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Sommar…
Det finns så många förhoppningar och 
längtan inför det ordet. 
Så mycket lagom är liksom invävt också. 
Lagom mycket sol och värme, lagom 
mycket regn, lagom mycket ledighet, 
lagom mycket ensamhet…
Sommaren är både en härlig och besvär-
lig tid.
Hur är din sommar? Vi i Alfta-Ovanåkers 
församling har laddat upp för att tillsam-
mans med er kunna bjuda på många fina 
rastplatser i sommartider. 

Sommargudstjänster på onsdagskvällar, 
fäbodgudstjänster på söndagar. Kon-
serter på lördagar. Sen också de andra 
gudstjänsterna. Håll ögonen öppna och 
berätta också för varandra om de olika 
samlingarna. Ett stort och varmt tack till 
alla som upplåter hem och platser för 
våra somriga samlingar.

För mig är sommar att få sitta och njuta 
en lagom varm sommardag med en kopp 
kaffe och en bra bok. Då och då blunda 
och få känna en lite mjuk sommarbris 
mot kinden. Lagom många flugor som 
surrar i värmen och riktigt många små 
och stora humlor och bin. Har ni tänkt 
på hur snabba småhumlorna är när dom 

nästan jäktar mellan vitklöverblommorna 
på gräsmattan. Och där längst ut på 
grässtrået balanserar en tung nyckelpiga. 
Jag tror den tar sats innan flygturen och 
så fladdrar den iväg. Ganska så osmidigt 
men i glädje. 
Livet är som en blandning av lagom, jäkt, 
balansering och smidighet och osmidighet.
Jag önskar mig en lagom blandning och 
mycket glädje i sommar. Jag önskar det 
samma till dig. 

Du och jag är omslutna av en kärlek och 
värme hur än vår sommar är. I Johanne-
sevangeliet säger Jesus att han kallar oss 
vänner. En vän är nån som liksom alltid 
finns tänker jag. En vän vet vilken vacker 
sång du och jag bär på inuti och sjunger 
den för oss när vi själva glömt bort den. 
Så tror jag att även vår Barnavän Jesus 
gör. Lägger armen om oss och nynnar en 
glädjesång i vårt öra för att just du och 
jag finns. Din och min sång.

Jag önskar dig lagom mycket sol och värme. 
Lagom mycket regn.  

Men en fantastiskt 
härlig och välsignad 
sommar
Lena Wängmark 
Kyrkoherde Alfta-Ovanåkers församling

Kyrkoherdens hörna

Omslagsfoto: Björn Viksten

”Livet är som en blandning av 
lagom, jäkt, balansering och 
smidighet och osmidighet.
Jag önskar mig en lagom 

blandning och mycket glädje 
i sommar. Jag önskar 
det samma till dig. ”
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Familj till familj 

I ALFTA-OVANÅKERS Församling 
har vi en Facebookgrupp som heter 
”Familj till Familj Woxnadalen!” Där 
är i skrivande stund 820 familjer med 
och stöttar och hjälper varandra till en 
guldkant i vardagen! 

Barnfamiljer och andra som skänker 
saker till varandra! Här finns både de 
som skänker och de som önskar och 
får saker. Läs gärna på Facebook sidan 
så ser ni mera vad den står för!  

Nu börjar vi samla upplevelser till bar-
nen inför sommarlovet. Kanske något 
att ge barnen som de annars kanske 
inte har möjlighet till. Ring gärna mig 
om frågor eller swisha på 1235358197 
om ni vill skänka något till barnen.  
Jag och kyrkan ser till att det kommer 
rätt! Christer 070-3110710.

Pensionär till 
pensionär  

I ALFTA-OVANÅKERS församling finns 
även gruppen Pensionär till Pensionär. 
Broschyrer med information om den 
finns att hämta på olika ställen i sam-
hället t,ex Hälsocentraler, Livsmedels-
butiker, seniorboenden. Vi vill hjälpa 
och stötta de människor som byggde 
vårt fina samhälle. 

