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Advent är ljusets ankomst
Det tänds upp i fönstren i våra hus nu i adventstid, det ger en känsla av
hopp och frid. Advent är en mysig tid när vi väntar på Jesu ankomst.
Jesus kommer ridande på en åsna in i Jerusalem, det är fest och glädje.
På samma sätt vill Jesus komma till dig och mig idag om vi väljer att
släppa in Honom.
Tider av isolering, ensamhet och rädsla. Vi behöver inte vara ensamma och rädda om vi öppnar vårt hjärtas dörr för Jesus. Jesus kom till
världen som ljuset och Han kommer för att lysa upp mörkret inom oss.
Under fyra veckor framåt kan vi läsa om händelser i Jesu liv.
•
Första advent: Jesus kommer med ljus och fred
•
Andra advent: Vad Guds rike är
•
Tredje advent: Någon visar vägen
•
Fjärde advent: Maria får uppdraget att bli mamma till Guds son
Låt oss liksom folket gjorde då, stämma in i ett gemensamt ”Hosianna”
och välkomna Jesus. Hosianna är ett hebreiskt ord: hoshiah-na vilket
betyder ”rädda oss” eller ”kom till vår hjälp”. Det är en hos judarna
vanligt förekommande vädjan till konungar (2 Kung 6:26) eller en bön
till Gud (Ps 118:25). Vi får ropa vårt Hosianna till Gud i vår förbön.
I kyrkan så ber vi varje söndag en förbön, i den ber vi för alla i vår
bygd, du är innesluten i vår förbön - vi ber för dig. Om du har något
speciellt böneämne så kan du höra av dig till oss så ber vi särskilt för
det. Du kan skicka in din bön via posten eller mejlen och du kan vara
anonym. Om du önskar personlig förbön eller bikt så finns vi för dig.
Jag vill ge en trösterik julpsalm till Dig!
För dem som vandrar i mörkret. Text: Lars Westberg, Musik: Jerker Leijon.
För dem som vandrar i mörkret ska ett ljus skina klart.
Ja, över dem som undrar ska ett ljus gå opp!
För himmelns dörrar har öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner.
I världen har mörkret skingrats och änglaskarorna ler.
För dem som gråter och lider ska ett ljus skina klart.
För dem som fryser i skuggan ska en sol gå opp!
För himmelns dörrar har öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner.
I världen har mörkret skingrats och änglaskarorna ler.
För dem som hatas och plågas ska ett ljus skina klart.
Ja, över dem som torteras ska ett ljus gå opp!
För himmelns dörrar har öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner.
I världen har mörkret skingrats och änglaskarorna ler.
För dem som ej accepteras ska ett ljus skina klart.
Ja, över dem som föraktas ska ett ljus gå opp!
För himmelns dörrar har öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner.
I världen har mörkret skingrats och änglaskarorna ler.
För alla mänskor på jorden låt ett ljus skina klart!
För onda som för goda låt ett ljus gå opp!
För himmelns dörrar har öppnats och ljuset från himmelen strålar hit ner.
I världen har mörkret skingrats och änglaskarorna ler.

Omslagfoto:
Anders Elverstig
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Önskar Dig en välsignad adventstid!
Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren, kyrkoherde

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

BRYT EN TRADITION

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

Bryt en tradition! Julinsamlingen 2020
Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi
stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Vi
lever alla under samma himmel och
har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön
vi har, ser verkligheten olika ut.
Traditioner är viktiga för oss. Det
blir extra tydligt under julen, vår
största kristna högtid. Traditioner
är invanda seder och bruk, språk
och värderingar som förs vidare
från generation till generation.
Ofta skapar de en trygg ram runt
våra liv, oavsett var i världen vi
lever.

flickor runtom i världen. Varje dag
gifts fler än 30 000 flickor bort,
en del inte äldre än 10 år. Var
tredje flicka och kvinna utsätts för
våld under sitt liv – bara för att de
är flickor. Skadliga sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor
och kvinnor makten över sina liv.
Det kan vi inte acceptera!
Som kyrka har vi särskilt ansvar

