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Insidan
Kyrkan som familj

Om man läser i Bibeln i Apostlagärningarna kapitel 2:44–47 så står det
såhär: Alla troende var tillsammans
och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de
ägde och delade ut till alla, efter vad
var och en behövde. Varje dag var
de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och
höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud
och var omtyckta av allt folket. Och
Herren ökade var dag skaran med
dem som blev frälsta.
Det var så den första Kristna församlingen såg ut. Jesus bad att vi
skulle vara ”ett”, såsom det står i
Johannesevangeliet 17:21 Jag beder
att de alla må vara ett, och att, såsom
du, Fader, är i mig, och jag i dig,
också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.
En enda stor familj där det finns
omsorg och kärlek. Det ser nog inte
riktigt ut så i våra församlingar idag
och det är nog väldigt svårt att få
församlingen att fungera såsom den
första församlingen gjorde i dagens
samhällsstruktur.
Men jag tänker att det finns en längtan efter sann och djup gemenskap
i vårt individualiserat präglade samhälle. Många känner sig ensamma
trots vårt mediala och upplysta
samhälle. Denna längtan efter gemenskap där man har omsorg och
omtanke om varandra såsom en familj. Är det bara ett önsketänkande? Eller kan vi tillsammans skapa
den tillvaro som vi önskar?
Kanske kan vi tillsammans sträva
efter att forma en gemenskap där
det finns omsorg och värme samt
respekt för var och ens olikheter.
Det är ju något som vi har påbörjat
och som vi kan utveckla ännu mer
tänker jag. Vi människor är ju så
olika, men att börja våga mötas och
samtala trots olikheterna är spän-

nande för det kan ge oss så många
olika perspektiv!
Vi kan mötas i all enkelhet över
en kopp Te för att samtala om livets innehåll och omständigheter,
såsom vi gör när vi ses för ”Afternoon Tea” en gång i månaden. Vi
kan även mötas i vår Alphakurs
där vi diskuterar grunderna i kristen tro utifrån våra olika livserfarenheter. Många fina samtal blir
det och man behöver inte vara troende för att komma.
Nu har jag varit i församlingen i
åtta månader och något som jag
brinner för är att alla ska känna
sig välkomna i vår församling. Att
Du ska känna att Du möts av respekt och omsorg för den Du är.
Den finns en fin sång i psalmboken som ofta sjungs vid Dopgudstjänster som lyder såhär: Du vet
väl om att du är värdefull, att du
är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen
annan är som du.
Varje människa är unikt skapad
av Gud, varje människa har gåvor
som behövs i församlingens gemenskap. Vad har Du för gåvor?
Skulle Du vilja bidra med Dina gåvor i församlingen eller bara vara
en del av gemenskapen? Dina tankar och funderingar är viktiga!
Som Kyrkoherde så tycker jag att
det vore fantastiskt härligt om Du
vill vara med i gemenskapen och
att få lära känna Dig.
Mycket av kyrkans liv och verksamhet bygger på volontärskap.
Det är en viktig och fin uppgift att
vara volontär genom att vara med
och bygga församlingens gemensamma framtid. Så längtar Du efter gemenskap och känner att Du
har tid över så är Du varmt välkommen att höra av Dig eller bara
dyka upp i gemenskapen.
Guds Välsignelse önskar
/Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren

Några frågor till Simon

prästen som flyttade till Njutånger
•Vem är du Simon?
Jag är en 38-årig bondson från
Ockelbo som bott största delen
av livet i Stockholm. Jag är sen
16 år tillbaka gift med konstnären Liv Renöfält och för snart
11 år sedan fick vi vår son Elvin. Sommaren 2018 bytte vi
förortslivet i Kista till lantlivet
i Njutånger. Med oss på gården
bor också katten Syrran.
Det jag njuter mest av i livet är
musik, vänner, skratt, natur, och
goda samtal.
•Vad lockade dig att söka dig hit
till Hälsingland / Njutånger?
Ja det kan ju vara en stor omställning att flytta ifrån det som
varit bekant så länge, ens vardag med vänner, arbete och intressen. Men det var ändå något
som drog oss uppåt och bort
från det välbekanta i storstadsmiljön. Eftersom vi har våra
rötter i Gästrikland och Hälsingland så sökte vi oss hit. Vi
var på visning av en ljuvlig gård
i Näcksjö, en marsdag under
vargavintern 2018, och vi blev
förälskade. Magkänslan sa att
nu var det dags! Nu tar vi klivet! Vi var klara med stadslivet. Nu ville vi ha stillhet, natur
och äventyr, åtminstone jag och
Liv. Elvin tyckte inte om idén
att flytta men nu har också han
insett tjusningen med Njutånger
och han har fått nya vänner här.
Jag är glad att vi gjorde den här
förändringen och att vi har funnit det vi sökte.

