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Nu kommer ljuset och vitsipporna...

Inte mycket som
liknar en kyrkorgel...
Den nya orgeln till Njutångers kyrka håller på att byggas.
Arbetet framskrider enligt planerna.
Orgelbyggaren Helmut Lutz i Budapest, som arbetat med
projektet sedan i somras, har skickat oss några bilder.
Även om jag själv flera gånger varit inne i en kyrkorgel
och lagat fel, så blir jag ändå fascinerad varje gång en orgel
byggs. När jag trycker ner en tangent, ”fortsätter rörelsen”
in i orgelhuset och öppnar ”till slut” ventilen till en specifik orgelpipa; luften strömmar in och det ljuder en ton. Allt
detta går i själva verket blixtsnabbt. Om jag sen betänker att
Njutångers kyrkorgel kommer att ha 21 stämmor (21 stycken
olika ”ljud”, som t ex trumpet och flöjt) innebär det att ca 1
000 pipor kommer att ha kontakt med tangenterna – och allt
fungerar!
Planen är att orgeln ska stå färdig redan nu till sommaren.
Välkomna till kyrkan!
Bilderna visar hur det ser ut inne i orgeln. I träkanalerna
transporteras luften som ska till piporna. De smalare ”pinnarna” av järn och trä sköter om att vidarebefordra rörelsen från tangent till pipa.
Text: Mats Hylander Foto: Helmut Lutz, Budapest
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INSIDAN

Att hålla elden vid liv
En man och en pojke vandrar genom ett ödelagt landskap där inget

växer mera. Aska täcker marken och gör världen skoningslöst grå
och hotfull.
De är hungriga, törstiga och utmattade, men de fortsätter ändå på
väg västerut. De är rädda för mörkret, för de vilda djuren som desperat försöker överleva de med, men framför allt är de rädda för
andra människor. Scenen kommer från den postapokalyptiska filmen
Vägen (2009) som handlar om hur far och son kämpar för sin överlevnad i ett sönderbränt Amerika.
De gånger då allting ter sig hopplöst säger fadern till sin son: ”Du
måste fortsätta bära på elden”. ”Vilken eld?” frågar pojken. ”Elden
inom dig!”.
Vi bär också på en eld. Den elden är det ”ljus med uppenbarelse
för hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel” (Lukas 2:32) som
Symeon sade i sin lovprisning som vi hörde på kyndelsmässodagen. Elden är evangeliet, det glada budskapet om försoning mellan
människor och Gud som Kristus predikade, som hans lärjungar tog
till sig, bevarade och förde vidare till sina lärjungar. Från Jesus till
apostlarna, från apostlarna till de första församlingarna i Romarriket, från Rom till de missionärer som spred elden och ljuset till hedningarna, från S:t Ansgar som förde elden upp till den kalla norden
och till nya lärjungar som tog emot den och bevarade den intill våra
dagar.
Nu är det vår tur att fortsätta bära elden, evangeliet, inom oss.
Många kristna har dött och dör ännu för att hålla elden vid liv, och vi
kan hålla den vid liv genom att dela den.
Kristi evangelium om kärlek gentemot de som inte är älskvärda
och generositet gentemot de som inte förtjänar det kan lysa upp de
mörka hörnen i vårt samhälle, och till och med de mörka hörnen i vår
själ. Om vi kristna inte gör det, då kommer ingen att göra det. Så när
den här grejen med att vara kristen känns tråkig, värdelös eller lönlös
så måste vi tänka på vad Herren vill av oss. Herren har inte bett oss
att vara framgångsrika, utan att vi skall vara trogna. Herren vill att vi
skall fortsätta bära på elden.
Zack Lindahl

