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Sidan 2: Johnny Cash och kristendomen

Kyrkoherden har ordet:

Johnny Cash
och kristendomen
Den legendariske amerikanske sångaren Johnny Cash föddes den 26
februari 1932 i Kingsland, Arkansas
som son till en fattig lantarbetare på
bomullsfälten. Johnny Cash hade sex
syskon. År 1955 slog han igenom som
sångare på Sun Records i Memphis.
Han avled den 12 september 2003.
Johnny Cash spelade in över 1.000
sånger. Flera av dem har kristna texter.
Cashs första kristna sång heter Belshazzar
och bygger på Daniels bok, kapitel 5, som
handlar om Belshassars (svensk stavning)
gästabud och den gåtfulla skriften (Mene
mene tekel u-farsin) på väggen, vilken enbart profeten Daniel kunde tyda.
Johnny Cash kallades för The Man In Black
(Mannen i svart) och bar ifrån 1971 alltid
svarta kläder på scenen. Det året skrev han
sången The Man In Black, i vilken han bland
annat sjunger:
– Jag klär mig i svart för dem som varken
läser eller lyssnar till de ord Jesus sade…
En av Johnny Cashs sånger heter He Turned The Water Into Wine (Han förvandlade
vatten till vin) och beskriver Jesu Kristi första under vid bröllopet i Kana (Johannesevangeliet 2:1-11)
År 1967 inledde Johnny Cash ett samarbete
med internen på Folsomfängelset Glen
Sherley och framförde hans sång Greystone
Chapel (Granitkapellet) under sin live-konsert på samma fängelse. I den sången står
bland annat:
– Det finns män här, som aldrig ber och
som skrattar åt dem som gör det. Men jag
faller på knä i Granitkapellet och tackar
Gud som hjälper mig varje dag…
Cashs sång What On Earth Will You Do For
Heaven´s Sake (Vad vill du göra på jorden
för himlens skull) från 1974 handlar om hur

Johnny Cash 1932-2003.

Innehåll

Ulf Allenbäck, kyrkoherde,
Svenska kyrkan Bollnäs-Rengsjö.

man på ett kristet sätt bemöter sina medmänniskor (Matteusevangeliet 7:12). Titeln
är egentligen en ordlek: Vad i hela världen
vill du göra för Guds skull.
Hans sång The Greatest Cowboy Of Them
All (Den störste cowboyen av dem alla)
bygger på Jesu intåg i Jerusalem (Matteusevangeliets kapitel 21:1-11). Budskapet är
att Jesus Kristus genom att rida på åsnan är
överlägsen alla hjältar och legender i Vilda
Västern.
Johnny Cash var en stor beundrare av aposteln Paulus. Han har skrivit två sånger om
honom liksom en biografi. I sången One Of
These Days I´m Gonna Sit Down And Talk
To Paul (En /vacker/ dag ska jag sitta ner
och samtala med Paulus) önskar Cash att
efter sin död kunna fråga Paulus om dennes
liv. I sången Man In White (Man i vitt) beskrivs den första kristna kyrkan i Jerusalem,
Alexandria och Antiokia, liksom Paulus omvändelse och kallelse på vägen till Damaskus
och Kristi ord till honom i samband härmed:
– Varför förföljer du mig? (Apostlagärningarna 9:1-9)
År 1968 besökte Johnny Cash Israel och
spelade där in sitt album The Holy Land (Det
heliga landet).
I början av 1970-talet åkte Johnny Cash åter
till Israel, där han spelade in filmen The Gospel Road (Evangeliets väg), som handlade
om Jesu Kristi liv. En film, som under 1970talet visades på de flesta fängelser i USA.
Om sig själv berättar Johnny Cash år 1997 i
sin självbiografi:
– Jag är fortfarande kristen, precis som jag
varit hela mitt liv... Det första jag säger när
jag vaknar upp varje morgon är: ”God
morgon Herre”. När jag kommit på fötter
säger jag ”Prisad vare Gud”. Vid någon
tidpunkt under dagen lyckas jag vanligtvis recitera Herrens bön (Fader vår).
I slutet av sitt liv besökte Johnny Cash en
kyrka på 57:e Gatan i New York. Han satte
sig intill en judisk pojke, vars föräldrar efteråt berättade att pojken blivit kristen genom att lyssna till Johnny Cashs kristna
sånger.
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BOLLNÄS FAMILJECENTRUM:

Ett samarbete mellan
kyrkan, kommunen
och landstinget

Familjecentrum i Bollnäs invigdes av ansvariga politiker och personal. Från vänster Christina Wall, Jan-Erik Englund, Peter
Lenneby och Birgitta Johansson samt, med ryggen mot kameran, Anita Labraaten och Kicki Berglund.

– Jag tycker att det är jättekul att vi kan samsas så
här, kommunen, kyrkan och landstinget, säger församlingsassistenten och förskolläraren Birgitta Johansson
om Bollnäs Familjecentrum, som invigdes tisdagen den
22 augusti.
Läs mer om detta på nästa sida:
Kyrkobladet sidan 3

Evelina Pertula är en av dem som brukar besöka den öppna förskolan med sina två barn Ida och Saku Oksanen. Till höger
sitter Alva, en kompis på besök från Torsåker.

