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Påsken är sen i år. När jag skriver dessa 
rader ligger snön som ett täcke över 
väntande knoppar, vår och liv.
I vår församling har våra olika verksam-
heter varit i gång. Kanske finns du med i 
några av våra aktiviteter. Vi behöver var-
andra. I det här numret av Kyrkobladet 
kan du läsa något om det som varit och 
något om det som ska komma.

Nu kommer påsken. Kanske blir också 
våren sen. De brukar följa varandra.
Kristi Himmelsfärdsdag är så sent som 
den 30 maj.

I Alfta kyrka och Voxna kyrka har vi lika 
altartavlor som visar hur Jesus liksom svä-
var ut ur graven på påskdagens morgon. 
Vakterna ser förskräckta ut men Jesu 
vänner gläds och är nog både förvånade 
och glada. 
Vilket mysterium! I det mysteriet lever du 
och jag. TV-gudstjänster, födelsedagsfes-
ter, fastegudstjänster och församlingsaft-
nar. Det får vi mötas till och allt handlar 
om att mötas en stund längs vägen. Vi 
behöver varandras omsorger och många 
tillsammans som vill det goda gör skill-
nad. Vi vandrar vägen tillsammans med 
den uppståndne.

Jag läste en gång om att några barn hade 
fått en uppgift att fylla ett påskägg med 
något som dom tyckte stämde med pås-
ken. I söndagsskolan hade de fått höra 
om hur Jesus dog och uppstod och att 
graven var tom att Jesus lever och delar 
varje dag med oss. När barnen öppnade 
sina ägg nästa gång så var det många 
finurliga saker i dom som påminde om 
påsken. En pojke öppnade sitt ägg och 
det var tomt. Alla såg förvånade ut och 
undrade hur han tänkte. Jo, sa pojken, 
jag tänkte att ägget är den tomma gra-
ven. Jesus finns inte längre där. Han lever 
och är med oss fast han inte syns.

Vilken påskpredikan! Du och jag får leva 
i påskens tid året om. 
Aldrig, aldrig ensamma. Alltid, alltid 
tillsammans med Barnavännen Jesus.

Vad ljus över griften! 
Han lever, o fröjd!
Fullkomnad är Skriften, 
o salighets höjd!
Ur Sv Ps 146

Jag önskar er en 

Glad och  
välsignad påsktid
Lena Wängmark
Kyrkoherde Alfta-Ovanåkers församling

Kyrkoherdens hörna

Omslagsfoto: Björn Viksten

En pojke öppnade sitt ägg och 
det var tomt. Alla såg 

förvånade ut och undrade hur 
han tänkte. Jo, sa pojken, jag 

tänkte att ägget är den 
tomma graven. Jesus finns 

inte längre där. Han lever och 
är med oss fast han inte syns.
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Skogsavverkning 
vid Mattsmyra 
kapell 

Församlingen äger ett markområde 
söder om kyrkogården. Området 
har varit beväxt med tätvuxen skog. 
Församlingen har under vintern röjt/
avverkat skogen för att få ett mer 
parkliknande område med ett antal 
stora /grova Hälsingefuror och för att 
få in mer sol och ljus på kyrkogården.

Fastegudstjänst 
i Prästgården 
Onsdag 13 mars samlades 20 personer 
för fastegudstjänst i Prästgården.  
Peter Vosveld berättade om Bach och 
Matteuspassionen. Vi lyssnade till 
valda stycken och fick en beskriv-
ning av det matematiska och oerhört 
välplanerade i musiken. Björn visade 
nio bilder och berättade om deras bak-
grund. Internationella gruppen stod 
för servering och försäljning av åror.

Julgodis och  
pepparkakshus 
Ungdomsgruppen i Alfta bakade 
julgodis, och konfirmanderna gjorde 
dessa ”bibliska” pepparkakshus på  
lägret i Undersvik.  

Allt såldes till  
förmån för  
Barncancer-
fonden.

Fart på  
madrassen i  
NirsJonsbacken
Vintern erbjöd en hel del madrassåk-
ning i NirsJonsbacken vid St:Olofs i 
Edsbyn. Och undan gick det!

Julkrubban 
väckte  
förundran
I julas stod julkrubban uppställd i 
Alfta och den väckte förundran hos 
barnen. 

Badresa till 
Dalarna
Den 10 feb bjöd vi in alla våra barn-
grupper i Alftadelen till en gemensam 
badresa till Äventyrsbadet Aqua Nova 
i Borlänge. Vi var 87 st förväntansfulla 
barn och vuxna som klev på bussarna. 
Resan gick bra och när vi kom fram 
blev det bad och bus i 3 timmar. Det 
hoppades från trampoliner, åktes vat-
tenrutschkanor, simmades ut i kylan, 
guppades i vågor och chillades i bub-
belpool och bastu. Rena, nöjda och 
glada, åkte vi sedan hem igen. 