Kyrkbladets tema är Ljus
Omslagsbilden är tagen vid Bodtjärnen, mellan Änga och Boda. Foto Rune Brolin
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Välbesökt konsert i Enångers kyrka
Lördag 20 december bjöds det på julsånger
i Enångers kyrka. Det var 5 kusiner och en
Viktor som framförde ett fint program.
Drygt 400 personer lyssnade och de gav drygt
20 200 kr till kyrkans julkampanj
”Låt fler få fylla fem”. Ett mycket bra bidrag.
Några av årets konfirmander hjälpte
till med insamlandet. Den totala summan, som
insamlades under julkampanjen i församlingen
genom kollekter, sms och julkonserten blev
31 288 kr. Ett stort Tack för det.
På bilden ses de medverkande: Emanuel Åkerlund,
Erika Nilsson, Lisa Nyberg, Sofia Nilsson, Edit
Åkerlund, Viktor Ek.
Foto Rune Brolin

Killsnack i Njutånger

I höstas, när jag började jobba deltid som ungdomsledare i
församlingen, fick jag förmånen att köra så kallat Killsnack med ett gäng grabbar från 5-6:an i Njutånger (samtidigt som Maggan Andersson hade Tjejsnack i Enånger).
Just när jag tvivlade på att någon skulle komma och var
på väg till skolan för att ställa in alltihop, mötte jag ett par
killar vid avtagsvägen till Kvavtjär. Jodå, de var minsann
på väg till S:t Olofsgården och Killsnack!
Vi blev efter några träffar ett gäng på 10 personer (inkl.
mej själv) som träffades vid totalt 10 tillfällen från september till november och pratade om allt möjligt - efter att
ha fikat och några gånger grillat tillsammans.
Vi försökte hålla oss någorlunda till ett visst tema varje
gång (t.ex. musik, fiske eller droger). Studieförbundet Bilda sponsrade och jag hade en del samtalsmaterial därifrån.
Men mest var det killarna själva som drev på samtalen,
och jag har själv lärt mej mycket om t.ex. jakt. Det var en
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förmån att som omväxling kunna vara ute ibland under
den fina hösten - en gång tog vi t.ex. en pratpromenad på
Kvavtjärsvägen. Och jag tror absolut att Killsnack i all
enkelhet fyller ett behov. Gruppen ville egentligen fortsätta och t.o.m. ha något litet läger på S:t Olofsgården, men
tyvärr var det inte möjligt. Däremot hade vi vid sista träffen lyxen att få grilla älgkött - tack till jägarfamiljen som
visade att även tjejer skjuter älg! Och tack till alla killar
som höll samtalsgrytan kokande hela hösten och väntade
in varann även när det nästan bubblade över!
Församlingen erbjuder i samarbete med Bilda, Killsnack och Tjejsnack även för 6:orna i Iggesund under
vårterminen. Men hittills är det mest tjejerna som nappat.
Det blir dock en ny chans efter sportlovet. Annars kanske
det finns några killar i Enånger också som vill prova att
träffas till Killsnack några veckor i vår? Återkommer i så
fall om det.

Andreas Holmberg, Iggesund

Alices spalt...
Ljuset kommer, säger husse och
öppnar altandörren med ett ryck
och leende kl 16.00 på söndagseftermiddagen. Vadå ljuset kommer? Från kl 10 till kl 13 har jag
suttit i en kall bil invid S:t Olofsgården i väntan på att högmässan
och kyrkkaffet är avklarat. Mässa
med ljusvälsignelse hade man tydligen, men hallå! Jag såg inget ljus,
jag blev inte välsignad, jag fick sitta i den risiga Suzukin utestängd
från både ljus, värme och kärlek på
självaste kyndelmäss!
– Du är hund Alice, säger husse,

och du har det otroligt bra! Hallååååå! Vad vet han om det! Jag vill
ju vara med i alla kyrkliga spännande sammanhang. Jag vill besöka
gamla och sjuka, unga och friska,
fika och bli klappad på magen. Jag
vill leka med allt och alla för att ge
livsmod och ljus. Men nää, det får
jag inte. Varför får Lyckbacken ha
en hund då? Vad är det för skillnad
på henne och mig? Hon gör strålande insatser, det skulle jag också
kunna göra men, nää! Alla är tydligen allergiska mot mig! Jag är avundsjuk på Lyckbackshunden. Varför nyser man inte på Lyckbacken,
varför kliar det inte på dom boende där, varför mår just dom så bra
med en hund i huset?
Vadå ljuset kommer? Tycker
bara det ser mörkt ut åtminstone
för mig, en tvåårig Taxrussel på
Verkstadsgatan i Iggesund. Ljuset
kommer Alice, säger husse och ser
så glad ut. Vadå, har han skickat
in min CV till Lyckbacken och sökt
tjänst för mig eller? Nej men titta Alice, säger han, solen når nu
nästan över grannens björkar och
snön smälter, det är snart vår!
Bästa hälsningar från en lite besviken

