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Vårvindan suse, bäckan dôm
bruse vintern a furi bôrt för i år.
När Jemt Hans visa Wårwinder susa, eller Wårwajsa, första gången publicerades i Orsa
Skoltidning 1934 nr 2, blev den
snabbt populär och har fram till
senare år ingått i skolornas hembygdsundervisning.
Det är en vårvisa på orsamål,
jag är född och uppvuxen i
Orsa. Jag sjöng denna visa på
ett Quiss under ett kyrkkaffe i
Enångers församlingshem, vilket
var mycket uppskattat.
Vi har nu en speciell situation
med covid-19, vi får inte träffas
som vanligt och vi måste vara
försiktiga. Många har valt att
helt isolera sig i sina hem, vilket
är klokt då många av oss befinner sig i riskgruppen.
I församlingen har vi endast
gudstjänster. I barn och ungdomsverksamheten håller vi
kontakten via vår hemsida, sociala medier och hittar nya vägar
för att verka som kyrka i dessa
tider.
Själv sitter jag nu hemma i prästgården med feber som kommer
och går, det har hållit på i över
två veckor nu och jag hoppas att
jag får göra ett covid-19 test på
Hälsocentralen. Så jag lever också i isolering just nu.

Men mitt i allt detta mörker så
bryter våren fram med sitt ljus!
Våren kan ingen stoppa! Allt
som varit dött får återigen liv.
Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas, ljuva sommar, då
gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma till allt
som varit dött,
sig solens strålar närma, och allt
blir återfött.
Våren gör den här tiden av isolering lite lättare. Man kan sitta
ute i trädgården eller ta en promenad i naturen och beskåda
allt det vackra som händer i skapelsen just nu, lyssna på vårfåglarnas lovsång.
Vi får längta och se fram emot
ett slut på detta virus och en tid
då vi får mötas igen!
Det kan faktiskt vara nyttigt att
få längta och på nytt uppskatta
gemenskapen.
Nu står vi inför Pingsthelgen
och vi får också förvänta oss ett
ingripande från Gud precis som
lärjungarna. Allt blir återfött!
Det är Guds löften till oss om
nytt hopp!
Jesus sa till lärjungarna att vänta på kraften i Den Helige Ande
och jag tror nog att de längtade
och var spända av förväntan.

Guds Välsignelse önskar jag Dig!
/Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren, kyrkoherde

ANDAKTSVANDRINGAR VID IGGESUNDS KYRKA
Mellan vårkrattningen och första gräsklippningen kunde vi
sätta upp några ”andaktsstolpar” i en cirkel på gräsmattan
utanför Iggesunds vita kyrka.
Där har man i sin egen takt kunnat följa dels psalmer och böner
från några vanliga gudstjänster i

CORONAPSALMBOKEN

Under coronapandemin har jag
tänkt mycket på att coronan
(eller koronan som den också stavas) egentligen är något
väldigt fint: den yttersta delen
av ”solatmosfären”, den som
syns även vid solförmörkelse.
Text&bild: Andreas Holmberg Så denna underliga vår samlade
jag ihop länkar till några hundra Youtube-klipp med kristna
psalmer och sånger och kallade
samlingen Coronapsalmboken.
Också under mörka tider kan
nämligen sånger som dessa lysa
upp. Grupperingen av psalmerna är densamma som i den riktiga psalmboken. Håll till godo!

påsktiden, dels (motsols) pärlorna i den s k Frälsarkransen. Som
komplement till gudstjänsterna
i kyrkan, där ju inte alla vågar
eller kan samlas just nu. Något
av detta kanske återkommer i
sommar.