•Vad har du gjort innan du kom
till Enånger-Njutångers församling?
Jag studerade teologi på Teologiska högskolan i Bromma och
har sedan arbetat som präst,
mestadels i Vallentuna församling. Efter flytten till Hälsingland
så arbetade jag en kortis i Hudiksvall innan jag landade här i
Enånger-Njutångers församling.
Jag känner mig så väl mottagen
här i bygden och i församlingen.

•Vad tycker du är roligast med
att arbeta som präst?

Det är otroligt givande att få
möta så många människor i olika sammanhang, och att dessa
möten många gånger känns viktiga och meningsfulla. Det är ett
arbete där jag får användning av
•Vad är Kyrkan för dig?
mina kreativa förmågor. Det är
fantastiskt att få jobba med det
Kyrkan är en plats för möten, som är kul och det jag är bra på.
med andra människor och med
det gudomliga. Kyrkans uppgift •Vad tycker du om att göra när
är att bära människor genom li- du är ledig?
vet och sammanlänka oss med
varandra och den treenige Gu- Musiken är mycket viktig i mitt
den. För mig är kyrkan alla de liv. Jag spelar piano och sjungvackra byggnaderna med deras er och skriver låtar tillsammans
arv och historia, men kyrkan är med Liv. Sen flytten har jag ockockså en gemenskap.
så upptäckt gymmet och simhallen i Iggesund. Oj vad skönt
det är att röra på sig! Jag är så
tacksam att jag har hälsan och
styrkan att vara fysiskt aktiv.
Som präst vill jag alltid hjälpa Annat jag tycker om är att vila,
människor att fördjupa sina liv meditera, läsa, promenera, spela
och skapa större mening i livets TV-spel och umgås med familj
alla skeenden. Jag har uppgiften och vänner.
att hjälpa människor till att skapa kontakt med Gud, och sen Med vänlig hälsning/
vårda och utveckla den kontak- Simon Renöfält
ten.
Präst i Enånger - Njutångers
Min uppgift som präst är också församling
att presentera Jesus och berätta
om honom - både människan Jesus och den evige mästaren.
•Vad är, enligt dig, din viktigaste
uppgift som präst?
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Dopfest, dopänglar & dopkors
Varje dop som sker är en stor
händelse inte bara för den som
döps och dennes anhöriga, utan
även för hela den världsvida
kyrkan.
I Enånger-Njutångers församling uppmärksammar vi varje
år de som döpts i vår församling vid en särskild dopfest. Så
även i år. Festen inleddes med
en enkel gudstjänst i S:ta Maria
där dopbarnen och deras syskon

Edwin och Lovisa tittar på dopvattnet

fick tända sina dopljus och känna
på dopvattnet för att bli påminda
om sitt dop. Efter gudstjänsten
samlades vi på församlingsgården i Iggesund och fikade tillsammans. Där fick dopbarnen också
ta emot varsin Betlehemsängel.
De allra första som delades ut i
vår församling.
Från och med januari 2020
kommer det dessutom att synas
i Njutångers kyrka när någon

döpts i vår församling. En glasängel
från Betlehem kommer att hängas
upp i dopkorset som nu finns i det
bakre fönstret i kyrkan. Där kommer änglarna att få hänga till och
med Kyndelsmäss 2021 då alla
döpta får komma och hämta sin
dopängel i samband med dopfesten.

Fanny får hjälp av storasyster Frida att tända sitt dopljus.