Dopfest
Dopet är en stor händelse i himmelen och
på jorden, en människa blir upptagen i den
kristna gemenskapen.
I vår församling har vi varje år en Dopfest
för att fira alla de som döpts under föregående år, och låta oss bli påminda om
dopets innebörd. Detta sker i en gudstjänst
i S:ta Maria kyrka Iggesund, med efterföljande tårtkalas på församlingsgården.
Alla dopfamiljer får en personlig inbjudan
till denna fest. I år infaller den söndagen
den 19 april.
Om ditt barn döptes under 2014 och du
inte har fått någon inbjudan, hör av dig till
barnverksamheten tel 0650-765 44

Alice Kristina Russ Stenberg

Från en läsare kommer följande hälsning:
”Min roligaste stund är Alice spalt, när tidningen
kommer. Småler hela tiden.
Tack, tusen tack. Mvh // Laila

Påsken i våra kyrkor
Onsdag 1 april kl 18 S:ta Maria Iggesund
Mässa med påskspel
Skärtorsdag 2 april kl 19 Njutångers kyrka
Mässa med altarets avklädande
Långfredag 3 april kl 11 Njutångers kyrka
Långfredagsgudstjänst
Långfredag 3 april kl 15 Enångers kyrka
Korsvägsandakt
Påskdagen 4 april kl 11 Njutångers kyrka
Högmässa
Annandag påsk 5 april kl 17 S:ta Maria Iggesund
Emmausmässa

Jesus sa att den som följer honom inte ska
leva i mörker utan ha livets ljus. Jesus vill
vara ett ljus på vår vandring. Alla döpta
får också en uppmaning att lysa upp livet
för andra.

Alla läsare tillönskas en

Glad
Påsk
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Mässan inleddes med en
procession där både unga
och gamla deltog.

Kyndelsmässodagen – ljusets söndag
Vi ska vandra i Guds kärleks ljus...
sjöng vi när vi lämnade kyrkan i
Njutånger på Kyndelsmässodagen. De
glada orden bär oss som gick med under veckan och vidare, men vi vet också att vi kan uppleva att en sångtext
”går förbi oss” – någon av oss vet att
ta steg för steg känns tungt.
Men du – ett viktigt tips vill jag ge
dig – ifrån min erfarenhet...något som
kan lindra i tider av sjukdom, sorg eller annan motgång.
Har du provat att be med FRÄLSARKRANSEN – en krans av olikfärgade pärlor – som kan ge trygghet mitt
i vardagen.
Att få vandra med Martin Lönnebos frälsarkrans är att få hjälp att leva
och att leva nära Gud. 18 pärlor som

har olika betydelser – innesluter Gud,
mig själv att jag är älskad, mina anhöriga, mina hemligaste böner, att livet
är ändligt – oerhört givande. Vissa tider kan man i de s.k. tystnadspärlorna
känna extra tröst.
Bön: I Guds tystnad får jag vara ordlös. Stilla utan krav.
År 2001 köpte jag min Frälsarkrans
under en retreat på Berget i Rättvik
och den har följt mig sedan dess. Även
utan att jag håller i den leder den min
kvällsbön. Den första och största pärlan är Gudspärlan. Lönnebos förslag
till bön: Du är gränslös, du är nära.
Du är ljus och jag är din.
Sitt lugnt, blunda och be den bönen då och då som en början. Lägg
till tystnadsbönen! De två kommer att

ge dig något. Till sist: Gå gärna in på
frälsarkransen.se, så får du veta mer.
En personlig hälsning till Dig
från Gun-Britt Bergström