Vinnare i svenska kyrkans  
internationella arbetes lotteri 2019
1. Skidor med stavar: Marianne Hellsén 

2. Mixer: Erik Schols 

3. Trasmatta: Carl-Gösta Skjöldebrand 

4. Kudde: Solveig Eriksson 

5. Trasmatta mindre: Frida Geijer 

6. Stor linneduk:  Solveig Eklund 

7. Kristallskål Kosta: Dagny Ohlsson 

8. Vattenkokare: Ruth  Westh 

9. Broderad julduk: Kerstin Rosenqvist 

10. Dörrmatta: Vivan Andersson 

11. Lyktor m ljus: Marita Jakobsson 

ETT STORT TACK till er alla som deltagit 
till det fina insamlingsresultatet   
133 215 kronor.

Så kom kristendomen till Sverige 
Välkommen att följa med på en buss-
resa till platser viktiga för vår kristna 
historia. Vi besöker bl.a. Husaby källa, 
Varnhems kloster, Kata gård, Forshems 
kyrka. Guidning ingår på vissa av dessa 
ställen. 

Kostnad:  
ca. 4500:- per person del i dubbelrum. 
1065:- enkelrumstillägg. 
Boende:  
På hotell i Skövde, halvpension. 
Anmälan: till Sylvia Wiksten,  
tel. 070-252 15 28 senast den 15 juli 2019.

Församlingsresa till  
Västergötland 20-23 augusti

Alfta-Ovanåker

Vi har restaurerat ett antal gamla 
järnkors som tagits ur bruk som grav-
vårdar, tre i Mattsmyra  tre i Voxna 
samt sju i Alfta. 

Korsen har rengjorts från rost, lakerats 
svarta samt försetts med gjuten fot.

Korsen kommer att ställas upp i grupp 
på särskild plats på de kyrkogårdar de 
härrör från. Foto: Jonas Frost

I Woxnadalen finns möjligheten för alla Medborgare och 
Församlingsbor att skicka Förbön till oss via SMS, bönerna 
ber jag i stillhet i min Aftonbön. Din bön, jag och Gud! 

SKICKA FÖRBÖN-SMS
DYGNET RUNT 

070-311 07 10  
Diakon Christer Schwartz 
Alfta-Ovanåkers församling

Gamla järnkors

SMS
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Konfirmandläger
En kväll grillade vi nere vid Ljusnan

I maj varje år åker vi med  
församlingens konfirmander på årets 
andra konfirmandläger. Vi åker gärna 
till stiftsgården Undersvik.  

Nu i vår var det varmt och härligt. 
Förutom att arbeta med redovisning i 
olika former, som ska framföras i den 
kommande konfirmationsgudstjäns-
ten så hann vi även med en tema-
vandring, några tävlingar och lekar. 
En kväll grillade vi nere vid Ljusnan. 
På bilden till höger kan ni se några 
av konfirmanderna lägga ett pussel 
för att få ihop bönen ”Vår Fader”. Året 
som konfirmand är ett härligt år fyllt 
av gemenskap, skratt och viktiga sam-
tal kring livets stora frågor.

Konfirmanderna lägger ett pussel för att få 
ihop bönen ”Vår Fader”. 

Sittande på bryggan i arla morgon-
stund och blicka över den spegelblanka 
sjön. Så rofullt och skönt, att bara vara 
och förnimma naturens ”röster”, såsom 
fågelläten, vindens susande i skog och 

mark, gökens gockande och andhonans 
”omsorgsläten” till sina små ulltussar. 
Och därtill doften av allsköns midsom-
marblomster. 
 

Allt detta bjuder 
Skapelsen på, så 
underbart!

Bara vara i Midsommartid

Alfta-Ovanåker

Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen

Askgravplatser
Efterfrågan av askgravplatser har ökat  
eftersom, det är en gravplats som inte 
erfordrar någon skötsel av anhöriga.

