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Insidan
Liksom markens blomster behöver vatten och ljus för att växa, 
så behöver också vi näring för att växa. Då snackar vi inte bara 
korv och mos, utan också om den andliga maten som ger näring 
till vår själ. Det står ju skrivet att ”människan skall inte leva bara 
av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” (Matteus 4:4). 

Därför inrättade Gud vilodagen, den heliga dagen, för oss så att 
vi människor får vila från möda och slit och ta del av Guds ord. 
Luther förklarar det tredje budet om att helga vilodagen med att 
säga att ”vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte föraktar 
predikan och Guds ord, utan håller det heligt, gärna lyssnar till 
det och lär oss det”.  

Vilodagen handlar alltså om både avkoppling, att ta det lugnt 
från det vanliga slitet, och uppkoppling, att få kraft genom him-
melens ord och ande!
Den heliga stund när kristna samlas för att be i Jesu namn, lyssna till 
det himmelska ordet och ta emot Herrens allra heligaste kropp och 
blod i nattvarden, det är den kraftstation där själen går på ladd-
ning. Inga naturupplevelser, oavsett hur sköna, och ingen mänsk-
lig samvaro, oavsett hur trevlig, kan ersätt kraften som kommer 
av Guds ord! 

Endast kraften som kommer från Gud kan göra oss fria från syn-
den och föra oss till himmelen efter döden. Ja, Guds ord är i sig 
en försmak av himmelen! Himmelen står tydlig framför oss när 
vi ser på Jesus Kristus och hans kärlek, vänlighet och generositet. 
Vi kan möta honom, den levande Herren, genom hans ord och 
det heliga sakramentet då han kommer till oss; hans kropp och 
blod utgivna för oss.

Om det var länge sedan sist du träffade dina kristna syskon på 
söndagen, kom gärna till Guds hus på vilodagen och be till Gud 
om hjälp med dina bekymmer och beskydd över din nära och 
kära och lämna fram vad den än må vara som du har på hjärtat. 
Lyssna till Guds ord riktat till just dig med den vägledning och 
tröst som Gud vill ge dig. Ta emot näringen som gör att tro, hopp 
och kärlek växer också i det hårdaste hjärtat. Och om du inte 
kan eller inte vill göra det, vet då att det samlas en skara inför 
Skaparen söndag efter söndag i Guds hus och ber. Också för dig.

Med varma vårhälsningar,
Zack Lindahl

På omslaget: Kyrkport 
Enångers gamla kyrka
Foto: Ingela Fahlberg Kilarne
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Det är tur att våra orgelpallar 
är justerbara i höjd! För när 
en 10-åring (eller yngre) bör-
jar spela orgel kan det vara 
svårt att nå ner till pedalerna. 
Och till det roligaste med org-
lar hör ju att man kan spela 
"Gubben Noa" och "Blinka 
lilla" också med fötterna! 

För riktigt små orgelelever 
finns det "klossar" att köpa 
in som kläms fast ovanpå 
pedalerna, så att även riktigt 
korta ben når ner till dem. 
Orgel räknas nämligen nu-
förtiden som ett "nybörja-
rinstrument" lika mycket som  
t ex blockflöjt, gitarr och piano. 
Tidigare var ett villkor för 
orgellektioner att man sedan 
tidigare spelade piano, men så 
är det inte nu.
Man får väldigt gärna prova 
på hur det känns att sitta på 

orgelpallen och spela! Det har 
många, alltifrån miniorer till 
konfirmander och pensionärer, 
velat göra. Däremot är det just 
nu bara Hanna Rettrup som 
velat fortsätta och verkligen 
lära sig, och det vill både försam-
ling och stift uppmuntra. 

För vi har enorma resurser i 
våra små och stora kyrkorg-
lar, landet runt, men det är inte 
många som kan hantera dem. 
D.v.s. många kan nog spela 
"Gubben Noa" med höger 
pekfinger! Och det är en bra 
början men det är verkligen 
roligt om orgelns stora bredd 
kommer till användning. 