Foto Rune Brolin

Äntligen blev han fast
Zack Lindahl, vår unge fräsche präst som av Uppsala
domkapitel förordnades som
pastorsadjunkt i vår församling under det gångna året,
har sökt och fått vår vakanta komministertjänst. Det är
vi oerhört glada över. Mats
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Sandström och jag har ju
båda verkat i bygden länge
och är inte längre så unga och
fräscha som vi tror.
Tack för att du hade den goda
smaken att vilja vara kvar hos
oss Zack! Må vår levande
Herre vara med dig och leda

dig i sin sanning så att du blir
till välsignelse!
Välkommen Zack!
Pär Stenberg
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Handarbetar för Lettland
Varje onsdag sedan slutet av 1990-talet samlas
Lettlandsgruppen, som består av ett 20-tal damer,
i EFS-kyrkan i Njutånger och handarbetar. Syftet
är att hjälpa människor, framförallt barn i Lettland.
Gruppen har skickat åtskilliga ton kläder, insamlade skolbänkar och annat som det råder stor brist
på i grannlandet.Verksamheten bedrivs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Margit Edström är en av dem som varit med
hela tiden. Hon berättar att förutom de personer
som deltar varje vecka, är det också ett antal damer
som jobbar hemma.
För några år sedan organiserade gruppen själva transporter till Lettland med fullpackade bussar
och andra fordon och fick på nära håll se att behoven var mycket stora exempelvis i skolor och
barnhem men också i enskilda familjer.
Under senare tid har gruppen samordnat transporter, dels tillsammans med Ronald Krathmann
och dels med organisationen ”Hjälp till liv” båda
verksamma i Hudiksvall.
Gruppen säljer också sina alster vid några tillfällen under året. I början av juni månad kommer
gruppen ordna en utställning och försäljning. Alla
inkomster från försäljningen skickas till Lettland.
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Text & foto Rune Brolin

Bilderna visar delar av Lettlandsgruppen.
1. Fr.v. bakre raden: Lahja Persson, Lena Steringer, Gerd Johansson, Astrid Kjellin.
Främre raden: Lisbeth Enberg, Margit Edström,
Inger Resare, Margareta Svedman
2: Karin Engman.
3: Julia Babolyan och Jasmin Qigoyan.
4: Karin Westman visar delar av lagret där
man packar lådorna.

4
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”MIN FARFARS... FARMOR VAR INGEN FISK”
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 4. Därmed avslutas artikelserien om skapelse/ evolution för den här gången. Hör gärna av er till mig om ni har synpunkter.
Mats Hylander

Likheter beror på släktskap?
Evolutionister brukar mena att likheten mellan olika djurgruppper tyder på att de har ett gemensamt ursprung.
Problemet är att likheterna finns lite ”kors och tvärs”:

Ett av följande fyra djur är (enligt evolutionsteorin)
en avlägsen släkting till de övriga tre. Vilket?

A Guldmullvad
(Taupe doree)

B. Europeisk mullvad
(Talpa europaea)

Svar: Pungmullvaden, eftersom det är ett pungdjur. De
andra tre djuren (inklusive älgen) är moderkaksdjur. Ändå
finns tydliga likheter hos mullvadarna beträffande utseende, föda, levnadssätt mm1.
Exemplet ovan kan lätt mångfaldigas2. Enligt evolutionsteorin klev fiskar upp på land och blev senare fåglar
och tappade sina tänder. Andra fiskar blev däggdjur och
kröp tillbaka ner i vattnet och blev valar etc. Evolutionsbiologerna har olika förklaringar till att djurens likheter
finns ”kors och tvärs”: djuren har levt i liknande miljöer
(s.k. analog likhet), ”lateral genöverföring”, ”mosaikartad
evolution”, ”tillbakagångar” mm.
Den evolutionistiska förklaringen blir alltså: Likheter
mellan djur beror på släktskap, utom när likheterna inte
beror på släktskap.

