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Den nya orgeln i
Njutångers kyrka
är nu på plats

Orgeln kommer. Den 16 april kom en långtradare från Budapest i Ungern med den nya
omonterade orgeln. Orgelbyggaren Helmut Lutz (bilden nedan t.v.) var också med och
dirigerade kyrkovaktmästaren Kenneth Åkerlund som med sin traktorlastare lyfte av en stor
mängd lådor och andra förpackningar.

Arbetet med orgeln har intresserat
många, bl.a. har skolklasser gjort
studiebesök. Här är det Maja
Myrgren som får veta hur det ser
ut inuti en kyrkorgel.

Foto Katarina Sölveskog

Bilden ovan: Helmut Lutz har haft ett drygt arbete
med färdigställandet av orgeln. Bilden till höger:
En av hans medhjälpare packar upp orgelpiporna.
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Vår församlings kyrkomusiker
Mats Hylander berättar här om
kyrkomusikens roll.
– Jag har blivit ombedd att skriva
några ord om ämnet kyrkomusik.
Det här är ett både spännande
och brett ämne, eftersom mycket
av den klassiska musiken är just
kyrkomusik. De stora mästarna
skrev verk som skulle uppföras i
kyrkan, det kunde vara kantater,
oratorier, mässor mm.
Än idag är det många kända
kompositörer och låtskrivare
som väljer att skriva mässor.
Musikstyckena i en mässa
(Kyrie, Gloria etc) är benämningar för de olika delarna i en
nattvardsgudstjänst. För ett antal
år sedan var det Andrew Lloyd
Webbers ”Pie Jesu” som låg i
topp på musiklistorna i världen.
Det stycket ingick i en speciell
mässa (Requiem).
Många associerar säkert också till orgelmusik när de tänker
på kyrkomusik – och visst är orgeln ett speciellt instrument. Idag
kan man med bra högtalare sitta
hemma och njuta av inspelad
musik. Men en kyrkorgels ljud
har en förmåga att ”fylla upp” en
hel katedral – och det kan inte
de bästa högtalarna återspegla
(åtminstone tycker inte jag det).
En kyrkorgel ska avlyssnas på
plats.
Njutångers kyrka får nu en ny
orgel. Det är en ganska stor händelse, tycker jag. En bra kyrkorgel kan hålla i flera hundra år.
Kyrkorgeln invigs 30 augusti
med en mässa. Efteråt blir det
lunch då det också finns möjlighet att höra orgelbyggare Helmut
Lutz berätta om projektet. Dagen
avslutas med orgelkonsert.
Välkomna!
Foto (där inte annat anges) Rune Brolin