Dopkorset i Njutångers kyrka
Korset där alla dopänglar kommer att hängas
upp är på plats sedan i
februari.
Korset är placerat i
fönstret längst bak i
kyrkan och är på så
sätt det första du ser
när du kliver in i kyrkorummet.
Oavsett var i församlingen någon döps så
kommer en ängel att
hängas upp här i samband med nästkommande ordinarie gudstjänst/mässa.
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Extra roligt är att korset är
designat av Monika Rösnäs
som arbetar på pastorsexpeditionen och tillverkat av Mikael Blomkvist som är kyrkogårdsvaktmästare i Njutånger.
Lokalproducerat med andra
ord!
Nu ser vi fram emot att att se
korset fyllas med änglar.
(Hur änglarna ser ut kan du se
på tidningens framsida)
Text Katarina Sölveskog
Foto Katarina Sölveskog & Ieva Brink

Info kring dop
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något eller förstå allting.
Tvärt om – dopet är en gåva från Gud som bara är att ta emot. Den som döps blir i och med dopet
medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.
Du är välkommen att kontakta oss om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn.

Dopfunt i S:ta Maria , Iggesund

Njutångers k:a i sommarskrud

Dop bokas via pastorsexpeditionen 0650-76540.
Du har alltid mölighet att boka dop i samband med
våra ordinarie gudsttjänster och högmässor. Vill du
döpa på annan tid så går det också att ordna.

Dopgudstjänst kan hållas i alla våra kyrkor, året runt, förutom i Enångers gamla
kyrka som endast används under sommarmånaderna.

Enångers församlingshem

Vill du låna något av våra församlingshem för
efterföljande dopkaffe så går det bra. Detta är
kostnadsfritt för den som är församlingsbo.

Två av församlingens dopklänningar

Vi har ett antal dopklänningar i olika storlekar för utlåning. Meddela i samband
med bokning om du vill låna.

Vill du läsa mer om dop? Besök www.svenskakyrkan.se/dop Där finns mycket information om
dopets innebörd samt tips och råd till er som planerar ett dop.
Du är såklart också välkommen att kontakta oss på pastorsexpeditionen om du har frågor.
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Handarbetscafé i församlingsgården
En snöig tisdag i början på mars.

Siv, Pia, Lena, Selma, Lisbeth och Inger

Ja, nu kan det snöa!
Men jag säger inte: äntligen, för
har den inte kommit förr, så behöver den inte komma nu heller!
Jag tycker inte om snö, fast skolbarnen har ju sportlov i skrivandets stund så…
Diskussionerna vid handarbetsbordet handlar om långgolf,
coronavirus, garn av återvunnet ylle och Sivs Tildadocka benämnd ”Prostinnan”.
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Flitiga händer stickar vantar och
mössor, Selma fållar upp ett förkläde till en hembygdsdräkt och
jag försöker mig på att virka en
Tildadocka och konstaterar att
den inte kommer att bli lika fin
som Sivs ”Prostinna”.
Inger, som varit på konsert i
Stockholm, spelar musik i sin telefon, gruppen heter Home Free
och sjunger ljuvlig acapella.
Siv läser en text ur Dagboken
för andra söndagen i fastan som
handlar om ”Den kämpande
tron” och vi fikar goda mackor
med grönsaker och vindruvor.
Det är viktigt med fika.
I rummet bredvid oss pågår
Alphakurs, ”Nyfiken på kristen tro”, med en frestande god
doft av soppa. Sju personer har
samlats för att samtala och de
träffas varje tisdagskväll klockan 18.
Många verksamheter samsas i
våra gårdar på tisdagskvällarna,

i församlingshemmet i Enånger
samlas snart kyrkokören för övning inför fastekonserten.
Tisdagar, jämna veckor, klockan
16-18, är ni som vill, välkomna
hit till vårt handarbetscafé.
Snön fortsätter att falla utanför
fönstret, men vi som sitter här
inne har glömt den för ett tag.