En mycket lyckad och fin dag! 
Tack till alla som var med!

Barn-& ungdomsledarna genom Sofie
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Under hösten anordnade församlingen 
en utbildningsdag för anställda och 
förtroendevalda för att tillsammans 
med stiftsdiakonen Sanna Lindström 
gå igenom följande frågor:

Vad är diakoni, diakon och  
diakoniassistent?  
Diakoni är praktiserad medmänsklig-
het. Det handlar om socialt arbete, på 
Kristi uppdrag. Ibland säger man att 
diakoni är kyrkans utåtriktade, sociala 
arbete. Diakoni ska genomsyra allt 
kyrkans arbete. Det betyder att  
människor ska kunna erfara att Kristi 
kärlek ligger till grund för allt som 
görs. 

Behövs diakoni i en församling? 
Diakoni är en grundläggande upp-
gift för hela församlingen. För att en 
församling ska kunna kalla sig för 
församling behöver den bedriva vissa 
verksamheter som att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning och mission och 
även diakoni. Diakoni är därmed en 
verksamhet som måste utföras i en 
församling. Det är en uppgift där alla 
döpta är kallade till tjänst. En verk-
samhet där diakonen har ett ledande 
uppdrag för att församlingen ska 
kunna fullfölja sitt diakonala ansvar. 
Det är också en verksamhet som styrs 
av styrdokument så som kyrkoordning 
och församlingsinstruktion. Ett ansvar 
att utföra bland de som vistas inom 
församlingen.  

Vem är diakonin till för? 
Som människor är vi alla utsatta.  
Att leva är att vara utsatt. I olika perio-
der och inom olika områden av våra liv 
är och blir vi mer eller mindre utsatta.  

Utsattheten kan också eskalera.  
Resurser i form av sociala nätverk 
varierar. Människan har behov av att 
få ta emot och att få ge vidare. Att bli 
älskad och att älska. Att bli respekte-
rad och att respektera andra. Att möta 
människor i utsatta livssituationer 
förutsätter öppenhet för människans 
livsvillkor. Möten med människor i ett 
diakonalt arbete sker i en process. 

Det allmänna diakonatet 
Människan är skapad till den treenige 
Gudens avbild. Gud har själv i henne 
lagt ner förmågan att älska. Hon blir 
till tillsammans med andra. Som en 
del i det s.k. ”allmänna diakonatet”, 
blir hon helt och fullt människa. Den 
egna livserfarenheten och inspiratio-
nen från evangeliet är ofta den bästa 
kunskapskällan. När människan tjänar 
skapelsen verkar Gud i henne. Tro och 
hjärta för andra hör samman. Ytterst 
grundar sig det allmänna diakonatet 
på den store diakonen Jesus Kristus, 
som visade tjänandets väg. Att vara 
Jesu lärjunge är att söka leva i Krist  
efterföljd. Därför kallas varje kristen 
att vara bärare av en diakonal hållning, 
ett bemötande präglat av respekt för 
den andra – det diakonala förhåll-
ningssättet. 

Det särskilda diakonatet 
Den diakonala tjänsten blev redan i 
urkyrkan en nödvändig del av kyrkans 
liv. Då liksom nu behövde några ta ett 
särskilt ansvar för samordning av de 
praktiska insatserna. 

 

 

Vilka är vi som är avsatta för att utföra 
det särskilda diakonatet och vad gör vi? 
Viveca Lundgren är diakoniassistent 
och ägnar mesta tiden åt att vara 
samordnare för väntjänsten i Alfta 
som är ett viktigt arbete. Resterande 
tiden arbetar hon för de äldre i vår för-
samling och som kommunikatör och 
informatör för församlingens hemsida 
och facebooksida. 

Sofia Brodin är diakoniassistent och 
ägnar en del av sin tid i samverkan 
med Centrumcaféet i Edsbyn som 
är en del av EDA (Edsbyns diakonala 
arbete). Vidare samarbetar Sofia med 
Väntjänsten i Edsbyn. Hon ägnar också 
en stor del av sin tid åt att ansvara för 
det diakonala arbetet i Voxnabruk. 

Christer Schwartz är nyanställd diakon 
och kommer att presentera sig själv 
och sina uppgifter på annan plats i det 
här numret.