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare
än för politiker och myndigheter.
Därför är det avgörande att religiösa
företrädare tar avstånd från exempelvis tvångsgifte, könsstympning
och andra övergrepp. Act Svenska
Men en del traditioner är skadliga. kyrkan har en unik möjlighet att
Tvångsäktenskap, könsstympning samarbeta med andra religiösa
och andra övergrepp drabbar många aktörer och förändra förtryckan-

de strukturer, oavsett om de finns
inom kyrkan eller i övriga delar av
samhället.
Tillsammans med andra kyrkor,
organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan
för mer rättvisa samhällen, där
flickor och kvinnor kan göra sina
egna val. Tillsammans kan vi bryta
skadliga traditioner!
Var med i kampen för alla flickors
rätt till ett värdigt liv.
Swisha din gåva till julinsamlingen:
900 1223!
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Återträff med konfirmanderna
En torsdagskväll i oktober samlades årets konfirmander för en
återträff på S:t Olofsgården.
Mat, glass och charader följdes
av en mysig avslutande andakt i
kyrkan. Ett par av konfirmanderna
kommer i höst att fortsätta som
faddrar för de nya konfirmanderna
och det känns fint tycker vi ledare.

Konfaupptakt 1:a advent
Kom ihåg att anmäla dig, än är det inte för sent.
I år startar vi upp våra konfirmandträffar något senare än
vanligt. 1:a advent, söndag 22 november är det äntligen
dags för upptakt.
Vi kommer att inleda med högmässa i Enångers kyrka kl
11 och dit är alla välkomna, både blivande konfirmander,
deras familjer och resten av församlingen.
Efter högmässan träffas konfirmander och ledare för att
fika och lära känna varandra lite bättre.
Har du inte anmält dig än? Det är inte för sent, det går
bra att dyka upp och anmäla sig på plats den 1:a advent.

Varmt välkommen, hoppas vi ses!
Har du några frågor kring konfirmation, ring Maggan
0703306128
Enångers kyrka i vintersol.
Foto: Kristina Borin
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Höstutflykt till Järvzoo
Lördagen den 10 oktober drog ett stort härligt
gäng med barnfamiljer på utflykt till Järvzoo.
Vädergudarna var på bra humör och så gott som alla
djur (utom igelkotten) visade upp sig.
Vid picknickplatsen stannade vi till och grillade korv
och åt vår medhavda matsäck. Efter en lång period
utan att kunna träffas som vanligt på kyrkis var det
extra mysigt att få denna heldag tillsammans.
Ett stort tack till alla som var med och förgyllde
dagen.
Maggan och Siv.

Sara, Erik, Elvira och Fredrik vid fikat.
Foto: Maggan Andersson

Babycafé i Iggesund
För dig med barn upp till 1 år.
Måndag och onsdag mellan kl 10-12
Församlingsgården Iggesund
Vi bjuder på te och kaffe, övrigt fika medtages av var och en.
Begränsat antal platser.
Anmälan sker via sms aktuell dag före kl 9.00 till Siv
tel 073 8169238

Välkommen!

5

Information från Kyrkogårdsförvaltningen
Våra vaktmästare har varit runt
på kyrkogårdarna i Iggesund,
Njutånger, Enånger och Nianfors
och utfört dragprov på alla gravstenar. Totalt 161 gravstenar
kommer att åtgärdas av en firma
under vår och sommar nästa år.
Vi tänkte att det är bra för er att
veta vad vi sysslar med på kyrkogårdarna när ni kommer och för
att besöka dem.
Kyrkogårdarna bäddas nu in i ett
lager med löv i vackra höstfärger,
men tyvärr så ligger inte så många
kvar eftersom vaktmästarna gillar
att suga upp dem i sina maskiner.

Information från
Fastighetsutskottet
Asfaltering Sankta Maria
I sommar har vi lagt asfalt och
plattor framför Sankta Maria kyrka för att öka tillgängligheten och
slippa allt arbete med gruset.

Ingången till Enångers kyrkogård. Foto: Anders Elverstig

Tjärningsarbeten
Foto: Kenneth Åkerlund
Iggesunds kyrkas klockstapel har
Utanför församlingsgården i Igge- tjärats i år, det doftade gott av
sund har vi fått en vacker stenlagd tjära i några dagar när Hälsinge
rabatt.
Takspån klättrade omkring och på
nämnda klockstapel. De har också
tjärat klockstapeln vid Njutångers
kyrka, sedan fick de avbryta tjärningsarbetet på Njutångers kyrkas
tak på grund av för fuktigt väder.