Text & bild: Ingela Fahlberg Kilarne

Körminiorer i Enånger
Varje onsdag efter skolan träffas en grupp glada barn i åldern
7-10 år för att sjunga, leka, och
pyssla tillsammans.

gjorde sig själva som lärjungar
som är ute och fiskar.
Inför fastan pratade gruppen om
vad fastan betyder och vad man
skulle kunna tänka sig att avstå
Varje gång inleds med en sam- ifrån för att hjälpa någon annan.
ling där barnen får höra någon
berättelse ur bibeln och fundera Planen var att barnkören skulle
kring den. Sångerna och pysslet sjunga vid insamlingskonserten
utgår sedan från bibeltexten och
knyter an till temat på ett eller
annat sätt.

i Enångers k:a till förmån för
ACT-Svenska kyrkan. Men som
ni alla vet blev den tyvärr inställd. Men misströsta inte! Ni
kommer få möjlighet att höra
dom sjunga, så snart som det
bara går. Att få möjlighet att
sjunga för att hjälpa till tycker
barnen är en jättebra idé!
Text och bild: Katarina Sölveskog

Under hösten 2019 övade barnen in sånger som sedan framfördes vid julkonserten i Enångers kyrka och vid ett mycket
uppskattat besök på Edsbacka
serviceboende. Där de dessutom
blev bjudna på fika efteråt som
tack för sin insats.
Vårterminen började med att
barnen fick höra berättelsen om
hur Jesus samlade sina lärjungar.
Gruppen fick sedan tillsammans Körminiorerna fikar efter luciatåget på Edsbacka. December 2019.
skapa ett konstverk där dom

Gestaltning av berättelsen om när Jesus samlar sina lärjungar. (Lukas 5: 1-11)
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Vårton i Iggesunds k:a
Njutångers-Iggesunds kyrkokör
Söndag 17 maj kl 17:00
Varmt välkomna!

(

TISDAGAR - OCH EN ONSDAG - I NIANFORS KYRKA
SOMMAREN 2020
Tisd 26/5 kl 19 KGB (Karl Gunnar Karlsson och Ingvar Bergqvist)
Tisd 30/6 kl 19 Iggesunds dragspelsklubb
Tisd 28/7 kl 19 Jan Kjellgren och Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren
Tisd 25/8 kl 19 Ingrid Svensson och Enångers kyrkokör
Onsd (OBS!) 16/9 kl 19 Jard Samuelson
Tack vare ett gäng glada volontärer finns det möjlighet till servering i pausen! Men vi tar fortfarande
tacksamt emot erbjudanden om hjälp. För bästa fördelning av ”serveringspersonalen” - meddela i så
fall gärna:
Christine Berglund 0706-979656 christine@finnika.net , eller
Andreas Holmberg 0727-352020 andreas.g.holmberg@gmail.com
Gud välsigne oss allesammans!

Kalaskonsert
Njutångers kyrka, sönd 14 juni 2020 kl 17
Mats Hylander spelar orgel
Efteråt bjuds det på tårta i S:t Olofsgården
Kollekt tas upp till Open doors
Välkomna
medarr: Bilda
8

VÅRKRYSS
Vi tackar alla flitiga korsordslösare för alla krysslösningar
som kommer in till oss och har härmed nöjet att presentera Namn.........................................................
Bonuskryssvinnarna 2020:
Adress
Eva Blomqvist

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

Gun Berglund

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

Ingmar Sundman

Lösningen ska vara inlämnad senast
30 April 2020 till :

Vinsten kommer med
posten!

Församlingsexpeditionen
Kyrkovägen 3
82530 Iggesund
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ÖVERNATTNING MED DRÖMMARNAS KONUNG
Den 22-23 februari sov konfirmander och ledare över på
församlingsgården i Iggesund.
Temperaturen var hög med bl a
Nobelsoppemiddag, äppelkaka,
karaoke och ”maffia”. (Allas
vår Maggan kom också och hälsade på!).
Filmen ”Drömmarnas konung”

om Josef i bibeln blev godnattberättelse, om än följd av stenhård rundpingis. Jag vet inte om
det drömdes några sanndrömmar här - temperaturen sjönk
snabbt både ute och inne.
Men vi avslutade med ”hotellfrukost” och Fastlagssöndagens
högmässa (på temat ”Kärlekens

väg”). Efter lite eftersnack i S:t
Olofsgården for vi hem - somliga för att sova och drömma
vidare.
Tack till alla och särskilt våra
tre faddrar Linus, Alwa och
Evelina!
Andreas Holmberg