Sylvia Wiksten är diakon sedan två år 
tillbaka i församlingen och efterträ-
der Anna-Lisa Kangas. Hon ansvarar 
för det diakonala arbetet i Alfta och 
i Edsbyn som är mångfacetterat och 
innebär hjälp och stöd för alla ålders-
grupper på olika sätt. 

Diakonens kännetecken 
Diakoner i Svenska kyrkan bär på ett-
diakonemblem i form av ett kors om-
slutet av en cirkel och i mitten av kor-
set en duva med en olivkvist i näbben. 
Diakoner har liksom präster skjorta 
med vit krage under hakan.  
Diakonernas skjortor är alltid gröna.

Vad är  
diakoni?

Alfta-Ovanåker

Text: Sylvia Wiksten
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Vad består det diakonala arbetet i vår 
församling av - bland annat:

• Stöd till den utsatta människan  
 drabbad av ensamhet, sjukdom,  
 sorg, missbruk och social nöd. 

• Själavård – enskilda, stödjande  
 samtal. Diakonen har tystnadsplikt. 

• Nätverksbyggande och samverkan  
 med olika andra organisationer. 

• Gemenskapsbyggande mötesplatser 

• Krisarbete i samarbete med samhället 
• Samtalsgrupper 

• Internationell diakoni, främst genom  
 Svenska kyrkans internationella  
 arbete. 

• Olika caféer och kyrkkaffe efter   
 gudstjänsten, tid för gemenskap- 
 samtal och gott fika 

• Deltar i förberedelser och genomför- 
 andet av söndagens gudstjänst

När kan du vända dig till kyrkans  
diakoni? 

• När du behöver samtala med  
 någon om din livssituation. 

• När du har problem i relationer.  

• När du har förlorat en anhörig eller  
 vän. 

• När missbruket styr ditt liv. 

• När du vill samtala med någon om  
 tro och livsåskådningsfrågor. 

• När du vill göra en frivillig med  
 mänsklig insats. 

• När du behöver akut hjälp på olika  
 sätt. 

• När du behöver någon som följer  
 med dig till myndighet eller annat. 

• När du känner dig ensam och  
 behöver träffa andra. 

Vi som arbetar inom det särskilda 
diakonatet vill hjälpa dig!

Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet 
av detta kyrkblad eller på vår hemsida. 

Alfta-Ovanåker

En del av det diakonala arbetet är också 
att organisera det ideella medarbetar-
skapet. Under hösten 2018 bildades en 
arbetsgrupp för ideella medarbetare 
med representanter ifrån yrkeskate-
gorin präster, diakonala arbetare och 
församlingspedagog. 

Denna arbetsgrupp har under vinter-
månaderna anordnat två utbildnings-

dagar som handlade om kyrkans och 
församlingens organisation och om 
det ideella medarbetarskapets upp-
drag. Uppslutningen var god under 
båda tillfällen och önskemål om fler 
utbildningsdagar för ideella medar-
betare har yttrats. Det var två tillfällen 
för inspirerande samtal och gruppdis-
kussioner som hade ett gemensamt 
mål, nämligen att rekrytera fler frivil-

liga medarbetare för våra kyrkliga 
verksamheter, samt förhållningssätt 
och vidare utveckling av det ideella 
medarbetarskapet. 

2013 skrevs en handlingsplan av dåva-
rande diakon Anna-Lisa Kangas som 
ett avslutningsarbete för utbildningen 
”att leda ideella”. Nu ska denna hand-
lingsplan utvecklas och omsättas i 
handling. Vi vill härmed också tacka 
våra ideella medarbetare för ett stort 
engagemang och en frikostighet i de-
landet av goda samtal och kloka tan-
kar under dessa två utbildningsdagar!

Medborgarskapet
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Namn   ....................................................................................................................................................................

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

Skicka lösningen till Alfta-Ovanåkers församling, Box 73, 822 22 Alfta. Märk kuvertet ”Krysset”.  
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Senast 3/5 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får trisslotter. Vid inskickande av lösningen lämnar Ni ert samtycke till att vi, behandlar era uppgifter och  
vid eventuell vinst, publicerar ert namn och hemort i kommande Kyrkoblad.
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Facit korsord nr 4/18

Korsordets vinnare (4/2018)   
Trisslott till de tre först öppnade rätta svaren:

Birgit Storm, Alfta  
Inga-Lisa Mattsson, Edsbyn  
Monica Danielsson, Alfta

Barnkorsordets vinnare (4 /2018)   
Biobiljett till de tre först öppnade rätta svaren:

Louie Löf-Häggblom, Edsbyn
Erik Kring, Edsbyn 
Elina-Marta Karlsson, Voxnabruk

Vinnare
Facit barnkorsord nr 4/18

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

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

Skicka lösningen till Alfta-Ovanåkers församling, Box 73, 822 22 Alfta. Obs! Märk kuvertet ”Barnkryss”. 