... ett exempel på vad våra medlemmar
i Svenska kyrkan får för sin kyrkoavgift ...
– Det här är bara ett exempel på vad våra medlemmar i Svenska
kyrkan får för sin kyrkoavgift, säger Birgitta Johansson, som
är utbildad förskollärare. Och det här är inte det enda samarbetet med andra. Vi driver ju till exempel fritidsgården Gumpels
tillsammans med kommunen.
Birgitta är en av dem som arbetar i nya Bollnäs Familjecentrum,
som är inrymt i före detta hälsocentralen på Gärdet. Familjecentrum ska vara en samlingsplats för blivande föräldrar och
familjer med barn i åldrarna 0-12 år. Det är ett samarbete mellan
Bollnäs kommun, Primärvården Hälsingland (landstinget) och
Svenska kyrkan Bollnäs-Rengsjö.
Vid invigningen talade socialnämndens ordförande Christina
Wall, c, barn- och utbildningsnämndens ordförande Ingrid
Hammarberg, fp, ledamoten i landstinget Jan-Erik Englund, s,
samt ordföranden i Bollnäs kyrkoråd, Peter Lenneby, kyrkan
över partierna.
I Bollnäs Familjecentrum finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral, kuratorstöd, spädbarnsverksamhet, 6-12-årshälsa
samt öppen förskola. Det innebär att man här kan få mödrahälsovård, förlossningsförberedelse, föräldrastöd, gynekologisk
cellprovskontroll, kontroller av barns fysiska och psykiska
utveckling från födsel till skolstart, vaccinationer, lek och samvaro samt råd och samtalsstöd. Svenska kyrkans del i Familjecentrum är att Birgitta svarar för den öppna förskolan.

Kommunen, kyrkan och landstinget vill med sina samverkan i
Bollnäs Familjecentrum göra det till en mötesplats för alla barn
och föräldrar i Bollnäs. De vill med sin gemensamma satsning
stärka det sociala nätverket kring familjerna, erbjuda lättillgängligt stöd på ett tidigt stadium, ge information om hur samhället fungerar och ge en mångsidig service till dem.
Text och foto: ULF SCHÖNING
Invigningsfoto: BERTIL HOFVERBERG

Café Munken
i Bollnäs församlingshem är öppet måndag-fredag
kl 11-15 till och med fredag 8 december.
Sopplunch, 30 kr, serveras tisdagar och torsdagar.
Försäljning av rättvisemärkta varor.

Välkommen!
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Anna-Lena Andersson.

Från ensamhet
till trefaldighet
Kyrkoherde Anna-Lena Andersson har arbetat ensam
sedan hon tillträdde tjänsten som kyrkoherde i Arbrå
hösten 2005. Genom att Helge Berg tillträtt som
komminister och att pastorsadjunkt Magnus Natander
gör sitt första år efter prästvigningen har antalet präster
i pastoratet helt plötsligt tredubblats.
Läs om Helge och Magnus på nästa sida.

Pastorsadjunkt är den första tjänst en nyvigd präst får. Under
den tiden, som varar i 12-18 månader, har prästen handledning
av en mer erfaren kollega. Tjänsten inrättas av stiftet i en församling som biskopen väljer. När tjänsten är fullgjord är pastorsadjunkten fri att söka utlysta tjänster som komminister, kontraktsadjunkt eller stiftsadjunkt inom hela Svenska kyrkan.
Komminister (”medtjänare”) är en person som innehar ordinarie prästtjänst i en församling inom Svenska kyrkan. Komministern är kyrkoherdens medhjälpare.

Kyrkoherde är en befattning som arbetsledande präst för ett
pastorat inom Svenska kyrkan. Han/hon är arbetsledare för
den personal som direkt arbetar med församlingens grundläggande uppgift: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt
utöva diakoni och mission. Kyrkoherden ansvarar för
pastoratets kyrkobokföring, och är därför också oftast arbetsledare för kyrkobokföringspersonal (till exempel kyrkoskrivare).
En ordinarie kyrkoherdetjänst kan sökas av den präst som
tjänstgjort minst tre år som präst, är fyllda 30 år och är beredd
att tjänstgöra med präster av såväl kvinnligt som manligt kön.
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Helge B Berg

Magnus Natander

Namn: Helge B Berg
Ålder: 43 år
Familj: Hustrun Eva-Lotta och dottern Siki
Kajak: Nej

Namn: Magnus Natander
Ålder: 30 år
Familj: Hustrun Ingrid och snart katten Mauritz
Kajak: Ja

Helge B. Berg heter jag och är ny komminister i Arbrå-Undersviks församling sedan första september.
Närmast kommer jag från en komministertjänst i HälsingtunaRogsta pastorat strax norr om Hudiksvall.
Min fru, Eva-Lotta, och jag har köpt en liten gård i Undersvik,
så vi räknar med att stanna kvar i församlingen ett bra tag.
Det finns fler orsaker till att jag sökte mig hit. Dels har vi släkt
i Bollnäsområdet, i Rengsjö och Kilafors. Dels verkar ArbråUndersviks församling spännande med ett mer sammanhållet
arbetslag än vad jag arbetat i de senaste åren. Och slutligen
lockades jag av närheten till Stiftsgården samt att det är en
lagom stor församling.
Vill förmedla det Heliga
Jag ser fram emot att få träffa er församlingsbor i alla livets
skiften. Min förhoppning är att kunna vara med och förmedla
Guds kraft, ljus och kärlek genom såväl Ordet som genom
sakramenten. Att förmedla det Heliga i en tid präglad av
sekulariseringens snärjande band och på så sätt vara med och
visa på en större verklighet, den verklighet som vi alla, medvetet eller omedvetet, rör oss i och finns till i och igenom. Livets
källa, ursprung och mål. Livet i Gud och i Guds tjänst, mitt i
vardagen.
Kommer från Danmark
Ursprungligen kommer jag från Danmark, har en dansk lärarutbildning och några års erfarenhet av läraryrket i botten. Jag
har bott i Sverige i ungefär 13 år, har läst teologi vid Uppsala
Universitet och prästvigdes för Linköpings stift för snart fem
år sedan.
Jag är 43 år och är gift med Eva-Lotta. Jag har en dotter på 16
år som heter Siki som jag försöker umgås med så mycket som
möjligt. Hon bor hos sin mamma i Danmark.
Trivs nära naturen
Jag är född och uppvuxen på landet och trivs bäst nära naturen, tycker om djur, skogen och bergen och är förutom naturen
även intresserad av kultur, historia och samhälle. Ibland dammar jag av gitarren och spelar lite, liksom det händer att jag