www.coronapsalmboken.blogspot.com
Andreas Holmberg

Kyrkis på alternativa sätt
Som så mycket annat så har vår
öppna verksamhet på Kyrkis varit tvungen att stänga. Men för
att ändå upprätthålla kontakten
med barnen och deras familjer
så har vi sedan påsk erbjudit
någon alternativ aktivitet varje vecka som inte innebär att vi
samlas många på samma plats.
Under några veckor har famlijer kunnat komma och hämta
påsar med förberedda pyssel
för att kunna pyssla hemma.
Många har sedan skickat bilder
på sina fina konstverk. I skrivandets stund förbereds en frågeslinga för barn och föräldrar
som kommer sitta vid Iggesunds
kyrka under första veckan i maj.
Då finns även möjligheten för
barnen att träffa kyrkispersonalen utomhus. Vi ser fram emot
varmare väder så vi kan ses för
fler utomhusaktiviteter.
Katarina Sölveskog

Aron gjorde ett vindspel,
en blåsig vecka i april

Nora har också gjort ett
vindspel

Olivers fina får på temat
”Den gode herden”

Lovisa gjorde fantastiska
vårblommor
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Skydda dig själv och andra från spridning av Coronaviruset
Om man blir smittad av det nya
corona-viruset kan man få sjukdomen covid-19.
Man kan bli smittad när någon
hostar eller nyser. Viruset finns i
dropparna.
Om man står nära kan man få
dem på sig och bli smittad.
Man kan också bli smittad om
man får viruset på händerna
från någon annans händer.
Till exempel när man tar i hand.
Om man sedan råkar peta sig
i ansiktet kan viruset komma
in i kroppen genom ögon, näsa
och mun. Därför ska man tvätta
händerna ofta och inte peta sig i
ansiktet.
Covid-19 liknar både influensa och förkylning. Därför är
det svårt att veta om man har
covid-19.

Man kan få:
•
hosta
•
feber
•
ont i halsen
•
snuva
•
huvudvärk
•
ont i muskler och leder
•
illamående
•
besvär att andas
Stanna hemma om du känner
dig sjuk. Då smittar man ingen
annan.
De flesta blir bara lite sjuka. De
får ofta hosta och feber och blir
bra igen efter ungefär två veckor.
Men en del människor blir
mycket sjuka. De kan få svårt
att andas och lunginflammation.
Personer som är 70 år och äldre kan bli mycket sjuka av
covid-19.

Även personer med andra sjukdomar som lungsjukdom eller
cancer kan bli mycket sjuka.
Stanna hemma även om du bara
är lite sjuk. Till exempel om du
bara har snuva.
Stanna hemma i två dagar efter
att du blivit helt frisk. Då smittar man ingen annan.
Om man är väldigt orolig eller
sjuk kan man få hjälp på telefon.
•
Ring 113 13 om man har
frågor om sjukdomen covid-19.
•
Ring 1177 om man är
sjuk och inte kan ta hand om sig
själv hemma.
•
Ring 112 om man är
mycket sjuk och rädd att man
ska dö.

Vi har här nedan sammanställt några av de butiker som erbjuder tjänster för att
underlätta inköp för dig som behöver det.
COOP HUDIKSVALL
•Du som är 70+ och eller i annan riskgrupp kan beställa varor, mejla: coophudik@coopmitt.se eller ring 010-747 50 60.
•Beställ senast kl. 12 dagen före.
•Betalning sker via Swish eller
kontanter.
•Ange om du accepterar ersättningsvaror om något är slut.
•Vi har möjlighet att registrera
poäng samt ge medlemspriser
för dom som vill uppge personnummer (vilket raderas så snart
beställningen är hämtad).
•För er som har möjlighet att
hämta på Coop, packar vi varor
alla vardagar för utlämning kl.
15-16 via vår lastkaj.
•Dina varor kan också köras
hem kostnadsfritt av Odd Fellow två dagar i veckan, tisdagar
och fredagar.
•Vi reserverar oss för att det kan
bli fullbokat och i så fall får man
leverans vid nästa tillfälle.
4

HEMKÖP HUDIKSVALL
•Hemköp har öppet kl.7-8 för
seniorer.
•Måndag-torsdag kan du är 70+
och eller i annan riskgrupp beställa varor mellan kl. 14-16.
Ring: 0650-188 90.
•Hämtning dagen efter beställning mellan kl. 9-11 i en kundlös kassa.
•Dina varor kan också köras
hem kostnadsfritt av Röda Korset.

ter kl. 16, betalning via kort på
plats eller fakturering.
Möjlighet finns för utkörning
för dig som bor i Iggesund,
Njutånger, Enånger och Lindefallet på tisdagar och torsdagar
efter kl. 16.00. Jetpak kör ut varorna till dig, 49 kr för Iggesund
och Njutånger och 99 kr för
Enånger och Lindefallet.

