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Eftertanke...
Vi behöver ibland tid för eftertanke. Att tänka efter. Reflektera och fundera. Efter en tid av 
eftertänksamhet kan man ta nya beslut. Någonting man har gjort bra fortsätter man med och 
det man är missnöjd med kan man vilja ändra på. Kanske gör man tvärtom. Man ger sig 
själv en ny chans, igen och igen. Och det är så det ska vara. Det gäller både i småsaker som 
i stora beslut.
Förmågan till eftertänksamhet, att begrunda är en anledning till att vi människor har ut-
vecklats. Utan denna förmåga till eftertanke skulle utvecklingen inte varit möjlig. Så var 
det för de första människorna och så är det för dig och mig. 
Ibland kan vi välja att ta oss tid till eftertanke. Vi kanske inte är så känslomässigt drabba-
de och det är lättare att analysera. Men tider kan komma då vi drabbas av en kris och det 
är nödvändigt att ta tid för eftertanke. Vi mår inte bra annars. Det kan vara arbetslöshet, 
sjukdom, en anhörigs död eller en existentiell kris. Är vi ansatta av starka känslor kan vi 
behöva någon att prata med. En hjälp för att reda ut och sortera det som bekymrar oss. Om 
vi för snabbt tar beslut så kan känslorna styra oss och det kan hända att vi inte blir nöjda 
med beslutet. Har du det så just nu? Vill du ha någon att prata med så finns vi till för dig. 
Du är värdefull för oss och vi önskar dig välkommen att ringa. Vi bokar en tid för eftertan-
ke tillsammans.
Johan Rockström, professor i miljövetenskap manar oss till eftertanke. Han har varit både 
sommarpratare och vinterpratare i P1 och hans program som handlar om miljön har varit 
mycket uppskattade och omskakande. Han har varnat för konsekvenserna om vi inte tar 
miljöfrågan på allvar. Han berättar att han avråtts från att prata om miljökrisen och dessut-
om uppmanats att tona ner riskerna för att vi som lyssnare kanske inte orkar höra. Vi tycks 
tro idag, säger han att planeten har en lättare förkylning när planeten drabbats av cancer. 
Det är en negativ cirkel där allt påverkar vartannat. Vi måste minska påverkan på klimatet 
och den globala uppvärmningen. Vi måste förändra sättet vi brukar jorden. Men vi måste 
också titta på vad vi äter och hur mycket mat vi kastar. Matsvinnet är ett stort problem där 
västvärlden kastar bort en stor andel av maten som tillverkats. Han är allvarlig för han tyck-
er förändringarna går för långsamt. Men han är också hoppfull. Det går att förändra men 
vi behöver vara kloka förvaltare av jorden, för mänsklighetens skull. För säger han, vi har 
fyra år på oss att vända utvecklingen. Det är ingen uppoffring säger Johan Rockström i sitt 
program att vara miljömedveten. Det finns utveckling och framgång inom planetens säkra 
gränser.
För första gången har vi nu ett globalt klimatavtal där alla bidrar. Världens länder har tänkt 
efter. Vid beslutat vid klimatmötet COP21 i Paris i december 2015 beslutades om ett nytt 
globalt och rättsligt bindande klimatavtal. Det nya avtalet blir ramverket för ländernas 
klimatarbete under lång tid framöver. Det är ett rättsligt bindande avtal och det innebär att 
världens länder nu har en gemensam plan för att minska klimatutsläppen. Avtalet slår fast 
att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att man ska sträva 
efter att begränsa den till 1,5 grader. Successivt ska länderna också skärpa sina åtaganden. 

Omvänd er och tro på budskapet. Markusevangeliet 1:15 
Ann-Kristin Källström, diakon
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Kjell-Åke fick streck i 
 slutbetyget i ämnet musik...

Text och foto Rune Brolin

Musikern, låtskrivaren, revyförfat-
taren och underhållaren Kjell-Åke 
”Körven” Eriksson föddes 1955 i Ig-
gesund. Ganska snart flyttade famil-
jen till Kyrkbyn i Njutånger och 
Kjell -Åke började i Fegärdeskolan. 

