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TEXT & FOTO: Malin Boman Simonsson 
 

I sommar bjöd vi in våra egna juniorer och 
ungdomar i Voxnabruk och Edsbyn till 
några lägerdagar under veckorna 25 och 
26.  
 
Vi gjorde en utflykt till Borlänge med våra 
ungdomar, och juniorerna fick göra ett 
besök på Järvzoo. Båda utflykterna var 
mycket uppskattade. 
 
Under de övriga dagarna där ute på vallen 
så badade, snickrade, pysslade och lekte vi 
en hel del. Vi hoppas att Ni fick en bra start 
på sommarlovet med detta!

Sommarläger 
i Timsbo 

Vi lyssnade uppmärksamt på vår lokala guide

Inger poserar vid en modell av Kata
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Kyrkoherdens hörna

Omslagsfoto: Urban Guvelius

TEXT: Sylvia Wiksten FOTO: Björn Wiksten 
 
Under läsåret 2018/2019 hade vi en stu-
diecirkel om hur Sveriges kristnades. Vi 
läste boken ” Vägar till Sveriges kristnande” 
tillsammans, skriven av Jan Arvid Hellström. 
Vi hade alla hört i skolan att kristendomen 
kom till Birka med munken Ansgar och 
senare spred sig till resten av detta avlånga 
rike. Nåväl, sanningen är sällan enkel och 
så inte heller i det här fallet. Sveriges krist-
nande gick till på olika sätt, genom olika 
vägar. Forskare förmodar att den sydvästra 
delen av Sverige kristnades redan under 
900-talet, eller bättre sagt, vissa individer 
hade kommit i kontakt med kristendomen 
mycket tidigare och hade antagit denna 
nya religion.  Det tog ändå ganska lång tid 
innan kristendomen blev Sveriges statsre-
ligion. Det fanns ju inte ett enat rike under 
vikingatiden, utan flera olika riken med 
en hel del småkungar. Men några starka 
individer som ett par som levde i början av 
1000-talet som hette Kata och Kjetil hade 
låtit uppföra en kyrka i sten på sin gård. 
Senare hade de överlåtit en hel del av sin 

mark till munkarna som kom ifrån centrala 
Europa för att ”utveckla och sprida” den 
ännu späda nya religionen som sakta med 
säkert bredde ut sig i Sverige. Katas grav 
kan man se i ruinerna av denna gårdskyrka, 
och klosterkyrkan i Varnhem står än idag. Av 
själva klostret finns bara ruinerna kvar. 
 
Vi åkte tillsammans med en mycket kunnig 
och engagerad guide Karl-Ivar Ekesbo runt 
på den västgötska slätten, bodde i Skövde 
och gjorde utflykter till Skara domkyrka, 
kyrkan i Husaby, Forshems kyrka, Varnhems 
kyrka och även till Läckö slott. Vi hade två 
intensiva och lärorika dagar och åkte sedan 
hem med bussen fyllda av nya intryck och 
mycket information. Det gick ingen nöd på 
oss eftersom vi bl.a. fick äta mycket god mat 
på Forshems gästgiverigård med anor ifrån 
1564-talet, Sveriges äldsta Gästgivaregård. 
Vi hann också med Osterian i Falköping där 
vi kunde smaka på alla läckerheter i detta 
ostrike.  Tack vare Kent på KJ buss kom vi 
välbehållna tillbaka till Alfta och Edsbyn, 
nöjda, mätta och belåtna. 

”En höst med klar luft och 
vackra färger, blad som gör 

gator av guld, ger oss löfte om 
vila men ändå så vet vi att allt 
i naturen laddar om till nästa 
vår. Vi lever mitt i allt mitt i 
ett underbart under av, från 

död till liv. ”

Ljusen fladdrar i mörkret som värmande 
små rum. Ljusen kan inte ta bort allt 
mörker och all sorg men dom liksom 
bäddar varmt omkring alla svåra och 
goda minnen.
Vi som arbetar med Kyrkobladet önskar 
att vi får vara med som en del av att spri-
da ljus och värme till er i den mörkaste 
tiden på året. 