KAN MAN 
TILL GUD
ÄR TOM-

TENS LUVA

BEUNDRAD 
PERSON
VATTEN-

DRAG

HÖJD
INTE 

GAMMAL
KORT 

UPPEHÅLL
GOTLAND      
& ÖLAND

ORKAR

KOMMER 
FÖRE V

RLJUD   
FRÅN   
LAMM

LITEN 
HÅRD 

SVULLNAD

L EJ E S U S FLINA

ANNAT 
ORD FÖR 

TVÅ T U D R A G
R I A LÖVTRÄD SKÄNKA

Ö G A
M A

N Y
Korsords-

makare: Lars-
Göran Ståhl ©

BORSTA 
BORT 
SKRÄP S O P A

O L
GÖR               
VÄRK O N T Å S

BO FÖR 
RÄVAR

SMEKA K E L A I D

N
J U L G R Ö T

G R A
B

 HAR 
NAMNS-
DAG 29 
MARS

J U L
EB Ä

EN AV 
TOLV

TABLETT

KALL                
OCH HAL

DE SÄL-                
JER MAT

GULLIG

PATRIARK

SKYDD

FÖR-
LORARE

PÅ VILKET 
SÄTT

GOTTGÖRA
SITTER         
AX PÅ

SLASK

FÅR MAN 
KORT FRÅN

MYCKET 
OROLIG

BAKDEL & 
DOKUMENT

RYKTBARA

GNUTTA

MUSKU-
LÖSA

U

A B
Matteusevangeliet 2:9

S T J
J A

B BLÄN-
KARNA

TRÅD AV 
DJURTARM H FIRAS 6 

FEBRUARI

INTERNA-
TIONELLT 
MÄSTER-

SKAP

K
NICKADE 

TILL S O
FÖRSTA 

GRUNDEN

S
R

OVILJAN

D

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

L Y N C
M

H A D E

A

O
F O T O A U T O

FÅGEL-
HUNDAR S E T T R G R Ä L

A T
U NR TVIST S

DIVAN HÄNFÖRA
SÅ HETTE 
TVÅ AV              
DE TOLV

ALLTJÄMT LÄMNING
STAD I 
NORRA 
ISRAEL

MYCKET 
TORRA

LAND 
ELLER 

KNIXAR

Ä R N A N
N U A R I

I S I G
M N A D E
C R A R
D I E HUVUD-

STAD
VÅGAR

O S T A T
N A T Ö
A K T E R

AVRÄTTA-
DE UTAN 
RÄTTE-
GÅNG

BRYNT ELLER 
KORRODERAT

VÄXLINGARNA               
ELLER ROVEN

KOSTHÅLLNING

FICK MAN PÅ GALÄR

MAT FÖR 
SMÅ

HEMMAN

HONA SLANT

FÖRLÖJ-
LIGANDE

SES PÅ 
RÅTTFÄLLA

OM-
FAMNING

KALKYL-
PROGRAM

RÄKEL
ANHYDRID 
& TOMRUM

INNE-
HAVAREN

TIDNING

VENTIL & 
TRAVERS

ELVA

PLAN EL-
LER BO

FLACKAR

LÄMNADE FIRAS 23/9

FÅ UTSIKTEN

PROFIT NÄR 
MAN SÄLJER

UTAN BÖJ-
STÄLLEN

BÄR BÄR STIM
BLIR OST 
OCH ORT

MISS SNOR MAN
KORT IN-
LEDNING

PRO-
NOMEN

SVULST    
PÅ HÄST

SLUTA EL-
LER HÄCK

KAINS FAR

DRICKS EPOKEN

CEREMONI
NERV-

SJUKDOM

BEDRIFT
DATORTO-
MOGRAFI

TRAPPA 
UPP

ROVA
ANVÄNDA 
ETT SINNE

TRAPPA

AV SAMMA 
ÅSIKT E N I G D G Å R D

O S
A R IDROTTS-

PARK

D R A S U T
I

FÖRSTOR-
NINGS-
GLAS

T B I
E T I K

S P
L U P

MÄRKE Ä R R K R
E

L DRA 
SÖDERUT

STOR BE-
GÅVNING G E N I A

A N
G I C K

EX I
FINNS 

KANSKE                              
I LED-

NINGEN

T E A
UTVALD 
SKARA A K A D E M

V

FRID R O E N
I

R L Y
I N SR E A V

T A
E R T FÅGEL EL-

LER KALLA S V
S O

TUR ELLER 
FÖRRUTT-

NELSE

BÄR-
ANORD-
NINGEN

Ä N D A T E
A L

R A N BOUQUET

BÄSTA NOTERING ELLER 
EN OPELMODELL

KA I N
S

A R O
VOLYM RÄCKA B R KV

E

INFLYTAN-
DE FÖR AN-

STÄLLDA K U B I K R

LÖV-        
TRÄDA Ö

SJUK-
HUSEN L
G

D D TA
A

S D
S A

F Ö R E T A E M O

TRIVIAL 
PURSUIT

T
P

K R A T
E T

I
NET

D
PSYKISK 

STÖRNING

M
A

LgS

TEOLOGIE 
DOKTOR

T

SEDELÄRA

T E R
