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Kyrkoherdens hörna
Hennes starka vingar bär… en rad ur 
en vacker psalm i vår psalmbok. Den 
handlar om att bli buren genom livets 
alla olika skeenden av vår treeniga Gud 
och Barnavän.

Alla våra kyrkoblad är unika och histo-
riska. De har ett innehåll som speglar 
en liten del av den tid vi lever i. Det här 
Kyrkobladet är ett Kyrkoblad som är his-
toriskt på ett särskilt sätt. Aldrig tidigare 
har Kyrkobladets innehåll präglats så 
mycket av Covid 19 eller Corona. Det är 
ett virus som vi inte har upplevt tidigare 
och som innebär nya utmaningar i det 
förtroendeuppdrag vi har att vara kyrka. 
Kanske har du drabbats av sjukdomen 
eller någon närstående. Våra dagar och 
nätter är fyllda av oro och kanske en-
samhet. På olika sätt vill vi i vår försam-
ling finnas till just för dig.

Inför midsommarnumret brukar vi ha 
så många somriga samlingar annonse-
rade. Men tyvärr inte denna sommar. 
Vi brukar ha Sommargudstjänster på 
onsdagskvällar och Fäbodgudstjänster 
på söndagar. Konserter i kyrkor och 
kapell förgyller sommartiden. Men den 
här sommaren har vi tvingats att invänta 
nästa år för att förhoppningsvis kunna 
ha dessa trivsamma samlingar. Skulle 
Folkhälsomyndigheten komma med 
några nya direktiv som gör det möjligt 
att samlas på ett annorlunda sätt än vad 
som är möjligt i skrivande stund, så tar 
vi ställning till möjligheten att ändra i 
vår planering.

Vi sänder i stället gudstjänster varje 
söndag via webben och på måndagar 
via Edsbyns Närradio 99,4 kl 10.00 
och 19.00. Det kan komma konserter 
på webben och Närradion och andra 
andakter och hälsningar så håll ögonen 
öppna efter annonsering i Woxnadals-
Nytt, sociala medier eller i tidningen. I 
det här sommarnumret kan ni läsa om 
några av de olika sätt vi redan har firat 
andakter och gudstjänster på.

När Jesus hade blivit levande igen så 
vandrade han på jorden i 40 dagar 
innan han lämnade den och lovade oss 
Hjälparen, den Heliga Anden. Den kom 
i Pingstens tid och vi får leva i Guds 
omsorg om oss. Den omsluter oss på alla 
sätt. Varje dag och varje natt. 

Jesu lärjungar kände sig säkert ensamma 
och förvirrade. Var är nu vår vän? Precis 
som vi kan känna. Men Jesus hade inte 
lämnat dom. Mitt i deras oroliga livs-
situation just då och mitt i ett misslyckat 
fiskafänge kom Jesus och sa: kasta ut 
näten på den andra sidan. Som om de 
fiskevana lärjungarna inte visste att det 
absolut inte var en bra sida. Men dom 
gjorde det och fick jättemycket fisk. 
Sen grillade de fisk och bröd och delade 
måltid med Jesus.

Genom universum anar jag hur Jesus 
hälsar till dig och mig. Kasta ut näten på 
den andra sidan. Jag tror att Gud välsig-
nar dig och mig och det annorlunda sätt 
som du och jag får hjälpas åt med att 
vara människa de här oroliga tiderna. 
Hjälpa oss att orka. Gud förstår hur det 
är att vara människa och bär oss genom 
livet. Aldrig, aldrig ensamma. Alltid, alla 
tider finns Barnavännen vid vår sida.

Hennes (Andens) starka vingar bär. Genom 
sol och vindens hav,
hennes färd går vidare för livets skull
och medan natten verkar lång ljuder rymd 
och jord av sång,
hennes färd går vidare för livets skull.

/…/Som en moderfågel bar hon livet fram.
Ur SvPs 718 
Läs gärna hela psalmen.

Jag önskar er Guds beskydd och 
välsignelse och en fin sommar 
mitt i allt. 

Lena Wängmark,  
Kyrkoherde Alfta Ovanåkers församling
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- Vi har nyss fått veta hur gammalt det 
nuvarande taket är, säger kyrkoherde 
Lena Wängmark som är intresserad av 
kyrkans historia, eftersom en inskrip-
tion från september 1904 hittades på 
ett av spånen på taket. Spånen är 116 
år och taket har hållit bra men nu är 
det dags att byta ut spånen, fortsätter 
hon. 
 
