen, Skellefteå musikskola, Drängsmarks
byaförening.
Gratis inträde, men köp gärna mycket fika och många lotter med tanke
på Världens barn.

Folkets hus informerar
Oktober:

Pubkväll med Livemusik, mer info kommer
Bussresa till IKEA, Haparanda 30/10

Du vet väl…
 … att du får hyra Folkets Hus i Drängsmark. Alla dagar om året, alla tider
på dygnet.
 … att du kan hyra del av lokalen – eller hela huset. Lokalen är godkänd för
360 personer.
 … att lokalen är till för alla. Barnkalas, LAN-party, bastu, mässa eller
bröllop.
 … att det finns möjlighet att hyra projektor av oss.
 … att det finns bord/stolar och porslin för 150 personer.
 … att vi har nyrenoverat stora delar av lokalen.
 … att vi behöver dina idéer för att utvecklas. Hör av dig.
På vår hemsida www.freewebs.com/folkan hittar du kommande arrangemang,
priser och info. Välkommen till Folkets Hus i Drängsmark
Anders Eriksson, ordf.

Drängsmark Centrum Ekonomiska förening informerar
Beträffande våra planer på anpassning och viss ombyggnad av fd konsumbutiken för en
intresserad tilltänkt entreprenör så har centrumföreningen tillsammans med byaföreningen
under lång tid arbetat för att få bidrag till detta via Trekom Leader. Efter otaliga möten
och bidragsskrivelser på ansökan om Bidrag med EU-medel från Trekom Leader fick vi
tyvärr avslag med motiveringen att: ”Beslutsgruppen anser att projektet inte kan
prioriteras vid fördelning av medel för att genomföra Trekom Leaders lokala
utvecklingsstrategi”. Ett något oväntat besked med tanke på att man inom beslutsgruppen
i högsta grad varit uppdaterad och positiva till vårt projekt. Vi ger oss inte med detta, utan
arbetet med att göra Centrumhuset till en mötesplats med servicepunkter, mat, dryck och
någon form av kioskbutik fortsätter. Vi har under augusti månad haft ett möte med
entreprenören som fortsatt är väldigt intresserad av lokalen för sin verksamhet. Vi håller
nu på som bäst med att ta fram nytt underlag för dom åtgärder som måste göras i
fastigheten för att uppfylla kraven för tilltänkt verksamhet samt undersöka vilka bidrag
som vi kan åtnjuta för detta. Fram till att vi skall påbörja ombyggnationerna så kommer vi
att fortsätta med aktiviteter i Centrumhuset. From torsdagen den 15 sept. har vi Loppis &
Café öppet, torsdagar kl.14.00 - 20.00 samt söndagar kl.12.00 - 16.00. Ytterligare
aktiviteter kan förekomma, håll koll på anslagen vid centrumhuset! Välkomna!
Upprustning och iordningställande av lokal i källaren för dusch & tvättmaskin till
hyresgäst i enrummaren har tyvärr tagit längre tid än planerat men kommer att vara klart
nu i september. Jag vill passa på att tacka alla ni som har deltagit och gjort detta möjligt.
Bränsleförsäljningen fortsätter att öka, under perioden april t.o.m. juli hamnade vi på ett
snitt av 60 kubik /månad! Mycket glädjande. TACK ALLA NI SOM TANKAR!
Reservera söndagen den 20 november då firar vi Skelleftebränslens 2-åriga närvaro i byn
med öppethållande och aktiviteter runt macken.
Styrelsen i Drängsmark Centrum Ek. förening/ Kenth Norgren

Drängsmarks byaförenings styrelse 2011
Ordförande P-O Wikström, tfn 72 73 20, vice ordförande Kjell Andersson,
72 71 85, sekreterare Jeanette Jonsson, 72 72 44, kassör Lena Ålstig, 72 70 83, Robert Viklund,
560 27, Anneli Markström, 72 72 17, Ulrika Karlsson, 72 70 95, suppleanter Sven-Erik Öman,
073 - 091 32 42, Ingemar Lundström, 070 – 322 20 25, Anders Isaksson, 890 93 och Sören
Larsson, 070-244 53 08.