INSIDAN

Snapsvisor och psalmsång
Det finns två folkliga sångtraditioner i Sverige som inte görs inför publik,
utan endast tillsammans för inbördes uppbyggelse, nämligen snapsvisor och
psalmsång. I dessa två sjunger man för att uttrycka glädje och samhörighet,
och utan tanke på att det är ett uppförande med en publik som man skall
imponera på. Till skillnad från snapsvisorna, som egentligen bara har ett enda
ämne, så innehåller vår psalmskatt sånger för alla livets tillfällen (inklusive
snapstillfällen!).
I Den svenska psalmboken finns verkligen allt från den fatalistiskt kärva
nr 619 Jag går mot döden var jag går till den barnsligt käcka nr 21 Måne och
sol. Jag tänker på orden i Predikaren om att allt har sin tid, men jag tror också
att var tid har sin sång! I vår kyrka sjunger vi ju inte som underhållning, även
om det mycket väl kan vara underhållande, utan för att uttrycka vårt eget
innersta och tillvarons innersta. Vi sjunger sorgesånger och glädjesånger,
bönesånger och tvivelsånger, tackägelsesånger och ångersånger (och apropå
ångersånger så vill jag skicka med en ursäkt till musikvännerna i Nianfors!
Mea culpa!), kvällssånger och morgonsånger, sommarsånger och vintersånger, festsånger och fastesånger. Oavsett ämne så förenar sången oss med Gud
och med varandra, och det är ofta genom musikens kraft som vi får en sorts
försmak av himmelriket.
Du har kanske upplevt samma sak som jag, att i de vackraste ögonblicken
finns det en underlig känsla, ett glädjande vemod, en lyckosmärta, en helig
rysning – en känsla som upplevts särskilt i musik. Gregorius den store, den
mest musikaliske påven, kallade detta för compunctio, en andlig smärta
som har sin grund i två erfarenheter: vår sorg över att skönheten inte går att
hålla fast vid och längtan efter det eviga. Vemodet vi kan känna inför något
vackert är för att vi anar det paradis som vi har förlorat och längtar efter att
komma tillbaka till. I sin bok Det bländande mörkret skriver teologen Owe
Wikström så här: ”Minnet av det förlorade Eden och föraningen om det en
gång fullbordade paradiset finns i den skärningspunkt som är människans
längtande hjärta.”
Den blida vår är inne (nr 197), och nu är det härligt att leva (nr 753). Så
gläd dig Guds församling (nr 32), och sjung om Jesus (nr 15) både i sorgen
och glädjen (nr 269) för hans löften kunna ej svika (nr 254)!
Zack Lindahl
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”Musik i sommarkvällen”
Enångers gamla kyrka
Tisdag 7 juli kl 19
Medverkande:
Martina Sahlin, Jonas Eklund
Anette & Mats Hylander
Tisdagskväll i Nianfors kyrka
19 maj kl 19
Väckelsesånger med Henry
Schwartz & lovsångsteam
Andakt: Zack Lindahl & Mats Hylander
9 juni kl 19
Medverkande: Kjell-Åke ”Kôrven”
Eriksson
Andakt: Mats Sandström & Mats
Hylander
30 juni kl 19
Medverkande: ”Homebound”,
Andakt: Pär Stenberg & Mats Hylander
21 juli kl 18 OBS TIDEN!
Medv.: Iggesunds dragspelsklubb
Andakt: Mats Sandström & Andreas
Holmberg
Ta med stol att sitta på

Foto Rune Brolin

11 aug kl 19
Medverkande: Stämbandet
Andakt: Zack Lindahl & Mats Hylander

1 sep kl 19
” I mormors fotspår” med Maria
Bergman & Markus Almroth
Andakt: Pär Stenberg & Mats Hylander

Påskspel i Iggesund
Påskhelgen 2015 inleddes enligt tradition med ett påskspel i S:ta
Maria, Iggesund.
Under dagen besöktes kyrkan av ett 70-tal tredjeklassare ifrån
Enånger, Njutånger och Iggesund. De fick tillsammans med en berättare gå runt på olika stationer och uppleva den första påsken i ett
drama. De fick följa med från den sista måltiden, upp till Getsemane, genom domen och korsfästelsen för att sedan möta kvinnorna
vid graven och slutligen den uppståndne Jesus.
På kvällen framfördes påskspelet för församlingen och då i
samband med mässa.
Församlingspedagogen från Harmånger-Gnarp-Jättendals
församling (Therese Söderlind) hörde talas om vårt påskspel och
kom dit tillsammans med några konfirmander och deras föräldrar.
Jättekul!
Skådespelarna bestod av en härlig blandning av församlingens
personal och ideella krafter.

Katarina Sölveskog
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Arr: Enånger-Njutångers
församling & Bilda

Församlingsresa till
”Mannaminne”
Lördag 27 juni är du välkommen att
följa med på en dagstur till
Mannaminne i Nordingrå.
Kostnad för resan är 300 kr och i
priset ingår resa, fika och lunch.
Anmälan till diakon Ann-Kristin
Källström senast 22 juni.
Tel 0650-76545 eller 0703206273
För mer information om tider och
detaljer kan du gå in på
församlingens hemsida:
www.svenskakyrkan.se/enanger

Gudstjänster och samlingar
under sommaren

Som det brukar vara, så öppnas Enångers gamla kyrka för
söndagliga gudstjänster på midsommardagen kl 10. Den tiden
kommer att gälla under sommaren. Inga gudstjänster kommer
att firas i Njutångers kyrka.
Tisdag 7 juli kl 19 blir det musik i sommarkväll i Enångers
gamla kyrka. På Brogården i Njutånger blir det gudstjänst
vissa söndagskvällar.
Friluftsgudstjänster anordnas vid Karskär fiskeläge i Enånger
den 12 juli kl 14 och på Våtnäs fiskeläge 26 juli kl 14. Medtag
gärna en stol och fikakorg till friluftsgudstjänsterna.
I Långvinds kapell är det gudstjänst kl 17 på Johannes Döparens dag 21 juni och därefter helgsmålsbön på lördagar kl 18
med sång och musikinslag.
Nianforskvällarna på tisdagar kl 19 blir det även i år. Se särskild ruta i Kyrkbladet.
Se annonsering i HT på fredagar under rubriken ”Svenska
kyrkan i helgen” eller på hemsidan www.svenskakyrkan.se/
enanger för närmare information om tider, medverkande, vid
gudstjänster och andra samlingar. Du är förstås välkommen!