Kritik- vetenskapens grund

Varför är evolutionsteorin så allmänt vedertagen?
* Vi får inte ange gudomliga orsaker inom vetenskapen
(bara ”naturliga förklaringar”).
* Vi kan inte komma på andra rimliga förklaraingar än att
tillvaron utvecklats successivt under lång tid.
= Evolutionsteorin är den enda teori som allmänt kan
accepteras.
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C. Pungmullvad
(Natoryctes typhlops)

D. Älg
(Alces alces)

Men om något ska hållas för sant, så måste det tåla att
ifrågasättas3.
(Själv tror jag att Gud har skapat en värld och gett
levande organismer förmågan att anpassa sig efter olika
levnadsförhållanden. Jag tror på mikroevolution, inte på
makroevolution).

1
Enligt evolutionsteorin är inte heller moderkaksmullvadarna A
och B nära släkt med varandra. Den europeiska mullvaden tillhör
ordningen Äkta insektsätare (tillsammans med igelkottar och
näbbmöss) medan guldmullvaden tillhör ordningen Afrosoricida
(tillsammans med sjökor och elefanter).

Se t.ex. Newtonbloggen, där jag hämtat exemplet med mullvadarna och älgen.

2

Ytligt sett finns bara två orsaker till världens uppkomst: A) en skapande intelligens eller B) självalstring. I debatter märker jag ibland
en låsning:
*Alternativ A: behöver inte ens prövas, ty det är ju ”ovetenskapligt”.
*Alternativ B: får inte heller prövas. (Många blir arga när evolutionsteorin ifrågasätts).
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Utan prövning återstår alteranativet självalstring, vars slutsatser
bara säger samma sak som premissen: ”Det behövs ingen bakomliggande intelligens för att förklara hur världen blev till”.
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GE OSS DIN BLICK FÖR DOLDA MÖJLIGHETER.
GE FANTASI ATT FINNA NYA MEDEL,
GUD, I DIN TJÄNST FÖR FRED OCH BRÖD ÅT ALLA.
GUD, GOR OSS KLOKA !

Rätt lösning nr 1-2015

TAR DET
I UPPFÖRSBACKEN

JOK
F51
SKA
KOMMA
ÖVERRASKANDE

Kryssvinnare
Vi tackar alla flitiga korsordslösare för alla krysslösningar Namn ..........................................................
som kommer in och har härmed nöjet att presentera
.....................................................................
vinterkryssvinnarna 2015:
Gun-Britt Högberg
Bagargatan 16
825 31 Iggesund

Lillemor Persson
Marknadsgatan 1A
824 30 Hudiksvall
Birgitta Peräinen
Centralgatan 11 A
825 30 Iggesund

Adress .........................................................
.....................................................................
....................................................................
Lösningarna skall vara inlämnade senast 1 maj
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

14 Arvid Emanuel Svensk
14 Alice Ingegerd Zetterlund
15 Gustav Arne Westling
19 Signild Maria Ekberg
27 Karin Gunborg Johansson
27 Erik Arne Bodell

Döpta
Bror Einar Petter Dübbel
Tilde Margareta Landin
Esther Helena Hedlund
Judith Linnea Marie Larsson
Jarmo Maurice Eddie Svang
Rolf Lars Alvin Pärlefalk

Till vila
Oktober
15 Leif Erik Jonsson
18 Hjördis Ragnhild Englund
25 Maj Birgitta Dolk
31 Eva Margareta Faxéus Olsson
November
7 Karl Gustaf Norman
10 Bernt Axel Brolin

63 år
86 år
76 år
59 år
84 år
75 år

December
6 Ebba Maria Kristensen
8 Erik Gösta Eriksson
19 Karl Erik Sören Östlin
20 Gun Ingegärd Johansson
21 John Georg Myrgren
30 Margareta ”Greta” Mattsson

83 år
68 år
86 år
87 år
93 år
74 år
91 år
85 år
67 år
70 år
97 år
91år

En gåva har lämnats

Tosätters kyrkliga syförening har
skänkt 1.000 kr. till julklappar på
Njutångersgården.