Efter en hektisk sommar med prästvigning, 30-årsfirande,
körkortstagande, flytt till Bollnäs och giftermål, har jag äntligen kommit på plats som pastorsadjunkt i Arbrå-Undersvik.
Det är härligt att vara tillbaka i Hälsingland! Jag är född och
uppvuxen i Söderhamn och har tillbringat somrarna i den lilla
byn Grängsjö där min mors föräldrahem finns.
Gärna friluftsliv
På min fritid ägnar jag mig gärna åt friluftsliv. Som student, och
nu som präst blir det mycket stillasittande, därför är det härligt
att komma ut och röra på sig. Sedan några år har jag en havskajak, som jag försöker göra några längre turer per år med.
Dessutom siktar på att ta jägarexamen inom en snar framtid.
Ett år i kloster
För mig handlar det kristna livet mycket om att växa och mogna
som människa. Innan jag började studera teologi i Uppsala
tillbringade jag ett år i ett kloster i den lilla sydfranska byn
Taizé. Det var en givande tid, det monastiska livet har länge
haft en stark lockelse på mig, den stillsamma hängivenheten
och det regelbundna bedjandet. Kyrkan har otroligt rika källor
att ösa ur för den som vill fördjupa sitt inre liv!
Under mitt år här i Arbrå och Undersvik hoppas jag att få
många tillfällen att möta församlingen, både i gudstjänsten
och vid andra tillfällen.
Magnus mottogs i sin församling vid gudstjänsten i Arbrå
kyrka söndagen den 10 september.
målar lite, mest naturmotiv i akryl. Dessutom tycker jag om att
arbeta praktiskt, snickra lite och ha ett litet grönsaksland. Ett
potatisland ingick i gården som vi har köpt, sen får vi se när
tiden medger en utökning…
Som sagt ser jag fram emot att arbeta här i församlingen och att
få träffa er som församlingsbor och er som arbetar i arbetslaget.
Helge mottogs i sin församling vid gudstjänsten i Arbrå kyrka
söndagen den 3 september.
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Finnskogsprästen Carl-David Othzén hyllades vid en
minnesgudstjänst i Staffanskyrkan, Gruvberget, söndagen
den 13 augusti.

Stig Wengelin, pensionerad präst från Färila, tillsammans
med Karin Ungman, och kyrkoherde Arne Sandin vid CarlDavid Othzéns grav på kyrkogården i Gruvberget.

Finnskogsprästen hedrades
med minnesgudstjänst
1981 avled Finnskogsprästen Carl-David Othzén. 25 år
efter hans bortgång hölls söndagen den 13 augusti en
minnesgudstjänst i Staffanskyrkan i Gruvberget.
– Det här är en unik händelse. Men så var han en unik
person också, säger kyrkoherde Arne Sandin, som höll
ett föredrag om sin vän och före detta kollega.
Att en präst under ärkebiskopsnivå uppmärksammas 25 år
efter sin död är inget som sker särskilt ofta, om ens någonsin.
– Det är första gången som jag är med om det och jag känner
inte till att det skett tidigare, säger Sandin.
Men så var Carl-David Othzén ingen vanlig präst heller. Få har
vigt sitt liv och sin gärning åt sin församling som han.
Känns bra
Staffanskyrkan i Gruvbergetvar fullsatt. Bollnäs församling
hade med anledning av 25-årsminnet av Carl-David Othzén
förlagt en kapellgudstjänst där. Samtidigt passade man på att
visa en film från 1960- och 1970-talet som visade delar av
Othzéns liv i bygden.
Kyrkoherden i Hanebo-Segersta, Arne Sandin, som skrivit en
biografi över Finnskogsprästen, höll även ett föredrag över
sin vän och kollega.
En av besökarna var Carl-David Othzéns dotter, Karin Ungman, som är född på Gruvbergets prästgård, men nu är bosatt
i närbelägna Skålsjön.

– Det känns väldigt trevligt att han uppmärksammas på det
här sättet. Han gjorde mycket för finnskogen och det känns
bra att han fortfarande betyder något, säger hon.
Gjorde allt
Carl-David Ohtzén kom till Finnskogen 1929. Det var ett väglöst land som mötte honom, stort och ödsligt, med
församlingsborna utspridda över stora delar av Bollnäs Finnskog. När han gick ur tiden, efter 52 år på prästgârden i Gruvberget, fanns såväl vägar, elektricitet och annat som förknippas med ett modernt samhälle, och det var till stora delar hans
förtjänst.
– Carl-David gjorde i stort sett allt för sin församling. Han
hjälpte till med allt från att staka ut vägar till att skriva till myndigheter. Det sociala engagemanget var mycket stort. Han inte
bara levde med sin församling, han levde för den, säger Arne
Sandin.
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Text och foto: GUNNAR LIDÉN, Helsingen.

Konfirmand 2006
i Bollnäs och Rengsjö
Medeltidsgruppen.
Konfirmationspräst var
komminister Bertil
Hofverberg. Gruppen
reste till Gotland under
medeltidsveckan.

Vänortsgrupperna
Augustinus och Luther.
Konfirmationspräst var
kyrkoherde Ulf Allenbäck.
Gruppen reste till Polen
och Tyskland.

Vänortsgrupperna von
Bora och Melanchton.
Konfirmationspräst var
kyrkoherde Ulf Allenbäck.
Gruppen reste till Polen
och Tyskland.
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Foto: ATELJÉ WÅHLSTEDT

Torsdagskväll i kyrkan
är samlingsnamnet på de gudstjänster och konserter
som firas/hålls i Bollnäs kyrka torsdagar kl 18.30.

Gruppen Schysst konfirmation.
Konfirmationspräst var komminister Anna-Lena Andersson,
numera kyrkoherde i Arbrå-Undersvik.

Gruppen Höghammars konfirmander.
Konfirmationspräst var komminister Bertil Hofverberg.

Gruppen Veckoläsning, Rengsjö.
Konfirmationspräst var komminister Sune Ek.