Konfirmandläger
på Åkerögården
Även i år åkte vi till Åkerögården,
utanför Norrtälje, på ett avslutningsläger.
Under de fyra dagarna fick konfirmanderna bland annat förbereda sig
inför konfirmationshögtiden. På väg
till Åkerögården, stannade vi till i

Välkommen till Brogården
Dörrarna har redan öppnats och Njutånger-Iggesunds kyrkokör har traditionsenligt sjungit in våren
vid majbrasan. Därefter har bland annat flera barnavslutningar och läger ägt rum.
Midsommarafton kommer också att firas som vanligt med sång och andakt kring midsommarstången 15.00 och sedan servering och liten loppis.
Därefter kommer sommarens program att ta vid
med gudstjänster, sång- och musikkvällar med servering varje söndagkväll kl 18.00 med start 28 juni.
Helgen 11-12 juli blir det mångkulturella och gripande samlingar med Annahita Parsan från Hammarbykyrkan som berättar om sin resa från muslim
till kristen.
I övrigt håll utkik i predikoturer och på affischer för
program. Gården har också öppet för logi, enskilda
gäster eller för hela anläggningen från maj till sept.
Vid frågor eller bokningar ring 0650 - 70 284.
Varmt välkomna till EFS Brogården!
Katarina Pettersson

Uppsala och besökte domkyrkan.
På fredag besökte vi S:ta Clara
kyrka inne i Stockholm, och fick
höra om deras stora verksamhet
bland hemlösa och prostituerade och
hur kyrkan finns med dem som en
trygghet och hjälp att komma ifrån
missbruk och livet på gatan. Fredag
eftermiddag var vi på Gröna Lund.
Genom att vädret var vackert under lägret, så kunde vi vara ute en

hel del. När det här numret av Kyrkbladet kommer ut, så har pingsten
och konfirmation varit och vi önskar
årets konfirmander allt gott och Guds
välsignelse inför deras framtid.

Text & foto Mats Sandström
På bilden t.v. arbetar Allan Valeur och
Fanny Samnell tillsammans. Till vänster i
bakgrunden ser vi en av faddrarna Gabriel
Papaztchev. På bilden nedan handlar det om
utomhusaktiviteter.
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Nu lämnar Bernth Alexandersson vår församling och därmed
också arbetet med Njutångersgårdens flyktingar en verksamhet som han har ägnat mycket tid och kraft.
Här berättar han själv om det arbetet.

Foto Rune Brolin

”Vår församling har verkligen tagit ansvar
för flyktingarna på Njutångersgården”
Det är nu dags för mig att lämna församlingen. Det är