Arbetet utförs av Gamla Trähus i Färila, 
som även arbetar med spånbytet på 
klockstapeln vid Ovanåkers kyrka. 
 
- Under vintern har vi sågat 9000 tak-
spån av fura i verkstaden i Ygsbo och 
nu när ställningarna är på plats kan vi 
börja riva det gamla spåntaket, berät-
tar Anders Bekkos som är arbetsledare 
på plats i Voxna. 
 
Daniel Åkerman på Gamla Trähus har 
tillsammans med Christer Wiklund 
på Hälsinge Allmogegolv jobbat för 
att få tag på svensk timmerråvara att 
såga spånen av. Det är unikt att svensk 
kärnfura används i ett sådant projekt 
eftersom det är svårt att komma över 
virke i god kvalitet i sådana mängder 
att det räcker till ett helt tak.  
 
- Vi har ett miljötänk när vi arbetar 
med våra byggnader och försöker 
använda lokalt virke för att minska 
transporterna, vilket ligger i linje med 
Svenska kyrkans miljöpolicy. Det ligger 
i tiden att tänka på helheten där både 
kvalitet på utförande och införskaf-
fande av byggmaterial ingår, förklarar 
Lena. 
 
Genom att dela upp byggprojekten 
i etapper hinner kvalitetsvirke, ofta 
övergrovt, som sorteras ut på sågver-

ken samlas upp av Christer och köras 
till sågen i Tranberg. Där fördelas virket 
mellan de olika projekten där det gröv-
sta blir handhuggna spån till klock-
stapeln i Ovanåker eller golvplankor 
medan klenare stockar sågas till spån 
till Voxna kyrka. På så sätt blir det inget 
spill utöver den splintved som tas bort 
från spånämnena. Transporterna blir 
så korta som möjligt genom att skog 
som avverkas i Hälsingland körs till 
sågverken där de grövsta gallras ut. 
Från sågverken hämtas stockarna till 
Alfta för att bli plank som sedan körs 
till Färila för att bli spån och därefter 
distribueras till byggarbetsplatserna. 
Virket lämnar aldrig Hälsingland. 
 
I arbetet med taket ingår också ett an-
tal plåtdetaljer av koppar som ska ny-
tillverkas. Det blir ett samarbete mel-
lan Altbergs plåt och Gamla Trähus att 
lösa detaljer så att inte vatten tränger 
in bakom spånen bl.a. takfoten.  
 
Arbetena dokumenteras löpande av 
Mimmi Göllas, MiGo Byggnadsvård, 
med målsättningen att man i fram-
tiden ska veta precis hur arbetena 
genomförs nu samtidigt som spåren 
som kommer fram från äldre tider 
också dokumenteras och analyseras. 
 
Med anledning av rådande smittoläge 
kommer det inte bli någon visning 
av pågående arbeten på Voxna kyrka 
under denna första etapp, men för-
hoppningen är att läget är ett annat 
när södra takhalvan ska läggas om 
2021. Då hoppas vi kunna bjuda in till 
visning för att berätta mer om arbetet 
med att få fram virke och hur spånen 
läggs.

Voxna kyrkas nya spåntak
Nu är arbetet igång med att ge Voxna kyrka ett nytt tak! Under ett par månader, med start i 

maj, kommer det norra takfallet att läggas om till nytt spåntak som ska tjäras.  
Taket blir likadant som befintligt med sågade furuspån av god kvalitet. 

Foto Mimmi Göllas
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Namn   ....................................................................................................................................................................

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

Skicka lösningen till Alfta-Ovanåkers församling, Box 73, 822 22 Alfta. Märk kuvertet ”Krysset”.  
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Facit korsord nr 1/20

Korsordets vinnare (1/2020)   
Trisslott till de tre först öppnade rätta svaren:

Ulla Strömgren, Alfta
Karin Lindberg, Edsbyn
Stina Hågensen, Alfta

Barnkorsordets vinnare (4 /2019)   
Biobiljett till de tre först öppnade rätta svaren:

Malva Karlsson Edeborg, Edsbyn
Ruben Hagardson, Edsbyn
Elias Karlsson, Edsbyn

Facit barnkorsord nr 1/20

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

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

Skicka lösningen till Alfta-Ovanåkers församling, Box 73, 822 22 Alfta. Obs! Märk kuvertet ”Barnkryss”. 
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Senast 7/8 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.

Vinnare!

Alfta-Ovanåker
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Diakon Christers hörnaDiakon Christers hörna
Dagens funderingar på promenaden...