Vi välkomnar er till en stund av gemen-
skap i någon av våra kyrkor och kapell 
eller i någon av de grupper som pågår 
hos oss för olika åldrar. Alla ni behövs 
och är viktiga för varandra. Kvinnogrup-
pen, Temakvinnorna, Gubbklubben, 

Måndagsträffen och Onsdagsträffen är 
några av våra grupper för daglediga. För 
barn och ungdomar finns många olika 
grupper. En stor grupp konfirmander 
möts i år för att dela frågor om livet och 
Gud. Salig röra och Bibelsamtal. Prome-
nadgrupp. Torsdagsträffen ... 
Säkert hittar du något som kan stämma 
för dig.

En höst med klar luft och vackra färger, 
blad som gör gator av guld, ger oss löfte 
om vila men ändå så vet vi att allt i natu-
ren laddar om till nästa vår. Vi lever mitt 
i allt mitt i ett underbart under av, från 
död till liv. En gång ska vi alla få leva i en 
ny och annorlunda verklighet där allt är 
helt. Vi går från död till liv. Men till den 
dagen behöver vi varandras omsorger 
och vi behöver tända ljus. Guds omsorg 
och värme omsluter oss på alla sidor i ljus 
och mörker, vi är aldrig ensamma.

Jag önskar er en fin och välsignad  
allhelgonatid.

Lena Wängmark
Kyrkoherde Alfta Ovanåkers församling

Studiecirkel- och församlingsresa 
till Västergötland
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Öjung var en gång, för inte så länge sedan, ett 
viktigt nav med affär och annan service som 
alla byar runtomkring var så beroende av för 
att slippa klä upp sig och åka buss flera mil till 
Edsbyn för att uträtta sina ärenden. 
 
Dagen inleddes med musik-andakt i det vackra 
ljusa kapellet på höjden med några stenkasts 
avstånd till Öjungen, sjön som har lika många 
öar som året har veckor. Kyrkoherde Lena 
Wängmark hyllade närheten till skog, berg och 
dalar med både egna ord och dikter på mål. 
Och för att alla skulle få en chans att låta alla 
intryck sjunka in bjöds besökarna i kapellet på 
musik från både fioler och flöjt. 
 

Efter andakten serverades det härligt fika och 
samtidigt kunde man titta på gamla bilder 
från Öjung som Kulturavdelningen inom 
Ovanåkers kommun, en av dagens tre arrangö-
rer förutom Svenska kyrkan och Sveaskog, hade 
tagit fram. 
 
Tyvärr öppnade det upp för ett rejält skyfall 
med åska senare, vilket förmodligen innebar 
att övriga möjligheter till besök vid olika statio-
ner runt Öjungen – med utställning av foton 
och hantverk plus information om Ekopark 
Grytaberg – inte fick så många besök som man 
kanske hoppats på. Men förhoppningsvis bjuds 
det på en repris av detta arrangemang nästa 
år och då är vädret säkert mycket stabilare.

Tillbakablick på Öjungs historia

Ett varmt och hjärtligt tack!   

Till alla som bor och verkar i Woxnadalen. Till alla i Familj till Familj Woxnadalen, till 
alla i Sverige, Norge och Danmark som skänkt medel till Familjen  som drabbades 
av branden i Edsbyn. Vi har gjort skillnad så Familjen kan få en nystart! Tack vare er!                                               

Tack! /Alfta-Ovanåker Församling

I vår församling arbetar vi aktivt med mil-
jöfrågor och att detta ska synas även i vårt 
gudstjänstliv. Den 2 juni höll vi en tema 
gudstjänst där miljön och skapelsen stod i 
fokus. TEXT & FOTO: Anna-Marita Wadlund  
Gudstjänsten gjorde vi i form av en vandring 
där vi också firade nattvard i det fria.  
Vi samlades en solig morgon utanför St Olofs 
kapell och vandrade förbi miljöstationen bort 
till rödbron där vi firade mässa. Längs vägen 
gjorde vi pauser för bön psalmsång och reflek-
tion. Uppslutningen var god och efter vand-
ringen serverade kyrkfrukost på St Olofs. Denna 
söndag sändes också en av TV gudstjänsterna 
från Edsbyn och efter frukosten kunde de som 
önskade stanna för att gemensamt se den på 
storbilds TV. 
 
En av bönerna vi bad längs vägen var Martin 
Lönnebos bön vid en kompost och den vill jag 
dela med er i höstmörkret.  
 