snart tre år sedan jag kom hit. Det har varit en värdefull
och innehållsrik tid. Jag har känt mig hemma från första
stund. Jag uppskattar hälsingens sätt och trivs mycket bra.
Jag kan inte komma ihåg alla förväntningar jag hade
när jag kom. Jag ville bara arbeta som präst i en mindre
församling. Den inte allför stora församlingens fördel är
att man får nära kontakt med församlingsborna och att
man blir igenkänd när man handlar eller bara är ute och
går. Det är en livskvalité som jag mår så bra av. Jag har
fått uppleva den välsignelsen och glädjen i vår församling. Men den stora världen har knackat på och givit mig
mycket mer uppdrag och mer välsignelser än jag kunde
föreställa mig innan jag kom hit.
Församlingen hade verkligen tagit sitt ansvar för
flyktingarna boende på Njutångersgården. Många fina
samlingar på S:t Olofsgården har vi haft. Dessutom fanns
och finns fortfarande ett språkkafé med suveränt god undervisning. Man blir glad när man gör ett besök där.
Våren 2013 kommer Andreas och vill att jag ska hjälpa
en ung man från Afghanistan. Mannen vill bli kristen.
Det tillhör ju prästens uppgift att hjälpa till med sådant.
Jag hade träffat muslimer och umgåtts med muslimer och
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kristna från många olika länder, jag hade även umgåtts
med kristna som konverterat från sin muslimska tro till
kristen tro, men jag hade aldrig haft uppdraget att hjälpa
till med den övergången. Hur gör man?
Jag gillar utmaningar och vi bokade en tid som passade oss båda. Vi träffades en eftermiddag och satte oss på
varsin stol mittemot varandra och pratade och bad. Esmat
fick ta emot syndernas förlåtelse och ta emot Jesus som
Herre och frälsare. Jag bad före och han bad efter. Det
var verkligen enkelt. När vi sagt AMEN reste han sig upp
och räckte upp händerna i luften och spontantackade Gud.
Jag blev nog lite förvånad och glad. Det var en viktig och
avgörande stund för honom och, skulle det visa sig, också
för mig.
Strax efteråt döptes Esmat. Det fanns en sak som gjorde honom orolig, han var rädd att utvisas till Afghanistan.
Vid den tiden visste jag väldigt lite om Migrationsverket
och gränspolisens sätt att arbeta. En morgon fick jag ett
uppvaknande som heter duga. Gränspolisen kom vid
5-tiden på morgonen och hämtade Esmat och förde
honom till förvaret i Gävle för vidare befordran till
Afghanistan. Det var ingen trevlig dag alls.
forts nästa sida

forts fr föreg. sida

På något sätt fick jag kontakt med
Annasara Svanteson, som arbetat
med flyktingar för FN och som
engagerat sig ideellt för flyktingar
i Sverige. Hon hjälpte mig och vi
skrev tillsammans för att hjälpa Esmat. Efter ett antal dagar så flyttades
Esmat till den öppna avdelningen på
förvaret i Gävle, vi tog det som ett
gott tecken.
Mycket riktigt, lite senare fick
han upphållstillstånd i Sverige. Han
behövde inte åka till Afghanistan och
utsättas för risken att stenas till döds.
Vi var alla jublande glada. Detta hade
kunnat bli en fin episod och ett fint
minne, men någon ville att det inte
skulle stanna vid det.
Just nu är jag i smärtsam uppbrottstid. Jag valde att gå ut och äta
lite thaimat. En liten avskedsrunda
bland mina vänner på olika mathak.
Vad är det jag möter i denna lilla del av Sverige. Genomgående
glada människor. Tre från bruket,
en invandrare från Gävle. En vacker
kvinna från Thailand, som lagar god
och hälsosam mat. En kines som talar
god svenska, han hjälper bruket med
kontakter i Kina. En turkisk kurd,
som tittar in och köper thaimat som
omväxling till sin egen mat. Han är
muslim som blivit frisk efter förbön. Jag kunde inte låta bli att lägga
händerna på honom och be för några

månader sedan. En muslim helad i
Jesu namn.
En del av dessa är mina vänner sen
förr, en del av dem log mot mig för
första gången. Vilken rikedom för oss
alla. Framtidens Sverige är redan på
plats på en lunch i Iggesund.
Iggesund har genom bruket varit
på världskartan sedan många år.
Kyrkan och Efs har länge varit engagerade i mission i främmande länder.
Frikyrkan som inte längre är lika
stark som förr här i Iggesund har också varit bärare av gränslös kärlek. På
ett sätt har jag fått nåden och glädjen
att vara en del av detta.
Esmat började genast berätta för
sina vänner och andra om Jesus och
om kristen tro. Det dröjde inte länge
förrän jag hade en liten grupp pojkar
omkring mig som vill lära sig mer
om sin nya tro. Hossein var tolk, vi
började träffas varannan onsdag och
så har det fortsatt. Först i vår fina
församlingsgård och sen i den vita
kyrkan.
När Zack kom så fick jag mer tid
åt invandrarna och deras problematik.
Annasara var med vid Esmats dop
och hon blev mer eller mindre automatiskt en avgörande hjälp när det
gällde skrivelser till Migrationsverket
och till förvaltningsdomstolarna. Den
delen har tagit lång tid att lära, men
hon och jag har tillsammans fått resning i fall som advokater misslyckats
med. Vi har fortfarande ärenden som