Diakon Christers Hörna, dagens funderingar på promenaden kan ni läsa på Alfta-Ovanåkers hemsida
www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker/diakon-christers-horna

Lördag den 9 maj 2020
”Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara 
...” Ps.248

I dag lite seg i kropp o tankar, kände att jag även 
i dag skulle promenera i skog, syre behövs.

På vägen mot skogen passerade jag en Parke-
ringsplats, där låg, ja ni ser, som en Törnekrona.
Någon som tillverkat ett jättelik sådan, ja Jesus 
är större och finns här och ger beskydd (så gick 
tankarna).

Efter att ha passerat blomsterprakten från livets 
träd, gick jag igenom det vackra skogslandska-
pet. Har upptäckt under mina vandringar ett 
nytt beteende bland människor. Nu när detta 
Virus drabbar hela mänskligheten, vi bryr oss om 
varandra.

Jagar inte runt som om vi vore odödliga, helt 
plötsligt tar vi vara på varje sekund, glad för 
varje andetag, varje Soluppgång unik, ödmjuka o 
vänliga hälsningar, ler mot värld och människor, 
upplever att det aldrig varit så viktigt att få leva 
som nu när vi har en stark fiende emot oss.

Precis som psalmen 248 är vi alla Guds lilla Bar-
naskara. Vi lär oss under denna tid vad som är 
viktigt för oss människor, vi lär oss överleva och 
hjälpa andra människor att överleva. Vi den stora 
människoskaran behöver varandra. Jag känner 
faktiskt mig trygg vad vi kan åstadkomma för 
varandra, känns faktiskt tryggt att leva även 
denna tid av oro.

”Gud, tack för livet, tack för din skapelse, tack för 
att vi människor kan stötta varandra med din 
hjälp Gud! Vandra med oss under denna svåra 
tid Gud! Vi vet att vi behöver dig!! Var med, hjälp! 
Amen!”

Söndag den 10 maj 2020
I dag en vacker dag, lång promenad i skog och 
Stad. En annorlunda dag och möten i dessa tider 
av virus smitta. Mötte en god vän som jag inte 
sett på ett tag, hälsade på avstånd och gladdes åt 
att ses, efter det vanliga snacket om våren sa han, 
jag har drabbats av denna farsot Corona, klarade 
av den efter lång tid och måste nu få igång mina 
lungor med motion. Jag känner mig rotlös och 
behöver skydd.

Promenerade vidare och efter en stund gick jag 
förbi detta träd som blivit upprivet och rötterna 
blottats, jag bad att vännens rötter finner fäste 
igen och växer! Livet måste gå vidare vi kan helas 
och hitta tillbaka om vi har drabbats. Vi är alla 
drabbade på sitt sätt av denna Farsot som vän-
nen sa! Vi behöver beskydd och skydd vid våra 
rötter, och Skydd för att inte bli smittade, till 
exempel alla som arbetar inom vården.

När jag närmade mig hemmet efter dagen så 
ringde en man till mig! Han sa, känner mig upp-
sliten o kraftlös av detta! Sitter i karantän och har 
inte kunnat träffa mina barnbarn på 9 veckor.

Vi ber och hoppet överger oss aldrig. Stå ut vänta 
ha tålamod, det finns glädje bort i tiden.

”Gud, beskydda oss, beskydda naturen, beskydda 
våra rötter, beskydda de som arbetar i Vården, be-
skydda alla människor på Jorden! Vi behöver, hop-
pet, glädjen, alla våra sociala kontakter, vi behöver 
tron, Att lita på ditt beskydd Gud! Amen!”

Måndag den 11 maj 2020
Ps. 237 ”Vår Gud är oss en väldig Borg, på honom i 
all nöd och sorg, vårt hopp vi vilje bygga”

I dag känner jag hoppet starkt, stadigt som 
stubben som någon försökt snida till en Borg, 
och vägen fram, smal o lång och höga höjder 
klara.

Vi går framåt efter vägen smal för att inte smit-
tas av det Virus som sköljer över oss. Vi följer 
råden vi får, håll avstånd! Ändå ...har jag under 
senaste dagars promenader sett, att det blir 
fler människor på gator o torg, fler människor 
i trängsel på Restauranger, längre Köer för att 
komma in.

Mer människor i butiker, sämre på att hålla av-
stånd osv, vi måste fortsätta att vara aktsamma, 
gå den smala vägen som skyddar oss på båda 
sidor! Vi är fortfarande sköra mot det starka vi-
ruset, vi måste ha tålamod, stå ut, vänta, längta, 
hoppas, tro, att vara aktsamma om varandra, 
njut av promenader!