Foto: Katarina Sölveskog
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Foto: Katarina Sölveskog

Har du frågor – kom på Alphakurs!
Alpha är en kurs där grunderna i den kristna tron diskuteras och utforskas, på dina villkor.
Vi äter även en enklare måltid tillsammans.
Vi träffas tisdagar kl 18 med start den 23 februari i Enångers församlingshem.
Anmälan till Expeditionen måndag-torsdag kl.10.00–12.00 tisdag även 16.00–18.00
på telefon: 0650-765 40 eller till
Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren kyrkoherde på telefon: 0650-765 47
VÄLKOMMEN!

MONICAS RUTA

Kyrkorådets ordförande
Monica Björkman

Visst hade vi förhoppningen att det
skulle ta slut nu snart med social
isolering och försiktighet. Många
har i praktiken redan bestämt att
det är så. Man orkar inte längre,
man vill umgås med nära och kära,
man vill delta i aktiviteter.
Men det är tvärtom som gäller,
precis tvärtom. Om vi ska klara av
den här corona-pandemin utan att
väldigt många drabbas av corona
med risk för långvariga följdsymtom eller avlider efter långa tider
i intensivvård, så måste vi skärpa
oss i stället för att slappna av.
Gävleborg hör till de regioner där
smittspridningen har ökat snabbt
och nu måste vi hålla ut tills vaccinet
kommer.
Nu finns ju rutinerna, vi måste inte
börja om från början, bara fort-

sätta på den inslagna vägen. Och
då menar jag den inslagna stränga
vägen. Vi måste fortsätta med att
hålla avstånd och vi måste fortsätta med att äldre och de som
har riskfaktorer isolerar sig där de
bor.
Vi måste faktiskt uppmuntra våra
äldre att orka stanna hemma och
fortsätta vara ensamma.
De allra flesta människor har mobil.
Man kan använda den som en telefon men man kan också ganska lätt
lära sig att använda den med bild
också t ex skype. Jag uppmanar
alla i församlingen att ringa upp
sina äldre eller sjukliga grannar och
bekanta, lyssna hur det går, uppmuntra, uppmuntra.
Jag tror att vi behöver allmän förbön
också. / Monica
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EFS - Njutånger
måndagkvällar ojämna veckor 18.30. På bibelstudierna
tar Sigrid oss med in i texterna i
Apostlagärningarna. Senast var
det kap 10. Det blir ett intressant
resonemang.
Stickgruppen träffas på onsdagar
11.00. Däremot kommer det tyvärr
inte blir möjligt att genomföra den
traditionella missionsauktionen. Det
kommer naturligtvis innebära en
stor minskning i vårt missionsarbete, men självklart kan man vara
med och bidra ändå om man vill.
Ett namnlistlotteri kommer att
anordnas dit man gärna får skänka vinster och även köpa lotter.
Dragningen kommer att äga rum
vid en Missionskväll 1:a advent
18.00 då det bl a visas film kring
EFS missionsarbete Se-Be-Ge,
samt blir lite försäljning. Intäkterna från lotteriet och kvällen kommer att gå till missionsprojektet.
Förhoppningsvis blir det även en
enkel Julfest med gröt 27 dec
14.00. Det firas även traditionsenligt gudstjänst på EFS 11.00
på trettondagen.
Säker surströmming på Brogården Foto: Katarina Pettersson

Nu ligger Brogården i vila, men bonus på höstkanten var att vi fick
äta ”säker surströmming” tillsammans, både som kyrklunch i september och under en arbetsdag
innan vi vintrade. En del målning
och röjning blev också utfört. Är
du inför nästa säsong intresserad
att vara med att bevara och bidra
till Brogården med liten eller stor
insats så är du varmt välkommen
att höra av dig till Katarina. Stort
tack till de Brogårdsvänner som
redan finns.
Från och med oktober firas nu
gudstjänsterna i EFS-kyrkan.
Kyrksalen är stor och man kan sitta på betryggande avstånd från
varandra. Självklart följer vi folk8

hälsomyndighetens rekommendationer och visar stor hänsyn.
Det blir inget kyrkkaffe enligt det
man kanske är van på EFS, men en
slät kopp kaffe och en pratstund
finns det alltid möjlighet till. Kanske kommer även tillfällen till mer
fördjupning kring dagens predikan
eller bibeltext erbjudas vid vissa
tillfällen.
Det finns ett stort behov av att
mötas och känna gemenskap och
vi vill under säkra former försöka
skapa sådana tillfällen.
11- kaffe på måndagar inbjuder
vi till när det är möjligt. Där kan
talare och ämne variera stort och
kom gärna med önskemål.
En öppen bönegrupp träffas