Gud, du som skapat allt och som är  
livets ursprung och mål. 
Vi tackar dig för nedbrytarna, 
De blinda arbetarna under jord, 
Bakterierna, maskarna, svamparna  
och insekterna, 
Mullens flitiga beredare, dem som vi bara  
trampar på. 
Livets ande, du som kan deras tysta språk, 
Framför vårt tack. Hälsa från människan, 
Hon som en kort tid lever ovan jord. 
Säg att vi är beroende av deras arbete, 
Och att vi också är släkt med er. 
Hälsa och säg att vi varje dag, 
Gläder oss åt frukten av deras arbete. 
Utan deras flitiga verksamhet skulle vi människor 
Drunkna i löv, grenar och gräs. 
Må Gud välsigna er, små systrar och bröder i 
komposten, 
Medlemmar i den underjordiska församlingen. 
Må hälsa och matlust alltid vara med er. 
Amen.

 

Söndagen den 1 september arrangerades Öjungsdagen för att uppmärksamma 
byn Öjung i Ovanåker. TEXT & FOTO: Sören Jonasson

Alfta-Ovanåker Alfta-Ovanåker

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

Midsommarfirande med väntjänsten

Voxna Kyrka

Dagen före midsommarafton klädde vi på Väntjänsten tillsammans med Cafe Längan, brukare & boende på 
Sunnangården midsommarstången. Kaffe, kakor och jordgubbar bjöds det på. En uppskattad eftermiddag med 
50 stycken deltagare. Tack för ett gott samarbete! /Viveca Lundgren Väntjänstsamordnare i Alfta

Varje år första onsdagen i juni månad så förlägger vi  
Morgonmässan och APT till Voxnabruk och dess vackra kyrka.  
Då strålar vi samman, hela församlingens personal. Som Ni 
ser så har vi det extra festligt, för att fira in den stundande 
sommaren (och semestrarna).

Miljömässa
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Facit korsord nr 2/19

Korsordets vinnare (2/2019)   
Trisslott till de tre först öppnade rätta svaren:

Uno Mårtensson, Alfta  
Glenn Larsson, Edsbyn  
Inger Engman, Edsbyn

Barnkorsordets vinnare (2/2019)   
Biobiljett till de tre först öppnade rätta svaren:

Ebba Wigerfelt, Habo 
Nelly Woxlin, Homna 
Märta Olsson, Edsbyn

Vinnare
Facit barnkorsord nr 2/19

Alfta-Ovanåker

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

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

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

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

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

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

TOLV 
MINUS TRE

GER    
LÖFTE OM

KÄKA

HEDER

LAG FRÅN 
SOLNA

BUSKAR 
OCH POJKE

SÄGER 
SPÖKEN
POJKE I 
SKOLAN

LÖVTRÄD

INTE HÅRD

MELLAN          
S OCH U

REN SLAGS 
VAKT G E T I

A R I E R
N G A

A
Ä T A L O

I K

K A R T A
V A R

A R
A Ä R

K MODERS-
MJÖLK D I

FÖRKORT-
NING FÖR 
TRAPPA T R E N

R E N

VÄLJA

A R
R T
B U

E R I K A L Ö
K O

S
V O L T A D E

H GULLIGATRÄD SNO

LAND DÄR 
DUBLIN ÄR 

HUVUD-
STAD

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

SLOG  
RUNT

FLICKA 
SOM HAR 
NAMNS-
DAG 24 
JANUARI

JOBBA I 
STÄLLET 

FÖR 
LÄRARE 
SOM ÄR 
BORTA

V

BYGGDE 
NOA










 














































 







 
















 

 




















































  





   























 




 




























 









 






 



      

 





 




     

  

 
   




  



      

  
        

           


           

            

           
        


      



  

  


    



          

    
         


              



              

    



       

           
            
              


   

   
         
















































SLUM-
OMRÅDE

SLAGIT               
HÅL I

VERKA 
ELLER SNO

IVÄG

BLIR MER 
KOMPAKT

FYLLA PÅ

VÄTE NATION

SÄLJER UT

ENGELSK 
TITEL2

LÖVTRÄD
MERITFÖR-
TECKNING

3OTREVLIG 
KVINNA

PROVAR 
ELLER 

STRIPOR

MOTOR-
CYKEL

SAM-
LINGEN

STÄMNING 
ELLER 

GASHÖLJE

TRÄD

1.Vad heter 
konstverket?                  
2.Vem är 
konstnären?                   
3.Vad kallas denna 
typ av konstverk där 
man målar direkt på 
väggar eller tak?                        
4.Var finns 
målningen?

