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Kompisarna Emin och Engla på väg till kyrkis i Iggesund.

Stig Sundin lämnar
sitt uppdrag i
församlingen

Barbro Andersson
berättar om sina 59
år i kyrkokören

Så firar vi Jul och
nyår i våra kyrkor

Sidan 2

Sidan 4

Sidan 12

God Jul och Gott Nytt År

Mitt i höstmörkret kommer följande text från
församlingens diakon Ann-Kristin Källström.

Lärdomar av att misslyckas
Ett misslyckande betyder inte
att jag är en förlorare det betyder att jag inte har lyckats än.
Ett misslyckande betyder inte
att jag ingenting har åstadkommit det betyder att jag har lärt mig något.
Ett misslyckande betyder inte
att jag har varit dåraktig det betyder att jag vågade försöka.
Ett misslyckande betyder inte
att jag saknar förmåga det betyder att jag måste göra
något annorlunda.
Ett misslyckande betyder inte
att jag är värdelös det betyder att jag inte är perfekt.
Ett misslyckande betyder inte
att jag slösat bort mitt liv det betyder att jag har en bra
anledning att börja om.
Ett misslyckande betyder inte
att jag aldrig mer kommer att lyckas det betyder att jag behöver öva mer.

Stig Sundin

Foto Ingela Fahlberg Kilarne

En gigant inom
kyrkliga förtroendeuppdrag lämnar
arenan på grund av
försämrad hörsel
Stig Sundin har alltid funnits i den kyrkliga beslutsapparaten i Enånger och Njutånger. Det känns så i
alla fall men det är klart han måste ha börjat någon
gång. Han fanns i kyrkorådet när Mats Sandström
kom till Enånger som kyrkoherde 1989 och han
fanns förstås när vi blev en församling 2006.
Det har varit tryggt att ha Stig i arbetsutskott
(AU) och kyrkoråd i den turbulenta period vi haft
bakom oss. Jag tänker på pastoratsregleringen när
Enånger och Njutånger blev ett pastorat och efter
några år slogs ihop ytterligare till en församling. Jag
tänker på alla hussvampssaneringar och bergvärmeinstallationer, alla renoveringar och anställningsintervjuer. Alltid påläst, kunnig, intresserad och
godhjärtad, det är Stig Sundin i ett nötskal för mig!
Många svåra personal-, verksamhets- och fastighetsfrågor har vi stött och blött på altanen i Sätra
eller på mitt arbetsrum på församlingsexpeditionen
genom åren. Med hjärta och hjärna har han fattat
ibland lätta men ofta komplicerade och oerhört svåra beslut som fört Enånger-Njutångers församling
framåt till det vi är idag.
Tack Stig för din tjänst för Gud och människor
i vår bygd! Hoppas du fortsätter ditt engagemang
trots att du hoppar av som förtroendevald. Församlingen behöver din erfarenhet och din kompetens!
Pär Stenberg
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INSIDAN
Vad säjer då Bibeln om framtiden? Den bästa källan
är Jesus och hans förutsägelser. Tyvärr, så ger han
inte så positiva tankar om världens framtid. Han
säger: ”Folk ska resa sig mot folk och rike mot
rike. Det blir jordskalv på den ena platsen efter den
andra och det blir hungersnöd”. Mark 13:8.
Vi kan se i världshistorien
att Jesus fick rätt och vi
ser att fortfarande kan
människor inte hålla fred
med varandra. Men hur illa det kommer att bli i
framtiden kan vi inte veta och det finns också goda
krafter hos människan som skapar ordning och ett
samhälle där vi samarbetar. En gång så kommer allt
det som vi är vana med att förändras. Jesus säger:
”Men i de dagarna, efter all denna nöd, skall solen
förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna
skall falla från skyn och himlens makter skakas. Då
skall man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet”. Mark 13:24-26.
Ja, en stor förändring kommer att ske. Kan vi
veta när? Jesus säger: ”Dagen och timmen känner
ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens Sonen,
ingen utom Fadern. Se till att ni håller er vakna, ni
vet inte när tiden är inne”. Mark 13:32. I den kristna trosbekännelsen säjer vi om Jesus ”igenkommande att döma levande och döda”. Att tro på Jesu
återkomst och vara förberedd på den är en del
av det kristna livet. Men fram till dess har vi
vår tid på jorden och att göra det bästa av den.
I samband med 1:a Advent så står vi nu
inför ett nytt kyrkoår, ett nådens år. Vad det
kommer att innehålla vet vi inte heller helt och
hållet, men även detta år får vi dela med den
osynlige Herren, i vardagen, i gudstjänster på
söndagar och större högtider. Jesus sade om
sig själv: ”Jag är A och O, början och slutet.
Jag är med er alla dagar intill tidens ände”.
Mats Sandström