Under 2018 invigdes en ny askgrav-
plats  på Alfta kyrkogård, under 2019 
kommer en utbyggd askgravplats på 
Ovanåkers kyrkogård samt en nyan-
lagd askgravplats på Voxna kyrkogård 
i anslutningen till minneslunden att  
tas i bruk.

Vid Askgravplatsen  i Voxna har 
anbringats en ljusbärare tillverkad 
av smeden Olof Johansson med 
symboler från Voxna. Voxna bruks 
sigill 2 fiskar samt en vågrörelse som 
symboliserar Voxna älv. 
 
Reglerna för askgravplatser är: 
Gravrätt 25 år kostnad för sten  med 
minnesplatta och skötsel under 25 år 
6000;-kronor. Möjlighet att intill 
stenen sätta en vas med lösa blommor  
(ingen fast plantering).

Foto: Jonas Frost
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Minnenas afton  
i Johannesgården 
Onsdagen den 15 maj samlades vi till 
en kväll i minnenas tecken i Johan-
nesgården. Diakon Christer Schwartz 
mindes, tillsammans med de som 
kommit, till bilder som vänner till 
Christer hjälpt honom att samla ihop. 
Många fina minnen från ett svunnet 
Alfta delades. Husmor Ingalill Häll 
hade gjort gott mingelfika. Jenny  
Christoffersson 
spelade och Lena 
Wängmark avslutade 
med en andakt. 

Gränsträff i 
Mattsmyra kapell 

Söndagen den 19 maj hade vi en 
gränsträff i Mattsmyra kapell. Kapel-
let var fullsatt och vi lyssnade till 
Loos-Hamra kyrkokör som sjöng för 
oss under ledning av Mona Khilström. 
Diakoniassistent/pastor Eva Jernqvist 
predikade och berättade om Matts-
myras historia och Jenny Christof-
fersson spelade till psalmsången. 
Gudstjänsten leddes av kyrkoherde 
Lena Wängmark.

 

Efter gudstjänsten kom kaffekorgarna 
fram och det bjöds och delades på 
medhavd förtäring.

Modevisning i 
S:t Olofs kapell 

Onsdagen den 24 april samlades en 
stor skara för att se vårens kläder och 
skor i S:t Olofs kapell. Butikerna Lin-
neas och Skoaffärn visade en härlig 
vårkollektion och husmor Diribe 
Häggbom hade gjort i ordning gott 
fika. Trångt och trivsamt! 

Jenny Christoffersson spelade och 
Lena Wängmark hade en avslutande 
andakt. Ett tack till alla som var med 
och ett varmt tack för den stora gåva 
som lämnades till Familj till Familj 
Woxnadalen.

Alfta-Ovanåker

Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen

Voxnas juniorer på utflykt till  

Vinströmmarna. Foto: Malin B SimonssonFödelsedagsfester hölls först på S:t 
Olofs 21 maj och på Johannesgården 
28 maj. Det bjöds på vackert väder, 

smörgåstårta och fin musikunderhåll-
ning av Ewa Monikander som spelade 
på klockor.

Födelsedagsfester S:t Olof´s den 
21 maj och Alfta den 28 maj

UG-tjejerna i motljus vid Övre Hammarbadet  i  Voxnabruk.  Foto: Malin B Simonsson
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Namn   ....................................................................................................................................................................

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

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










 














































 







 
















 

 




















































  

































































 




























































 




















Senast 2/8 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 1/19

Korsordets vinnare (1/2019)   
Trisslott till de tre först öppnade rätta svaren:

Anita Wallin, Alfta   
Greta Lind, Edsbyn 
Nils Amundrud, Alfta  

Barnkorsordets vinnare (1 /2019)   
Biobiljett till de tre först öppnade rätta svaren:

Engla Kiltorp, Alfta
Lydia Nirs, Alfta
Elias Karlsson, Edsbyn

Vinnare
Facit barnkorsord nr 1/19

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

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

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






 
