COOP ENÅNGER
•Man ringer in sin inköpslista
dagen före och får komma och
ICA NÄRA IGGESUND
hämta sina varor på kajen, i
•Öppet mellan kl. 7-8 för dig skrivande stund kan man göra
som är 70+ och/eller i annan det när som helst, men det kan
riskgrupp.
komma bli ändring på det om
•För dig som är 70+ och/eller i det blir för stort tryck.
annan riskgrupp finns möjlighet
att maila inköpslista till mail: Vi erbjuder även hemkörning av
matkassen.iggesund@nara.ica varor på torsdagar.
eller beställa per telefon 0650- Man kan också komma in i af211 11.
fären och hämta sin färdigpackDu kan hämta dina varor på ade kasse.
lastkajen tisdag och torsdag ef- Tel: 010-741 17 70

SOMMARKRYSS
Vi tackar alla flitiga korsordslösare för alla krysslösningar som kommer in till
oss och har härmed nöjet att
presentera vårkryssvinnarna
2020:

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

Lillemor Lundin,
Lis-Marie Kirsilä,
Gun-Britt Högberg,

Lösningen ska vara inlämnad senast
21 aug 2020 till :

Grattis till er!
Priset kommer med posten.

Församlingsexpeditionen
Kyrkovägen 3
82530 Iggesund
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Jo, den där Kalaskonserten..
Saker och ting blir inte alltid som
man tänkt sig. I sommar fyller
jag 50 år och jag hade tänkt fira
detta med en ”Kalaskonsert”
i Njutångers kyrka söndag 14
juni. Förutom orgelmusik skulle
jag bjuda på tårta efteråt. Lockar inte det ena så kanske det andra gör det…

vecka. Det är planen, vi får se
hur jag lyckas. Vid en live-konsert kan åhörarna acceptera något litet fel någonstans, men om
något ska spelas in, ja då måste
Nu är det så att konsertens inne- det vara perfekt…
håll är lite speciell. Jag har ännu
så länge hållit den hemlig, men Det blir alltså ingen Kalaskonfrån och med juni månad tänk- sert 14 juni, och inte någon tårta
te jag börja avslöja den, en bit i heller, men ha lite extra koll på
Folkhälsomyndigheten
avrå- taget. Min plan är nu att – med Youtube!
der från att ordna kalas och i start redan 6 juni – lägga ut muMats Hylander
Njutångers kyrka kan vi bara ta siken på församlingens Youtuemot ca 25 personer, om vi ska be-kanal, ett nytt stycke varje
sitta så där glest som det rekommenderas. Vi får se hur det blir
framöver. Kanhända går det att
genomföra en konsert i höst.

EnangerNjutangers Forsamling

MUSIK I SOMMARKVÄLL
LÅNGVINDS KAPELL
MED ANDAKT INFÖR HELGEN
Lördagar kl 18.00
21 juni Gudstjänst (OBS Söndag)
27 juni

1 aug

4 juli

8 aug

11 juli

15 aug

18 juli

22 aug

25 juli

29 aug

Med reservation för ändringar.
(se Kyrkan i helgen för program)