Ingen av oss kommer ifrån tidens gång. Alltifrån
vår födsel så tickar tiden på. Vi har fått förmågan
att mäta tiden och dela in den i längre eller kortare
perioder, alltifrån årmiljarder till tusendelar av en
sekund. Ändå kan vi inte förändra tiden och dess
gång. Det är bara att följa med. Men vi delar in tiden i det som har varit, det som
är nu och det som ska komma.
I bästa fall kommer vi ihåg det
som har hänt och med dagens
kameror och apparater för ljudinspelning så kan vi
registrera det som händer för att upprepa det senare.
Nuet är ju en punkt som förflyttar sig i tiden, och
vi kan se nuet som en vagn som vi åker med i. Om
dåtiden och nutiden är kända för oss, så vet vi desto
mindre om framtiden, ja egentligen vet vi inget alls.
Ändå kan vi vara medvetna om den.
Vad tänker vi då om framtiden? Är den mörk
eller är den ljus? Svaret är olika beroende på vem
man frågar. Mycket kan spela in, det kan bero på
hur man har haft det, hur man lever nu. Vi kan
fundera över vår personliga framtid eller världens
framtid. Det är mycket som vi planerar och tänker
att det ska ske längre fram i tiden. För det mesta
blir det verkligen så, men vi råder inte över allt. Vi
måste hela tiden leva med osäkerheten om hur det
ska bli.

Foto Mats Sandström

Om framtiden

Vad finns bortom horisonten? Med tanke på den okända framtiden.
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Ingen har varit med i kören längre än Barbro Andersson – nu slutar hon efter 59 år

Barbro Andersson 2:a från vänster längst fram. Bild från församlingens Vårton i Iggesunds kyrka, maj 2011

Barbro har sjungit i kyrkokören från 1955
Text & foto Rune Brolin

Njutånger - Iggesunds kyrkokör tappar nu en av sina säkra sopranstämmor, Barbro Andersson, som lämnar
kören efter att ha varit med sen 1955.
Att tilhöra samma kör i så många år
måste vara mycket ovanligt. För Barbro har det varit helt naturligt.
– Jag har alltid sjungit i kör, berättar hon. Under skoltiden sjöng jag i
en flickkör, sen blev det läroverket
och deras kör. När jag var18 år blev
jag medlem i Iggesunds kyrkokör
och där har jag varit kvar även om
kören sedan ett antal år tillbaka heter
Njutånger - Iggesunds kyrkokör.
När Barbro började körsjungandet
var Rudolf Lövgren körledare. Han
efterträddes så småningom av Rolf
Stenholm som hade ambitionen att
låta kören ta sig an lite större utmaningar. Det resulterade i att kören
bland annat framförde Johannespas4

sionen av Bach, som är ett stort och
krävande körverk. Sedan Rune Broberg tillträtt som körledare framförde
kören bland annat den lyriska sviten
Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson/
Hjalmar Gullberg.
Under den långa tid som Barbro
varit aktiv i kören har körledarna
kommit och gått, Karin Norin, Roland
Lundqvist, Sonja Kroon Björgyll och
nu, sedan några år tillbaka Mats Hylander. Med Mats har också musikalerna kommit in i bilden, (se sid 6-7),
det är lite speciellt och mycket roligt.
– Under åren som gått har vi också gjort en del resor och bland annat
några gånger åkt till Stockholm där vi
har gjort opera- och musikalbesök.
– Det har varit fantastiskt roligt att
vara med i kyrkokören, att sjunga har
varit och är mitt liv, säger Barbro.
Inom kören har vi en mycket stark

gemenskap, vi trivs tillsammans och
är vänner för livet. Jag kommer att
sakna dem och säkert kommer det
också att kännas lite konstigt att inte
gå på körövning varje vecka. Men
riktigt slut är det inte, jag kommer att
sjunga i kören under julhelgen.