1. När firas det att Jesus dog?     

2. När firas uppståndelsen?






  

        


    


   

   

   


 










    

 



  













     



   





   
   

   



           

   
    

  

  

    

   

 

 



   









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

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

SLOG  
RUNT

FLICKA 
SOM HAR 
NAMNS-
DAG 24 
JANUARI

JOBBA I 
STÄLLET 

FÖR 
LÄRARE 
SOM ÄR 
BORTA

BYGGDE 
NOA

LAND DÄR 
DUBLIN ÄR 

HUVUD-
STAD

GULLIGATRÄD SNO

VÄLJA

MODERS-
MJÖLK

FÖRKORT-
NING FÖR 
TRAPPA

EN SLAGS 
VAKT

Senast 2/8 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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Onsdag 12/6 kl 19.00  
Gäddviks bygdegård 
Björn Wiksten.  
Kerstin Stenbeck. SPF Kören. 
Byalaget bjuder på fika.

Onsdag 19/6 kl 19.00  
Skalen hos Stefan Olander 
Ove Häggbom. Staffan Krafft. 
Medtag kaffekorg.

Midsommardagen 22/6 kl 11.00 
Ovanåkers kyrka  
Kyrkparken vid bra väder. 
Ove Häggbom. Staffan Krafft. 
Alfta spelmanslaget. Medtag 
kaffekorg & stol. 

Söndag 23/6 kl 11.00  
Voxna hembygdsgård 
Anna-Marita Wadlund. Peter 
Vosveld. Medtag stol & kaffe-
korg. 

Söndag 23/6 kl 14.00  
Getryggen 
Ove Häggbom. Kerstin Sten-
beck. Medtag kaffekorg. 

Onsdag 26/6 kl 19.00  
Nybovallen, 3 km söder om 
Skålsjön 
Anna-Marita Wadlund. Kerstin 
Stenbeck. Medtag  
kaffekorg.

Onsdag 3/7 kl 19.00  
Röstabo båthus 
Björn Wiksten. Kerstin Stenbeck. 
Medtag kaffekorg. 

Söndag 7/7 kl 14.00  
Mittjasvallen, Norsbo  
Hos Lars Mittjas Björn Wiksten. 
Kerstin Stenbeck Fika finns till 
försäljning. Medtag stol.

Onsdag 10/7 kl 19.00  
Grängsbo lillkyrka 
Björn Wiksten Erik Agerwall 
Servering i bygdegården.

Söndag 14/7 kl 14.00 Hästberg 
Gränsträff tillsammans med 
Järvsö & Arbrå. Björn Wiksten. 
Servering. 

Söndag 14/7 kl 14.00  
Nygårdsvallen Homnabo  
Lena Wängmark Gunvi Liljeblad 
Medtag stol & kaffekorg.

Onsdag 17/7 kl 19.00  
Galvens bygdegård 
Lars Andersson. Peter Vosveld. 
Servering. 

Söndag 28/7 kl 15.00  
Håvens bygdegård 
Lars Andersson. Gränsträff med 
Ore församling. Kyrkkaffe.  
Behöver du skjuts ring 
Lars 410 10. 

Söndag 4/8 kl 
14.00  
Eslasvallen, 
Västbo 
Hos Rudmans 
Ove Hägg-
bom. Peter 
Vosveld  
Medtag stol 
& kaffekorg.

Söndag 11/8 kl 14.00  
Mångsgårdsvallen Torpets  
fäbodar 
Lena Wängmark. Kerstin Sten-
beck. Centerkvinnorna inbjuder 
till kyrkkaffe. Medtag stol.

Söndag 18/8 kl 14.00  
Timsbo Prästvallen 
Anna-Marita Wadlund.  
Kerstin Stenbeck.  
Medtag stol & kaffekorg.