ligger och väntar på avgöranden.
Flyktingströmmen från Syrien har
tagit stora resurser på Migrationsverket i anspråk.
När det gäller utvecklingen av
gruppen konvertiter så är det en
väldig källa till glädje. Det gemensamma i deras berättelser kan enkelt
sammanfattas:”Vi har kommit från
mörkret till ljuset.”
I genomsnitt har vi en konvertit i
månaden, hellre över än under. När
vi samlas är vi 12 till 15 personer.
Flera har flyttat till andra platser, där
dom är aktiva i Svenska kyrkan eller
någon frikyrka.
Vi har alltså av Guds nåd fått vara
med och samarbetat med Gud. Det är
en liten väckelse som vi fått vara med
om och lära oss av. Min egen tro har
fördjupats genom mötet med mina
pojkar.
Några av pojkarna har en kallelse
att predika evangelium, alla längtar
efter att evangelium ska predikas
i deras hemländer. När jag berättade att jag längtar att få predika i
Afghanistan så fick jag en spontan
applåd. Arbetet i Enånger-Njutångers
församling har varit en av de bästa
erfarenheterna under mitt liv som
präst. Visst har konvertiterna spelat
en stor roll, men även i övrigt har
tiden här varit mig till stor glädje och
tillfredsställelse.
Tack för den här tiden / Bernth

Vid Bernth Alexanderssons avskedspredikan tolkades predikan av Hassan
Jafari. Efter gudstjänsten bjöd församlingen på kaffe och lite tilltugg.
Foto Rune Brolin
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Alices spalt
Tjena! Alice här på kyrkbladsbanan!
Musik!
Husse säger att bladet ska handla
om musik. Vadå musik, hallå! Jag är
ju hund och får inte förekomma i de
finare salongerna där levande musik
framförs så jag vet inte mera om
musik än det husse och matte spelar
på den där” Bosen” som husse är
så stolt över. Den enda kompis jag
känner som kan musik är min granne
Elsa Hjelm som är en trevlig dansant
dvärgspets. Hon kan musik och hon
kan dansa! Lite avundsjuk måste jag
påstå men jag har väl kanske andra
kvaliteter? Eller?
Ärevarv
Ärevarv är jag skitbra på, det är
musik för mig! Ärevarv gör jag när
jag träffar Gösta min kompis, en
engelsk bulldogg, sofistikerad. En
riktig gentleman, adelsman.” Earl
Gösta” kallar jag honom även om
han ser ut som Sir Winston Chur-

chill!! Ärevarv gör jag när jag kommer ner till båten Snövit i Borka och träffar en massa trevliga
kompisar. Ärevarv gör jag också när
husse kommer hem efter fullgjord
dag. Ärevarv innebär att jag springer hejdlöst kring den jag vill ära,
fatta! Skitkul, prova!
Kristi himmelsfärd
05.30 klarblå himmel, väckte matte
för att jag ville ut och njuta. Låg i
stolen på verandan och insöp vårens
alla dofter och funderade vad denna
dag kunde bidra med i en taxrussels
liv. Hoppsan redan 07.30 var husse
på banan och bilen startades. Kul,
vad händer nu? Säkert en gudstjänst någonstans där jag återigen
får sitta bakom stängda dörrar i en
halvrutten Suzuki! Men hallå, saker
hände! Vi for ut på en sådan där väg
jag gillar med gropar och skog på
alla sidor. Hamnade i Buränge för
gökotta. Hoppsan två hundar redan
där, inte i bilar utan där på plats i
Buränge, fria! Slängde mig ut ur den
sunkiga Suzukin och hittade Efspolaren Taipu och baptisten Billan Vi hade skitkul ekumeniska som vi
är! Äntligen fick jag vara med på
gudstjänst funderar på att konvertera. Heja Buränge!
Östanå
Efter andakt och gott fika for vi till
oasen Östanå som sedan 1860-talet
varit en liten fristad i Iggesund.
Med brukets välvilja fick smederna
på den tiden ta en bit jord i Östanå
för att odla potatis mm för egen
förbrukning. Min kompis Torbjörn
Bodare har berättat allt för mig,
husse har ingen aning. Jag älskar Östanå och jag tycker det var
fantastiskt att Iggesunds bruk hade
sådana öppna kärleksfulla ögon och