Barbro Andersson

Alices spalt...
om framtiden

Härligt, nu är hösten här med klar,
sval luft och underbara dofter! Ta
vara på den för mycket snart är vintern här med minusgrader, snö, kalla
tassar och rimfrost i mustaschen.
Förhoppningsvis kommer inte
snön förrän jag avslutat mitt uppdrag
tillsammans med kyrkoingenjören
från Uppsala stift, Björn Björck,
uppe i Nianfors. Skrev ju om att jag
inspekterat grunden till Nianfors
kyrka, olovandes, i förra numret.
Min kompis ”Björcken” läste det, blev
gripen och skrev ett personligt brev
till mig och lovade att komma upp
till Nian för att tillsammans med MIG
(!), som han ansåg vara expert pga
av min känsliga nos, göra en grundligare undersökning av kyrkan den 11
november. Då vill jag ha snöfritt och
matsäck med korv och dryck till oss
båda!
Så ser min närmsta framtid ut men
husse vill att jag ska se lite längre än
så säger han. Okey då!: - Ja sen så

fyller jag ju två år i december och då
ska min fästman Sture och jag röja
för fullt, men sen måste jag försöka
varva ner och leva upp till mina två
år menar husse. Få se hur det blir
med den saken! Blir ju snart menlös
på det här viset!

behandling med näringslösning via
dropp och medicin med mig hem
samt order om en veckas konvalescens. Fantastiskt! Det är min
framtidsönskan att ni människor får
minst lika mycket utrymme och vård
som vi djur!

Framtidsönskan

Framtidstro

Det har gått upp för min Taxrusselhjärna att vi fått en ny regering, vadå
hallå! Var det nåt fel på den förra?
Inte vet jag om det var förra regeringens eller den förförras, eller de
styrande i just Hudikvalls kommuns
fel men nåt fel är det, skyller inte
på någon. Vadå fel, säger husse och
tittar upp från sin läsning från någon
av (de tråkiga) kyrkofäderna. Jo, jag
menar att vården av sjuka människor
inte är bra. Vi hundar har mycket
bättre vård än vad ni har, visserligen
kostar det en liten slant för oss varje
gång vi måste in till kliniken, men det
gör det ju för er också, även om det
inte syns så mycket direkt. Ni betalar
ju skatt till både stat, kommun och
landsting, så visst har ni betalat för
att få rätt och bra vård och i rimlig
tid!
I somras när det var som varmast
drabbades jag av uttorkning när vi
var ute och seglade. Hade druckit lite
för mycket havsvatten också. Trodde
jag skulle dö, det trodde husse också
och for i land för att med hjälp av
Stures husse köra oss till en veterinär.
Det var söndag, alla kliniker stängda
men jordbruksverket hade jour och
skickade ut en doktor på 15 minuters
varsel. Bara för mig! Fick en timmes

Jag tror på framtiden! Det är grundbulten i min taxrusselhjärna! Framtiden blir bra men det är vi som måste
skapa den, vi kan inte lämna över det
jobbet till någon annan! Vi måste
och ska våga morra till ibland, slicka
ibland men alltid vara insatta i vad
som sker både här i vår närmiljö och
där ute i vida världen. Sture och jag
har planer för framtiden, det måste man ha! Det är en framtid för
nya generationer med nya möjligheter och en helad värld för både
människor och djur.
Eftersom både Sture och jag brukar promenera runt S:ta Maria har vi
sett att de som firar mässa, har dop,
vigsel eller begravningsgudstjänst
inte har möjlighet till någon vettig
lokal att äta eller fika i efteråt. Så vår
framtidstro och vårt hopp är att vi
inom en snar framtid kan bygga en
häftig utbyggnad med mycket glas på
den södra sidan av vår vackra Mariakyrka. Det tror vi på! Husse bara
hummar! Positivt tänkande chefen,
det blir inte så dyrt! Investering för
framtiden vet du!
Bästa hälsningar från en höstrusig
Alice Kristina Russ Stenberg.