Jag är Hoppfull, snart vinner vi över plågan! Gud 
är oss en väldig Borg! 

”Gud, var med oss alla, Hjälp oss att stå ut, hjälp 
oss med tålamod, Hjälp barnen att förstå detta 
som vi drabbats av, Gud, tack för din visdom, tack 
för du är vår Borg Gud vi hjälps åt! Amen!”

Promenadmeditation
Att ta en promenad kan vara skönt.  
Att promenera och ta del av någons tankar 
kan förgylla promenaden.
 
Från midsommar och till slutet av augusti 
har vi därför från Alfta Ovanåkers församling 
placerat ut små viloplatser längs  

vandringen. Det är sju skyltar med tänkvärda 
ord. I Alfta går Du elljusspåret från Furans 
förskola. I Edsbyn är det en del av Hälsans stig.

TACK Nordanå Motionsallians och  
Ovanåkers kommun för att vi får låna era 
slingor. Ut och njut av Guds underbara 
natur!
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Vissa dagar känns oändligt långa och ändå måste 
vi få vår tillvaro att fungera.

Jag tänker ofta på min mormor. Hon var född i 
början av 1900-talet och under hennes levnad, 
som blev lång, så hände mycket inom många om-
råden. Det kom vaccin för TBC och Polio, difteri och 
stelkramp, kikhosta. Men innan dess måste det 
ha funnits mycket oro… Två världskrig all teknisk 
utveckling. Ja listan kan göras lång.

Du vet Lena, sa hon ibland, du vet när det bara 
känns som man orkar be. Mitt i allt som hände 
runt omkring så hade hon tryggheten hos Barna-
vännen som hon delade sin dag med. Hon var helt 
förvissad om att han samlade alla tårar och inte 
glömde något leende.

Mormor tyckte om att virka. Hennes pannlappar 
var som konstverk i alla de färger. Smakfullt kom-
ponerade.

Hon virkade som lovsånger till livet och som tack 
för att hon fick finnas till.

I dom pannlapparna virkade hon in böner för barn 
och barnbarn, för allt som varit och som skulle 
komma. Där virkade hon in böner för sjukdom och 
hälsa men ibland fick virknålen vila och då orkade 
hon bara be.

När väntan på en mera normal tillvaro blir så 
här lång får vi hjälpas åt att hitta ljusglimtar och 
samla på solfläckar. Barnavännen lämnar oss ald-
rig utan finns vid vår sida varje dag och varje natt.

Jag är inte alls bra på att virka pannlappar men 
varje god sak vi gör, ensam eller tillsammans, 
välsignar Gud. Att be kan vara att bara orka andas 
en tanke eller andas ut en suck…

När dagarna blir alltför tunga får vi hjälpas åt att 
sucka tillsammans.

Gud som hör innan vi ber hör våra suckar och jag 
tror att Gud suckar tillsammans med oss. Vi får 
bära varandra genom denna tid och ytterst är vi 
burna av Barnavännen Jesus. Det känns tryggt att 
tänka på.

Jag önskar er Guds beskydd och välsignelse.

/Lena Wängmark Kyrkoherde

Kvällsbön
Tack Gud för den dag som snart är förbi.
Tack för att du har vakat över oss och hjälpt 
oss i dag.
Vi ber Gud för de människor som kämpar med 
sjukdom, ensamhet och sorg.
Herre vi ber att du ska hela, trösta och bära oss 
igenom de svåra.
Herre vi ber att vi ska kunna lämna allt det 
svåra i dina händer i kväll. Att vi kan lägga ner 
all oro och alla tunga tankar hos dig. Herre 
hjälp oss så vi kan sova lugnt i natt, omsluten 
av dig och ditt beskydd!
Tack Herre att du hör vår bön i Jesu namn, 
Amen!

/Elsie-Marie Einarsson, Diakoniassistent 

Gode Gud välsigna oss alla.
Led oss genom dessa svåra tider
och skänk oss ljus och hopp.

Gud jag ber dig om styrka, hälsa
och beskydd oss alla och var
med oss var och en.
Amen!

Gud, ge oss kraft och mod till det som komma 
skall. 
Hjälp oss se allt det fina i denna misär. 
Giv oss stunder av frihet till att uppskatta nuet 
och medvetenhet av att fånga de ljusa punk-
terna i vardagen. 
Giv oss mod till att våga njuta av tillfällen där 
livet känns bra. 
Hjälp oss förstå att det finns ett slut, och att 
orka hålla ut. 
Visa oss vägen genom det härjande eländet... 
Amen. 