Det handlar om IONA-mässor, kvällsmässor, musikgudstjänster, temamässor och ungdomsgudstjänster samt
konserter av olika slag.
Närmast, torsdagen den 28 september kl 18.30, kommer den
andra i en serie mässor som firas tillsammans med berörda
poeter och sångare i Bollnäs kyrka under det här och kommande året.
Åsa Jinder – om vår tro på oss själva
Nu är det Åsa Jinder, som tillsammans med musiker, sångare och präst firar mässa under rubriken ”Om vår tro på oss
själva”. Dikter av Åsa Jinder, de flesta tonsatta av Anders
Skogh, framförs tillsammans med Temakören under ledning
av Marie-Louise Nilsson och ackompanjemang av Anders
Skogh gitarr, Peter Degerfeldt flöjt och Gun Albeman cello.
Det är fri entré, eftersom det också är gudstjänst, men kollekt tas upp som går till omkostnaderna.
Tidigare har en mässa med texter av Ylva Eggehorn firats i
Bollnäs kyrka, där Ylva deltog. Även Ulf Lundells texter har
framförts vid mässor, men han har inte varit närvarande,
utan hans verk framförts av lokala körsångare och solister.
”Gospel i Elvis-stil”
Det är temat torsdagen den 12 oktober, då kvartetten One
Way Brothers från Närke sjunger i Bollnäs kyrka. Då medverkar även vår förra sjukhuspräst Hans-Eric Hägg samt
eventuellt en gästartist, som också fokuserar sitt framträdande kring Elvis.
One Way Brothers är en gospelgrupp med inspiration från
de amerikanska sydstatsgrupperna, som Jordanaires,
Blackwood Brothers, Statesmen och Imperials Quartet. Den
förstnämnda sjöng bakgrund på Elvis skivor från 1956 och
långt in på 1970-talet. Även Imperials sjöng med Elvis, runt
1970. De var också i Sverige och turnerade i början av 1970talet, vilket blev startskottet för ursprungsmedlemmarna i
One Way Brothers att bilda en gospelkvartett 1972. Sedan
dess har bara en medlem bytts ut. I dag är de fem, Mats
Frändå kompar dem på piano, medan de övriga fyra, Bengt
Johansson, Rune Arvidsson, Håkan Isacsson och Pelle
Bengtsson, sjunger.
Två fyllda kyrkor
När gruppen i påskas sjöng i Snavlunda kyrka i Närke fylldes kyrkan två gånger om. Då medverkade förutom One
Way Brothers och Hans-Eric Hägg även den nu
skivaktuella rockabilly- och countrysångerskan Eva
Eastwood. Konferencier var då, liksom nu, Ulf Schöning,
till vardags informatör i Svenska kyrkan Bollnäs-Ovanåker.
Även vid den här konserten är det fri entré. I stället samlas
kollekt in till omkostnaderna.
Morgonmässa och lunchmeditation
En onsdag i månaden firas morgonmässa i Bollnäs kyrka
med början halv nio. Då är det nattvardsfirande i en kort
gudstjänst. Se Svenska kyrkans fredagsannons i Ljusnan
samt annonser i BollnäsNytt för exakta datum.
Varje tisdag till och med 8 december hålls lunchmeditation i
Bollnäs kyrka med möjlighet till efterföljande sopplunch i
församlingshemmet, kostnad 30:- för soppa med bröd och
vatten samt 40:- om man vill ha kaffe med kaka efteråt.
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Funderar du på att gå ur Svenska kyrkan?

Det här väljer du bort
Svenska kyrkans tre pastorat i Bollnäs kommun, Arbrå-Undersvik,
Bollnäs-Rengsjö och Hanebo-Segersta, har många uppskattade verksamheter. Det vardagliga arbetet inom till exempel diakonin kanske inte
får så stor uppmärksamhet alla gånger. Men det arbetet leder till exempel till att sjuka och gamla kan få besök, en pratstund eller en promenad. Och många är de barn inom våra församlingar som fått växa upp
och bli sedda i en meningsfull verksamhet. Ju fler medlemmar som går
ur, desto mindre resurser har givetvis församlingarna att hjälpa.

Underhåll av kyrkor
Inom våra församlingar finns många kyrkor och kapell, varav
flera är medeltida. Församlingarna får inga bidrag för att underhålla dessa. De skulle förfalla om inte församlingarna avsatte ekonomiska resurser för underhåll. Kyrkoavgiften är församlingens inkomstkälla och har alltså en helt avgörande betydelse. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att
kyrkorna kan vårdas.
Hjälp och stöd vid krishantering minskar
När katastrofen är ett faktum är kyrkan en samlande kraft. Kyrkans medarbetare har en unik kompetens när det gäller att
hantera krissituationer. Kyrkorna blir ofta en naturlig samlingsplats. Det har visat sig i Bollnäs vid flera olika tillfällen. Svenska
kyrkan har också en självklar plats i kommunens kris- och
katastrofgrupp. Genom att lämna Svenska kyrkan väljer du
bort att stödja kyrkans arbete vid samhälleliga katastrofer.
Kyrkans sociala omsorg
I dagens samhälle, när ekonomiska nedskärningar drabbar
omsorg och sjukvård, är kyrkan en viktig kanal för människor.

Dag Nilsson underhöll vid
trivselträff på Prästnäset
Den sista trivselträffen för sommaren lockade 40
damer till bussresa ut till Prästnäset, men inga
herrar!
De besökande välkornnades av Bertil Hofverberg, Mikael
Westin, Helena Malmeryd och Margareta Forssberg. Andakten hölls i friluftskapellet med andakt av Bertil Hofverberg.
Han lovordade och tackade för denna underbara sommar.
Till ackompanjemang av Inge Wortzelius sjöngs unisont ”0
store Gud” och ”I denna ljuva sommar”.
Kaffe serverades på altanen. Dag Nilsson underhöll med
flera sånger av bland andra Evert Taube. Det blev ocksâ
allsång. Dag Nilsson berättade omkring texterna och uppskattades mycket.
Som avslutning välsignade Bertil Hofverberg de närvarande
och hälsade alla välkomna till kyrkan och till Prästnäset
nästa sommar. Rolf Forslin tackade de medverkande och en
kollekt lämnades till Zimbabwe-fonden.