Handarbetsresan till Undersvik
Oktober är den månad vi alla i handarbetscaféet
längtar efter. Då reser vi till den årliga handarbetsutställningen i Undersvik. Vi ägnar en hel
dag till att låta oss inspireras av andras arbete
och kunnande. Vi får njuta av den underbara
miljön som Undersvik erbjuder och även den
mycket goda maten som alltid finns där. Fullmatade med idéer åker vi sedan vidare till Kilafors Garntjänst. Där vet vi precis vad vi skall
handla. Men det blir alltid lite mer i korgen för
det finns ju så mycket vackra garner.
Nästa gång vi åker blir oktober 2015. Då kan
du också följa med! Det kostar endast 170 kr
och då ingår bussresa och fika och lunch och
glädjen att uppleva mycket vackert.
Text & foto Ann-Kristin Källström, diakon

Lahja Persson som är gammal trogen handarbetscafévän tillsammans
med våra nya medlemmar Alem, Brenda, Afraa och Hiwet.
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Konfirmandläger i Harsa
Helgen 25-26 oktober var vi, 21 konfirmander, tre
faddrar och fyra ledare på höstläger i Harsa.
Temat för helgen var Skapelsen och vi tog upp vad
Bibeln berättar om den och hur vi använder oss av den
på både gott och ont.

Konfirmanderna fick illustrera skapelsedagarna. Här
är det Elvira Holmberg och Melinda Tjernlund som
ritar dag 6.

Vi övade sånger under ledning av Andreas Holmberg.
Sångerna sjunger vi under andakterna, vid konfirmandträffarna på veckorna.
Foto Mats Sandström

Julklappsloppis
församlingsgården Iggesund
I samband med julskyltningen i
Iggesund den 2:a advent 7/12 har
vi en loppis där du kan passa på att
fynda billiga julklappar.

Öppet kl 13-16
Vi bjuder på glögg och pepparkakor

Varmt Välkomna!
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”Syndafallets
förbannelser”

- en allvarlig musikalisk komedi
Tittar vi på naturens skönhet
och uppbyggnad så utbrister vi snart: ”Vår värld är
fantastisk!”
Ändå vill jag säga att världen är långt ifrån fullkomlig;
här finns mycket elände.
Bibeln tar upp detta i de
allra första kapitlen. Först
skapar Gud en perfekt värld.
Sedan gör människan ett
uppror i det att hon inte vill
ha Gud till Gud. (Så är det
fortfarande; människan vill
bestämma själv om rätt och
fel, inte blanda in en högre
makt.)
Jag menar att Gud är en
gentleman. Eftersom vi inte
vill ha Honom så lämnar
Han oss. Detta kallas för
syndafallet. Världen är inte
längre i harmoni, vi märker
istället av förbannelser i
olika former: det finns krig
och svält mm. Jag vill inte
förringa sådant - tvärt om
- men vi svenskar har svårt
att riktigt ta till oss det. Vi
läser om krig, vi läser om
svält, men vi har själva inte
upplevt detta. När jag skrev
manus till denna musikal
ville jag ta fram några av
världens disharmonier, men
fokusera på sådana som vi
själva upplever.
Människan har lätt för
att oroa sig och relationsproblem är vanliga. Fysiska

sjukdomar och död finns i
vår absoluta närhet. Detta
gestaltades i de olika musikalscenerna. Men varför
skrev jag en musikal om
detta? Jo, för att Gud erbjudit
oss en räddning från detta
då Han sände Jesus till oss.
Och det är nu det blir riktigt
spännande...
Förut fanns oroliga
själar, men efter Jesus har
ju människans oro fortsatt!
Förut fanns sjukdomar, men
efter Jesus så fortsätter vi att
vara sjuka! Blev det någon
skillnad egentligen?
I vår kultur kan vi spekulera och fundera om Gud.
Vi kanske till och med
säger att vi är sökare, men
vill vi hitta Honom? Det är
fint att söka, men inte lika
fint att ha hittat svaret. Jesus
talar om att vi inte bara ska
knacka på dörren, utan bulta
– och då ska vi finna Honom.
Människor runt om i
världen (också här i vår församling) kan berätta att när
Jesus flyttar in i deras hjärta
så infinner sig en ro – och
kroppar kan helas...
Fotnot: Du som missade musikalen då den spelades upp får
kanske en möjlighet att se den
ändå, i början på det nya året. I
skrivande stund planerar vi för
1-2 uppspelningar i Delsbo och/
eller Hudiksvall. Se annons i
lokaltidningen.