HELT I SIN 
ORDNING

SPUTNIK
SALIG-

GÖRANDE

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl © 1 GICK                 
IHOP MED 
SONERA

KAN BOK 
VARA

SAYERS 
OCH DOYLE

DROG GLIDA TRASIG

PLA-
CERADE

EKIPAGEN
GÖR DET 

VINTERTID

TILLGÄNG-
LIGHETEN

DRACK

KAN MAN 
STÅ PÅ

LEDDES AV 
HIMMLER

ÄR 
DRONTEN

HÖJD

ERA SNARA

STRÖM-
MEN

FÅ SYN PÅ

VARA 
SKRIVET

SVIN
LOS 

ANGELES

BALTER
FÅR MAN 
PÅ SJÖN

ANTA

ÖVER-
FALLEN

BRYTER 
VÅG

 STOR 
ARTÄR

BURGEN

TIDS-
ÅLDRAR

UTDÖD 
FÅGEL

REPAT
VAR 

PLATON

LAGER
REPA-

RATION

KORT POETEN

 BASTA 
ELLER AN-
TAGLIGEN

OVANA

RÄCKA

MED 
MÅNGA 
KROKAR

ILLVILJATÄTTING

OS-STAD

REPSTUMP KILOGRAM

NÅGOT 
SOM FÅR 

BÄR

FISKE-
LINAN

FRÄTA IN PLAN

I SÅ FALL 
ELLER PÅ 

DEN TIDEN

IVER ELLER 
BLÅSNING

HONA

TRAGISK 
KUNG

STRÖM

FOSFOR
STELNAD 
MASSA

AEROSOL

UTSTÖTTE LUFT
GÅR DEN 

SOM 
RETIRERAR

DYLIK 
ELLER HON

TIO I ROM
BRÖST 
ELLER 

TÄNDER

UTFÖRDE 
ÖRNEN 
1969

FINNS I 
TRÄD

ORGANI-
SERAR OS

HONA

4

Senast 11/11 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.

Senast 11/11 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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TEXT: Björn och Sylvia Wiksten 
Tillsammans har vi utvecklat en del av 
arbetet. Det har varit nyttigt, utmanan-
de och riktigt givande. Planen var att 
stanna länge i församlingen.
 
2017 följde jag biskopens råd att lämna 
in en ansökan till den utbildning som 
leder till behörighet att söka en tjänst 
som kyrkoherde. Jag blev antagen och 
gick utbildningen under 2018. Sedan 
började erbjudandena om att söka en 
tjänst komma. Jag tackade konsekvent 
nej, men så en dag hörde de av sig från 
Hudiksvall. Efter någon vecka beslöt jag 
mig för att lämna in en ansökan. Detta 
ledde till att vi valde att gå vidare.
 
Jag har en gång formulerat det så att 
jag/vi inte lämnar en församling. Nej, vi 
går vidare i samma kyrka. Kyrkan är en 
och denna gång uppfattar vi det som att 
det var meningen att vi skulle gå vidare.
 
Det har varit en fin tid tillsammans med 
er i Alfta Ovanåker. Mycket var nytt. Jag 
kommer alltid att bära med mig min-

nen av husförhören och av alla kyrkor, 
av närradion och alla trevliga männ-
iskor på Sunnangården. Jag inser att jag 
lärt mig en hel del av hur vi organise-
rade konfirmandarbetet och tog fram 
arbetsbeskrivningar för ledarna inom 
barn och ungdom. Mycket av arbetet 
syns inte, men det har ändå en betydel-
se för verksamheten. Jag kommer med 
tacksamhet att minnas vår kyrkoherde 
Lena Wängmark och hennes speciella 
sätt att hålla andakt och att predika. Jag 
har tyckt om att lyssna.
 
Och, jag kommer att minnas våra 
församlingsresor och alla engagerade 
deltagare i studiecirklar och de resor 
som dessa ledde till.
 
Samma dag som jag skriver dessa ord 
har jag hälsats välkommen som kyrko-
herde för Hudiksvallsbygdens försam-
ling. Om ett par veckor hälsas Sylvia 
välkommen som diakon. I dagens guds-
tjänst var en av mina uppgifter att uttala 
några redan formulerade ord som 

gäller även er i Alfta Ovanåker: "Bed för 
mig såsom jag ber för er". Vi bär med 
oss minnen av varandra och ser fram 
emot att mötas i de sammanhang som 
Gud för oss till.
 