Men det var inte så enkelt som det 
låter. När han slutade skolan i 
Njutånger var han den enda i klassen 
som i betyget hade ett streck i ämnet 
musik. Det berodde på att man måste 
kunna läsa noter för att få betyg. 
Kjell-Åke kunde inte det. En tröst 
kan det vara att även Jussi Björling fick 
streck i betyget sång, en gång i tiden.

– Jag fick också sparken från 
kyrkokören när jag kom i målbrottet 
berättar han. 

Men trots motgångarna har ändå 
Kjell-Åke  under årens lopp blivit 
en kändis inom svensk folkmusik. 
Han har producerat många texter och 
melodier. Omkring 300 inspelningar 
är gjorda.    

1973 är ett märkesår. Då var Kjell-
Åke på Delsbostämman och hörde 
bl.a. Iggesundsgänget spela. I den 
gruppen hörde Kjell-Åke hemma 
och han blev med ända till gruppen 
upphörde 2003. Sista spelningen 
gjorde Iggesundsgänget i Leksands 
folkpark. Då hade gänget hållit hop 
och spelat i  år.

Under åren har Kjell-Åke också 
spelat  i andra konstellationer bl.a. 
med Östen Eriksson. Det har i prin-
cip handlat om musik varje ledig tid 
på dygnet. I det sammanhanget måste
 

man tänka på att Kjell-Åke parallellt 
arbetade på Iggesunds Bruk i 13 år.
—Det var en lättnad när jag slutade 
där och slapp pusslandet med tider 
för att få allt att stämma, säger Klell–
Åke. Ibland fanns det inte tid för 
sömn...

Naturligtvis finns det många min-
nen från åren med Iggesundsgänget. 
Kjell-Åke berättar bl.a. om ett tlll-

Kjell-Åke visar ”Povels penna” t.v. och 
”Listonpriset ”t.h.

Kjell-Åke tar emot Njutångers Hembygdsförenings stipendium 2011 av Hembygds-
föreningens dåvarande ordförande Nils Larsson.

Vid församlingens Nianforskväll den 24 maj underhöll Kjell-Åke tillsammans med 
Petra Hägerström och Mats Hylander.

forts nästa sida



Jag vill redan nu flagga för 30-årsju-
bileet av den senaste upplagan av Den 
svenska psalmboken, som vi i vår 
församling firar den 19-20 november.

Firandet planeras börja på lördagen 
med en allsångsgudstjänst i Iggesunds 
kyrka kl 15. Den följs sedan av ett 
helt dygns ”psalmmaraton”, då de 325 
första psalmerna i psalmboken (den 
ekumeniska psalmboksdelen) spelas 
igenom på raken.

Det kommer att finnas ett ungefärligt 
tidsschema, så att man enkelt kan välja 
sin grad av deltagande utifrån favoritp-
salmer eller -teman, kanske rent av med 
ett medhavt instrument tillhands? 

Men skulle några vilja prova på att 
riktigt ”dygna” i sällskap med mig 
och psalmboken, så är det förstås 

också tillåtet! 
Det gäller bara att sjunga lite 

låg-mäldare än vanligt för att spara på 
rösten och att försöka sova lite extra 
natten före (och natten efter!)

Det blir ca 5-10 minuters avbrott 
per timme (för kaffe och andra nödig-
heter) samt halvannan timmes av-
brott för högmässan på söndag. Men 
allt  som allt ska psalmerna - enligt 
erfarenheter från bl.a. Bollnäs 2007 
- kunna klaras av före klockan 16 på 
söndag eftermiddag, alltså inom ett 
dygn från ”startskottet”.

Alla är alltså välkomna till hela 
eller (mest troligt) delar av detta 
psalmmaraton! Mer information kom-
mer senare!
Hälsningar Andreas Holmberg

Psalmboken fyller 30 

Det firar vi med ett 
psalmmaraton

Min sommar har varit bra. På mid-
sommar träffades alla som vanligt 
för att äta och trivas hemma hos 
mormor. 

Efter midsommar hade jag tur-
en att ha sommarjobb hos Olle 
Andersson i Hudiksvall. Då blev 
det inga sovmorgnar för jag måste 
åka med 6-bussen för att hinna tills 
vi började jobbet. 

Efter att jobbet avslutats var jag 
nere och hälsade på min pappa i 
Sorunda och sedan var jag hemma 
i Njutånger och passade höns, 
kycklingar, kanin och katter när 
övriga familjen var  bortrest till 
norra Sverige. Men det fanns tid 
att träffa kompisar också. Så jag är 
nöjd med min sommar.