Om du lämnar Svenska kyrkan väljer du bort att bidra till vårt
aktiva stöd till utsatta barn, handikappade, människor i sorg,
arbetslösa, äldre, ensamma, flyktingar, brottsoffer med flera.
Musiklivet i kyrkan minimeras
Du väljer bort att stödja de många konserter som kyrkan bjuder på vid till exempel advent. Kyrkan vårdar ett musikaliskt
arv och ger samtidigt mer och mer utrymme till nya musikformer. Du väljer även bort att stödja hundratals barn och
vuxna som sjunger i kyrkans körer i våra församlingar.
Vigsel
Vid varje vigsel deltar präst, musiker och vaktmästare i ett
professionellt samarbete för att göra vigseln till ett ljust minne.
Om du lämnar Svenska kyrkan väljer du bort din egen rätt till
kyrklig vigsel. Man väljer även bort möjligheten att få välsignelse över ingånget partnerskap.
Begravning
Du väljer bort din egen rätt till begravningsgudstjänst i
Svenska kyrkan.
Arbete för barn och ungdom minskar
Du väljer bort att stödja kyrkans öppna förskolor, ungdomskvällar, ledarutbildningar, barn- och ungdomsläger med mera.
Stöd vid personliga kriser kommer att minska
Vid personliga kriser finns kyrkan till hands dygnet runt för
alla, även för den som inte är medlem i Svenska kyrkan. Du kan
ringa till församlingen eller till jourhavande präst, telefon 112.
Samtal med präst och diakon sker alltid under tystnadsplikt.
Om du går ur Svenska kyrkan har du alltså fortfarande möjlighet att utnyttja kyrkans tjänster på detta område, men du bidrar inte själv till att kompetensen hålls vid liv i framtiden.
Gudstjänst
Kyrkornas gudstjänster är öppna för alla, även för den som
inte är medlem i Svenska kyrkan.
Kyrkoval
Du väljer bort din rätt att rösta i kyrkans riks-, stifts- och
församlingsval och du kan därför inte påverka hur kyrkan styrs.
Du väljer även bort rätten att ställa upp som kandidat i valet.
Välkommen med synpunkter
Diskutera ditt medlemsskap med oss! Vi tar gärna emot synpunkter och svarar på frågor om medlemsskapet i Svenska
kyrkan. För kontakt med oss, se sidorna 15 och 16.

MARGARETA FORSSBERG
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Nya prästen mottogs
en lördagskväll

Nygifta

Komminister Ingrid Augrell mottogs lördagen den 8 juli vid en kort
ritual i Bollnäs kyrka. Efter akten i kyrkan bjöds på samkväm i
församlingshemmet.
Präster, diakoner och förtroendevalda inom Svenska kyrkan Bollnäs-Rengsjö
medverkade och framförde välkomsthälsningar knutna till Bibel-citat.
Mottagandet inleddes med en procession, varefter psalm 369 verserna 1-3
sjöngs. Kyrkoherde Ulf Allenbäck sade några inledningsord, som följdes av
hälsningar från assistenterna. Därefter blev det förbön med handpåläggning
och så sjöngs som avslutning psalm 369 verserna 4-6. Under postludiet, som
spelades av Carl-Gösta Skjöldebrand, var det recession, det vill säga att präster och assistenter tågade ut.

Komminister Ingrid Augrell (numera Natander) mottogs av fr v kyrkoherde
Ulf Allenbäck, kyrkonämndens ordförande Stefan Jonäng (skymd), kyrko-rådets ordförande i Rengsjö Anders Bergsten, kyrkorådets ordförande i
Bollnäs Peter Lenneby, diakoniassistent Hellen Allenbäck, komminister
Lars Nilsson (delvis skymd), komminister Sune Ek och kyrkvärd Ellen
Andersson.
Text och foto: ULF SCHÖNING

Bollnäs-Rengsjös nya komminister,
Ingrid Augrell, gifte sig söndagen den 26
augusti i Undersviks kyrka med pastorsadjunkt Magnus Natander, Arbrå-Undersvik. De har tagit efternamnet Natander.
Vigselförrättare var Sven-Eric Morhed,
kantor Eva Thalin och spelmän på fiol var
Ulf Nilsson och Örjan Hans-Ers.
Foto: ULF SCHÖNING

Vad betyder de tre orden?
I sommar har en skylt satts upp som talar om att det numera bara är
pastorsexpedition för Svenska kyrkan Bollnäs-Rengsjö i Bollnäs prästgård samt en hänvisningstavla som visar att kyrkogårdsförvaltningen och
samfällighetens kansli håller till i före detta Bollnäs tingshus.
På den nya skylten står de tre orden evangelisk, apostolisk och augsburgsk,
som berättar om vilken typ av kyrka det är.
Evangelisk innebär att kyrkan bygger sin tro, lära och etik på de fyra evangelierna i Bibeln – Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
Apostolisk innebär att kyrkan bygger sin tro, lära och etik på Kristi tolv apostlars
samt Paulus och traditionen på den linjen efter dem.
Augsburgsk innebär att kyrkan bygger sin tro, lära och etik på den Augsburgska
bekännelsen (på latin Confessio Augustana), vilken skrevs av Martin Luthers
medarbetare Phillip Melanchton och framlades vid riksdagen i Augsburg år 1530.
Augsburgska bekännelsen är den lutherska kyrkans främsta bekännelseskrift.
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Ny skylt med svåra ord visar att pastorsexpeditionen finns i Bollnäs prästgård.