He var ’n kar frå Schelet, ’n stockholmar, åsse ain frå Afrika som sååt deri
ventrumme oppa BB å vänte å voor no brano nervös.
Då läkarn kom einn se seg ’n: ”Tre barn har fötts och alla är friska. Men det har skett
ett litet missöde. Vi har blandat ihop barnen och vill därför be och få hjälp att
identifiera vilket barn som är vems.”
Scheletkarn han djeck fram först. Der lååg trej barn, tjwåå wiit å aitt schwaart. Han
peka djenast oppa schwårtbårne å saa: ”Hedderna he jer bårne wore!”
Men bå läkarn å denader tjwåern ruve eint tro oppå ’n. Läkarn – som förståss
fortschätte att prata finnt – seg ått om: ” Med all respekt, men är det inte större chans
att just det barnet tillhör pappan från Afrika?”
”Jåå” schwåra Scheletkarn, ”no kan he heenn, men åtmeinstorne aitt å den ader barna
jer Stockholmar, å si den risken tag I eint!”
Lennart J. Lundqvist

Bakom redaktörens pannben …
Hur väl känner ni er hemby Drängsmark? De lokalhistoriska dagarna 30/9 – 2/10
kommer inte att göra er till fullfjädrade historiker, men gott och väl lite mer insatta i
en bygd väl värd att älska. Bara att få möjligheten att besöka Ingrid och Hans
Janssons välbevarade Carlgård under byavandringen måste vara fullt jämförbart med
att få skjuta en 20-taggare eller att hitta en koloni med kantareller. Under dessa dagar
kommer ni också att få möjligheten att köpa specialnumret av Skelleftebygden som
har Drängsmark som huvudtema (pris 50: -). Sopplunch på Folkan, fika på Folkan
och bönhuset. Ingen ska gå med kurrande mage. Efter söndagens gudstjänst kommer
David Lundqvist att vända ut och in på släkten Lundqvist. Nästan i alla fall. Och så
mycket mer. Läs programmet och plocka guldkorn. Proffsfilmen om Ångsågen
behöver väl inte nämnas för dit blir det säkert rusning ändå.
Vet ni varför Drängsmarkarna har så långa armar? Om inte passa på att fråga Holger
Lundgren på lokalhistoriska dagarna så får ni en variant av sanningen.
Den 17 oktober är det gala på Folkan för Världens barn. Ta på ”spenderbyxorna” och
ta med vänner och bekanta till en musikalisk upplevelse.
Hälsningar n Melker

Lokalhistoriska dagar i Drängsmark
Fredag 30/9

Drängsmarks Folkets Hus
18.00 P-G Persson hälsar alla välkomna.
Holger Lundgren läser Ruben Sjöstedts dikt.
”Drängsmark från äldsta tid till laga skifte”. Ulf Lundström, Ske-å
museum.
18.45 ”Glimtar från förra sekelskiftet”, frågor och diskussioner. Holger
Lundgren.
19.30 Kvällsfika i Folkets Hus. Tillfälle att bese utställningar och bokbord.
20.10 Film om Drängsmark/Drängsmarkare av Torsten Bovin.
20.30 ”Lindmarkarna – makthavare i stort och smått”. Ove Wallmark, P-G
Persson och Martha Hellgren berättar historia och anekdoter om
släkten som lämnade tydliga spår efter sig.
(Informationen är en bra grund att ha med sig till lördagens
byavandring.)

Lördag 1/10

Samling vid Bönhuset
10.00 ”Guidad byavandring”. Bönhuset (Holger
Lundgren), Schillmarkska minnesmärket
(Guy Nordström), Nils-Erik Anderssons gård
(Ove Wallmark), Carlgård (Hans Jansson), Ångsågen (P-G Persson och
P-O Wikström).
12.00 Sopplunch i Folkets hus. Bokbord, utställningar, …
13.00 ”Glimtar från idrottsrörelsen i Drängsmark”. David Lundqvist och
Melker Johnsson.
13.45 ”Att rädda gamla foton och ge dem nytt liv”. Jan Fredman,
Skelleftebygdens Släktforskare.
14.15 ”Fynd i arkiven” Gunilla Wikström och Lars Marklund.
Till Bönhuset för fortsättning av dagen
15.00 Eftermiddagsfika i Bönhuset.
15.30 ”Glimtar från skola och bönhus”. Gertrud Sjöquist, David Lundqvist, Lars
Jonsson, Holger Lundgren, …
16.15 ”Ångsågen – en av Drängsmarks pärlor”. Bengt Spade och René
Sjöstrand visar film.
Ca 17.30 slut för dagen.

Söndag 2 oktober

Bönhuset
11.00 Söndagsgudstjänst, Robert Koss, skönsång av Veronica Stålberg,
kyrkkaffe med berättande om Lundqvistsläkten av David Lundqvist som
också samtalar med Ellen Lundqvist.

Välkomna! Fri entré
Bönhusföreningen, Byaföreningen, Byamännen, Folkets hus-föreningen,
Folkrörelsearkivet, Företagsarkivet, Vuxenskolan, Sensus, SKEFO, Drängsmarks IF,
Skellefteå museum, Byske församling