E






 
































Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl      bild 1: Fresk från klostret Visoki Decani i Kosovo, bild 2: Noël Coypel










 











































      










1. När firas det att Jesus dog?     

2. När firas uppståndelsen?






Senast 3/5 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får varsin biobiljett. Vid inskickande av lösningen lämnar Ni ert samtycke till att vi, behandlar era uppgifter 
och vid eventuell vinst, publicerar ert namn och hemort i kommande Kyrkoblad.
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Våra gudstjänster inför  

påsken 2019
Söndag 14/4 kl 11.00 Alfta kyrka 
Gudstjänst. Lars Andersson.  
Jenny Christoffersson. Kyrkkaffe.  
Kyrkskjuts Ovanåker:  
Lars-Olov Wängborg 070-314 84 07.  
Kyrkskjuts Alfta:  
Lennart Eriksson 070-371 98 37.

Söndag 14/4 kl 18.00  
S:t Olofs kapell 
Fastegudstjänst. Afternoon tea.  
Ove Häggbom. Peter och Pernilla  
Vosveld med piano och cello.  
Servering. Åromgång. Kyrkskjuts:  
Ingvar Karlberg 070-257 15 74.

Måndag 15/4 kl 12.00  
Ovanåkers kyrka 
Passionsandakt. 
Sylvia Wiksten. Staffan Krafft  
Soppa i Prästgården Ovanåker.

Tisdag 16/4 kl 12.00 Alfta kyrka  
Passionsandakt. Christer Schwartz. 
Kerstin Stenbeck. Soppa i Johannes-
gården.

Onsdag 17/4 kl 09.00 
S:t Olofs kapell  
Morgonmässa och kyrkfrukost 

Onsdag 17/4 kl 18.00 Alfta kyrka 
Passionsandakt. Sylvia Wiksten.  
Kerstin Stenbeck.

 
 
 

Onsdag 17/4 kl 18.30  
S:t Olofs kapell  
”Salig röra” Andakt Soppa  
Samtal: Lena Wängmark 
Anna-Marita Wadlund  
Diribe Häggbom

Skärtorsdag 18/4 kl 13.30  
Sunnangården 
Andakt med nattvard.  
Björn Wiksten. Kerstin Stenbeck.

Skärtorsdag 18/4 kl 19.00  
Alfta kyrka 
Skärtorsdagsmässa.  
Lars Andersson. Gunvi Liljeblad.

Skärtorsdag 18/4 kl 19.00  
S:t Olofs kapell 
Ekumenisk Skärtorsdagsmässa.  
Björn Wiksten.  
Jenny Christoffersson.  
Betraktelse - Edith Svedberg.

Långfredag 19/4 kl 11.00  
Alfta kyrka 
Långfredagsgudstjänst.  
Lars Andersson.Kerstin Stenbeck. 
Alfta kyrkokör.

Långfredag 19/4 kl 11.00  
Ovanåkers kyrka 
Långfredagsgudstjänst.  
Lena Wängmark. Peter Vosveld. 
Ovanåkers kyrkokör.

 
 

Långfredag 19/4 kl 18.00  
S:t Olofs kapell 
”Vid Jesu grav” Ove Häggbom.  
Peter Vosveld

Påskdagen 21/4 kl 11.00  
Alfta kyrka 
Påskdagsmässa.                             
Björn Wiksten.  
Kerstin Stenbeck. 
Alfta kyrkokör 
Kyrkskjuts: KG Landar  
070-677 17 61.

Påskdagen 21/4 kl 11.00  
Ovanåkers kyrka 
Påskdagsmässa.  
Anna-Marita Wadlund. 
Peter Vosveld.  
Kyrkskjuts:  
Sverker Nilsson  
070-310 40 50.

Påskdagen 21/4 kl 11.00  
Voxna kyrka 
Påskdagsmässa. Ove Häggbom.  
Gunvi Liljeblad. Kyrkskjuts: Abner 
Englund 070-672 19 84.