Max Berg Wahlström, 18 år
Bor i Njutångers Boda,  studerar på 
fordonslinjen vid Bromangymna-
siet i Hudiksvall.

Ett sommarminne

forts fr föreg.sida
fälle när de flögs till Göteborg för att 
spela en låt i P3 (Sveriges Radio). 
Mycket åka för lite jobb!

2006 fick han ”Povels penna” - ett 
hederspris som årligen delas ut till en 
textförfattare som utmärkt sig med 
texter av hög kvalitet. Han har också 
fått ”Liston-priset”-ett SM-tecken 
som utdelas till årets bästa revysång. 
Den prisbelönta kompositionen heter 
”Vikingline Express”.

Gruppen deltog också i Cornelis Vre-
eswijks sista konsert i Göteborg 1987. 
Naturligtvis ett oförglömligt minne.

Kjell-Åke har under åren  skrivit ett 
stort antal låtar och texter till
Iggesundsrevyn. Han har fått mycket 
stor uppskattning för sitt arbete med 
text och musik. Också på hemma-plan 
har Kjell-Åke uppmärksammats, 2011 
fick han ta emot Njutångers Hem-
bygdsförenings kulturstipendium för 
sitt arbete. 

Nu tar Kjell-Åke det lite lugnare. Han 
är pensionär men spelar  ibland när
tillfälle ges och, om jag känner ho-
nom rätt,  även om det inte ges något 
tillfälle.

En sista fråga bara, eftersom det 
här numret har tema eftertänksamhet 
vill jag veta om du är en eftertänksam 
person? 

— Nä, tror inte det.

4

Redaktionen har bett ett  
antal personer att tänka 
efter hur deras sommar 
har varit.
Här och var i tidningen 
hittar ni svaren
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Alices spalt
Aaaliiice...! vrålar husse. 

Vadå, hallå, vad har jag gjort nu 
då? Ligger ju bara här på fårfällen i 
stolen i hallen och surar över augus-
tivädret. Får man inte det kanske?  
-  Rune Brolin ringde, du har missat 
manusstoppet till Kyrkbladet nu 
igen!  – Alice skärpning, säger han, 
temat i bladet denna gång är efter-
tanke, men du Alice ska lära dig att 
tänka efter före! Konsekvensanalys 
alltså, säger han surt och linkar iväg 
till något han tror är viktigt. Vadå 
missat manusstopp, har väl annat att 
tänka på än manusstopp. Anusstopp 
exempelvis, som jag hade för några 
dagar sedan då jag ätit för mycket 
märgben av Hallbergs i Enånger 
nödslaktade oxe.

Det problemet är över nu det är 
värre med mina sorgsna, dystra tan-
kar som jag bär på sedan min hund-
kompis, tre år, här på Verkstadsgatan 
blev påkörd och dödad av en bilist 
som körde alldeles för fort. Föraren 
smet också, stannade inte ens för 
att se hur det gick med min polare. 
Ynkrygg, fartdåre!  Vadå, jag tänka 
efter före, vadå jag konsekvensana-
lys? Visst, visst, men ni då bilförare 
som inte håller hastighetsbegräns-
ningarna och sätter barns och djurs 

liv på spel bara för att öka er ”hipp-
faktor”? Ni ska tänka efter före och 
göra en konsekvensanalys och så ska 
ni våga se och ta konsekvenserna av 
ert handlande och inte smita! Blir det 
ingen förändring här på Verkstads-
gatan och gatorna runt om hämtar 
jag min kompis Conny Brolin, han är 
polis, pensionerad visserligen, men 
stark som alla Hallbergs nu levande 
oxar tillsammans. Passa er!

”Att tänka fritt är stort, att tänka 
rätt är större” mumlar husse då och 
då. 

Det är någon devis från studentti-
den och universitetet i Uppsala som 
han inte kan släppa. Vad det har med 
mig, matte och Svenska kyrkans led-
ning att göra fattar jag inte.