Inbjudan till boksamtal
Före jul fick du en gåva av Enån- Välkommen att dela din uppger-Njutångers församling i din levelse av boken eller lyssna till
brevlåda, Sebastian Staksets bok: andras.
”Bara ljuset kan besegra mörkret”

Datum: 6 maj
Plast: Iggesunds Församlingsgård
Nu vill vi inbjuda dig att kom- Tid: kl.18.00
ma till samtal utifrån boken.
Vi bjuder på enklare fika!
Vilka tankar gav den dig?
Välkommen!
Kanske har du frågor eller åsikMia-Marie Stigsdotter Kjellgren
ter om bokens innehåll som du
Kyrkoherde Enånger-Njutångers församling
vill dela?
Hoppas du läst den, annars hinner du det!

Monicas
ruta

Så här års domineras kyrkorådets arbete mer än annars av ekonomin: genomgång av det gångna årets bokslut och förberedelse för nästkommande års budget. Lyckligtvis ser bokslutet bra ut men framtiden??? Församlingen äger 36
byggnadsverk varav sex stycken är kyrkobyggnader. Detta på en församling
med ungefär 6.000 medlemmar. Det kostar att underhålla alla dessa byggnader
och vi kan inte i längden behålla allt. Men vad bör säljas? Eller snarare vad
bör säljas först? Vi förstår att det finns mycket åsikter inom församlingen, hör
av er och berätta!
Under den gångna vintern har jag upptäckt en grupp på nätet som uppmärksammar utrotningshotade ord. Har ni tänkt på alla dessa utrotningshotade ord
som vi läser eller lyssnar till från bibeln? Ett särskilt vackert ord är endräkt.
Det förekommer åtminstone fem gånger i 1917 års bibel, den som alla vi äldre
har läst. I den moderna folkbibeln förekommer endräkt en enda gång. Och då
är det ändå ett ord som Luther använde när vi blev lutheraner. Småningom
förändras vårt språkbruk och till sist förstår vi inte längre gamla texter. Det är
synd tycker jag.
Låt oss alla leva i endräkt!
Monica Björkman , kyrkorådets ordförande
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SEDAN SIST
Vigda

Till vila

Vuokko Helena Kivari & Hans Åke Norling

Januari
5
7
10
20
31

Döpta

Signe Ottilia Wahlström		
Eva Ann-Christin Andersson
Gunnar Herman Sköld		
Carl-Erik Larsson
		
Lena Birgitta Margareta Eriksson

88 år
64 år
78 år
68 år
65 år

Vanessa Arpine Andersson
Thea Christina Nordén
Februari
4
15
19

Lars Erik Rolf Eriksson		
Anders Olof Danielsson		
Kjell Åke Kellner			

84 år
76 år
82 år

Någon att tala med

Vi präster 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 hemma
hos dig, på en tid som passar dig. Präster tar även emot bikt.

Mia-Marie Kjellgren
kyrkoherde
0650-765 47

Simon Renöfält
komminster
0650-765 48
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Gudstjänster från påsk till pingst
9/4		
Skärtorsdag
kl.19 Skärtorsdagsmässa i Njutångers k:a
10/4		
Långfredag
kl.11 Långfredagsgudstjänst i Njutångers k:a
kl.15 Korsvägsandakt i Enångers k:a
12/4		
kl.11

Påskdagen
Påskmässa i Njutångers k:a

13/4		
Annandag påsk
kl.17 Emmausmässa i S:ta Maria Iggesund
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19/4		
kl.11

2:a söndagen i påsktiden
Gudstjänst EFS Njutånger

26/4		
kl.11

3:e söndagen i påsktiden
Högmässa i Njutångers k:a

3/5		
kl.11

4:e söndagen i påsktiden
Högmässa i Njutångers k:a

10/5		
kl.11

5:e söndagen i påsktiden
Högmässa i Njutångers k:a

17/5		
kl.11

Bönsöndagen
Gudstjänst EFS Njutånger

24/5		
kl.11

Söndagen före pingst
Högmässa i Njutångers k:a

31/5		
kl.11

Pingstdagen
Högmässa med konfirmation i Enångers k:a

Schemat gäller med reservation
för ändringar med hänvisning till
riktlinjer kring Corona,
se vår hemsida och HT för
löpande information