I rollerna:
Ulrika Knutsson, Zack Lindahl, Mats Sandström, Örjan Wallin, Katarina
Sölveskog, Frida Carlsson-Mård, Terese Nordin, Andreas Holmberg, Karin
Isaksson, Linnea Amcoff, Cecilia Fredin, Monika Lefebvre-Filleau, Kerstin
Wimark, Monica Rösnäs.

Sång och musik
Njutånger-Iggesunds kyrkokör, Mats Hylander, piano, Tommy Ström ,gitarr,
Johan Timan, bas och Johannes Sandström, trummor
Manus och sångtexter: Mats Hylander

Foto Rune Brolin
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”MIN FARFARS... FARMOR
VAR INGEN FISK”
DEL 3

Det saknas fossila mellanformer
Hästar föder föl, hönor föder kycklingar. Djurens gener ser olika ut, vilket gör att olika djurgrupper inte får
avkomma med varandra. Hur kan då människans förfader
vara en fisk? Evolutions-förespråkarna menar att små
förändringar under lång tid gör detta möjligt:
Encelliga djur har med tiden blivit maskar som blivit
fiskar som blivit groddjur som blivit reptiler som blivit
däggdjur som blivit människor...
Idag finns dessa djur livs levande, men inte mellanformerna. (Det finns t ex maskar och fiskar men inga mask-fiskar.) Varför? Enligt evolutionisterna har mellanformerna
dött ut.
Döda djur kan ses i form av fossil. Bland fossilen finner
vi återigen de uppräknade djuren, men också nu saknas
mellanformer. (Vi hittar maskfossil och fiskfossil, men vi
saknar fossil av mask-fiskar.) .
* Om gälar utvecklats till lungor och vingar förvandlats
till armar etc – hur såg sådana mellantingsorgan ut och
hur fungerade de?
* Om en utveckling skett; varför är det just mellanformerna som saknas?
* Om de svaga sållas bort; varför finns inga spår av
”överlägsna” maskfiskar, men fullt av ”underlägsna”
maskar?

(Bild copyright: Anders Gärdeborn)

”Det faktum att de specifika formerna är distinkt olika
varandra och inte smälter samman inbördes genom otaliga övergångsformer är en mycket stor svårighet.”(Charles Darwin)
”Omkring 120 vetenskapsmän, alla specialister, sammanställde 30 kapitel i ett monumentalt verk på över 800 sidor
för att framställa de fossila vittnesbörden för växter och
djur uppdelade i omkring 2.500 grupper... Varje viktigare
form eller släkte av växter och djur visas ha en egen historia, avskild från alla andra former eller släkten!
Grupper av både växter och djur uppträder plötsligt i de
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För några år sedan hade jag en artikelserie om skapelsefrågor i Kyrkbladet. Jag
har sedan dess bearbetat textmaterialet.
Min ambition är att senare kunna ge ut
ett litet häfte i ämnet. Jag vill nämligen
visa på att den teori som idag lärs ut om
vårt ursprung – evolutionsteorin – har
många svagheter, som sällan presenteras.
Jag har medvetet valt att skriva mycket kortfattat och komprimerat. Till den
som önskar läsa mer kan jag hänvisa till
intressanta böcker.
Här kommer del 3. Hör gärna av dig
med synpunkter till mig. .
Mats Hylander
fossila avlagringarna... Valar, fladdermöss, hästar, primater, elefanter, harar, ekorrar osv. – alla är lika åtskilda vid
sitt första framträdande som de är nu.” (John N Moore)3
”Bilden speglar hur man tänker sig att livet på jorden
kan ha utvecklats från den kemiska evolutionen fram
till paleozoikums början, då de flesta nu kända organismgrupperna fanns etablerade. Endast ett urval av de
stammar och divisioner, i vilka organismerna indelats
finns i diagrammet. Alla förgreningspunkter för de olika
utvecklingslinjerna är tidsmässigt approximativa eftersom
inga fossilförekomster, som representerar dessa hypotetiska händelser, finns belagda. (Bra Böckers Lexikon, min
kursivering)4
1/ Idag beräknas det finnas uppemot 10 miljoner olika
arter. Antalet mellanformer borde därför vara oerhört stort.
Över vår värld har det hittats miljardtals med fossil. Vi
finner många exempel på mikroevolution (utseenden ändras), men saknar fossilfynd som visar på hur nya organ
bildas(makroevolution) – detta trots att makroevolution
innebär större förändringar och fler mellanled.
2/ Darwin Charles, (1976), Om arternas ursprung, Natur
& Kultur, s 213
3/ Professor John N Moore sammanfattar Geological
Society of London och Paleontological Association of
Englands sammanställning. Citaten kan läsas i boken
”Should Evolution Be Taught?”, (1970), s 9,14,24.
4/ Bra Böckers Lexikon (2000) ”liv” band 15 bildtext s 106