Som du ser är framtiden oviss för
EFS-samlingarna som allt annat.
Men håll utkik på våra affischtavlor samt i predikoturerna/kyrkan i
helgen.
Känn dig alltid Varmt välkommen
till EFS-kyrkan i Njutånger.
Bg 431-1320
Swish 123 634 64 98
EFS-förening genom
Stina Borgström och Katarina
Pettersson 076-115 94 50

JULKRYSS
Vi tackar alla flitiga korsordslösare
och har nöjet att presentera
Höstkryssvinnarna 2020
Gunnar Andersson, Söderhamn

Namn...................................................
Adress...................................................
...............................................................

Karin Ekbrink, Söderhamn
Hillevi Olsson, Enånger
Grattis till er!
Vinsten kommer med posten.

Lösningen ska vara inlämnad senast
8 januari till :
Församlingsexpeditionen
Kyrkovägen 3
82530 Iggesund
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Hosianna eller varifrån kommer musiken?
Ja, varifrån kommer musiken?
Ingemar Bergman, den världsberömde regissören, ställde
frågan mot slutet av sin levnad.
Det var en stor gåta som han
inte funnit svaret på…
Ja, varifrån kommer egentligen
musiken? Den finns ju mellan oss
mest hela tiden. När vi talar med
varandra använder vi talmelodi. Det spelar roll vilket tonfall vi
har när vi säger något. Tonen bär
på mening när vi kommunicerar
med varandra. Och redan i forntiden spelades musik. Det vet vi
eftersom arkeologer har grävt
fram utsirade och vackra stränginstrument, harpor och annat,
från före vår tideräkning. Vi vet
också från bibeln att man spelade på pukor och trumpeter och
sjöng glädjesånger – och klagovisor. Musiken var redan då bärare av sorg och förtvivlan såväl
som av glädje och upprymdhet!
Den tolkar och gestaltar i bästa
fall vårt liv och det vi står i. Författaren och akademiledamoten
Lars Forsell noterade, när han
själv var inlagd på sjukhus, att
det var en viss typ av musik som
spelades på psykiatriska avdelningar. Han nämnde bland annat
Marie Fredrikssons ”Lugn efter
stormen”. Vi vet idag att varukedjor lägger mycket pengar
på att ta reda på vad musiken
kan göra med oss – och för
dem! Vilken typ av musik ger
den bästa försäljningen? Inte
minst i den stundande julhandeln kommer vi att utsättas för
julmusik som inte spelas av en
slump. Någon har räknat på hur
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just det tempot, den melodin,
den rytmen inverkar på din och
min köplust… Någon har sedan
köpt den informationen och sen
får vi lyssna till ”Bjällerklang” eller ”I’ll be Home for Christmas” i
varuhusets galleria.
I kyrkan spelas det förstås också
musik. Julen är nog musikaliskt
sett den mest traditionstyngda
helgen. Det börjar redan i advent
med glädjeropet Hosianna, då
vi firar Jesu intåg i Jerusalem.
Profetian, som uttalades många
hundra år innan det numera
historiska intåget, gick där och
då i uppfyllelse. Folket ropade
av glädje och hänförelse när de
såg vad som skedde. De hade
ju hört berättelsen. Sedan julen: Berättelsen om födelsen,
det oskyddade barnet som föds
helt obemärkt men som är Gud
o c h människa och bär hela
världen på sina axlar, gav också
upphov till sång. Då precis som
nu. Först var det en hel skara av
änglar som sjöng ”Ära vare Gud
i höjden och fred på jorden…”.
Och sedan dess har människor
tolkat just dessa ord i sin egen
tids tonspråk. Gloria, ära! Vi
sjunger dem till exempel i våra
psalmer, ofta till orgelackompanjemang. Men det fanns faktiskt en tid då inte orgeln ansågs
passa i kyrkan. Orgel (den var
lite mindre på den tiden) användes ju på marknader och i folksamlingar bland gycklare och
annat löst folk. Idag tänker vi på
orgeln som ett instrument nästan enbart reserverat för kyrkorummet. Hur det kan bli när