TISDAGSKVÄLLAR I NIANFORS ?
Vi i ”Nianforsgruppen” hade ju i början
av mars (se förra Kyrkbladet) planerat in
sång- och musikkvällar i Nianfors sista tisdagen varje månad från maj till augusti och
en onsdag i september. Men som det ser ut
just nu är det ju tyvärr mera osäkert om och
när vi kan ha några nianforskvällar den här
säsongen.
Det blir helt enkelt nödvändigt att uppmärksamma ev affischer och annonser i HT (införs måndagen före arrangemang som ev
blir av)! Se även församlingens hemsida och
Fb-sida för vidare information!
Vi får be om uthållighet i tro, hopp och kärlek - och vi har ju både Guds ord och fåglarnas sång att glädjas åt så länge.
Andreas Holmberg
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DOP OCH VIGSLAR ÄR FORTFARANDE MÖJLIGA
Det här är ingen officiell text
från någon teolog, utan bara
från en som spelar på dop, vigslar och begravningar ibland. Jag
har märkt att staten men även
kyrkan nu verkar se begravningar som kyrkans viktigaste uppgift. Och nog är det en viktig kärlekstjänst att begrava människor
med värdighet. Men kyrkan har
ju fler uppdrag - i livets tjänst
och i Guds tjänst.
Det har gått ut meddelanden
från både folkhälsomyndigheter
och etikettsexperter om att dop
och bröllop, sånt kan eller bör
man skjuta på. Och det är här
jag har mina invändningar, särskilt när de sociala restriktionerna verkar bli långvariga. Själva
”släktkalaset” är förstås mindre

lämpligt att arrangera nu - det
gäller vid dop och vigslar liksom
vid begravningar. Men precis
som begravningen är en riktig
begravning även med få närvarande, så är dop och vigslar precis lika riktiga när bara ett par
vittnen är med.

man har dött). Och, förstås, att
fortsätta som vi börjat: i gemenskap med Jesus och omslutna av
Guds välsignelse.
Så jag vill som vanlig kristen
”lekman” uppmuntra till både
dop och vigslar även i coronatider! Det kan ske på enklast möjliga sätt, kanske utomhus i sommar, och frisk präst och kantor
ställer gärna upp. I nödfall får
f ö varje döpt och (helst) konfirmerad kristen döpa i Faderns,
Sonens och den helige Andes
namn - men det ska bevittnas av
två dopvittnen och anmälas till
församlingens präst.

Och då blir ju frågan precis
densamma som när det gäller
begravningar: är dop och vigsel
främst ett kalas? (Jfr ”barnsöl”,
”gravöl” och ”bröllop”). Det är
förstås i alla tre fallen trist att
inte kunna samla så många som
man ville, och visst är både dop
och äktenskap värda att fira ordentligt. Men i grunden är ändå
det viktiga - ur kristen synvin- Bara så ni vet! Sen får ni ju ändå
kel - att bli döpt respektive gift bestämma själva hur ni gör.
(precis som att bli begraven när

Andreas Holmberg
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Säsongsanställd personal på våra kyrkogårdar
Nu är det bråda tider på våra kyrkogårdar. Allt växer och grönskar, och mycket blommor ska planteras.
Under denna tid har vi fantastisk personal som kommer in och hjälper till att hålla ställningarna.
I år är det dessa personer ni kan komma att stöta på om ni besöker kyrkogården ( utöver ordinarie personal )

Tillsammans med Kenneth på Iggesunds
kyrkogård jobbar Ulla Åberg och Lena
Brisvåg

Anders Elverstig och Elias Grunnesjö, som jobbar med Ola Borin på Enångers
kyrkogård.

Information från Kyrkogårdsförvaltningen
I sommar kommer vi att utföra
dragprovstester på gravstenarna
på våra kyrkogårdar.
Det var 5 år sedan sist och nu är
det dags igen.
På Njutångers kyrkogård hittar ni Vi har åtgärdat några hundra
Lena Sjödin som jobbar tillsammans gravstenar som inte höll för 30
med Mikael Blomkvist
kg:s tryck då vi gjorde testet förra gången och vi får se resultatet
efter sommaren hur många det

blir frågan om den här gången.
Underkända gravstenar planeras att åtgärdas nästa år.
Våra vaktmästare kommer att
vara ute på kyrkogårdarna och
utföra dragprovning och det
kan komma att bli så att gravstenar måste läggas ned om det
finns fara för att de ska välta.