Annandag påsk 22/4 kl 11.00  
Svabensverks kyrka 
Mässa. Björn Wiksten.  
Gunvi Liljeblad.  
Kaffe i Pannkakshuset. 
Buss avgår från Alfta, Johannes- 
gården 09.30, Ovanåkers kyrka 
09.45, Norra Torget 10.00  och 
Södra Torget 10.05.
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Det här kommer att hända under 
våren 2019

April 
Lördag 13 april kl 16.00  
i Ovanåkers kyrka ”Kvinnor sjunger och spelar 
för Jungfru Maria. 
”Stabat Mater av G.B Pergolesi  
(1710-1736) 

Medverkande:  
Karin Mobacke  
Sopran    
Maria Erlansson  Alt  
Elfridakvartetten      
Kerstin Stenbeck  
orgel 
Körsångare från 
Alfta och Bollnäs 
Anna-Marita Wad-
lund  Andakt   
Staffan Krafft Dirigent                 
Kollekt till musiken i Ovanåker 

Passionsandakter i Påskveckan 
15 april kl 12.00  i Ovanåkers kyrka med  
soppa i Prästgården efteråt. 
16 april kl 12.00  i Alfta Kyrka med soppa i  
Johannesgården efteråt

 

Maj
19 maj Mattsmyra kapell kl 11.00 
Buss kommer att gå från Alfta Edsbyn.  
Loos-Hamra kyrkokör med Eva Jernqvist.

Födelsedagsfesterna blir den 21 maj i  
Edsbyn och den 28 maj i Alfta.

Juni                        

2 juni kl 08.00 Miljögudstjänst

Vi startar klockan 08.00 från S:t Olof´s kapell 
och vandrar ner till miljöstationen och ”Röd-
bron”, där vi firar en enkel mässa tillsammans. 
Sedan promenerar vi tillbaka till S:t Olof´s för 
en enkel frukost, och en chans att titta på TV-
gudstjänsten på storbilds-tv.

Alfta-Ovanåker
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Med början 2 juni 2019 kl 10.00 och 
fyra söndagar framåt kommer vi att 
medverka i ekumeniska TV-gudstjäns-
ter med körer, solister, musiker, textlä-
sare, förbönsgrupper och predikanter. 
Vi hoppas att så många som möjligt 
vill medverka med gemenskap, bön, 
psalm och lovsång under dessa guds-
tjänster. 

Söndagen den 14 april kl 10.00 träffas 
vi alla som vill vara med sommarkläd-
da i Pingstkyrkan för att spela in Vår 
Fader, trosbekännelsen och ett flertal 
psalmer och församlingssånger. Sedan 
klipper våra TV-producenter ihop allt 
till fyra gudstjänster. Kom i god tid så 
får vi ta del av information och finnas 

med på olika sätt. Vi fyller pingstkyr-
kan. Efter inspelningen så bjuds det på 
mingelfika. Övriga moment spelas in 
under fredag och lördag samma vecka 
enligt schema.

Håll sedan ögonen öppna efter predi-
koturer i juni månad. Flera av våra för-
samlingar kommer att visa gudstjäns-
terna på storbild i olika kyrkolokaler. 

Vi i Svenska kyrkan och EFS kommer 
att sända några av gudstjänsterna och 
erbjuda kyrkfrukost uppe i S:t Olofs 
kapell. Mera information kommer.

Lena Wängmark kyrkoherde

Ekumeniska  
TV-gudstjänster

Nytt namn
Under flera år har det internationella 
arbetet i Svenska kyrkan haft det 
långa namnet Svenska kyrkans  
Internationella arbete.

I maj 2019 byter vi namn till ACT 
Svenska kyrkan. ACT är dels en  
förkortning av Action by Churches 
Together som är ett nätverk av kyrkor 
världen över som arbetar tillsammans 
vid katastrofer och med långsiktiga 
projekt. ACT betyder också att agera 
eller ingripa. Det som förändras är 
alltså namnet och det blir därmed en 
ny logotyp som förhoppningsvis kom-
mer att synas bättre än tidigare. Det 
Internationella arbetet kommer inte 
att förändras.

Just nu pågår årets fasteinsamling 
med temat:  
Samma Himmel. Samma  
rättigheter. Verkligheten ser olika ut. 

135 miljoner människor är i akut behov 
av humanitärt stöd. En siffra svår att 
förstå, men bakom det finns männ-
iskor som fått sin tillvaro söndersla-
gen av krig, våld och naturkatastrofer. 
För de drabbade innebär katastrofen 
stress, sorg och utsatthet. Dina gåvor 
används där behoven är som störst 
och räddar liv – och ger hopp och vär-
dighet. Tack.