Dagsresa till Uppsala
Den 28 mars åkte Katarina och Maggan (församlingens
barnledare) på en dagsresa till Uppsala med Njutångers
juniorer och deras familjer. Dagen inleddes med en två
timmar lång guidning i Uppsala domkyrka som även
inkluderade ett besök i skattkammaren. Vi hade en riktigt
bra guide som verkligen kunde fånga barnens intresse
och bekräfta många saker som barnen redan visste, vilket
uppskattades. Det som fångade barnens intresse extra
mycket var Gustav Vasas grav och alla fina kungakronor
som fanns i skattkammaren.
Dagen avslutade med ett par timmar på Fyrishovs äventyrsbad där både stora och små hade roligt tillsammans.
Text Katarina Sölveskog
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hjärtan att de upplät en liten bit av
sin enorma areal för att de lågavlönade skulle ha möjlighet att kunna
odla och på så sätt dryga ut sin
månadslön.
Det låter som jag är smart nu
men det är kompisen Torbjörn som
berättat och husse nickar och
kommer med ord, fatta! Jag älskar
Östanå för där kan jag springa fritt
och där är inte allt så tillrättagjort.
Där är luft, där är vatten, där är
frihetskänsla. Där kunde alla ta sig
en liten bit mark för att odla. Husse
hummar och vill ha in aposteln
Paulus: ”Här är varken Jude eller
Grek, slav eller fri, man eller kvinna
alla är vi ett (i Kristus).” Vet ni den
här oasen är på väg att försvinna!
Kompisen Bodare viskade att någon
avundsjuk ”tvåfoting” i Iggesund anmält till byggnadsnämnden i Hudiksvall att det är en massa svartbyggen
på Östanå. Hallå! Även han kan väl
ta sig en liten bit att odla på eller?
Holmen funderar på att rensa allt
och låta al och hägg ta över. För
mig är Östanå musik!
Det susar i träden, fåglarna
sjunger och vågorna skvalpar i
hoppfullhet, det pyser av kreativitet och glädje. Tysta inte musiken
byggnadsnämnden och Holmen! 300
tusen hektar mark äger Holmen
skog, låt oss få bevara vår lilla
fristadsremsa Östanå för läkedom
till kropp och själ i bruksorten
Iggesund! Vi behöver Östanå! Jag
lovar ett ärevarv runt både Holmen,
länsstyrelsen och byggnadsnämnden
om ni säger JA till det som ”alltid”
funnits här. Fatta!
Hälsningar Alice Kristina Russ
Stenberg.
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Vi tackar alla flitiga korsordslösare för alla krysslösningar
som kommer in och har härmed
nöjet att presentera
vårkryssvinnarna 2015

P SA L MEN

KOM, HELGE ANDE, TILL MIG IN,
UPPLYS MIN SJÄL OCH GE DEN LIV,
ATT JAG I DIG FÖRBLIVER.
VAR SJÄLV ETT LJUS PÅ ALL MIN STIG,
OCH LED MIG DU DEN VAG DU VILL ,
ÅT DIG JAG HELT MIG GIVER.

RUNDRESOR
DURKSLAG
KAN ULJANOV
KANSKE KNOPPVERAN- NINGSDAN
TIDEN

I
N
G
L
A
S
A
S

ÄGIRS
MAKA

A
P
R
I
L

STÖRTSKUR
ALE

R
A
N

TAR DET
I UPPFÖRSBACKEN

Ö
S
R
E
G
N

PINGIS

HAR
SITT
SEGEL

DE ÄR
FENA PÅ
RELIGION

PÅSKYNDAR FÖRBRÄNNINGEN

BLIR
RÄDD
OM
NOSEN

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 !