 Jag tänker fritt och ibland rätt och 
det tycker jag att matte och ibland 
Svenska kyrkan också gör, men nu 
ska jag alltså tänka efter. Hmm, ef-
tertanke, hmm ... Ja nu vet jag! Fick 
under sommaren följa med på mässa 
i Jesu hjärtas kapell i Sörforsa, biskop 
Anders celebrerade och predikade 
berättade matte, själv satt jag i bak-
luckan på elhybriden som husse är så 
stolt över. Trodde att jag var välkom-
men in i en katolsk kyrka, men näe. 
Konstigt för andra vatikankonciliet 
öppnade ju upp för så oerhört mycket

nytt och omtumlande men tydligen 
inte för mötet med Gud i människans 
bästa vän, hunden. Fick i alla fall vara 
med och kunde hälsa på en massa 
trevliga människor efteråt.

 Bättre var det när husse skulle ha 
helgsmålsbön i Långvinds kapell för 
där var min ”pojkvän” Sture också. Vi 
släpptes lösa före andakten, oj vilket 
röj! Sture är inte klok på en fläck, 
han drog iväg både hit och dit och jag 
hängde på. 

In i kyrkan, ut ur kyrkan, ärevarv 
runt besökarna, över vägen, in till 
herrgården, parkeringen runt osv. 
Hussarna skrek, vrålade, visslade men 
vi låtsades inte höra. Vi hade kul! Så 
ska det va, tralala!  

I eftertankens kranka blekhet, 
kan jag Alice, äkta taxrussel, konsta-
tera att jag gjort så gott jag kunde.  
Jag har lyckats ibland, misslyckats 
oftare, sårat vissa, men glatt många. 
Jag har inte medvetet varit dum, 
men många har tolkat det så.  – Du 
missar målet du också Alice precis 
som vi människor, säger husse. Det 
är det som kallas synd Alice, att missa 
målet.  ”Det goda som jag vill, det gör 
jag inte, men det onda som jag inte 
vill, det gör jag” skriver Paulus i Ro-
marbrevet 7:19. Det finns förlåtelse 
och försoning för allt men det måste 
upp till ytan, till insikt, till Jesus.

Alice! Kristi kropp är för dig utgi-
ven, Kristi blod är för dig utgjutet. 
Hua, nu börjar Husse predika igen, 
jag drar iväg på kattjakt! Kristi kropp 
och blod har inte utgivits för mig som 
är hund, det behövdes inte. Det var 
för er skull ni tvåbenta, ni behövde 
och behöver det för ni har pajat och 
pajar det mesta!

Tjingeling och trevlig höst!
Alice Kristina Russ Stenberg

Ett fint minne för Göte Englin är en båtfärd i Enångers skärgård, i somras. 
Göte åkte med Bernt Åkerlund och de startade i Fjäleviken. 

Färden gick genom Rävelsö-sundet, sedan runt Vitön och Gillingsön. Vid 
Gillingsön ankrade de vid den sjöbod som Götes familj hade byggt en gång i 
tiden. Göte, Bernt och resten av sällskapet satt och fikade i båten. 

Det var en dag med väldigt fint väder och lugnt på havet. Göte var också 
med på friluftsgudstjänsten, på Rävelsön i augusti. Det var första gången som 
han var på den ön.

Ett sommarminne i Enångers skärgård

Sture och jag
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En busslast 
församlings-
bor på resa 

En grupp resenärer har just avslutat rundvandringen i Carl Larsson-gården . 
Ingrid  Åker (med paraplyet), Elsy Nilsson, Anita Melin,  Aina Ellström och Sonja 
Hallström.  Guiden Simon Bergström är dörrvakt.

Årets församlingsresa gick via Söde-
rala kyrka till Carl Larsson-gården i 
Sundborn i Dalarna. En i det närmaste 
fullsatt buss från Hudiksvalls Taxi stod 
för transporten. Som vanligt var det en 
välarrangerad och intressant resa som 
församlingens diakon Ann-Kristin Käll-
ström ordnat.

Första stoppet var Söderala kyrka, 
byggd på 1100-talet och en av de äldsta 
stenkyrkorna i landet. Gunnar Anders-
son guidade oss och berättade om kyr-
kans tillkomst och intressanta historia. 
Fika i Sockenstugan avslutade besöket.

Huvudmålet för resan var Carl Lars-
son-gården i Sundborn, där vi gruppvis 
tillsammans med guiden Simon Berg-
ström besökte flera av rummen där 
konstnärsparet Carl och hans fru Karin 
bodde och verkade med sin stora familj. 
Huset var ursprungligen en timmerstuga 
men byggdes till efterhand som familjen 
växte.