Fäbod- och sommarguds-
tjänster

Alfta-Ovanåker

— 2019 —

Voxna kyrkaMåndag 8 juli  kl 14.00 och 17.00
Konsert Jussi Björlings  sällskapet
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15 juni Alfta kyrka kl 18.00  
”Loungemusik i sommarkväll” 
En blandning av jazz och pop i akustisk 
tappning. Elin Stenbeck, sång 
Linnea Dahlgren, sång. Daniel  
Madestam, piano. Jens Olson, gitarr.  

29 juni Alfta kyrka kl 18.00 
”Sommarens toner på pipor och flöjter” 
 Varför inte njuta av ”Summer time” på 
orgel?Diplomorganist Staffan Krafft 
ger oss härliga klanger i sommarens 
färger. Här finner man både klassiker 
samt nyare tonspråk!  

13 juli Alfta kyrka kl 18.00  
”Intima röster” Med Janaceks andra 
stråkkvartett  "Intimate Letters" som 
utgångspunkt bjuder Elfridakvartetten 
på ett mångsidigt program. Fyra röster 
samtalar med och mot varandra. Utöver 
Janacek spelas även musik av bland 
annat Sibelius och Tarrodi och Andree. 

 

27 juli Alfta kyrka kl 18.00  
Familjekonsert 
Barnen får måla till musik av Johan 
Renman på Marimba. Konstnär Jonny 
Svanberg och Björn Wiksten medverkar 
också.  

10 aug Alfta kyrka kl 18  
”Klassisk sensommarkonsert”  
Entré 120 kr 
Efter förra årets succékonsert är ope-
rasångerskorna Hannah Körner, Karin 
Mobacke och Vilma Skäryd tillbaka. Alla 
tre medverkar under sommaren i ope-
ran Figaros bröllop av W.A.  Mozart på 
Loses och i Dala Floda. Trion bjuder på 

en konsert med allt från komiska  
operetter till vackra arior och romanser.  
Vid flygeln: Peter Vosveld  

Hannah Körner är utbildad vid Opera-
högskolan i Göteborg samt Vadstena 
folkhögskola. Nu frilansar Hannah 
och spelade under våren titelrollen i 
Carmen av G. Bizét på Gasklockorna i 
Gävle.  

Karin Mobacke har studerat klassisk 
sång på Lunnevads folkhögskola och 
Musik- och Operahögskolan vid Mälar-
dalens högskola. Till hösten börjar hon 
en tvåårig operautbildning i Västerås.

Vilma Skäryd började sin resa i klassisk 
sång på Bollnäs Folkhögskola för att se-
dan fortsätta på Operastudion Kapells-
berg vid Härnösands Folkhögskola. I 
höst börjar hon sin kandidatutbildning 
på Operahögskolan i Stockholm.

6 juni kl 16.00 Ovanåkers kyrka  
Sommarkonsert med Alfta Ovanåkers 
kyrkokör.  
 Alma Bernhardsson – fiol. Holme Vestin 
- fiol. Peter Vosveld. Kerstin Stenbeck.

8 juni kl 18.00 Ovanåkers kyrka 
Konsert ”Sommarens vackraste sånger 
med göken i flöjters spel”  Ett ljuvligt 
sommarprogram med sopranen Karin 
Mobacke som sjunger nordiska klanger 
av E Grieg och T Rangström med  
diplomorganist Staffan Krafft vid  
flygel och orgel, där vi bl a kommer att 
få uppleva hur göken har huvudrollen i 
solostyckena! Kollekt till kyrkomusiken i 
vår församling.  Andakt.  

Alfta

Ovanåker

Musik i Sommarkväll
Lördagar kl 18. Fri entré till alla förutom konserten 10 aug 

21 juni kl 20.00 Voxna kyrka 
”Midsommarafton i ljusa toner”  
Ett sång och instrumental program 
med sånger om sommar och kärlek 
med Jennie Eriksson sång och Staffan 
Krafft Piano/orgel. Både klassiker samt 
nyare musik. Kollekt till kyrkomusiken. 