Orgeln kan både ryta som ett 
lejon och pipa som en mus. 
Ofta finns det dessutom fler än 
en manual (tangentrad) vil-
ket, tillsammans med pedal-

funktionen och de många 
olika stämmorna, ger stora 
kombinationsmöjligheter.

Hanna har medverkat med 
orgelspel både vid sitt eget 
dop i S:ta Maria och vid en 
högmässa i Njutångers kyr-
ka. Det är en stor glädje både 
för mej som orgellärare och 
för hela församlingen att även 
unga törs traktera vad Mozart 
kallade "instrumentens drott-
ning". Och förutom ännu ett 
orgelläger i Mellansel i som-
mar blir det i höst en orgeldag 
i Alfta för alla orgelelever i 
Hälsingland.

Som sagt: alla är välkomna att 
lära sig spela orgel, både yng-
re och äldre. Hör av er, ni som 
vill prova! 
 
 /Andreas Holmberg

MED HANNA PÅ ORGEL-
PALLEN 

- Du Hanna, hur kom du på 
att du ville spela orgel?
- Jag hade spelat ukulele och 

piano förut. Men jag tyckte 
att orgel verkade häftigt, att 
man kunde göra många olika 
saker på den.
- Förra sommaren var du ju 
på ett orgelläger i Mellansel 
(i Härnösands stift). 

Musiker på tillväxt

-Vad tyckte du om det?
- Det var fint, roligt och my-
sigt!
- Ja, du ska ju fara på ett 
orgelläger till nu i sommar, så 
då förstår jag att du tyckte att 
det var bra! Men vilken är din 
favoritlåt av dem du spelat 
hittills?
- Hmm... jag tror det är Den 
blomstertid nu kommer!
- Tack och hej Hanna!

Om ni kommer till kyrkan nu 
i sommar kanske ni får höra 
Hanna spela Den blomstertid. 
Annars har hon bl.a. övat 
på Stilla natt, Delsbo brud-
marsch och Ödessymfonin, 
som också är väldigt fina 
låtar.

/Andreas Holmberg, 
Hannas orgellärare
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Gudstjänstdeltagandet växer
I skrivande stund har våren 
nyligt anlänt till våra bredd-
grader. Vi har haft några fan-
tastiskt vackra dagar då allt 
det vita och kalla som växt 
obarmhärtigt på våra tak och 
innegårdar äntligen smält un-
dan för att ge möjlighet för ett 
annat växande.

En del av växandet
Växande är i de flesta fall något 
positivt men det finns undantag 
som vi vet. Hos oss växer den 
gudstjänstfirande församling-
en och det är ju positivt och 
underbart. 

Närvaron, delaktigheten, 
psalmsången, ja allt i guds-
tjänsten är så äkta och på-
tagligt ”hudnära”. Det känns 
verkligen att vi är en del av en 
levande organism, Kristi kyrka 
på jorden där den Helige Ande 
blåser in liv, undervisar och 
leder. 

Vad beror då ökningen på? 
För det första måste jag slå 
fast att man inte kan organi-
sera fram en ökning av guds-
tjänstdeltagandet men man 
kan göra det lättare eller svå-
rare för den Helige Ande att 
verka.

Kontinuitet i plats och tid tror 
jag är en del av ”framgången”. 
Från och med september till 
midsommar; alltid klockan 
11.00 i Njutångers kyrka, för-
utom en söndag per månad 
när vi firar på EFS bönhus. 

Det är alltid en gudstjänstordning 
som man känner igen, inga ex-
periment. Från och med mid-
sommar till september; alltid 
klockan 10.00 i Enångers 
gamla kyrka. EFS-gudstjäns-
terna firas under sommar-
halvåret alltid på Brogården, 
Njutånger. 
Stora gudstjänster, konserter mm 
förläggs till Enångers ”nya” 
kyrka där även de stora högti-
derna som jul, påsk och tack-
sägelsedag uppmärksammas. 
Kort sagt, man vet var det firas 
söndaglig mässa och hur det 
går till.