Vi gjorde även besök i Sundborns
kyrka som har flera målningar av Carl 
Larsson.

Tack Ann-Kristin, det var en mycket 
fin och trevlig resa som du ordnat, trots 
att regnet gjorde sitt bästa för att dämpa 
vår entusiasm. Men vi är ju vana, vi 
minns resorna till Ulriksdals slott och 
Wij trädgårdar tidigare år då det reg-
nade. Förra årets resa till Mannaminne 
vid Höga kusten i Ångermanland var 
regnfri, ett undantag.

  Jag som skriver den här texten och 
har tagit bilderna är i all fall glad så 
länge det inte snöar.    

                                    Rune Brolin

”War välkommen kära Du till Carl Larsson och hans fru”

Sundborns 1700-tals kyrka i falurött är konstnärligt utsmyckad av Carl Larsson 
och bjuder bl.a. på inslag av dalablått.  På bilden beundras inredningen av Börje 
Jonsson,  Sylvia Berglund och Elvy Jonsson.  
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Hur skall jag göra för att vinna evigt
liv? Frågan ställdes till Jesus av en 
laglärd som ville sätta honom på 
prov. När han förstår av samtalet att 
han skall älska sin nästa som sig själv 
ställer han ytterligare en fråga:Vem är 
min nästa? 

För att mannen skall förstå och 
bli engagerad berättar Jesus om det 
som vi kan läsa om i Lukasevangeliet 
10:23-37. Läs gärna hela berättelsen 
i Bibeln. Kortfattat handlar det om 
mannen som var på väg till Jeriko 
och blev överfallen av rövare. Han 
blev liggande halvdöd och de två för-
sta gick förbi trots att de såg att han 
behövde hjälp. Den tredje fylldes av 
medlidande och hjälpte honom. Jesus 
frågade den laglärde: ”Vilken av 
dessa tre tycker du var den överfallne 
mannens nästa?” ”Den som visade 

honom barmhärdighet” svarade den 
laglärde. Jesus svarade: ”Gå du och 
gör som han”. Den laglärde fick till-
fälle till eftertänksamhet. 

Pär Stenberg predikade över detta 
viktiga ämne som fokuserar på vår 
medmänniska. 

I församlingshemmet bjöds därefter 
på syrisk mat. Det var makarna Mari 
Rouz Saghir,  Bachara Rabat och de-
ras son George Rabat som hade lagat 
maten. Vi kunde se att de hade myck-
et erfarenhet av matlagning. Innan 
kriget hade de restaurang i Syrien. 
Vi bjöds på falafel, hummus, bröd 
och en soppa med mycket grönsaker 
i. Mycket mycket gott och nyttigt 
dessutom. Ett hjärtligt och varmt tack 
till er.

     Text  Ann-Kristin Källström
             Foto Rune Brolin      

Diakonins dag firades med syrisk 
mat i Enångers församligshem

Mari Rouz Saghir berättade om situ-
ationen i Syrien och om de maträtter 
som hon och hennes man bjöd på.
Familjen är numera bosatt i Igge-
sund.

Ett annorlunda sommarminne
Ett sommarminne behöver inte alltid handla om sol och bad. Vårt barn-
barn Allan, 10 år fick ett huggormsbett  i foten vid familjens sommarhus 
utanför Bollnäs. Sjukhuset i Bollnäs skickade honom med ambulans till 
Hudiksvalls sjukhus. Där blev han kvar i fyra dygn innan han fick komma 
hem med ett färggrant ben och kryckor.
                                          Laila & Rune Brolin       
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Trösklar
En tröskel är ett hinder, något som 
ska passeras. Ganska ofta kan man 
höra:”Vi måste sänka trösklarna, det 
ska vara låga trösklar i vår kyrka”.
Om vi tänker närmare på vad som 
menas mer exakt när dessa självklar-
heter uttalas så infinner sig frågorna.  
För vem ska vi sänka trösklarna? För 
vem ska det bli lättare att passera den 
gräns som tröskeln symboliserar?
Enligt min mening är det självklart 

Rapport från kyrkorådet

           

att vi tänker det ska bli lättare för 
människor att komma till oss och 
våra aktiviteter. Men sänkt tröskel 
innebär ju även att den motsatta 
rörelseriktningen borde ha det lättare 
att passera tröskeln. ”Gå ut i värl-
den...Matt. 28: 19 – 20”.