Välkommen
i gemenskapen
Vi välkomnar följande nya medlemmar, vilka tagits upp
i vår gemenskap i Svenska kyrkan Bollnäs-Rengsjö
genom dopet under tiden 1 maj - 31 augusti 2006:
Bollnäs församling: Liss Lena Linnéa Vigers, Nathalie Elin
Söderberg Andersson, Nicole Kristina Söderberg Andersson,
Per Jens Fröderberg, Maja Meihuan Eva Gunborg Stigsvala,
Ester Teresia Nilsson, Max Magnus Sebastian Hellström, Pär
Marcus Eriksson Elg, Emilia Karin Persson, Ingrid Anna-Lisa
Mickelsson, Axel Thomas Eriksson Östlund, Ian Misa Ehn,
Nåmi Louisa Östling, Moa Signe Nilsson, Karl Robin Jonsson, Tova Amilia Olnils, Moa Astrid Maria Olnils, Theo Ulf
Bengt Byqvist, Pär Olof André Jonsson, Lukas Anders Gunnar Williamsson Zetterqvist, Lisa Anna Matilda Danhard, Klara
Ellinor Nomyr, Clara Maria Karlsson Bergqvist, Tilde Elin Bir-

gitta Höijer, Lars Erik Tobias Öqvist, Benjamin Johan Junior
Strandberg, Ing-Lis Wilma Verone Rodin, Pär Edwin Johansson, Oskar William Rune Odenmyr Delin, Amanda Signe Viola
Holmgren, Måns Per Ahlgren, Lars Wilmer Arvid Eliasson,
Ebba Kristina Persson, Stig Eric Knutsson, Tuva Emilia Abigail
Bodin, Anna Eva Nadine Olsson, Jens William Granath, Anna
Nellie Tällberg, Saga Linnea Maria Fredriksson Byström, Kajsa
Lisa Kristin Jonsson, Anna Lisa Matilda Eskilsson, Mille Gabriel Andreas Storm, Bricken Amanda Olsson, Ester Christina
Eskilsson, Lars Melwin Erik Martinsson, Anna Elvira Erlandsson, Kevin Kurt Alfredsson, Julia Kristina Spinnars, Stella
Märta Norman, Elin Elisabeth Björklin, Philip Edvin Bergström,
Tilde Freja Engberg, Grete Karin Birgitta Buvik Spännare och
Anna Ylva Sofia Persson.
Rengsjö församling: Karin Amanda Valtersson Lundvall, Stina
Louise Olsson, Erik Ulf Markus Dagh, Frej Olle Jonas Mickelsson och Villiam Erik Persson.

Bön
Gud, jag ser hur höst,
åldrande och döende
omger mig.
Hjälp mig att inte fyllas
av ängslan och slutenhet.
Ge mig tillit att leva nu
och fyll mig med kärlek
till allt levande.
Tack för att du i Kristus
har visat vägen
genom död till liv.
ÄRKEBISKOP EMERITUS
K G HAMMAR

Vinnare
i Sommarkorsordet blev följande tre först dragna rätta lösningar, vilka belönas med varsin bok, som skickas ut med post.
Hans Andersson, Bergesvägen 18, 825 30 Kilafors
Edith Nordqvist, Tjuvstenen 7880, 821 58 Rengsjö
Marianne Östling, Österböle 9153, 821 98 Rengsjö
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Lite information
från kyrkogårdsförvaltningen
Gravrättsinnehavare
Vi fortsätter arbetet med att komplettera i våra dataregister och
ni kanske upptäcker en grön skylt på någon gravplats. Vi saknar gravrättsinnehavare i våra register och vill därför att ni tar
kontakt med oss så vi kan registrera i vårt kyrkogårdsregister.
Skriv upp gravplatsens nummer som finns noterat på skylten
(eller ta med skylten hem) och tag kontakt med oss på det
telefonnummer som också finns noterat på skylten.
Omvårdnad av gravplats
Till gravplatsinnehavarens skyldigheter hör att hela gravplatsen skall skötas och hållas i värdigt skick.
En gravsten som riskerar att välta är en fara för besökare. Om
den ligger nedlagd kan det vara vi som arbetar här på kyrkogården som lagt ned den för att undvika skador.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för att rätta till gravsten för att
undvika skador.
Det kan vara bra att känna till att riktning av gravvård ingår i
grundskötsel om ni tecknar ett gravskötselavtal.
Gravskötsel
Kyrkogårdsförvaltningen erbjuder gravskötsel till er gravplats.
Om ni vill ha gravplatsen skött så finns följande avtalsformer:
A. Ettårsavtal mot årlig faktura. Avtalet förlängs automatiskt
ett år i taget om det inte sägs upp.
B. Fasttidsavtal som avser en tidsperiod om 3 år där man betalar in fastställt belopp för tidsperioden som gäller oavsett prisutveckling. Därefter erbjuds förlängning av avtalet.

C. Avräkningsavtal där man själv väljer det belopp som skall
betalas in och från inbetalt belopp dras årligen den aktuella
prissättningen. Avtalet gäller så länge kapitalet räcker varefter
förlängning av avtalet erbjuds.
Grundskötsel innebär att vi rensar, ansar, vattnar och gödslar
samt riktar gravvård på gravplatsen vid behov.
Till detta kan man välja olika alternativ med plantering, allt från
enbart sommarblommor till vårplantering med penséer eller
höstplantering med ljung, eller en vinterkrans.
Priserna varierar beroende på storlek på gravplatsen. Tag kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för mer information om prissättning.
Minneslund
En minneslund är ett gemensamt gravområde för nedsättning
av askor. Det är en anonym gravsättning utan att det några
anhöriga deltar och det finns inte heller plats för namn på
gravsatta. En gemensam smyckningsplats finns där anhöriga
kan tända ljus samt lämna blommor. Skötsel i övrigt sköts av
kyrkogårdsförvaltningen. Nedsättning av askor i minneslund
görs vid ett begränsat antal gånger under året varefter anhöriga får ett minnesbrev om att nedsättning gjorts.
Kyrkogårdsförvaltningen
Bo Arnells 0278-27924
Gudrun Andersson 0278-27923
Lars-Åke Holmqvist 0278-27906

Julmarknad
ersätter
syföreningsauktioner
Julklapps- och
presentförslag:
Boken ”Medeltida
träskulptur
från Bollnäs kyrka”
av Lars Nylander
finns i bokhandeln samt
på våra bokbord, 180:-

www.svenskakyrkan.se/bollnasrengsjo

Granbergs syförening och Stora syföreningen i
Bollnäs slår i höst ihop sina båda julauktioner och
ordnar samtidigt julmarknad i och vid Bollnäs församlingshem med bland annat servering av kolbullar.
Lördagen den 25 november kommer julmarknaden och julauktionen hållas under eftermiddagen, då det även blir andra aktiviteter i och vid församlingshemmet.
Lottefors berörs inte
Lottefors syförening kommer att hålla sin julauktion som
vanligt i Lottefors kapell och berörs inte av nyordningen.
Inte heller syföreningarna i Rengsjö och Höle bönhus.
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De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med varsin bok.
Sista insändningsdag 31 oktober 2006.
Skicka lösningarna till:
Svenska kyrkan Bollnäs-Rengsjö, Box 1013, 821 11 Bollnäs.
Märk kuvertet ”Höstkorsord”.