Bernth Alexandersson, komminister
tfn 0650-765 46
Zack Lindahl, komminister,
tfn 0650-76548
Kyrkomusiker
Mats Hylander
bostad 0650-317 71
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 försammlingen 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.

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

Ann-Kristin
Källström
(diakon)
0650-76545
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Mats Sandström Bernth
Alexandersson
0650-55 65 05
0650-765 46

Zack Lindahl
0650-765 48

Pär Stenberg
0650-765 47

Rapport från kyrkorådet

Gravtest
genomförd...

	
  

Enligt de föreskrifter som finns till
hands så ska gravstenarna vara dubbade och ha någon form av förankring i
marken så att de tål en viss belastning.
Vi har i vår församling genomfört en
provdragning över alla gravstenar på
våra fyra kyrkogårdar. Av de ca 2200
gravstenar som finns har vi funnit att
drygt 400 behöver åtgärdas. Det kan
handla om att justera eller komplettera stenens dubb eller att mer grundligt
förbättra bottenfundamentets läge i
marken.
Det har varit både spännande och
intressant att genomföra detta arbete.
Våra kyrkogårdar är vackra oaser som
har mycket historia att berätta. Och
trots sitt ändamål att vara en viloplats
är de på sätt och vis ändå ”levande”
platser. Våra duktiga vaktmästare kan
sina kyrkogårdar och har mycket mer
kännedom om våra kyrkogårdar än

vad som finns dokumenterat.
Ständigt sker förändringar, såsom att
gamla och återlämnade stenar lyfts
bort och nya kommer på plats. Nu under vintern underhålls maskiner och
planteringar planeras.
När det gäller de gravstenar som
behöver åtgärdas så har gravrättsinnehavarna informerats per brev. Inte
med någon form av uppmaning utan
bara med information hur det aktuella
läget är.
Ansvarsfrågan är delikat och hanteras lite olika på andra håll i landet.
I vår församling har kyrkorådet utsett
en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag för beslut i kyrkorådet. En handlingsplan om hur vi ska gå tillväga.
Gravrättsinnehavaren har ansvar för
gravplatsen och stenen men församlingen tillhandahåller den mark stenen
placeras på.
När vårvintern kommer och tjälen
går ur jorden så kommer arbetet med
de mest akuta stenarna åtgärdas, vilket vaktmästarna ansvarar för. Innan
dess bör kyrkorådet ha beslutat om en
handlingsplan över tillvägagångsättet
och ansvarsfrågan för att skapa förutsättningar så att bristerna blir åtgärdade på bästa sätt.
Viktigt är att det finns en förståelse
för att det under våren och sommaren
kommer att vara en viss aktivitet omkring en del gravstenar. De gravrättsinnehavare som är berörda kommer att
få ytterligare information när det blir
aktuellt.

Slänger du ljuset
i tunnan?
Det har under senare år blivit allt
mer populärt med batteridrivna
gravljus på våra kyrkogårdar. En
smart uppfinning då man kanske
inte har möjlighet att åka till kyrkogården så ofta som man skulle
vilja.
Men...när batterierna tar slut
så kastas dessa i våra soptunnor.
Med tanke på miljön så vill vi påminna alla som använder sådana
ljus att ta ut batteriet ur ljuset innan det slängs i tunnan. Batteriet
slängs på anvisad plats vid någon
av kommunens återvinningsstationer.
Tack på förhand!
Kyrkogårdsvaktmästarna i
Enånger, Njutånger och Iggesund

Kjell Kroon / ordförande

Ett jättevarmt tack till...
Lingarö Intresseförening för att ni på julmarknaden samlade in över
hundra julklappar och skänkte dem till Enånger-Njutångers församling.
Så fick församlingen vara med i vår tur och ge julglädje till många
barn och ungdomar.
Tosätters syförening som har bidragit med pengar som skall användas till
barnen på Njutångersgården i vår/försommar.
Browalliasystrarna som gav pengar att användas till mat inför julen.
Alla givmilda goa människor som har skänkt kläder och skor som har kunnat delas ut till våra asylsökande vänner.
Varje kärlekshandling i det fördolda kommer att öppet belönas i himlen

Ljusdyrkare
Några små luftlökar från i somras
stoppades ner i jord och kruka och
placerades på fönsterbrädet i februari. Efter några dagar spirade de
gröna stråna och sträckte sig mot
ljuset.
Mycket gott att klippa ner och lägga på ostmackan.
Tack för vårvinterljuset!