Det är många människor som 
säger sig ha en relation till Gud ”på 
sitt eget sätt”, medan de samtidigt 
säger att relationen till kyrkan inte är 
så angelägen. För de flesta är kyrkan 
viktig – på behörigt avstånd, i en 
annan livssituation. 

Kyrkan är inget sammanhang där 
man känner sig hemma just nu. Det 
är inte platsen där man hämtar tolk-
ningsnycklar för livet, upplever sig 
passa in eller behövas för tillfället.
Jesus var mästare i samtidsrelevans 
- satte människor i centrum, var 
flexibel, gick över gränser, sökte sig 
utanför acceptabla sammanhang. 
Utmaningen för dagens kyrka måste 
vara att målmedvetet söka relation 
till dem som har svag relation till 
kyrkan. Finnas utanför sitt egna revir, 
kliva på andras arenor i samarbete 
och i människors vardagsliv.

Den stora majoriteten i samhället är 
varken aktiva i församlingen eller 
socialt utsatta. Relationen mellan 
Svenska kyrkan och denna majoritet 
av dess medlemmar blir allt svagare. 
Jag tror att det svenska folket och 
Svenska kyrkan håller på att växa 
ifrån varandra.

Men det kan vara så att vägen till 
en djupare relation mellan kyrkan 
och ”majoriteten” går via möjlighet 
till ett ökat engagemang, där man 
”upplever sig intressant, efterfrågad, 
betydelsefull”?

Är det i gudstjänsten som intresset 
vaknar för Gud, kyrka och tro, eller 
blir gudstjänsten viktig först när in-
tresset för kristen tro har vaknat i ett 
mer vardagsnära sammanhang. Jag 
tror det senare!

Det är många som vittnar om att 
”Man trivs där man behövs” – så jag 
tror det är konstruktivt och hög tid 
att sänka trösklarna från insidan och 
gå ut och söka efter relationer – där 
kärlek och delaktighet växer.

Kjell Kroon
Ordförande i kyrkorådet

Ett gäng nyanlända från Njutångersgården åkte 
till Hornsjön för att pröva fiskelyckan. Vi agnade 
både med räkor och mask men fiskelyckan var 
inte på vår sida. Men det var vädret, inget regn 
och inte blåste det heller. Hela fiskeskörden blev 
två abborrar som Mari-Rouz Saghir fångade. 

Det gjorde inget, vi andra fick grilla korv och 
äta bullar. Det blev en lyckad kväll.
 Ann-Kristin Källström

	  

Ingen riktig fiskelycka 
i Hornsjön

Utflykt till Lindefallet
I slutet av maj besökte 13 barn och 11 vuxna Thomas Persson och hans 
familj i Lindefallet. Anledningen var förstås att få se och klappa fåren och 
lammen. Vi skulle grilla korv först och vi fick hjälp av Jonathan att göra en 
brasa. Men då man måste vänta länge innan man kan grilla så hann bar-
nen göra en massa andra saker också. Så fick vi träffa fåren och lammen. 
Barnen hade längtat så att få klappa dom. Men det var minst lika roligt för 
oss vuxna. 

Vi  tackar familjen Persson så jättemycket. En trevlig utflykt för oss alla.
Ann-Kristin Källström
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H
ÖS

TK
RY

SS
ET

Vi tackar alla flitiga korsords-
lösare för alla krysslösning-
ar  och har härmed nöjet att 
presentera Sommarkryssvin-
narna 2016:
Monica Söder
Kristinebergsgatan 23
542 32 Mariestad
Gun-Britt Högberg
Bagargatan 16 
825 31 Iggesund
Sigfrid Westberg
Solbågen  7C
824 34 Hudiksvall

Rätt lösning nr3

Namn ..........................................................

.....................................................................

Adress .........................................................

.....................................................................

.................................................................... 

Lösningarna skall vara inlämnade senast 5 
oktober till Församlingsexp, Kyrkovägen 3, 
825 30 Iggesund
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PPSSAALLMMEENN
NÄR JAG HÖR TRASTENS
GLADA SÅNG,
NÄR LÄRKAN JUBLAR DAGEN LÅNG
HÖGT OVAN FÄLT OCH BACKAR,
DÅ KAN JAG ICKE TIGA STILL.