VINTERKRYSSET
Rätt lösning nr 4-2014

Kryssvinnare
Vi tackar alla flitiga korsordslösare för alla krysslösningar
som kommer in och har härmed nöjet att presentera
sommarkryssvinnarna 2014:
Bert Johansson
Sundsättersvägen 15
825 93 Njutånger
Ann Sofie Larsson
Skolgatan 13 B
82531 Iggesund
Siv Ljus
Djupegatan 32 A
824 50 Huddiksvall

Namn ..........................................................
.....................................................................
Adress .........................................................
.....................................................................
....................................................................
Lösningarna skall vara inlämnade senast 15
jan. 2015 till Församlingsexp, Kyrkovägen 3,
825 30 Iggesund
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Enånger-Njutångers
församling
Kyrkovägen 3, 825 30 Iggesund
Tfn 0650-765 40, fax 0650-765 49

www.svenskakyrkan.se/enanger
E-post: enanger-njutanger.
forsamling@svenskakyrkan.se

Präster
Pär Stenberg, kyrkoherde
tfn 0650-765 47
Mats Sandström, komminister
tfn 0650-55 00 08
Träffas säkrast månd.10-12 och torsd.
17-18 i Enångers prästgård.
Bostad 0650-55 0514

SEDAN SIST

Bernth Alexandersson, komminister
tfn 0650-765 46

Döpta
Anund Olof Englund
Karin Agnes Denise Grankvist
Leif Theodor Andreas Hammarström
Amanda Bastos Honkasalo
Lilly Pia Gadestedt
Leia Anneli Gadestedt
Alwa Marianne Kanon

Till vila
Augusti
2
Mary Viola Elvryd
79 år
9
Gunvor Marianne Ström 85 år

16
16
17
18
27

Zack Lindahl, pastorsadjunkt
tfn 070-6156505

Vendla Kristina Brolin
73 år
Kyrkomusiker
Ingrid Birgitta Wiklund 71 år Mats Hylander
Verner Eriksson
88 år bostad 0650-317 71
Conny Celfrid Larsson
68 år Anette Skarin, tfn 0650-765 48
Bror Astor Harry Wallin 75 år

September
2
Ingrid Kristina Persson
97 år
7
Kjell Gustav Lennart Brännström
		
72 år
13
Stig Göran Nordell
83 år
18
Kenth Arne Storm
53 år
		
		

Diakoni
Ann-Kristin Källström
tfn 0650-765 45

Församlingsexpedition
Måndag-torsdag kl 10-12
Tisdagar även 16-18
Monica Rösnäs,
tfn 0650-765 40
Barnverksamhet
Maggan Andersson tfn 0650-765 43
Katarina Sölveskog tfn 0650-765 44
Kyrko/kyrkogårdsvaktmästare
Iggesund: Kenneth Åkerlund
tfn 0650-204 16
Njutånger: Jan-Olof Ståhl
tfn 0650-705 22

Enånger: Ola Borin tfn 0650-55 05 56

Någon att tala med.