tiden får ha sin gång!
”Why should the Devil have
all the Good Music?” sjöng den
amerikanska rockmusikern Larry
Norman i början av 1970-talet.
Han tyckte uppenbarligen att
kyrkans musik var tråkigare, kanske sämre, än den s.k. världsliga.
Sedan dess har kyrkans musik
förändrats en del. Visprästen LarsÅke Lundberg, han som skrev
Guds kärlek är som stranden
och som gräset, bröt en barriär och tog in visan i det svenska mässfirandet. Det var också
på 1970-talet, i Gustav Vasa
kyrka i Stockholm. Efter det har
många andra musikstilar gjort
följe med visan. Som gammal
institution, kyrkan har ju runt
2000 år på nacken, kan man
kanske förstå att det blir en del
kamp mellan tradition och nya
uttryck. Men oavsett var vi
känner oss hemma musikaliskt
sett, i det gamla eller det nya,
så kan vi stämma in i lovsången
till Gud på vårt sätt, med vårt
språk, vår röst (och med vårt
instrument om vi trakterar något): Ära vare Gud i höjden och
fred på jorden! Och låt det nu
spelas, sjungas, gråtas, ropas
och skrattas i himmelen så som
jorden. Hosianna!
Ingrid Svensson,
kyrkomusiker i
Enånger-Njutångers församling

SEDAN SIST
Vigda

Till vila

Sandra Kristina Åström
och
Kalle Wilhelm Blom

Augusti

Döpta
Agnes Karin Blom
Oliwer Erik Rooth-Öberg
Astrid Olivia Söderberg
Karl Arvid Rune Lindberg
Lars Patrik Theo Bodin
Ella Elisa Hedblom

3
4
5
5
9
10
18
19
22

Hans Oskar Johannes Berglund
Lena Olga Linnéa Silén		
Karin Göta Marianne Alfredsson
Magnus Ramström			
Sigrid Margareta Hofverberg 		
John Åke Blom				
Gunnel Barbro Nordin			
Kerstin Birgitta Arvidson		
Elsie Maria Nilsson			

92 år
77 år
77 år
44 år
72 år
56 år
80 år
87 år
83 år

		
September
2
15
21
26

Karl Roland Broberg 			
Marta Henny Settlin			
Gunhild Anita Larsson			
Lilly Kristina Settlin			

81 år
89 år
79 år
88 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
Komminister
0650-76548
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Gudstjänstschema advent och jul

29/11 1:a Advent kl 11 Gudstjänst Njutångers k:a
			
kl 11 Högmässa med konfirmation 		
			
och konfirmationsupptakt i Enångers k:a
6/12 2:a Advent kl 11 Gudstjänst på EFS Njutånger
13/12 3:e Advent
			
			
			

kl 11 Högmässa i Njutångers k:a
kl 18 Luciahögtid i Enångers k:a
Glöggmingel på kyrkbacken från kl 17
i samarbete med Bölans scoutkår

20/12 4:e Advent kl 11 Högmässa i Enångers k:a
24/12 Julafton
			
25/12 Juldagen
			

kl 11 Samling vid krubban i S:ta Maria, Iggesund
kl 23 Julnattsgudstjänst i Enångers k:a
kl 7 Julotta i Enångers k:a
kl 11 Högmässa i Njutångers k:a

26/12 Annandag kl 7 Julotta vid Kolhuset i Långvind i
jul		
samar bete med Långvinds kapellförening
			Enångers kyrkokör sjunger
			
kl 11 Gudstjänst på Lindegården, Lindefallet
27/12 			

kl 11 Högmässa i Enångers k:a

31/12 Nyårsafton kl 17 Nyårsbön Iggesunds k:a
3/1

Söndag
efter nyår

kl 11 Högmässa i Njutångers k:a

6/1 Trettondagen kl 11 Gudstjänst EFS Njutånger
Var uppmärksam på att julens
gudstjänstschema ser lite
annorlunda ut i år.
Vid ev frågor, kontakta oss gärna
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Enånger-Njutångers församling önskar dig
ett välsignat gott nytt kyrkoår!