FÖRBUNDEN

EJ
SÄLLAN
VETENSKAPLIGA

KLAPPMYTS

STÖRST VAR JU
I
ESAU
TIBET

KASST

JOK
F52

BIBEHÅLLEN
BACKE

FOR
VILT
FRAM
VAR
GOMER
HOSEAS

LÅNGT
LIDEN

KÄNNER
DEN
VILLRÅDIGE

Kryssvinnare

E
V
M
Å G O T
R O T E
O
E M
N
B L
K L O
N
Ä G
A
S E
T R
P E N
R A

LÄSES I
ÖREBRO

SATTE
EN
GRÄNS
FÖR

SÄLJER
VID
DÖRR
LÄNGA

RITADE
ROLIGT

S P
A
T U
S

G
O
T
T
G
Ö
R
A

TAR
HOPPARE

USELT
VEDERLAG
HAR KANALER

ÖVERGÅNGSSTÄLLET

ÄR DE
SOM INTE
ÄR SOM
ANDRA

SONA

I PAR MED KORN
DEN BIOLOGISKA
BYGGSTENEN

FÖR
NÄRVARANDE

R
EKONO- A EN
MISK S AV
TOLV
T

LUDEN

DEN
HAR
VINKELFORM

RYMDMÅTT

Rätt lösning nr 2-2015

UPPREPA

KAN
DET
MESTA
GÅ PÅ

TILLHYGGE

SINA
INSPEKTERAR
BONDEN
SPÅRÄMNE

SIN
BLEV
SHAHEN
AV MED
SLANT

SKA
KOMMA
ÖVERRASKANDE

L
AM
T A
E R
I
I N
B T
I
S K
I
E K
K A
O R
L E
ON
G
I D

FASONER
ÄR LIVET
TILL
SJÖSS

PELIKANFÅGEL

STUDERAR
MILJÖVÄN

JOK
F51

Vi tackar alla flitiga korsordslösare för alla krysslösningar och har härmed nöjet att
presentera Vårkryssvinnarna
2015:
Lis-Marie Kirsilä
Skjutbanevägen 3
825 31 Iggesund
Maud Rask
Villagatan 6
825 32 Iggesund
Eva-Märta Juhl
Lyran 49
824 91 Hudiksvall

Namn ..........................................................
.....................................................................
Adress .........................................................
.....................................................................
....................................................................
Lösningarna skall vara inlämnade senast
1 augusti 2015 till Församlingsexp,
Kyrkovägen 3, 825 30 Iggesund
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SEDAN SIST
24 Erik Roland Svedlund
27 Bo Ivar Hedlund		
Februari
2 Johnny Erik Törnqvist
4 Karl Edvard Hamberg
6 Anders Ivar Olof Åkerblom
11Bengt Gustav Boman		
21 Gunvor Vilhelmina Larsson
22 Paoula Ingela Margareta
Östlund
23 Anders Einar ”Nalle” Eriksson

Döpta
Hans Richard Charlie Vestling
Bodil Matilda Bylund
Ingrid Helena Rågberg
Wilma Elvira Westman
Lars Ebbe Assar Sjödin
Benjamin Karl Gustav Andersson
Elsa Lilly Marie Selahn
Rasmus Ivan Mikael Lie
Oliver Henric Frans Berglund
Elsa Ingrid Marianne Malmqvist
Gustafsson
Vigda
Gill Susanne Sundqvist och Sten Elis
Peter Wikström
Louise Elin Sofia Flemström Berlin och
Knut Åke Michael Stenklyft

Till vila
Januari
10 Annie Anita Augusta Eriksson
11 Elna Maria Bolin
11 Lars Göran Larsson		
16 Brita Majvor Pettersson
16 Ruth Marianne Andersson
20 Erik Alvin Wedin
22 John Elof Emanuel Persson

87 år
88 år
52 år
85 år
86 år
84 år
94 år

Mars
5 Kjell Rasmus Schilling
5 Olov Birger Bodin		
5 Sven Folke Snellman		
9 Dag Halvar Hallgren
24 Maj Anita Elisabet Vik
27 Lilly Olivia Bister
27 Ulla Anna Margareta Settlin
April
4 Ulla Britta Kristina Hallgren
7 Helene Broberg		
14 Jan-Erik Nyman		
20 Stig Edmund Persson
20 Nore Martin Norström
26 Irma Ingeborg Bergström

85 år
65 år
82 år
93 år
30 år
81 år
89 år
56 år
85 år
15 år
90 år
65 år
74 år
72 år
94 år
75 år
67 år
91 år
53 år
74 år
71 år
86 år

En gåva har lämnats

2000 :- Från Nattvandrarna i Iggesund
till
Barn och Ungdomsverksamheten, till
				
minne av Rasmus Schilling.
500:- Vid Lilly Bisters bår till Diakonin.