6 juli kl 18.00 Ovanåkers kyrka  
”I denna ljuva sommartid” 
Jennie Eriksson, sång Vokaltrio: Kristin 
Träff, Kerstin Jonasson, Helena Sjösved. 
Flygel: Kerstin Stenbeck. Andakt.   
 
20 juli kl 18.00 Ovanåkers kyrka  
”Lättlyssnat”  
Trumpetaren Mats Siggstedt kommer 
att, tillsammans med pianisten Peter 
Vosveld, spela musik som vi alla känner 
igen. Repertoaren består av allt från 
klassiskt till jazz.  
Trumpet och Flygelhorn: Mats Siggstedt 
Flygel: Peter Vosveld. Andakt 

3 aug kl 18.00 Ovanåkers kyrka 
”I  denna ljuva.....” 
Folkmusik, jazz och visa med Jonas 
Eklund och Martina Sahlin. Martina 
Sahlin: Sång, kulning och Flöjt. 
Jonas Eklund: Gitarr, spelpipa och  
ko/bockhorn. Peter Vosveld flygel.  
Andakt. 

17 aug kl 18.00 Mattsmyra kapell  
”Monikas sommarvals” En konsert med 
vackra melodier från 50- och  60-talet 
och med prator om storheter som Mo-
nika Zetterlund Beppe Wolgers Povel 
Ramel och Olle Adolpsson. Gruppen 
består av 3 personer med  
Karin Frölen som sjunger och  
2 instrumentalister som  
ackompanjerar.   
Staffan Krafft.  
Kollekt upptas till  
kyrkomusiken.  
Andakt.

Alfta-Ovanåker

Varmt  välkomna till våra  arrangemang  i sommar!
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Så här i midsommartider när Gud 
lagt sin blommiga väst i alla diken 

och på ängar, frågade vi från 
Kyrkobladet i fall en riktig 

blomsterflicka, Marianne 
Liljemark, ville skriva och 

berätta om sina bloms-
terminnen från alla 
åren med blommor. 
Bland annat som 

ägare till Trädgården i Alfta. Här 
kommer hennes blomsterminnen. 

Mitt liv bland blommor 
Den blomstertid är kommen!  
Ja, den har nog alltid funnits i mitt liv 
eftersom jag gått i glashus allt sedan 
jag lärde mig gå. En kund berättade 
för mig för några år sedan om när hon 
var till Trädgården Ovanåker för att 
köpa blommor och hon försökte prata 
med mej som då var 2.år och jag hade 
svarat henne: Jag har inte tid förstår 
du, för jag har så mycket att göra. Hon 
sa också att jag sprang och höll pappa 
i byxbenen hela dagarna. Sedan har 
åren gått och vi flyttade till Alfta 1949 
och jag började min yrkesbana bland 
blommor som 13-åring och det är ett 
val jag aldrig har ångrat

Vad har ett liv bland blommorna  
gjort med mej?  
Det har givit mej så mycket energi och 
glädje. Tänk alla årstidsväxlingar. 
 
Våren när växthuset var fyllt med väx-
ter och plantor i tre våningar och ALLT 
var grönt, men så en morgon såg jag 
att den första penséblomman slagit 
ut. Så glad man kan bli, EN blomma 
utslagen bland allt det gröna. Som-
maren med blommande blommor 
överallt, både i växthus och bänkgår-
dar och friland.Varje morgon plockade 
vi av snittblommor till affären och så 
klart gjorde vi inköp på både snitt-
blommor och krukväxter av sorter som 
vi inte odlade.

Hösten, vi odlade en stor bädd med 
chrysanthemum, lika lång som växt-
huset och som kortdags behandlades. 
Det betyder att kl.16.00 skulle hela 
bädden mörkläggas för att nästa 
dag kl.7.00 ta bort det svarta tyget. 
Resultatet blev en jämnare kvist med 
blommor som blev tätare. För att få 
chrysanthemum med en stor blomma 
måste man varje vecka plocka bort de 
skott som kom i bladvecken.