Minnessten i form av uppslagen bok över sjömannen August
Lund som drunknade i Enångers
hamn 1880 endast 17 år gammal.
Bibeltexten som ingraverats
längst ned på minnesstenen:

bort och kommer till er igen.
Om ni älskade mig skulle ni vara glada
över att jag går till Fadern, ty Fadern är
större än jag.
(Joh 14: 27-28)

Text &bild: Ingela Fahlberg Kilarne
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Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger
jag er.
Jag ger er inte det som världen ger.
Känn ingen oro och tappa inte modet.
Ni hörde att jag sade till er: Jag går

Är det någon som känner till något om honom så vore vi väldigt
tacksamma att få in information
för eftervärlden.
Vet du något? Hör av dig till exp
0650-76540

EFS-BROGÅRDEN SOMMAREN 2020
Text & bild Katarina Pettersson

Vi går en annorlunda sommar
till mötes. Att få samlas många
i en härlig gemenskap är det vi
annars ser fram emot att få göra
på olika sätt. Nu är det just det
som vi uppmanas undvika. Det
här känns mycket konstigt och
onaturligt för oss alla, men det
är viktigt att respektera de rekommendationer och förhållningssätt som gäller. Därför har
vi kommit fram till att det är Hyr Brogården helt för er
detta som gäller för Brogården själva, eller till släkten!
I sommar är ingenting som vandenna sommar:
ligt och det känns inte bra att
Midsommarfirandet blir inställt. man som annars på många vandBåda barnsångarlägren blir in- rarhem och campingar delar både
kök och badrum med främmande
ställda.
gäster. Det vi kan erbjuda istället
När det gäller söndagkvällarnas är att ni kan hyra hela gården för
program kl 18.00 så kommer de ert sällskap som då kan bestå av
att hållas i den mån det är möj- de släkt och vänner ni i nuläget
ligt och de annonseras via Kyr- känner er bekväma att ha nära.
kan i helgen, affischering och En minisemester och ett miljöFacebooksidan: Brogården EFS ombyte kan vara mycket värt i
Njutånger. Tveka inte att ringa dessa tider eller att hitta en plats
och fråga om ni är osäkra, 076- att kunna träffa de närmaste under lite rymligare förhållanden.
115 94 50.

Det är enkelt boende till mycket
bra pris.
Det finns två mindre stugor 4-5
bäddar, ett större hus med tre
sovrum med 4 bäddar i varje
och även 4 dubbelrum. Totalt ca
32 bäddar. Man får tillgång till
kök, matsal, kapellet, grillplats
och stora grönytor.
Välkommen att se mer bilder
och presentation av gården på
vår Facebooksida: Brogården
EFS Njutånger, alt hemsidan:
efsmittsverige.org/våra gårdar
För bokning eller frågor kontakta Katarina Pettersson 076-115
94 50, katarina.njut@yahoo.se

SOLIGT VALBORGSFIRANDE PÅ BROGÅRDEN
Ett 40-tal personer plus en decimerad kyrkokör firade valborgsmässoafton på Brogården under
enkla och glesa förhållanden men
med strålande aprilsol (maj får
ursäkta).
Med aprilbrasa (ursäkta igen!)
och körsånger, i år några allsånger
dessutom, kunde vi tillsammans
hälsa våren välkommen, även om
vintern rasat ovanligt lite i år här
vid hälsingekusten och drivans
blommor dött för länge sen. Och
när ni läser detta - om än inte i

skrivande stund - har vi ju faktiskt
också fått möta den sköna maj vi
sjöng om i kväll och längtat efter
så mycket (om april ursäktar!).
Även ett år som detta får vi stämma in i en av kvällens allsånger:
”Må din väg gå dig till mötes / och
må vinden vara din vän / och må
solen värma din kind / och må
regnet vattna själens jord / och
tills vi möts igen / må Guds hålla,
hålla dig i sin hand.” (SvPs 730)
Text:Andreas Holmberg
Foto Anna-Karin Holmberg
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Fick du ingen bok?
Nu finns en ny chans
I samband med 1:a advent 2019
delade vi ut Sebastian Staksets
bok till alla hushåll i församlingen. Då det kommit till vår
kännedom att somliga hushåll
missades har vi nu tagit hem en
extrabeställning av boken.