SEDAN SIST

Döpta 
Madison Lillian Mc Dougald
Mackenzie Rebecca  Mc Dougald
Fredrik Liam Dahlström
Karin Greta Gurli Lindberg
Erik Collin Loui Bertil Westerberg
Carl Elton Sven Hedberg
Erling Miliam Henry Strömgren
Saga Estelle Jasmine Bergström
Thor Bergström
Jon Elis Daniel Bolinder
Måns Valter Karlsson
Wilma Linnéa Marie Brolin

Hailie Elida Oskarsson

Vigda
Jenny Birgitta Erenia Hald och
Stig Göran Joachim Fagerström
Ann-Sofie Elisabeth Söderberg
och Per Rickard Gustav Vestling
Monika Kristina Burgman Tjernlund  
och Hans Joakim Bergman
Marie Agneta Engström 
och Per Gösta Niklas Nilsson
Kristin Maria Blomberg 
och Lars Urban Hallberg
Anna-Carin Ewa Elisabeth Eriksson 
och Jan Mikael Blomkvist

Anna Margareta Therese Rudman 
och Lars Malte Henriksson
Eva Helena Lagerqvist 
och Lars Anders Nordin
Rebecca Maria Winkler 
och Erik Jonas Westman
Emelie Linnéa Vestby 
och Per Johan Sundberg

Till vila

Maj
2  Maj Gertrud Lind       85 år
7  Svea Helena Nordlund        97 år 
8  Raili Annikki Karvonen       67 år
Juni
1  Tua Elisa Palmqvist        91 år
8  Rasmus Anders Bertil Dahl          25 år
28 Karin Vilhelmina Öström            96 år

Juli
1  Gudrun Anita Cecilia Englin       88 år
22 Nelly Majken Elsegärd 
     Niklasson                                     98 år  
2  Anna Margateta Lindström     56 år
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En gåva har lämnats
Vid Hailie Oskarssons dop till 

Barnverksamheten.
Vid Majken Niklassons bår till 

               Ungdomsverksamheten  

Någon att tala med
Vi präster och diakon, finns här i församlingen för dig som behöver tala med  
någon om det som tynger dig och som du har svårt att tala med någon annan  
om. Vi  har tystnadsplikt och vi kan träffas antingen i kyrkans lokaler eller  
att vi kommer  hem till dig, på en tid som passar dig. Vi präster tar även  
emot bikt. 

Ann-Kristin 
Källström 
(diakon)
0650-76545 

Mats Sandström
0650-55 00 08

Zack Lindahl
0650-765 48

Pär Stenberg
0650-765 47

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

Zack Lindahl, komminister,  
tfn 0650-765 48

Kyrkomusiker
Mats Hylander
bostad 0650-317 71

Ingrid Svensson 
tfn 0650-765 46

Andreas Holmberg 
tfn 0650-765 40

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
Iggesund: tfn 0650-765 40
Enånger: tfn 0650-765 40

Församlingshemsvärdinna: 
Monica Rösnäs, tfn 0650-765 40

Kyrkorådsordförande:
Kjell Kroon, tfn 0650-70465, 
070-211 17 17
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Miljömässa på Midsommardagen
Som planerat hölls en mässa på Midsommardagen med temat Skapelse och miljö. Det var i Enångers gamla kyrka och 
första gången för sommaren i den kyrkan. Solosång framfördes  av Lovisa Pettersson och medlemmar i församlingens 
miljögrupp medverkade. 

Efter mässan kunde man gå en tipsrunda med frågor om miljön och vad vi gör med den. Tipsrundan slutade vid 
Enångers prästgård där Bölans hembygdsförening hade ställt i ordning kyrkfika. Det bjöds på hembakat och ingredien-
serna hade ekologisk profil.

Miljörutan

Det var god uppslutning vid kyrkfikat och man kunde sitta ute i prästgårdsträdgården när  Kjell Kroon gick igenom frågorna.  
Första pris var en kasse med ekologiska varor som vanns av Hanna Holmberg.