Glad
Påsk
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FASTEKONSERT I
ENÅNGERS KYRKA
Söndag 15 mars kl 18
Medverkande:
Erik Brodén, Enångers kyrkokör, Njutånger-Iggesunds kyrkokör, Mats Hylander, Gunilla Nygren,
5 över 12, Bibbi Fotoylis, Anki Wallenqvist.
Presentatör: Bibbi Fotoylis.
Insamling till förmån för Svenska kyrkans fastekampanj.

Utrota hungern!

MUSIKCAFÉ I
IGGESUNDS
FÖRSAMLINGSGÅRD
Torsdag 26 mars kl 19
Musikgänget ”5 över 12” spelar.
Servering, allsång, lotterier, försäljning av bröd och
blomskott.
(Bidra gärna med något till försäljningen. Lämna till
Iggesunds pastorsexpedition eller vid musikcaféet.)
till förmån för Svenska kyrkans fastekampanj.

Dags att
utrota hungern
Asenaku Beyale är cirka 35 år gammal och bor i byn Robbit, Etiopien, med sin man Adem Ali och deras barn. Tack
vare Svenska kyrkans projekt i regionen har de själva arbetat sig bort från hjälplöshet och hunger. De äger djur,
odlar grönsaker och kan plöja sin mark med egna oxar.
Livet är tryggare, men framtiden ser skör ut. Redan idag
påverkar kilmatförändringarna jordbruket.
Asenaku Beyale berättar: ”Vår fattigdom var värre innan. Vi har alltid haft mark, men då hade vi ingen oxe, så vi
fick låna oxar att plöja marken med. Det fick vi betala med
delar av skörden, vilket gjorde det svårt att få maten att
räcka. Det går väl an att som förälder vara hungrig, men
att se mina barn hungriga gjorde fruktansvärt ont. Jag fick
ta med barnen till släktingar för att de skulle få mat. När
jag flyttade tillbaka kom vi med i projektet som Mekane
Yesuskyrkan har. Det har förändrat vårt liv.
Projektet gav mig två getter och jag kunde börja föda
upp djur. Framför allt kunde jag börja ge barnen mat. Nu
kan jag låna pengar från gruppen och köpa det jag behöver. När jag betalar tillbaka gör jag det till en rättvis ränta.
Till slut kunde vi köpa egna oxar och började plöja vår
egen mark. Nu har vi också en åsna och vi odlar grönsaker. Projektet och kvinnogruppen har gjort att jag kan
bidra till samhället.
Jag önskar att mina barn ska få ett bättre liv. Som jordbrukare är annars vår stora oro vädret. Regnen blir allt
värre och svårare för oss. Min man och jag arbetar tillsammans och det har vi gjort hela vårt liv, vi delar oron. Det
enda som kunde splittra oss var hunger.
Jag är så tacksam över projektet, och alla människor
som stödjer det. Jag är tacksam över att jag fått berätta
min historia eftersom det sällan är någon som är intresserad av, eller bryr sig om oss, som är marginaliserade;
vi som lever på undantag. Att få bli lyssnad till, och att
någon vill besöka mig för att höra min historia gör mig
lycklig.”

Var med och utrota hungern!
800 miljoner människor kan aldrig äta sig mätta. Tusentals barn dör varje dag på grund av för lite mat och näringsbrist. Ändå räcker jordens resurser till oss alla. Stöd
Svenska kyrkans internationella arbete under fastan!
Så här kan du ge:
SMS:a ENÅNGER till 72905 eller ge direkt på
www.svenskakyrkan.se/gavoshopen
Swisha valfritt belopp till 9001223
Ge en gåva till plusgiro 90 01 22-3
eller bankgiro 900-12 23
Mottagare är Svenska kyrkans internationella arbete.