Pg 90 01 22-3

På Svenska kyrkans hemsida finns mer 
information. www.svenskakyrkan.se/
internationelltarbete

Christer Schwartz heter jag och är ny 
Diakon i Alfta - Ovanåkers Församling! 
Har varit Diakon snart 20 år! Har arbe-
tat i Lidingö Församling 7 år och Visby 
Domkyrkoförsamling 5 år. Även Bollnäs 
Pastorat, och kommer nu närmast från 
S:t Johannes Församling Stockholm. 
Arbetar företrädelsevis och hjälper 
människor i mötet med olika myndig-
heter för att ge dom en röst och stöd i 
olika situationer. Har startat en grupp 
här Familj till Familj Woxnadalen som 
redan har 600 familjer som hjälper 
varandra att göra skillnad genom att 
få ihop till livets nödtorft. Jag har även 
många andra arbetsuppgifter som 
tillhör vårt församlingsarbete. Sååå 
underbart att komma hem och arbeta 
i den ort, (Alfta) hembygden som jag 
bott i 26 år och har min uppväxt. Cir-
keln sluts, började på Nya Järn som 

14-åring och avslutar mitt arbetsliv på 
samma ort, ( förhoppningsvis kanske 
ett par år till)! Detta var kort om mig, 
kontakta mig när ni vill. Finns här! 
Ser verkligen fram emot att möta er 
Församlingsbor och att återigen få 
nöjet att arbeta med Kyrkoherde Lena 
Wängmark och övrig personal!    

Ny Diakon i Alfta  
- Ovanåkers Församling! 

Alfta-Ovanåker
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Auktion
Under försommaren kommer försam-
lingen att anordna en auktion på ett 
antal kyrkbänkar från Alfta och Ovanå-
kers kyrkor, div. kontorsmöbler, stolar, 
gamla fönster m.m.

Auktionen hålls vid Ovanåkers kyrka. 
Närmare information kommer i  
Voxnadalsnytt när tidpunkten för  
auktionen är fastställd.

Information från  
kyrkogårdsförvaltningen
Önskar ni hjälp med grav-
skötsel till sommaren?

Prislista och mer 
information finns på vår 
hemsida eller kontakta 
oss. Foldrar finns också 
i våra lokaler.

Om begravning 
Broschyren Om 
begravning riktar 
sig till alla som 
har frågor om 
hur begravningar 
fungerar i Sverige.  
Den förklarar vad begrav-
ningsverksamhet är, vad som ingår i 
begravningsavgiften och vad det inne-
bär att vara gravrättsinnehavare m.m.

I mitten av broschyren finns ett sär-
skilt avsnitt som heter Mina önske-
mål. Tanken är att där kan man skriva 
ned hur man tänker sig sin egen be-
gravning till stöd för sina anhöriga.

Broschyren sätts ut i broschyrställen i 
våra lokaler och finns bl.a på engelska 
och finska.  Har de tagit slut, kontakta 
personal. 

Har ni frågor eller funderingar som 
gäller kyrkogården, kontakta oss.

Alfta-Ovanåker

Präster 
Lena Wängmark, kyrkoherde 0271-341 89 
Ove Häggbom, komminister 0271-232 16
Lars Andersson, komminister 0271-410 10 
Björn Wiksten, komminister 0271-341 94 
Anna-Marita Wadlund, komminister    
 0271-104 20

Diakoni 
Sylvia tfn. tid torsdagar kl 09.00-12.00. 
Besök enl. överenskommelse 

Sylvia Wiksten, diakon 0271-340 60
Christer Schwartz Diakon  0271-340 01
Sofia Brodin, diakoniassistent 0271-200 19
Viveca Lundgren,   0271-551 50 
diakoniassistent 

Kyrkoskrivare 
Jessica Spinnars Tällberg  0271-100 79
Kamrer 
Maria Unborg 0271-102 22

Husmor 
Diribe Häggbom, St Olofs kapell   0271-211 88 
Ingalill Häll, Johannesgården  0271-341 92

Vaktmästare 
Hans Uddas (Alfta) 0271-101 70
Ulf Fahlström  (Ovanåker)          0271-341 30 
Roland Elfving  0271-559 32 
(fastighetsskötare)

Kyrkomusiker 
Kerstin Stenbeck  0271-559 33 
Gunvi Liljeblad 0271-104 50 
Jenny Christoffersson 070-3980979
Peter Vosveld                                 0271-559 34 
Staffan Krafft 0271-205 52
 