Jag har några platser som betytt nå-
got alldeles speciellt för mig och jag 
hoppas att en dag med buss härifrån 
Hudiksvall få besöka Mattsmyra kapell 
och Svabensverk. Jag hoppas få visa de 
mer centralt belägna kyrkorna. Och jag 
hoppas att än en gång få paddla kanot 
i Voxnabruk. Var stolta och tacksamma 
för er vackra bygd och notera, såsom jag 
har gjort, de fantastiska målningarna 
längst fram i Ovanåkers kyrka. Vad kan 
väl vara mer vackert? Det är så lätt att 
man blir hemmablind.
 
En tacksamhetens hälsning till er alla. 
Vi tänker på er.
 

En tacksamhetens hälsning
För tre år sedan föll verkligen allt på sin plats. Jag var så glad över att erbjudas en 
tjänst i Alfta Ovanåkers församling. Ett halvår senare erbjöds min fru Sylvia en 
tjänst som diakon. Vi var trötta på att flytta och kände att vi hamnat rätt.

Alfta-OvanåkerAlfta-Ovanåker

Allhelgona tid i våra kyrkor och kapell 2019

OVANÅKERS KYRKA

Fredag 1/11 kl 13.00  
Andakt i Allhelgonatid. 
Christer Schwartz,  
Jenny Christoffersson.

Fredag 1/11 kl 14.00 – 17.00  
Kyrkan öppen. Välkommen  
på kaffe & pepparkaka. 

Alla helgons dag 2/11 kl 16.00 
Minnesgudstjänst.  
Lena Wängmark, Christer  
Schwartz, Peter Vosveld,  
Ovanåkers kyrkokör.

OVANÅKERS PRÄSTGÅRD

Fredag 1/11 kl 10.00 – 12.00  
Café. 

S:T OLOFS KAPELL

Söndag 3/11 kl 11.00  
Gudstjänst. Lars Andersson,  
Jenny Christoffersson, EFS talare, 
Rune Månsson predikar.

Söndag 3/11 kl 18.00  
Sinnesrogudstjänst.

ALFTA KYRKA

Fredag 1/11 kl 14.00 – 17.00  
Kyrkan öppen. Välkommen på  
kaffe & pepparkaka. 

Fredag 1/11 kl 17.00  
Andakt i Allhelgonatid. Christer 
Schwartz, Peter Vosveld. 

Alla helgons dag 2/11 kl 18.00 
Minnesgudstjänst. Ove Häggbom, 
Christer Schwartz, Kerstin Sten-
beck, Nova.

Söndag 3/11 kl 18.00  
Konsert – STILLHET. Berörande  
Musik i Allhelgonatid, Jennie Eriks-
son - sång tillsammans med Alfta 
kyrkokör, Ulrika Voorhaar - flöjt, 
Kerstin Stenbeck - körledare. 
Fri entré, kollekt.  

SVABENSVERKS KYRKA

Alla helgons dag 2/11 kl 11.00  
Mässa med ljuständning.  
Anna-Marita Wadlund, Kerstin 
Stenbeck, Josefine Törnqvist - sång

MATTSMYRA KAPELL

Fredag 1/11 kl 14.00 – 17.00  
Kapellet öppet. Välkommen på 
kaffe & pepparkaka. 

VOXNA KYRKA

Fredag 1/11 kl 14.00 – 17.00  
Kyrkan öppen. Välkommen på  
kaffe & pepparkaka. 

Alla helgons dag 2/11 kl 19.00  
Minnesgudstjänst. Lars Andersson, 
Jenny Christoffersson, Jennie  
Eriksson - sång.

ÖJUNGS KAPELL

Fredag 1/11 kl 14.00 – 17.00  
Kapellet öppet. Välkommen på 
kaffe & pepparkaka.