En annan del av växandet
2015 när den stora flyktings-
strömmen drog in över vårt 
land var vi inte så många i den 
söndagliga gudstjänsten men de 
nyanlända från Syrien, Eritrea,  
Armenien,  Afghanistan mfl län-
der  kom och berikade våra guds-
tjänster med sin närvaro och 
sin innerliga bön. Helt plöts-
ligt var vi många och det blev 
liv i gudstjänsten igen. 

Vi såg att de tog tron på Gud 
på allvar, gudstjänst är inte 
underhållning, utan ett möte 
med den levande Herren. En 
Guds gåva till oss var dessa 
vilsna missionärer från när 
och fjärran som nu skyfflas hit 
och dit i vårt land, om de inte 
redan sänts hem till fortsatt 
förföljelse, tortyr och död. 

Med hjälp av dessa ”missionä-
rer” lät Gud oss hitta tillbaka 

till ursprunget, till innerligheten 
igen. De kom, de for, men vi är 
kvar.
Vi tackar för vad de visat oss 
på och vi ber för dem liksom 
de ber för oss. 

Kristi kyrka på jorden är stör-
re än Enånger- Njutångers 
församling, större än Svenska 
kyrkan. En levande organism 
som inte styrs från Kyrko-
kansliet i Uppsala. 
Tack gode Gud för det!

Negativt växande
Vilsenheten hos våra ungdomar 
ökar, drogmissbruket i Igge-
sund, Hudiksvall, ja, i hela vår 
kommun, växer. Psykisk ohäl-
sa bland unga föräldrar likaså. 
Allt det här vet ni redan liksom 
att våldet och vandaliseringen 
tilltar. 
Ska vi sucka nu? Ja, vi kan 
sucka men framförallt kavla 
upp ärmarna och ta vårt vux-
enansvar, och vårt ansvar 
som döpta till Jesus Kristus. 

”Barnen är vår framtid, vår 
oro och vår glädje” 
(ur dopordningen). 
Be, handla och våga ta vuxen-
ansvar!

/Pär Stenberg, Kyrkoherde

Det växer i vår församling

Foto: Gustaf Hellsing/IKON
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Namn

Adress

Lösningen ska vara inlämnad senast 10 augusti
till : 
Församlingsexpeditionen 
Kyrkovägen 3
82530 Iggesund
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PPSSAALLMMEENN
”Ge oss din blick för dolda möjligheter.
Ge fantasi att aaaaa aaa aaaaa ,
Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla.
Gud gör oss kloka!”

Vi tackar alla flitiga korsordslösare och har 
nöjet att presentera Vårkryssvinnarna 2018

Maud Rask
Villagatan 6
825 32 Iggesund

Lis Marie Kirsilä
Skjutbanevägen 3 
825 31 Iggesund

Diana Wängman
Strömvägen 32
825 30 Iggesund
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-Att beskriva varför jag som 
40-åring blir konfirmerad är 
ingen lätt uppgift. Många är 
svaren och jag ska försöka 
göra historien kort. 
 
Jag är född och uppvuxen inom 
Jehovas vittnen och lämnade 
detta som 19-åring, jag hade 
fortfarande en gudstro men 
visste inte hur jag skulle tro eller 
på vad. 

På påskdagen den 1 april 
2018 gick Cecilia Fredin fram 
till konfirmation. Läs hennes 
berättelse om vad som ledde 
fram till detta.

Killsnack i Njutånger  
     och Enånger

Ett stort glädjeämne den gång-
na hösten och vintern har varit 
den nästan 100-%iga uppslut-
ningen av grabbar i årskurs 6 
till killsnack i både Njutånger 
och Enånger. Många tankar 
och funderingar har vi fått dela 
kring de mest skilda ämnen. 
Och en hel del fika förstås, det 
går åt en hel del mackor och 
pålägg kan jag ju säga, men 
vi blir ju sponsrade av Studie-
förbundet Bilda så det är helt 
okej! 