Så var det Alla Helgons Helg med 
gravsmyckning och det bands många 
kransar av mossa,tallris och enris och 
som sedan dekorerades. Idag är det 
mycket ljung och arrangemang.

Vintern dags att tänka på advent 
med ljusdekorationer och julskyltning 
som var en mycket stor dag. Det las 
ner mycket arbete på julskyltningen, 
minns att det blev nattliga timmar, 
men så roligt det var och spännande.

Så kom den stora helgen JUL.  
Så mycket blomdoft och få skörda de 
första tulpanerna (som hade plante-
rats under hösten många tusen.  
Hyacinter, påskliljor,narcisser också i 
stora mängder) Alla julplanteringar 
som tre-fyra personer stod och gjorde 
från morgon till kväll. Alla ordrar och 
blombud och utkörningar, det var 
alltså full fart både på glädjen och 
beställningar och när julen var inne, få 
fira en fridfull julhelg med familjen.

Trots de alla åren står jag där lika  
förundrad. 
Jag planterar en svart knöl i svart jord 
och inom några veckor kommer det 
upp den renaste vita blomman.........
att få se livet och kraften, då blir man 
ödmjuk i sitt hjärta. Att få gå bland alla 
dessa blommor av olika former, färger 
och dofter, att få arbeta med levande 
blommor och få vårda det livet.

Blommor uttrycker känslor i både 

glädje 
och 
sorg.  
Att 
arrangera snitt-
blommor där  
färger och former ska bli en harmoni 
och vara rätt för mottagaren vid just 
det tillfället.  Att vara lyhörd för vad 
kunden önskar Att få skapa och få 
använda ett så vackert material som 
blommor.

Mamma och pappa byggde och för-
bättrade hela tiden så att det skulle bli 
modernt och lättarbetat.Vi har tillhört 
Interflora och blommogram och följt 
deras koncept bland blomstermodet. 
Det är lika mycket mode bland blom-
mor som med kläder.

MITT LIV BLAND BLOMMOR HAR  
VARIT FANTASTISKT!  
Är tacksam för det liv som blev mitt 
och tacksam till alla duktiga 
medarbetare. Här kommer en  
sommarhälsning från mig till alla i 
diktform: 
 
Du Midsommar över allt förnuft,  
allting blommar,  i hjärtan i sinnen och 
i naturen. Pyntad spiselhäll i minnenas 
syrenlila midsommar !  
- Bricken Blom i Sidskogen

KOM SKÖNA, HÖGA SOMMARSOL 
Kom sköna, höga sommarsol och lär 
min själ att leka, kom milda, mjuka 
sunnanvind och lär min hand att 
smeka.Lär mej bli som barn idag, locka 
fram det sommarjag som vintern vill 
förneka.

Kom Andens vind från himmelen till 
varje dag som randas, kom låt  
gudomligt syre nu med blomsterdoften 
blandas. Tacksamhet för varje dag,  
lovsång varje andetag,  
så vill jag sommarandas  
lovsång varje andetag,  
så vill jag sommarandas 
- Atle Burman 

Glad sommar önskar  
Marianne Liljemark

Blomsterminnen

Alfta-Ovanåker
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Information från  
kyrkogårdsförvaltningen
Gröna skyltar 
Kyrkogårdsförvaltningen 
har satt upp gröna skyltar 
på vissa gravplatser med 
uppmaningen ”Kontakta 
kyrkogårdsförvaltningen”.

Det rör sig i många 
fall om att grav-
platsen saknar 
gravrättsinneha-
vare.   
Släktingar  
eller anhöriga till 
de gravsatta ombeds 
därför kontakta oss för 
närmare information. 

Gravplatstyper på våra  
kyrkogårdar 
Minneslundar finns på alla våra  
kyrkogårdar utom på Svabensverks 
kyrkogård.

Askgravplatser finns på Alfta,  
Ovanåker och Voxna kyrkogårdar. 
Plats för kistor och urnor finns på alla 
våra kyrkogårdar.