TEXT: Marlene Johansson   
FOTO: Urban Guvelius 

Så rofullt och stilla det är att 
vandra på kyrkogården i  
Allhelgonatid. Det flämtande 
skenet av ljusen på Kyrkogården 
skapar en speciell stämning av 
både sorg och glädje djupt inflä-
tade i varandra. Stillheten inger 
trygghet och ro trots saknaden 
efter nära och kära. Livet måste 
gå vidare utan att glömma. Så 
skönt att veta att vi möts igen. 
Vandringen på kyrkogården gör 
att tankar av tacksamhet går till 
alla de som strävat och arbetat 
för vår bygd och som fått vila.
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Information från Kyrkogårdsförvaltningen

TEXT & FOTO: Anna Westman

Kontaktskylt

Alfta-Ovanåker Alfta-Ovanåker

Präster 
Lena Wängmark, kyrkoherde 0271-341 89 
Ove Häggbom, komminister 0271-232 16
Lars Andersson, komminister 0271-410 10 
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 

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 
Jessica Olsson, Alfta  0271-341 86
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
Lillemor Karlström

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 
 

Har du flyttat? 
Glöm inte att meddela ny adress.

Många brev kommer i retur till 
oss då gravrättsinnehavare och 
gravskötselbeställares adresser är 
inaktuella.

Viktigt när minneslund eller  
askgravplats valts.

Askan efter en avliden som  
kremerats i Sverige ska gravsättas 
inom ett år från kremeringen.

Vissa gravsättningar, som i min-
neslund och askgravplats görs 
endast under sommarhalvåret. 
Glöm därför inte att fylla i och 
returnera blanketten du får  
angående detta i tid, så att  
gravsättning i önskat  
gravskick kan göras innan  
det är för sent.

Kritiskt läge i Syrien
Närmare 200 000 människor är på flykt 
från nordöstra Syrien och är i stort behov 
av skydd, mat och tak över huvudet. Act 
Svenska kyrkan stöder insatser för syriska 
flyktingar i omkringliggande länder, i dags-
läget framför allt i Irak. De pågående in-
satserna anpassas efter de akuta behoven 
som befaras öka kraftigt. 

Konflikten i Syrien som bröt ut i början av 
2011, har redan inneburit år av lidanden 
och ofattbara förluster. Många syriska 
flyktingar har tvingats lämna allt bakom 
sig och utsatts för hot, tortyr och sexuella 
övergrepp.

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära in-
satser över hela världen. Gåvorna används 
där behoven är störst. Om du har möjlig-
het, ge gärna en extra gåva idag.

Tack för ditt stöd! 

Act Svenska kyrkan 

Så här kan du ge en gåva:

Swisha valfritt belopp till 900 1223.  
Skriv AKUT i meddelandefältet.
Gör en inbetalning på PG 90 01 22-3 eller 
BG 900-1223. Märk gåvan med AKUT.

Din gåva bidrar bland annat till:

• Tak över huvudet, skydd och mat. 
• Kontantutdelning så att människor  
 kan köpa det mest nödvändiga. 
• Psykosocialt stöd (ex gruppsamtal,  
 rollspel, måleri, avslappningsövningar).

Kontaktskyltar 

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyl-
tar på vissa gravplatser med uppmaningen 
”Kontakta kyrkogårdsförvaltningen” i 
enlighet med de administrativa rutiner 
som finns för att leta rätt på gravrättsin-
nehavare. 
 
Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet 
för gravrättsinnehavare att anmäla sitt 
gravrättsinnehav till huvudmannen för 
begravningsverksamheten. Huvudmannen 
hade inte heller några bra rutiner för att 
samla in sådana uppgifter.
För att gravböckerna ska bli ordentligt 
uppdaterade vill förvaltningen komma 
i kontakt med anhöriga eller andra som 
känner till något om anhöriga till den/dem 
som är gravsatta på gravplatsen.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt 
med anhöriga finns det risk för att grav-
platsen kommer att betraktas som åter-
lämnad till huvudmannen. Det kan med-
föra att gravanordningen tas bort.

Huvudmannen=Svenska kyrkan Alfta-Ovanåker

Gravanordning=Gravvårdar(gravstenar/kors) och 
andra gravöverbyggnader, stenramar, staket eller 
andra liknande anordningar på en gravplats.

Lars-Erik Larsson

FÖRKLÄDD GUD
samt verk av Jan Sandström m.fl.

Dirigent Cecilia Rydinger
Solister Karin Mobacke & Richard Lindström, recitatör Brita Björs

GE-klaven, Tonflödet, Södra Hälsinglands Orkesterförening

8 NOV KL 19:00 ALFTA KYRKA, 9 NOV KL 16:00 RENGSJÖ KYRKA

250 kr inträde, 100 kr för ungdom t.o.m gymnasiet.  
Swish eller kontant betalning vid entrèn, onumrerade platser.