Namn: ....................................................................................
Adress: ...................................................................................
Postadress: .............................................................................

Välkommen till Svenska kyrkan

Svenska kyrkans hemsidor

Annons i tidningen Ljusnan varje fredag om veckans gudstjänster och andra aktiviteter inom Svenska kyrkan i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Se även separata annonser
i Ljusnan lördagar samt i BollnäsNytt varje vecka.

Samtliga pastorat inom Svenska kyrkan Bollnäs-Ovanåker
har nu egna hemsidor.
Knappa in på www.svenskakyrkan.se/bollnasovanaker, så
finns länkar till alla fem där.
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Telefonkatalog
Nedanstående adresser och telefonnummer gäller för
de olika avdelningarna inom samfälligheten.
Observera att de flesta ärenden även i fortsättningen
kan/ska skötas via pastorsexpeditionerna.

Samfälligheten har numera även en egen hemsida:
www.svenskakyrkan.se/bollnasovanaker.
Från den kan du nå pastoratens egna hemsidor samt
Svenska kyrkans hemsida.

Central administration

Kyrkogårdsförvaltning

Besöksadress
Södra kyrkvägen 3, 821 30 Bollnäs (f d Bollnäs tingshus)

Besöksadress
Södra kyrkvägen 3, 821 30 Bollnäs (f d Bollnäs tingshus)

Postadress Box 236, 821 23 Bollnäs

Postadress Box 236, 821 23 Bollnäs

Växel Öppen helgfri måndag-fredag kl 07.30-17.00 0278-279 00

Växel Öppen helgfri måndag-fredag kl 07.30-17.00 0278-279 00

Fax

Fax

0278-279 20

Förvaltningschef Hans Persson
hans.persson@svenskakyrkan.se

0278-279 09
070-654 62 74

0278-279 20

Förvaltningsassistent Torgil Lyreskog
torgil.lyreskog@svenskakyrkan.se

0278-279 04

Fastighets- och
kyrkogårdschef Lars-Åke Holmqvist
lars-ake.holmqvist@svenskakyrkan.se

0278-279 22

Kyrkogårdskamrer Bo Arnells
bo.arnells@svenskakyrkan.se

0278-279 24

Kamrer Roger Eriksson
roger.eriksson@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsassistent Gudrun Andersson

0278-279 23

Ekonomiassistent Marianne Nordholm
marianne.nordholm@svenskakyrkan.se

0278-279 10

Personalsamordnare Ingvar Karlberg (halvtid)
ingvar.karlberg@svenskakyrkan.se

0278-279 21

Personalsamordnare Birgitta Elffors (halvtid)

0278-279 17

Fax

0278-279 08

Krematorer
Bernt Dahlberg
bernt.dahlberg@swipnet.se

Lönekamrer Astrid Näslund
astrid.naslund@svenskakyrkan.se

Postadress Box 236, 821 23 Bollnäs

Ulf Fahlström

Besöksadress
Norra kyrkvägen 8, 821 30 Bollnäs (Bollnäs prästgård)
Växel Öppen helgfri måndag-fredag kl 07.30-17.00 0278-279 00
0278-195 05

Informatör Ulf Schöning
ulf.schoning@svenskakyrkan.se

0278-279 14
070-246 77 91

Sjukhuskyrkan
Expedition Bollnäs sjukhus

0278-131 20
0278-279 70
070-654 63 01
0278-279 70
070-654 63 28

Pastorsexpeditioner

Postadress Box 1013, 821 11 Bollnäs

Sjukhuspräst Hans Losell, mån-fre

S:t Lars kapell
Växel Öppen helgfri måndag-fredag kl 07.30-17.00 0278-279 00

Information

Fax

0278-279 06
070-531 00 51

0278-381 24
Även mobil 070-220 62 70

Sjukhuspastor Anna-Lisa Mörk, mån, ons-tors
Personsökare 0740-45 05 81

Alfta Mån, tis, tors, fre kl 8-16, ons kl 13-16
Johannesgården – Box 73, 822 22 Alfta

0271-100 79
Fax 0271-109 79

Arbrå-Undersvik Mån, ons, fre kl 10-12
Sockenstugan – Kyrkbyn 3041, 820 10 Arbrå

0278-400 23
Fax 0278-417 78

Bollnäs-Rengsjö Mån-fre kl 7.30-17, växel
Prästgården – Box 1013, 821 11 Bollnäs

0278-279 00
Fax 0278-195 05

Hanebo-Segersta Mån, fre kl 9-12
Prästgården – Prästgården, 821 91 Kilafors

0278-65 05 75

Ovanåker Mån, tis, tors, fre kl 9-12
Prästgården – Kyrkvägen 29, 828 94 Edsbyn

0271-341 85
Fax 0271-343 47

Telefonkatalog för Arbrå-Undersvik, Bollnäs-Rengsjö och Hanebo-Segersta pastorat, se sista sidan.
Minnesprogram om Johnny Cash:

Julstämning med Kikki
i Bollnäs kyrka

”Mannen i svart har
gått en trappa upp”
”The Man in Black has gone upstairs”/”Mannen i svart
har gått en trappa upp” heter ett minnesprogram om
Johnny Cash som hålls söndagen den 1 oktober kl 16
i Staffanskyrkan, Gruvberget.
Kyrkoherde Ulf Allenbäck berättar om Johnny Cash liv och
musik, som han illustrerar både genom att sjunga och spela
gitarr själv, men också genom att spela låtar från CD och på
video eller dvd.
Det blir även en utställning av Johnny Cash skivor och bilder
från hans långa musikerkarriär samt servering i Gruvbergets
prästgård.