Om du har fått boken och ännu
inte läst den, gör det!
När restriktionerna lättar och
vi kan ses igen så kommer vi
att bjuda in till boksamtal kring
den här boken.

Om du inte fick någon bok i de- Vi hoppas det blir snart !
cember och skulle vilja ha en så
är du välkommen att kontakta
pastorsexpeditionen 0650-76540
så ska vi se till att du får ett eget
exemplar.

Och ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det
Johannesevangeliet 1:5
MONICAS
RUTA

Monica Björkman,
Kyrkorådets ordförande
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Det här med att begränsa de sociala kontakterna ställer till med förtretligheter.
Det är många små ärenden och bekymmer som får ligga ogjorda och det känns
att man lever på sparlåga.
Men kyrkoråd på distans fungerade och snart kommer ett likadant kyrkofullmäktige. Protokollen ligger på vår hemsida.
Det måste gå.
För min egen del är jag så förskräckligt rädd för den här corona-infektionen
så jag går helst inte alls ut genom mitt grindhål. Men att kanske inte komma
längre på hela detta år?
Och inte nog med det. Jag föreslår att alla vi gamlingar i församlingen gör allt
vi kan för att inte bli smittade! Covid-19 är en sjukdom som vi måste försöka
undvika!
Kyrkan står kvar nästa år också och vår herre finns i våra hjärtan hemma och
var vi än är och vad som än händer oss.

SEDAN SIST
Till vila
Mars
18		

Emma Katarina Olsson		

99 år

23		

Lars Åke Zetterlund

		

80 år

23		

Iris Augusta Johansson 		

80 år

26		

Hans Åke Norling

		

60 år

31		

Kerstin Maria Slaaen

		

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 i sommar
MAJ

JULI

17 maj
Bönsöndagen
kl 11 Gudstjänst EFS Njutånger

5 juli 		
4:e efter Trefaldighet
kl 10 Friluftsgudstjänst i Lindefallet,
vid Linskäkten intill Åtjärnsvägen.
kl 18 Gudstjänst på Brogården

21 maj
Kristi Himmelsfärds dag
kl 8 Gökotta Buränge
24 maj
Söndag före Pingst
kl 11 Högmässa Njutångers k:a

12 juli		
Apostladagen
kl 10 Högmässa Enångers gamla k:a
kl 14 Friluftsgudstjänst Räveln

31 maj
Pingstdagen
kl 11 Högmässa Enångers k:a

19 juli		
6:e efter Trefaldighet
kl 10 Högmässa Enångers gamla k:a

JUNI

26 juli
Kristi förklarings dag
kl 10 Högmässa Enångers gamla k:a
kl 14 Friluftsgudstjänst Våtnäs

1 juni
Annandag Pingst
kl 18 Gudstjänst S:ta Maria Iggesund
7 juni
Hel. Trefaldighets dag
kl 11 Högmässa Njutångers k:a

AUGUSTI

14 juni
1:a efter Trefaldighet
kl 11 Friluftsgudstjänst Kännavallen

2 augusti 8:e efter Trefaldighet
kl 10 Högmässa Enångers gamla k:a
kl 18 Gudstjänst Brogården

20 juni
Midsommardagen
kl 10 Miljömässa Enångers gamla k:a

9 augusti 9:e efter Trefaldighet
kl 10 Högmässa Enångers gamla k:a

21 juni
Johannes Döparens dag
kl 10 Högmässa Enångers gamla k:a

16 augusti 10:e efter Trefaldighet
kl 10 Högmässa Enångers gamla k:a

28 juni
3:e efter Trefaldighet
kl 10 Högmässa Enångers gamla k:a

23 augusti 11:e efter Trefaldighet
kl 10 Pilgrimsmässa med vandring mellan 		
Enångers gamla och nya k:a
30 augusti 12:e efter Trefaldighet
kl 11 Högmässa i Njutångers k:a

Du hittar alltid uppdaterat schema på:
Hemsidan: www.svenskakyrkan.se/enanger
Facebook: Enånger-Njutångers församling
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