/Josefin Törnberg,  
Församlingsassistent Barn och Ungdom

Vila i din väntan. Stilla mötet sker.
All din stora längtan Herren hör och ser.
Våga vänta tryggt: snart har dagen grytt.
Våren visar vägen: Gud gör allting nytt.
Genom din ångest, när allt är svårt,
delar Gud din smärta och all din gråt.

Vila i din väntan. Stilla mötet sker.
All din stora längtan Herren hör och ser.
Livet skiftar fort, kvävs av dödens hot.
Herren skingrar rädslan; kornets hopp är stort.
Framtiden väntar, vila i tro
kornet som nu slumrar snart börjar gro.

Sv Ps 205

/Ulrika Eriksson, Präst

Bön för vården
GUD, vi ber för alla som arbetar inom Vården 
och Äldreomsorgen, Gud, Tack för att vi har 
alla de som kämpar för att rädda liv i dessa 
orostider!
Var med dem Gud, att de orkar kämpa vidare 
dag efter dag med deras uppgift, Gud, ge 
dem kraft o Livsmod att orka i hela Sverige, vi 
behöver dem!
Ge oss alla ett hopp! Gud Hör Vår Bön!
Genom din Son Jesus Kristus, Amen! 

/Christer Schwartz, Diakon 

Läs fler böner och tankar som är skrivna av anställda på Alfta Ovanåkers Församling hemsida: www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker/boner-i-oros-tider

Foto: Sofia Brodin

Böner & tankar i orostider
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Pysseltips: 
Lillemor och Jessica har lärt 
mig att pyssla, det tycker jag 
är jättekul!!! Om du också gil-
lar att pyssla, så kommer här 
ett jättebra pyssel-tips;
SUPERHJÄLTAR!!!!

Om man tycker att det är svårt, 
så kan man be något barn eller 
någon vuxen om hjälp.
Lycka till!!

Hejdå, hoppas vi ses i nån dag!!
Piiip

Det här behöver du! 

Superhjältar!

Alfta-Ovanåker

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

Sommaraktiviteter och vandringarför små och stora barnför små och stora barn
Foto: Josefin Törnberg  
 
Utanför Johannesgården hittar ni vår fina 
lekplats som vi har fräschat upp ordentligt!

Vår vision är att alla som vill ska känna 
sig välkomna hit att leka och busa och ha 
kul! Ta gärna med fika/mat och njut av en 
picknick!

Man får gärna låna våra leksaker att leka 
med på plats (inte låna hem) och när man 
lekt klart, så städar man och gör fint till 
nästa som vill komma och leka. 

Hjälp Noa
Om man vill, så kan man gå en vandring 
runt Johannesgården och leta rätt på 
Noas djur. Information och start vid 
Barnvagn- och cykelförrådet.             
Lycka till!!

…om man behöver gå på toaletten, så 
finns det en på nya kyrkogården man 
gärna får låna.

Här är ja!!!!
Heeeej, det är jag som är Piiip!!    
Jag är kompis med Jessica (- visst 
då Jessica?) och jag håller på att 
lära känna fler som jobbar i kyrkan. 
Jag tycker att det är jättejättejät-
tespännande och kul att upptäcka 
vad som finns i kyrkan och alla 
snälla människor som jobbar där!!

Om du vill följa mina äventyr, så 
har Jessica sagt att man kan gå 
in på youtube och leta reda på 
Alfta-Ovanåkers församlings kanal. 
Man får också önska vad jag ska 
göra och upptäcka, det tycker jag 
är spännande!!

Johannesgårdens nya fina lekplats 
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Lösning 
När jag hör trastens klara sång, 

när lärkan jublar dagen lång, 
högt ovan fält och backar, 

då kan jag icke tiga still. 
Min Gud, så länge jag är till 

för livet jag dig tackar. 
Sv. Ps 200:4 I denna ljuva som-

martid

Här gömmer sig en sommarpsalm
Alla orden i en hel vers ur en av våra mest älskade sommarpsalmer 

gömmer sig i det här rutsystemet. De fnns verrkalt och horisontellt 

och en del är bak-och-fram. 

Leta upp dem och skriv dem i rät ordning och gnola en stund!

Eller ring upp en vän och sjung rllsammans!