För mer information om vad de olika 
gravplatstyperna innebär se broschyren 
”Om begravning” som finns utlagda i 
våra lokaler.

Rampbygge
I oktober månad kom-
mer Ovanåkers kyrka 
att vara stängd 
för ett bygge av 
ramp upp till 
koret. Vi  
hoppas att 
det ska bli en bra och 
fungerande lösning.

Gudstjänsterna i Ovanåkersdelen 
kommer att i huvudsak hållas uppe i 
S:t Olofs kapell under tiden som  
byggnationen pågår.

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 
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Text: Ove Häggblom
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Med våra fem sinnen tar vi vid den 
här tiden på året på ett särskilt sätt 
in skapelsens skönhet. Våra ögon 
kan se regnbågens alla färger i sol-
diset efter regnet. Vi ser blommor 
och insekter, barn som badar och 
leker, svalor som flyger. 
Vi hör vinden som blåser i träden, 
lövsångaren som sjunger, vi hör 
spelmansmusik. 
Dofter omger oss av växter, djur 
och människor.
Vi kan känna smaken av jordgub-
bar och glass, sill och potatis, kaffe 
och the.
Vår hud kan känna av en smek-
ning, kyla och värme, regn och 
myggbett.
Syn, hörsel, lukt, smak och känsel. 
Även om det kan variera till en 
del bär vi på en alldeles unik och 
enastående utrustning som är 
fantastisk och som både gör oss till 
en del av skapelsen genom sam-
hörighet men också förmåga att 
betrakta den.

Men för att den skapelse vi är en 
del av och också kan betrakta som 
medvetna varelser har vi förnuftet 
och minnet utan vars hjälp allt 
vore kaos. Men tack vare minnet 
och förnuftet tillsammans med  
sinnena vävs en begriplig värld 

ihop som vi kanske särskilt under 
sommartid tillskriver nästan  
religiös betydelse.

Kristen tro vill inte förminska  
naturens och skapelsens  
komplexitet och skönhet och 
ändamålsenlighet. Den vill inte 
ta bort människans beundran för 
skapelsens ljus och prakt. Men 
kristen tro vill tillföra ytterligare en 
dimension och det är att skapelsen 
formats av Skaparen.  
 

Många exempel kan tas om hur 
fantastiskt Gud har komponerat 
allting. Visste du att syret vi andas 
och som finns i vår atmosfär till  
50 % har havens plankton som 
orsak. Dessa små figurer producerar 
en hel massa syre genom foto- 
syntes som i korthet handlar om 
att solens ljus omvandlas till syre i 
en kemisk process liksom det också 
sker i växterna. Dessutom föder 
dessa små organismer också  

världens största däggdjur. 

I denna livskedja har Gud också 
skapat dig med dina gåvor och 
förmågor. Jag tror att många idag  
känner skam över att vara  
människa. Man går så långt att 
man menar sig vara ett naturens 
misstag. Inget kan vara mer  
felaktigt. Gud blev själv människa i 
Jesus Kristus. Om Gud har bejakat 
vår mänskliga natur fullt ut genom 
att själv bli människa får också du 
bejaka just detta. Du är människa 
och behöver inte vara något annat. 
Kan inte heller vara något annat. 

Som människa får du i tacksamhet 
vända dig till honom som ville ditt 
liv och som älskat dig så mycket att 
han gav sitt liv på ett kors för att 
hela dina sår och ge dig en framtid 
och ett hopp.  

Liksom ett träd i sol och regn så 
låt min själ i Andens hägn 
få växa alla dagar den sommar 
som av nåd jag får. 
Gud, låt mig bära frukt i år, den 
frukt som dig behagar.  

Ps 200:7 

Ove Häggbom

”Men tack vare minnet och  
förnuftet tillsammans med  

sinnena vävs en begriplig värld 
ihop som vi kanske särskilt  
under sommartid tillskriver 
nästan religiös betydelse.”