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.
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Mats Sandström
0650-55 65 05

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
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
Församlingshem:
Njutånger, S:t Olofsgården
tfn 0650-765 40

Någon att tala med

Ann-Kristin
Källström
(diakon)
0650-76545

Enånger-Njutångers
församling

Zack Lindahl
0650-765 48

Pär Stenberg
0650-765 47

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

	
  

Många gravstenar måste
åtgärdas

om dubbning av ca 35–40 stenar och
tar ett beslut om vilken anbudsgivare
som får uppdraget. Därefter skickas
brev ut till gravrättsinnehavarna,
med information om att det är deras
ansvar, att det ska vara genomfört
vid en fastställd tidpunkt och församlingen erbjuder sig genom antaget anbud att genomföra det till en
kostnad som redovisas och faktureras
till gravrättsinnehavarna när uppdraget är genomfört. Innehavare av
gravrätten ska bekräfta att de fått och
förstått informationen.
När det gäller de gravstenar som
har rätt dubbning och står stadigt på
sitt fundament men ändå bedöms vara

risk på grund av att markförhållandena är bristfälliga kommer en handlingsplan att redovisas senare.
Ärendet är under beredning inför
beslut i kyrkorådet.
Viktigt är att det finns en fort–
satt förståelse för att det under
sommaren kan vara en viss aktivitet
omkring en del gravstenar. Har du
frågor omkring vad som sker eller ska
ske ombeds du att kontakta någon av
vaktmästarna eller undertecknad.
Kjell Kroon
Ordförande
070 – 211 17 17

I det förra församlingsbladet informerade vi om att ett test hade genomförts av alla gravstenar på våra kyrkogårdar. Drygt 2200 stenar testade
varav ca 400 inte kunde godkännas
när det gäller hur stadigt de står utifrån de föreskrifter som finns.
De mest akuta stenarna har åtgär–
dats av våra vaktmästare under våren.
När det gäller stenar som saknar dubb
eller har dålig dubbning kommer
tillvägagångsättet vara följande: Församlingen gör en anbudsförfrågan

Välkommen till
barn- och
föräldraträffarna
i Enångers
församlingshem
Foto Mats Sandström

Det började i september förra året när föräldrar frågade
om det var möjligt att få träffas i församlingshemmet. Det
är i regel varje tisdag som föräldrar och barn som inte
är på dagis, träffas. Tanken är att kunna skapa kontakt
mellan föräldrar som inte känner varann och ge barnen
möjlighet att träffa andra barn.

Det kan vara 7 - 10 barn med förälder som kommer. Man
leker med barnen, sjunger ibland och har med sig eget fika
och mat. Det är öppet för den som önskar vara med. För
mer information, kontakta Anna Modin 070-0250250 eller
Martina Olsson 070-366 56 73.
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Församlingen
samlade in
19 122 kr

Den som inte hade kontanter kunde sms:a pengar till fastekampanjen.

Under tiden från Fastlagssöndagen till Palmsöndagen
pågick rikskampanjen för Svenska kyrkans internationella
arbete under temat ”Utrota hungern”. Även i vår församling
samlades det in pengar vid olika tillfällen.
Vid fastekonserten i Enånger den 15 mars samlades det in
8880 kr och de medverkande ställde upp gratis.
Ett musikcafé arrangerades i Iggesund med musikgruppen 5
över 12, och pianisten Goaz Mazyandyayan. Det var servering och försäljning av bland annat bröd och blomskott. Det
inbringade 5500 kr.
Totalt kom det in i församlingen 19 122 kr. Tack till er alla
som har varit med och skänkt pengar eller arbetat för att det
kunde göras i vår församling.
Mats Sandström

Vid musikcaféet i Iggesund spelade Goaz Mazyandyayan.
Några av årets konfirmander hjälpte till med insamlingen på
fastekonserten i Enånger.

I Iggesund handlar Annika Sundqvist från Enånger växter av
Ann Berg från Njutånger.

Erik Brodén från Delsbo underhöll med sång och gitarrspel.

Enångers och Njutånger-Iggesunds kyrkokörer sjöng tillsammans i Enångers kyrka.