C O W N T A C K A R M T T
A U V R U O R A L B U J I
G I L I V E T N C Q I A L
I H H D B F R T S Å N G L
T Ö M X Y O Ä K E J R Ä Ä
V R D Å H M B L N J A G R
S E A R Ö I T A T I Y I K
T A G S G N Ä R S C J D A
I D E F T G B A C K A R N
L Å N G H E J L Ö E G Ö Ä
L V U O V A N B N J M F Z

W D Y C U I O S Å A P Å A
S F J H L Ö S D E G N Ä L

Av Anna Braw – Kalmar pastorat

LÖSNING

Här gömmer sig en sommarpsalm
Alla orden i en hel vers ur en av våra mest älskade sommarpsalmer 

gömmer sig i det här rutsystemet. De fnns verrkalt och horisontellt 

och en del är bak-och-fram. 

Leta upp dem och skriv dem i rät ordning och gnola en stund!

Eller ring upp en vän och sjung rllsammans!

COWNTACKARMTT
AUVRUORALBUJI
GILIVETNCQIAL
IHHDBFRTSÅNGL
TÖMXYO ÄKEJRÄÄ
VRDÅHMBLNJAGR
SEARÖITATIYIK
TAGSGNÄRSCJDA
IDEFTGBACKARN
LÅNGHEJLÖEGÖÄ
LVUOVANBNJMFZ

WDYCUIOSÅAPÅA
SFJHLÖSDEGNÄL

När jag hör trastens klara sång, 

när lärkan jublar dagen lång, 

högt ovan fält och backar, 

då kan jag icke rga srll. 

Min Gud, så länge jag är rll 

för livet jag dig tackar. 

Sv. Ps 200:4 I denna ljuva sommarrd

Dop & vigsel utomhus 
I dessa Coronatider vill vi 
tipsa om möjligheten till 
dop och vigsel utomhus. 
Kanske hemmavid eller på 
någon annan vacker plats. 

Gränsen i dagsläget på 50 
personer gäller även då men 
kanske kan flera än annars 
finnas med på en fin stund i 
sommartid.

Alfta-Ovanåker

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

Sommaraktiviteter och vandringarför små och stora barnför små och stora barn

Håll händerna rena Håll kontaktenHåll avstånd

Håll dig
informerad

Håll dig hemma
vid minsta symtom

Håll ut! 
Det kommer 

bli bättre

Ovanåkers kommunvägledning  
Tfn: 0271-570 00

www.ovanaker.se/corona

Hej alla barn & föräldrar!
Fr om idag sitter det en tipsrunda uppsatt 
och som börjar vid busshållsplatsen, rundeln 
och som går runt herrgården. Tipslappar och 
pennor finns. Ta en mysig promenad och svara 
på 13 frågor. Skriv namn och lägg svarslappen i 
brevlådan. Varje tisdag kommer vi att lotta en 
vinnare som får ett pris, och varje tisdag kom-
mer frågorma att bytas ut, med ny chans att 
promenera och vinna. Hälsningar Malin & Nina, 
Svenska kyrkan

Här gömmer sig en sommarpsalm
Alla orden i en hel vers ur en av våra mest älskade sommarpsalmer gömmer sig i det här 
rutsystemet. De finns vertikalt och horisontellt och en del är bak-och-fram.  Leta upp  
dem och skriv dem i rätt ordning och gnola en stund! Eller ring upp en vän och sjung 
tillsammans!
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1. Ett litet paket Digestivekex  
(finns det bara 400 gram så ta hälften)  
- smulas sönder i 100 gram smält smör,  
blanda ihop och läggs i en pajform 
 
2. 3 dl grädde + 2 1/2 tsk vaniljsocker - vispas 
ihop 

3. 60 gram Philadelphiaost och 1 1/2 dl  
florsocker vispas ihop

Blanda ihop 2 och 3, bred över den smulade 
digestiven. Vispa 1 påse pulverkräm (t ex jord-
gubb) och bred ut ovanpå. Låt stå ett dygn i 
kylskåp. Garnera med t ex bär, oblatfjärilar 
eller sockerprästkragar. Ät & njut!

I den lilla byn Öjung finns sedan 1840-talet ett kapell med kyrkogård, foto Björn Wiksten

Alfta-Ovanåker

I mars månad 1840 beslutade nybyggarna i 
Öjung att bygga ett kapell med begravnings-
plats i byn. De fattiga nybyggarna lovade att 
efter förmåga bidra till kapellets byggande 
dels genom att köra fram timmer och dels 
genom dagsverken, men fick dessutom eko-

nomiskt bidrag genom kollekter från andra 
orter.