Barn & Ungdom 
Sofie Aspelin, Alfta  0271-123 50 
Alice Elofsson, Alfta  0271-109 35 
Joakim Guvelius, Alfta  0271-104 62 
Josefin Törnberg, Edsbyn   0271-341 60 
Nina Wikell Woxlin, Edsbyn  0271-341 90 
Åsa Geijer, Edsbyn  0271-200 04 
Malin Boman, Edsbyn/Voxna  0271-341 93

Svenska kyrkan Alfta-Ovanåker Johannesgården 
Box 73, 822 22, Alfta
Exp/telefontid helgfri mån-, tis- och torsdag kl 09.00-12.00 
Tfn 0271-100 79, fax 0271-109 79
Kyrkogårdsadministrationen tfn 0271-104 19 

alfta-ovanaker@svenskakyrkan.se • www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

TILL DIN TJÄNST...

Väntjänstsamordnare 
Viveca Lundgren, Alfta  0271-551 50 
Christina Strandell, Edsbyn  0271-208 68
Birgitta Froms Andersson,  0271-208 68
Edsbyn

Kyrkogårdsförvaltningen 
Anna Westman, 0271-104 19
administrationen   
Daniel Sigfridsson, 0271-559 31 
Kyrkogårdsföreståndare
Ovanåker/Voxna/Mattsmyra/Öjung 
Alfta/Svabensverk 
 
Mona Einarsson,   0271-559 36 
Kyrkogårdsvaktmästare 
Alfta/Svabensverk    
Edvin Erlandsson Jernberg,  0271-411 87 
Kyrkogårdsvaktmästare 
Ovanåker/Voxna/Mattsmyra/Öjung     

Förtroendevalda 
Sverker Nilsson,   0271-104 21
Kyrkorådets ordf.  
Sture Hansson, 0271-342 95
Kyrkofullm. ordf.   

För bokning av lokaler 
Diribe Häggbom,    0271-211 88
St Olofs kapell   
Ingalill Häll,  0271-341 92 
Voxna församlingshem/Timsbo   
Hans Uddas, Johannesgården  0271-101 70 

För lån av dopklänning eller brudkrona 
Ingalill Häll  0271-341 92

För lån av dopklänning
Diribe Häggbom  0271-211 88 
 



Gruppförsändelse till hushållen 

Påskbetraktelse

Tur att jag dessa dagar i stilla veckan 
och Påsk kunde glädja mig med 
att vara ute på isarna och fiska. För 
att vara i det ödsliga samhället var 
ingen glädje precis. Folktomt!  
Radion var det som gällde och 
ingen glädje med bara tung  
klassisk musik. Men med tiden 
blev Påsken en glädjehögtid för 
mig, att påskvaka från Påskafton 
till Påskdagen blev en stor glädje 
och att springa ut på morgonen i 

solen och ropa Kristus är uppstån-
den! Tänker ofta tillbaka på den 
tiden när vi blev dränkta i kristen-
dom. Varje morgon, morgonbön i 
skolan, många psalmer som vi ska 
kunna utantill. Kristendomskun-
skap var obligatorisk. 

Tack Gud för allt jag fick lära mig i 
det ämnet! 
I dag som jag skrev är Påsken och 
Korset en befrielse och upprättelse 
för mig ”glädje”. Från Död till Liv. 
Jesus på korset lidande för våra 
synders skull och uppstånden från 
de döda, för den som tror! Under-
bart, befriade genom Korset!  
Det gör Korset för mig. Befriad! 
Där kan jag lägga ner det jag har 
felat!

Jesus vandrar med mig varje dag
med Jesus jag aldrig känner mig svag. 
Att se hans under stärker mig så.
Ja, jag vill alltid med honom gå.
En förebild i honom jag ser.
Jag vill försöka likna honom mer och 
mer. Att vandra med människor i 
smärta han kan och upprätta oss från 
livets skam” 

Så spring ut och ropa på Påskda-
gen: Ja han är sannerligen upp-
stånden eller spring ut och fiska 
och gläd er! 

Goda tankar följer 
er i Påskhelgen!                                                      
Christer Schwartz

Men med tiden blev  
Påsken en glädjehögtid 

för mig, att påskvaka från 
Påskafton till Påskdagen 
blev en stor glädje och att 
springa ut på morgonen i 
solen och ropa Kristus är 

uppstånden! 

Jag minns Påsken i min barn-
dom, allt var ödsligt på lång-
fredagen. Det var en känsla av 
sordin på gator och torg, allt 
var stängt, biografer, affärer, 
ja till och med restauranger. 
Först i slutet av 60-talet upp-
hävdes förbudet att stänga 
ner de exempel jag gav. 

Text: Christer Schwartz
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