Ett sommarminne

Det har varit en lång och skön sommar 
för mig. Ett starkt minne är att sitta på 
altanen i vår sommarstuga vid Bässesjön, 
på kvällarna och se solen gå ner bakom 
Storåsen. Det blev olika färgspel som 
speglade sig i Bässesjön.

Ett annat roligt sommarminne är att 
vara med på bröllop, på Rhodos, då 
goda vänner från England gifte sig. Vi 
var 112 influgna gäster. Det var fest i
dagarna 3.

           Lena Rolinder

Min sommar
Ibland har det varit mycket jobb men däremellan har jag fått stun-
der över att sitta i min blommande trädgård och fikat med min man 
och njutit av de frigående hönsen och kycklingarna av olika raser 
som strosat omkring och naturligtvis också av hunden och katterna.

Men eftersom vi var några stycken som hade loppmarknad vid 
midsommar så var det naturligtvis mycket jobb för att få allt i ord-
ning. Vi hade några härliga dagar där vi också hade tid att fika med 
kunderna och föra trevliga samtal. 

Sedan gick livet sin gilla gång med trevliga besök av vänner och 
med att sköta om alla djur och blommor. innan det var dags att 
planera nästa stora  satsning. Öp-
pet hus i slutet av augusti. Myck-
et hantverk skulle produceras, 
lokal-erna ställas i ordning och 
kaffebröd skulle bakas. Min man 
är en stadig klippa att luta sig emot 
när det gäller praktiska grejer, så vi 
klarade det galant och hade en jät-
tetrevlig dag med besök av många 
trevliga och glada gäster.

Charlotte Säfverstam Sköld 
Textilkonstnärinna, Njutånger



Välkommen till studiecirkel 
om Apostlagärningarna

När evangelisten Lukas hade skrivit sitt evangelium tyckte han visst att 
han måste berätta vad som hände efter Jesu tid på jorden. Det blev till 
det som kallas Apostlagärningarna. De handlar om kyrkans första tid, 
hur den kristna tron spreds och församlingar bildades. 

Det är en spännande bok. Den 26 sepember kl 18.30 startar en stu-
diecirkel om Apostlagärningarna och vi håller till i Enångers prästgård. 
Träffarna blir varannan vecka fram till december. Gruppen kommer att 
ha ett begränsat antal deltagare, med tanke på utrymme och möjlighet 
till samtal.

 Om du är intresserad att vara med, så ring mig, Mats Sandström,  
tel 0650-55 00 08. Numret är kopplat till min mobil. 

Nya grupper i barnverksamheten
Nytt för i år är att vi kommer att starta en barnkör i Enånger för barn 
i klass 4-6. Kören kommer att hålla till i Enångers församlingshem på 
tisdagar och ledas av kantor Ingrid Svensson samt barnledarna Maggan 
Andersson och Katarina Sölveskog.
Verksamheten riktar sig till de barn som vill sjunga och samtidigt få 
lära sig mer om kristen tro.
Planen är att denna kör ska var delaktig i några av våra gudstjänster 
under året.
I höst startar även två nya miniorgrupper för barn i klass 2-3. En i Igge-
sund och en i Njutånger.
Grupperna startar under vecka 37 och samtliga barn som är i aktuell 
ålder på respektive ort ska ha fått en inbjudan med posten. Om ditt barn 
inte har fått ett brev så hör gärna av dig.
Katarina Sölveskog 0650-76544
Maggan Andersson 073 0607463
Hoppas vi ses i höst.

MUSIKALEN
”Fröet som skulle gro”

Iggesunds kyrka, söndag 16 oktober
Föreställning 1: kl 17      
Föreställning 2: kl 18.30
Kollekt
Välkomna

Njutånger-Iggesunds kyrkokör 
med teater & komp-grupp

                TACK! 
alla ni som har skänkt cyklar
Under två år har det varit ett pro-
jekt att ta emot begagnade cyklar 
för att reparera och ge till den som 
behöver. 

Det har sammanlagt blivit över 
tjugo stycken som vi har kunnat 
leverera till andra här i Iggesund 
och Njutånger. Det är både miljö-
vänligt och kostnadseffektivt att ta 
vara på istället för att slänga. 

Vi har nu tagit en paus på re-
parerandet på grund av platsbrist. 
Men tack än en gång ni som har 
delat med er. 

Ann-Kristin Källström