Vi, präster och diakon, finns här i församlingen för dig som behöver tala med
någon om det som tynger dig och som du har svårt att tala med någon annan
om. Vi har tystnadsplikt och vi kan träffas antingen i kyrkans lokaler eller att
vi kommer hem till dig, på en tid som passar dig. Vi präster tar även emot bikt.
Tag kontakt med vår diakon Ann-Kristin Källström, tel 0650-765 45 (omkoppling sker till mobil) eller prästerna Mats Sandström tel 0650-55 00 08, Bernth
Alexandersson tel 0650-765 46, Zack Lindahl tel 070-615 65 05 och
Pär Stenberg 0650-765 47.
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Församlingshem:
Njutånger, S:t Olofsgården
tfn 0650-765 40
Iggesund: tfn 0650-765 40
Enånger: tfn 0650-765 40

Församlingshemsvärdinna:
Monica Rösnäs, tfn 0650-765 40
Kyrkorådsordförande:
Kjell Kroon, tfn 0650-70465,
070-2111717

Rapport från kyrkorådet

	
  

Vad gör vi och varför?
(samt ett tack)

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen och
där sitter femton folkvalda ledamöter
från fyra olika nomineringsgrupper.
Styrelse för församlingen är som de
flesta av er vet kyrkorådet. Vi är där
sju ledamöter inklusive kyrkoherden,
som är självskriven enligt kyrkoordningen. Kyrkoordningen tillkom
när relationen mellan stat och kyrka
förändrades år 2000 och ersätter den
gamla kyrkolagen.
I nyss nämnda kyrkoordning framgår det med all önskvärd tydlighet
vad församlingens uppdrag är: ”fira
gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission.”
I vår och alla andra församlingar
finns det anställda med olika professioner för att utföra detta uppdrag. I
vår församling har vi präster, musiker, barn och ungdomsledare, diakon,
vaktmästare, administratörer och
lokalvårdare, som varje vecka lägger
ned ett fantastiskt arbete. Men det
skulle inte fungera så bra om det inte
fanns många ideella krafter.
Vill gärna här nämna en del av
församlingens verksamhet under en
vecka: två kyrkokörer, kyrkisverksamhet för de minsta med föräldrar,
minior-, junior- och ungdomsverksamhet, konfirmander, gudstjänster,
hembesök, andakter, flyktingverk-

samhet med språkcafé, samtal och
studiecirklar. Till detta ska även
läggas det vi kallar för kyrkliga handlingar, begravningsgudstjänster och
dopgudstjänster.
För att all denna verksamhet ska
kunna genomföras behövs resurser.
Det är vi medlemmar som vill och
tror att kyrkan har ett viktigt uppdrag
och att det har betydelse för många
människor som bidrar med vår kyrkoavgift så att det blir möjligt.
I skrivande stund är vi i slutskedet
av budgetarbetet inför 2015. Våra
kyrkor och fastigheter är en av de
tyngre posterna, men betyder mycket
för att ovan nämnda verksamhet ska
kunna utföras. Detsamma gäller personalen som är en annan tung post.
Under 2014 har bl.a. klockstapeln
i Iggesund renoverats, staketet runt
Nianfors gamla kyrkogård bytts ut, en
ny åkgräsklippare inköpts, Njutångers
kyrka renoverats, belysning utanför
Iggesunds kyrka kompletterats, mm.
Inför 2015 har vi bl.a. för avsikt att
byta tak och måla om församlingsgården i Iggesund, ordna belysning
vid parkeringarna vid Enångers och
Njutångers kyrka. Vi har god och
stabil ekonomi i församlingen och ser
framåt med god tillförsikt.
Till sist vill jag rikta ett stort
TACK till Stig Sundin, vice ordförande i kyrkorådet (tills nu). Stig har
avsagt sig sina uppdrag som förtroendevald. Stig, du har verkat i kyrkans
tjänst under många år och samlat på
dig en enorm erfarenhet. Och med din
trofasthet, nyfikenhet och kunskap
har du i decennier bidragit stort till
att Enånger – Njutånger församling är
vad den är idag – i gott skick! TACK
för din gärning!
En fin advent och En God Jul
önskar jag er alla