Under 1844 timrades byggnaden upp och 
året därefter gjordes ytterligare arbeten, bl.a. 
sattes glas in i fönstren och 1846 invigdes 
kyrkogården och förmodligen även kapellet.

Altaruppsatsen i Öjungs kapell utgörs av en 
stiliserad framställning av orgeln i Ovanåkers 
kyrka, d.v.s. en förenkling av hur det såg ut i 
Ovanåkers kyrka vid invigningen. Dopfunten 
är tillverkad av en knotig trädstam och har 
en dopskål av mässing.

Öjungs kapell

Björnmöte

ÖjungstårtaÖjungstårta
Tårta gjord av/foto: Viveca Lundgren

Text och foto: Åsa Geijer 
En spännande upplevelse på vår tur till 
Färila den 8 maj. 
Då vi åkt förbi byn Risarven uppe i sko-
garna, ser jag plötsligt något ljust djur som 
står där på vänstra sidan om bilen. En bit 
ifrån diket. Då ser jag att det är en björn. Vi 
stannar och backar tillbaka en bit. Björnen 
står kvar, den promenerar sakta utmed 
dikeskanten, över en rågång. Där fick vi en 
fin bild av den. Sedan går den vidare, bryr 
sig inte alls om att vi står där och beundrar 
den. Då den kommer på en liten myr så 

börjar den krafsa efter nåt att äta. 
Kanske fanns det några tranbär sen i fjol. 
Smakar säkert gott i en hungrig nalles 
mage. Vi tar några bilder till på nallen, 
innan vi fortsätter vår tur. 
I fjol, en dag i slutet på april, kom vi åkande 
samma väg.  
Bara några 100 meter närmare Färila, så 
fick vi se en björnhona med tre ungar. Det 
här var troligen en av dessa ungar. 
Den gången blev det tyvärr inte så bra 
foton, men en härlig upplevelse ! 
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Präster 
Lena Wängmark, kyrkoherde 0271-341 89 
Ove Häggbom, komminister 0271-232 16
Lars Andersson, komminister 0271-410 10 
Ulrika Eriksson, komminister 0271-341 94 
Anna-Marita Wadlund, komminister    
 0271-104 20 
Diakoni 
Christer Schwartz Diakon  0271-340 01

Sofia Brodin, diakoniassistent 0271-200 19
Viveca Lundgren,   0271-551 50 
diakoniassistent
Elsie-Marie Einarsson,   0271-340 60 
diakoniassistent 

Kyrkoskrivare 
Jessica Spinnars Tällberg  0271-100 79

Ekonomi
Maria Unborg, kamrer 0271-102 22 
Ingrid Mattsson,   0271-552 25 
ekonomiassistent 

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

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
Helena Sjösved,   076-8008218
barnkörledare 
  
Barn & Ungdom 
Sofie Aspelin, Alfta  0271-123 50 
Jessica Olsson, Alfta  0271-341 86 
Joakim Guvelius, Alfta  0271-104 62 
Josefin Törnberg, Edsbyn   0271-341 60 

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...

Barn & Ungdom forts 
Nina Wikell Woxlin, Edsbyn  0271-341 90 
Åsa Geijer, Edsbyn  0271-200 04 
Malin Boman, Edsbyn/Voxna  0271-341 93 
Lillemor Karlström, Alfta 0271-109 35 

Väntjänstsamordnare 
Viveca Lundgren, Alfta  0271-551 50 
Christina Strandell, Edsbyn  0271-208 68 
Maria Ohlsson,  0271-208 68 
Edsbyn

Kyrkogårdsförvaltningen 
Anna Westman, 0271-104 19
administrationen   
Daniel Sigfridsson, 0271-559 31 
Kyrkogårdsföreståndare
Roland Elfving, 0271-559 32 
Kyrkogårdsförman  
Mona Einarsson,   0271-559 36 
Kyrkogårdsvaktmästare 
   

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 
 

Information från  
kyrkogårdsförvaltningen  
 
Askgravplatser 
 Vi vill informera om vad som gäller på 
våra askgravplatser.

Utsmyckning med blommor är en-
dast tillåtet genom lösa blommor i vas.

Endast de vaser som tillhandahålls av 
kyrkogårdsförvaltningen är tillåtna. Vas 
får endast placeras i planteringsytan 
intill granitsten med namnskylt. 
Ljus och ljuslyktor är inte tillåtna på 
enskild askgravplats.  
För ljuständning hänvisas till ljusbärare 
i anslutning till askgravplatserna.