    / Andreas Holmberg

Som 26-åring lämnade jag 
Stockholm och flyttade hit till 
Iggesund, jag hittade kyrkokö-
ren som tog emot mig med 
kärlek och öppna armar. Och 
det var nu jag hittade pussel-
biten jag saknat i tron på Gud. 
Jag ville veta vad jag sjunger 
om.  
Jag döpte mig i Svenska kyr-
kan som vuxen några år sena-
re och jag blev mer och mer 
engagerad i församlingsarbetet. 
Det var nu Pär Stenberg fånga-
de mig och tyckte det var dags 
att bli en katekumenat och 
börja vuxenundervisning och 
bli konfirmerad. Det visade sig 
bli en lång tids undervisning 

av många skäl men vi hade 
vansinnigt roligt under denna 
tid. 
Och så äntligen fick jag den 
sista pusselbiten, den 1:a april 
blev jag konfirmerad. 

Men mitt lärande har på intet 
sätt slutat här, nej mitt liv som 
kristen har bara börjat och det 
finns mer att ödmjukt ta till sig 
och lära sig. Mina två ständi-
ga mentorer och nära vänner 
Pär Stenberg och Sigrid Sun-
din-Lundqvist kommer få dras 
med mig även i fortsättning-
en, vilket dom inte har något 
emot så vitt jag vet. 

/Cecilia Fredin

En församlingsbo 
berättar

En kär tradition som samlar 
både små och stora, nya och 
gamla, grannar och tillresta 
till en härlig gemenskap, för 
att tillsammans runt Majbra-
san hälsa våren välkommen! I 
år sjöng ”Valborgskören” un-
der ledning av Jonas Eklund 
de vackra vårsångerna och 
Hembygdsföreningens ordfö-

Valborgsfirande på Brogården

rande Lena Berg Nilsson höll 
ett fint vårtal. Vi fick för för-
sta gången höra vattnet forsa i 
bakgrunden då ån nu har änd-
rat karaktär. Gofika och korv 
serverades. 
Tack till alla som bidrog till fin 
gemenskap!

Text och foto: Katarina Pettersson



7

Fredagskul
Fredagskul är en öppen verk-
samhet för de som går i klass 
6 och 7 i vår församling.

Syftet med verksamheten är 
att ungdomarna ska ha någon-
stans att vara de fredagar som 
ungdomsgården i 
Iggesund har stängt.
Så varannan fredag har Andreas 
Holmberg och Maggan Anders-
son öppet på församlingsgården 
i Iggesund mellan kl 18-21.
Man får gratis fika, möjlighet 
till samvaro, pingis, spel mm.

Det är alltid en andakt/sam-
ling någon gång under kväll-
en.  Detta år med frälsakransen 
som tema.
Där lyfter vi funderingar och

 

viktiga frågor kring livet.
Detta är en mycket välbesökt 
verksamhet och som avslut-
ning tar vi varje år med ungdo-
marna på en dagsutflykt helgen 
efter skolavslutningen.
I fjol åkte vi till Gävle och be-
sökte fängelemuseet och sedan 
kröp vi i cellerna och löste en 
massa kluriga uppgifter i Ahl-
borgen. I år blir det samma 
resmål.
Vi ser att detta är en länk till 
konfirmationen i 8:an. Ett lätt-
are steg för ungdomarna att 

Brogården är glada och tack-
samma för att på detta trev-
liga sätt få starta igång ännu 
en säsong och vi vill hälsa 
alla varmt välkomna hit där 
det nu är öppet för uthyrning 
och övernattning för stora 
och små sällskap från maj - 
september. Bra plats för dop, 
släktträff, extra gäster etc. Ni 
är även varmt välkomna till 
de samlingar, läger, musikca-
féer och gudstjänster som sker 
enligt programmet nedan:

EFS Brogårdens program                     
JUNI
10/6 18.00   Gudstjänst Hans 
Lindholm

19-20/6                          
Barnsångarläger 7-9 år

20/6  18.00   Lägerfest 

22/6 15.00 Midsommarfirande    
Dans kring stången, andakt, 
         servering, korv mm

JULI
1/7  18.00  Musikcafé 
Ylva och Mikael Olofsson               
                                                 
8/7  18.00  Musikcafé  
med KGB                                      
Karl-Gunnar Karlsson                                     
och Ingvar Bergqvist

15/7  18.00   Gudstjänst 
Rune Månsson                                    
Roland Lundqvist

22/7  18.00   Gudstjänst 
Zack Lindahl
   
29/7   18.00   Musikcafé 
”Stanna ett tag” 
La Batré  
Karin Svalfors, Mats Nilsson,
Anders Borgström

AUGUSTI
5/8  18.00    Gudstjänst
Edvin Zikot, Andreas Holm-
berg

12/8  15.00    Föredrag Ulla, 
Gunnar Burman 

16.30    Måltid  
18.00    Gudstjänst med 
   Burmans 
14-16/8 
Barnsångarläger 10-15 år

16/8  18.00    Lägerfest

19/8  18.00    Gudstjänst
Sigrid och Roland Lundqvist, 
Andreas Holmberg

26/8  18.00    Gudstjänst 
Zack Lindahl

SEPTEMBER
2/9  18.00    Surströmmings-
fest  

Servering efter eller under 
varje sammankomst.
           
 Välkommen!

För frågor eller bokningar 
kontakta Katarina Pettersson 
076-115 94 50 el via mail:  
katarina.njut@yahoo.se  

ta, när de redan känner oss 
ledare och lokalerna.
Jag ser det som en stor och vik-
tig uppgift att försöka fånga 
upp våra ungdomar i bygden 
och ha ett samarbete mellan 
alla som jobbar med barn och 
unga i  församlingen. Vi från 
kyrkan samarbetar från och 
med i vår även med Iggesunds 
nattvandrare, vilka i år även 
är med och sponsrar Fredags-
kuls resa till Gävle.
Ungdomarna är vår framtid 
och det är viktigt att vi alla 
hjälps åt så att det finns en bra 
miljö  för våra barn och ung-
domar att vistas i.

Text Maggan Andersson,
Foto Katarina Sölveskog

Andakt på Fredagskul
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Volontärprojektet

Hans Tjernström, Långvind  
Den Svenska kyrkan förvaltar 
en omistlig tusenårig andlig 
tradition. Där ”mitt i byn” ut-
gör kyrkan en plats där vi ge-
nom tiderna har kunnat mötas 
i sorg och glädje. Kyrkan är 
också en enorm kulturbärare 
vad gäller språket och musiken. 
Kyrkan ska stå stadig i en för-
änderlig värld!

Katarina Isacsson, Enånger
Jag bor mitt emellan kyrkorna 
i Enånger. Det är en trygghet. 
Bra att kyrkan finns för alla 
och att jag får komma dit.  Från 
mitt fönster ser jag kyrkan och 
kyrkogården och ibland förbe-
redelser inför en begravning. 
Då kommer tanken att ta vara 
på livet.

Karl-Erik Hansson, Enånger
Kyrkan betyder att stå för 
kristen tro. Kyrkan är ett and-
ligt hem för mig.

Vi arbetar tillsammans i ar-
betslaget för att kunna göra 
detta till något meningsfullt. 
Nedan presenteras lite olika 
saker för er som man skulle 
kunna göra även om man bara 
har lite tid över. Det behöver 
inte nödvändigtvis vara insat-
ser i kyrkans verksamhet, utan 
det kan även innefatta att hjäl-
pa en medmänniska eller vad 
säger ni? Vi kan tillsammans 
tänka ännu mera solidariskt i 
våra liv! Att hjälpa vänner och 
grannar med till synes små sa-
ker kan ha stor betydelse för 
någon annan. 