Förköp bollnäs  
kulturhuset eller  
www.bollnas.se 

/biljetter

Barnkör  
årskurs 2-4 

med Helena Sjösved
Fredagar kl 14.00-15.00  
i Johannesgården, Alfta

Start fredag den 25 oktober  
(ej v. 44 pga höstlov)

Vi börjar med en liten fika  
tillsammans innan vi sjunger.

Varmt välkomna!



Gruppförsändelse till hushållen 

TEXT: Anna-Marita Wadlund  

Det är vackert och vemodigt på samma gång. 
Och mina tankar vandrar till psalmen Härlig är 
jorden. Och den andra versens ord: ”Tidevarv 
komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens 
gång. Aldrig förstummas tonen från himlen i 
själens glada pilgrimssång.” För mig får de orden 
liv när jag stilla vandrar bland ljuslågorna på 
kyrkogården i allhelgonatid. Ljuslågorna fladd-
rar som vittnesbörd om forna släkten och tide-
varv som gått. Det är sorgligt och vemodigt, men 
det är ett varmt vemod som fyller mig. Vemod 
som möter hopp och glädje. Och jag tycker mig 
ana tonen från himlen av många själars glada 
pilgrimssång. Jag anar också en annan sång, den 
från helgonen…

I våra dagar förknippas oftast hela allhelgo-
nahelgen med minnet av de döda och redan 
på fredag eftermiddag börjar ljusen tändas på 
kyrkogårdarna. Så har det inte alltid varit, denna 
helg är en dubbel helg där lördagen är tillägnad 
helgonen. Vi talar inte så mycket om dem idag, 
helgon känns inte så tidsenligt. Men de är värda 
uppmärksamhet också i våra dagar. 

Firandet av helgondagar har rötter långt tillbaka 
i tiden, redan på 100-talet ordnades fester till 
helgonens ära. Varje helgon hade sin egen fest-
dag. Under tidens gång blev helgonen fler och 
almanackan räckte inte längre till, så en ”Alla 
helgonsdag” infördes. Helgon är människor som 
genom sina liv och handlingar kan vara förebil-
der i tro, hopp och kärlek. Natan Söderblom sa 
att ”helgon är sådana som i ord och handling 
visat att Gud lever”.  Vi behöver förebilder både i 
tro och tvivel. Helgon är goda exempel på att det 
går att hålla fast vid Gud även när livet är svårt, 

att det går att leva nära Gud trots tvivel. Många 
av helgonen blev också martyrer, de blev dödade 
för sin tros skull. 
 
Trots livets svårigheter försökte helgonen ef-
terlikna Jesus. Därför handlar alla helgons dag 
ytterst om Jesus själv. Alla helgon är inte döda, 
det finns många som lever sitt liv i Guds närhet, 
och som så långt det är möjligt strävar att leva i 
Jesu efterföljd. Men det är sällan vi kallar dem 
helgon, kanske borde vi det? 

Dikten ”fackelmänniskor” av Nils Bolander 
tycker jag på ett poetiskt vis speglar en del av 
helgonens livshållning: 

”Facklor skulle vi vara, tända av Herrens hand,  
facklor i fest och vardag. 
Facklor flammar högt, lyser hett, brinner snabbt, ropar 
långt: klar eld är livet, bländande gnistor som dör när 
de födas, obändiga lågor som aldrig låter sig stängas 
inne.
Facklor skulle vi vara, vägvisare i stormen. 
Nordan söker blåsa ut men kan inte. 
Höstregnet försöker släcka men orkar inte. 
Grenljuset prålar i tunga kandelabrar. 
Fyrverkeriet speglar kokett sin gnistprakt i mörka  
vatten. 
Facklan glömmer sig själv för budskapet.
Gud behöver en vintergata av fackelmänniskor i de 
slocknande eldarnas natt.”

Gud behöver fackelmänniskor, ljus som lyser i 
mörkret, ljus som mörkret inte kan övervinna.
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Tankar i allhelgonatid
Vi närmar oss allhelgona och höstmörkret på våra kyrkogårdar kommer lysas upp av tusentals ljus. 

Ljus som tänts för att hedra minnet av nära och kära som lämnat oss.  