Detta är villkor som godkänts av grav-
rättsinnehavarna vid beställningen av 
askgravplatsen och all annan egen ut-
smyckning kommer att tas bort av kyr-
kogårdsförvaltningen. Det har förekom-
mit att planteringar har gjorts i vaserna 
och det är inte tillåtet.

Vill man göra egna planteringar och 
utsmyckningar bör man istället för 
askgravplats välja annan gravtyp, t.
ex urngrav.  Kanske det redan finns en 
familjegrav som kan användas?

 Om ni har frågor eller vill ha kontakt 
med kyrkogårdsförvaltningen är ni väl-
kommen att ringa till oss på telefon: 
0271-10419

Våra öppettider för telefonkontakt är: 
måndag, tisdag, torsdag kl 9.00-12.00

Öppen kyrka  
Söndagar kl 11.00 – 14.00   
 
Möjlighet till samtal 
Ljuständning & Bön

Alfta kyrka:  14/6   28/6   5/7   19/7   9/8

Ovanåkers kyrka: 21/6   12/7   2/8   16/8

S:t Olofs kapell: 26/7

Annars efter överenskommelse  
då ni kan ringa exp  
och få hänvisning

Alfta-Ovanåker



Gruppförsändelse till hushållen 

Livet självt är sig inte likt i 
dessa vårdagar. I nyhetsrappor-
ter och i tidningarnas rubriker 
ser vi hur Corona ställer det 
mesta på ände. Statistik över 
smittade och döda är överväl-
digande. Vi lever i karantän och 
vår vardag kringskärs. Ovisshet, 
rädsla och oro. 

Men redan innan Corona var 
det många som levde med 
ovisshet inför framtiden. Som 
levde med sjukdom och oroande 
diagnoser. Den enskildes kris 
finns hela tiden. Men den äger 
ofta rum i det tysta, i den lilla 
omgivningen. 
Med Corona har krisen blivit 
något som berör många.
Det fanns en tid före corona. 
Det kommer att komma en tid 
efter corona. Men, hur det kom-
mer att se ut, det vet vi inte än.
 
Vi finns i ett dunkel, mellan 
Tiden före och Tiden efter 
Corona. Hoppet får bära oss nu. 
I Psaltaren står det om ljus och 
mörker  
 

”Om jag säger: Mörker må täcka 
mig, ljuset omkring mig bli natt, så 
är inte mörkret mörkt för dig, natten 
är ljus som dagen, själva mörkret är 
ljus.” (Ps 139:11-12). 

Och med ljuset kommer  
hoppet.
Vi har passerat vårdagjämningen 
och nu blir dagarna längre och 
längre. 
Kanske kan vi se det hoppfulla i 
det, trots allt det andra. Karan-
tän, frivillig isolering, IVA-plat-
ser, distansundervisning och be-
gränsning av sociala kontakter. 
Världen, som är upp och ner.

Men småfåglarna kvittrar sin 
allra vackraste vårsång. Och bo-
finkar och svalor bygger bo. De 

gör klart för livet. Hästhov och 
pingstlilja lyser gula och knop-
parna blir allt grönare. Våren 
brer ut sig helt obekymrad om 
det som händer runt omkring 
oss och i hela världen. Fåglarna 
och blommorna ser bara ljuset. 
I våra liv har det kanske ännu 
inte blivit en vårdagjämning. 
Kanske är det än så länge mer 
mörkt än ljust men vi får bära 
hoppet om våren. För ”Framtiden 
väntar, vila i tro, kornet som nu 
slumrar snart börjar gro” (Svenska 
psalm nr 205).

Johannesevangeliet berättar att 
ljuset lyser i mörkret och mörk-
ret har inte övervunnit det. 
Hoppet Gud, ljuset i mörkret, 
hjälp oss att vila och vänta i för-
tröstan och att tro på fröet som 
börjat gro men som vi ännu inte 
ser. Amen. 

Så som norrskenet klär natten i ljus, 
så som isen gör vattnet starkt
så som snön skyddar jordens kryp,
må Gud vara med dig.
- Välsignelse av Martin Lönnebo

BetraktelseBetraktelse

 ”Hoppet Gud, ljuset 
i mörkret, hjälp oss 
att vila och vänta i 

förtröstan och att tro 
på fröet som börjat 

gro men som vi ännu 
inte ser. Amen. ”
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Dunklet. Mellan Tiden före och Tiden efter Corona

/Ulrika Eriksson