Kikki Danielsson kommer
att hålla en julkonsert i
Bollnäs kyrka tisdagen
den 28 november kl 19.30.
Kompmusiker är Kjell
Roos, Daniel Wirenberg
och Erik Andersson.
Biljetter finns på Ljusnans
kundtjänst och kostar
230:- med Ljusnan-kortet
och 280:- utan.

ULF SCHÖNING
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Telefonkatalog
Växel, öppen helgfri måndag-fredag kl 07.30-17.00 0278-279 00
Barn och ungdom, församlingshemmet
0278-279 61
Bollnäs kyrka
0278-279 50
Bollnäs församlingshem, fax
0278-178 90
Bollnäs församlingshem, kök
0278-279 63
Bollnäs församlingshem, värdinna
0278-279 62
Bollnäs församlingskansli, fax
0278-195 05
Journummer
0278-279 99
Prästnäsgården
0278-134 90
Rengsjö församlingshus
0278-66 52 91
Rengsjö församlingsexpedition
0278-63 28 70
Rengsjö församlingsexpedition, fax
0278-63 28 71
Rengsjö kyrka
0278-66 51 99

Pastorsexpeditionen i Bollnäs prästgård, Norra kyrkvägen
8, är nu ordentligt skyltad och på en tilläggstavla påpekas
dessutom att kyrkogårdsförvaltningen och samfällighetens
kansli finns i före detta tingshuset, Södra kyrkvägen 3.
Se även sidan 11.

Diakoni

Kyrkoskrivare

Hellen Allenbäck, diakoniassistent
hellen.allenback@svenskakyrkan.se

0278-279 60
070-395 39 33

Rolf Forslin, diakon
rolf.f.forslin@svenskakyrkan.se

0278-279 16, 279 60
070-572 13 36

Anna Fäst, diakon
anna.fast@svenskakyrkan.se

0278-279 13
070-572 13 83

Församlingsassistenter
Birgitta Johansson
birgitta.johansson@svenskakyrkan.se

0278-279 68
070-670 71 29

Linda Pedersen
linda.pedersen@svenskakyrkan.se

0278-279 65
070-228 38 97

Eva Svedberg (tjl)
eva.svedberg@svenskakyrkan.se

0278-279 68
070-699 49 43

Lotta Edwardsson
lotta.edwardsson@spray.se

0278-279 64
070-637 83 51

Erica Stridh (vik)

0278-279 68

Församlingshemsvärdinnor

Margareta Westin
margareta.westin@svenskakyrkan.se

0278-279 31

Kyrkvaktmästare, Bollnäs
Gert Croon
gert.croon@svenskakyrkan.se

0278-279 50
070-556 06 91

Ulf Eriksson
ulf.eriksson@svenskakyrkan.se

0278-279 50
070-218 03 36

Kyrkvaktmästare, Rengsjö
Åke Lingman,
ake.lingman@telia.com

0278-66 50 21
070-625 33 93

Karin Sandvold

0278-66 50 21

Präster
Ulf Allenbäck, kyrkoherde
ulf.allenback@svenskakyrkan.se

0278-279 05
070-375 25 57

Lars Nilsson, komminister
lars.n.nilsson@svenskakyrkan.se

0278-279 12
070-563 68 51

Maria Olsson
maria.olsson@svenskakyrkan.se

0278-279 62

Bertil Hofverberg, komminister
behof@telia.com

0278-279 88
070-679 85 12

Yvonne Jonsson (bitr)

0278-279 62

Ingrid Natander, komminister
ingrid.natander@svenskakyrkan.se

0278-279 15
070-329 97 72

Sune Ek, komminister
sune.ek@svenskakyrkan.se

0278-63 28 70
070-342 81 23

Församlingspedagog
Lotta Norell
lotta.norell@svenskakyrkan.se

0278-279 07
070-605 82 60

Kyrkomusiker

Pastorsexpeditioner
Bollnäs prästgård Norra kyrkvägen 8, Bollnäs

Inge Wortzelius, musikdirektör
inge.wortzelius@svenskakyrkan.se

0278-279 66
070-246 77 93

Besökstid: Helgfri mån-fre kl 8-12.

Britt-Marie Grims, kantor
grims@swipnet.se

0278-66 52 91
070-688 19 19

Rengsjö prästgård Västerby 820, Rengsjö

Marie-Louise Nilsson, bitr kyrkomusiker
marielouise.nilsson@svenskakyrkan.se

0278-279 03
070-688 16 09

0278-279 31

Telefontid: Helgfri mån-fre kl 8-12, 13-16.
0278-63 28 70

Besöks- och telefontid: Helgfri fredag kl 11-12.

Pastorsexpedition Sockenstugan, Kyrkbyn 3041, Arbrå

Pastorsexpedition Prästgården, Kilafors

Besöks- och telefontid: Mån, ons, fre kl 10-12
E-post: arbra.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöks- och telefontid: Mån, fre kl 9-12
0278-65 05 75
Telefon Gudrun Andersson även tis-tors
0278-279 23
E-post: hanebo-segersta.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde Anna-Lena Andersson
anna-lena.andersson@svenskakyrkan.se

0278-400 23
0278-410 16
070-688 07 17

Kyrkoherde Arne Sandin

0278-65 00 20

Komminister Helge Berg

0278-417 00

Komminister Evan Lager

0278-65 04 48

Pastorsadjunkt Magnus Natander

0278-400 23

Kyrkogårdarna

0278-65 01 67

Hanebo församlingshem

0278-65 01 65

Kyrkogården Sune Larsson

0278-407 55, 070-320 99 94

Kyrkans ungdomsgård Knektvägen 2

0278-413 34

Segersta församlingshus

0278-65 31 21

Fax

0278-417 78

Fax

0278-65 03 63
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