Kjell Kroon / ordförande

Sluta oroa dig för
morgondagen (!?)
Inom en snar framtid ska jag skicka
denna text till vår redaktör. Men jag
får inte ihop något som är vettigt nog
att sätta ut i Kyrkbladet. Det lät så
spännande med ämnet Framtid när
jag träffade redaktionsgruppen på
jobbet. Jag lät som matadorerna som
utbrister ”Honom ska vi ha!” när de
ser tjuren Ferdinand sätta sig på ett
bi och bli stungen och sedan rämnar
han murar i full fart. Jag vill skriva
något om framtiden!
Ja, då ville jag det. På morgonsidan dagen efter fick jag en massa bra
idéer. Senare på dagen upptäckte jag
att de bra idéerna hade stannat kvar i
huvudet och att de inte ville komma
fram igen.
Stötte på Matteus någon dag efter
upptäckten.
Matteus?
Ja, han Matteus, evangelisten, han
skriver i kapitel 6, vers 34 :
”Gör er inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina
bekymmer. Var dag har nog av sin
egen plåga.”
Ja, men det där var väl bra! Något att
spinna vidare på!
Men vad betyder det?
Jag kom, efter idogt läsande, fram
till svaret på frågan, eller rättare sagt,
ett av många möjliga svar på frågan.
Svaret är helt enkelt att vi människor
har nog att tänka på vad vi har för
händer, att de uppgifter som vi har/
får egentligen är tillräckliga. Vår
framtid och välgång – våra krafter
och vår hälsa ligger i Herrens händer.
Vi ska därför förtrösta på honom
för framtiden och morgondagen, för
nästa timme och minut. Var det så
enkelt? Sluta att oroa sig för framtiden?
Men vad betyder det?
Ingela Fahlberg Kilarne

Vi på redaktionen önskar er alla en

God Jul och Gott Nytt År
11

Välkommen till
våra advents– och
julgudstjänster
30/11 1:a Advent
Kl 11 Njutångers kyrka. Njutånger – Iggesunds
kyrkokör sjunger. Kyrkkaffe i S:t Olofsgården
Kl 11 Enångers kyrka. Gudstjänst
7/12 2:a Advent
Kl 11 Njutångers kyrka
14/12 3:e Advent
Kl 11 EFS
16/12
Kl 18 S:ta Maria. Levande julkrubba
20/12
Kl 17 Enångers kyrka. Julkonsert med Enångers
kyrkokör

Låt fler få fylla fem!
Ovanstående rubrik är temat för Svenska kyrkans insamling under advent och jul. Varför denna rubrik? Jo,
man vill under julkampanjen lyfta fram att närmare 7
miljoner barn varje år inte blir 5 år på grund av fattigdom, brist på hälsovård, svåra hygieniska förhållanden.
Ett sätt att förbättra barnens situation är att kyrkan
utbildar så kallade mentormammor, som gör hembesök
i familjer med små barn. Mentormamman väger och
mäter barn, utbildar inom amning, kost och hälsa. Hon
vägleder och samtalar kring försörjning, familjeplanering och framtiden för barnet. Många mödrar är ensamstående och de får stöd av mentormammorna att orka
med sin situation. Arbetet med mentormammor finns i
Sydafrika, Swaziland och Etiopien och barnadödligheten har minskat tack vare projektet med mentormammor.
Genom att du är med och skänker pengar till Svenska
kyrkans internationella arbete, så kan du bland annat
hjälpa dessa barn att överleva och att de får fylla 5 år.
De första 5 åren av ett barns liv är avgörande för barnets hälsa, utveckling och möjligheter att bli vuxen. Om
de får en god start i livet, så har de bättre möjligheter att
få en god framtid.

21/12 4:e Advent
Kl 11 Njutångers kyrka
Kl 17 Iggesunds kyrka. Julton med Njutånger –
Iggesunds kyrkokör.
24/12 Julafton
Kl 11 S:ta Maria. Krubbvisning
Kl 17 Njutångers kyrka. Julbön
Kl 23 Enångers kyrka. Gudstjänst
Kl 23 Iggesunds kyrka. Gudstjänst
25/12 Juldagen
Kl 07 Njutångers kyrka. Julotta
Kl 09 Nianfors kyrka. Julotta
26/12 Annandagen
Kl 07 Långvinds kapell. Julotta
Kl 11 Lindegården
28/12		
Kl 11 Njutångers kyrka
31/12 Nyårsafton
Kl 17 S:ta Maria. Nyårsbön

Julkonsert

”TÄND ETT LJUS FÖR
JORDENS BARN”
Lördag 20 december kl 17
i Enångers kyrka
Vid konserten medverkar
fem kusiner Åkerlund och Viktor Ek.

Kollekten tillfaller Svenska kyrkans julkampanj.