• Har du en timme över, hjälp 
en granne eller vän med skjuts 
till affären?
• Har du två timmar över, ge 
en granne eller vän skjuts till 
kyrkan så får ni sällskap dit 
och en trevlig stund tillsam-
mans under gudstjänsten?
• Vill du vara ute och arbeta 
fysiskt tillsammans med an-
dra under ett par timmar? Det 
finns möjlighet att hjälpa till 
att rensa pilgrimsleder! 
Gruppinsats!

• Är du händig och vill vara 
med och göra ett mindre reno-
veringsuppdrag tillsammans 
med några medmänniskor? 
Det finns möjlighet att vara 
med och renovera grillplatser 
kring församlingsgårdarna! 
Gruppinsats!
• Vill du göra en insats för 
våra barn och ungdomar? Vi 
samarbetar med skolorna i Ig-
gesund, Enånger och Njutång-
er. Det finns möjlighet att vara 
en resurs i skolorna, utefter 
den tid du har och vill ge?
• Är du lärare eller har annan 
pedagogisk utbildning och 
kan tänka dig att ta ansvar för 
läxläsning efter skoltid? 
• Vill du göra en insats i nå-
gon av våra barn- och ung-
domsgrupper under en längre 
tid finns det möjlighet till det! 
Då våra verksamheter bygger 
mycket på förtroende är det 
viktigt att kunna göra ett åtag-
ande över en längre tid.

Läs mer om projektet på vår 
hemsida.
www.svenskakyrkan.se/enanger

/ Sophia Pettersson

Vad betyder kyrkan för dig?
Text och foto: 
Mats Sandström

Församlingens sommarfest 10 juni i Njutånger

Högmässa i Njutångers kyrka kl 11:00 

Efter mässan bjuds det på kyrklunch och lekar för stora och 
små på S:t Olofsgården.

Du hälsas varmt 
välkommen till en dag 

med gemenskap!

Foto: Ingela Fahlberg Kilarne
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Tisdagskvällar i Nianfors 
sommaren 2018

Tisdag 22/5 kl 19 ”Home-
bound”

Tisdag 12/6 kl 19 ”5 över 12”

Tisdag 3/7 kl 19 ”Dragspels-
klubben”

Tisdag 24/7 kl 19 ”Vega och 
Nika”

Tisdag 14/8 kl 19 ”Labatré”

Tisdag 4/9 kl 19 ”Ömsom”

Onsdag (OBS!) 19/9 kl 19 
Jard Samuelson 

Ännu en sommarsäsong i Nianfors ligger framför oss! Om Her-
ren vill och vi får leva, som broder Jakob säger (Jak. 4:15). 

Och detta tack vare både Gud och människor, inte minst den 
trogna Nianforsgruppen som även i år ställer upp ideellt med att 
ordna fika och annat. Men också förstås de musiker och sångare 
som erbjuder sina tjänster och gör att vi har ett fullt program 
från maj till september. (Och prästerna som leder andakten före 
fikat!).

I år börjar programmet med gruppen "Homebound" den 22 
maj (vilket redan ägt rum när denna tidning kommer ut) och 
avslutas med Jard Samuelsson den 19 september (OBS en ons-
dag!). Alla är hjärtligt välkomna!

/Andreas Holmberg

Nianfors kyrka Foto: Mats Sandström

Hjärtligt v
älkomna

till Nianfors!

Monicas ruta 

Att vara nyvald ordförande i 
kyrkorådet visade sig innebä-
ra ett uppdrag där det gällde 
att komma igång snabbt. 
Under de fyra månader som 
hittills har gått har vi fram-
för allt uppdaterat en mängd 
dokument som måste förnyas 
vid varje ny mandatperiod. 
Hit hör stort som smått: de-
legationsordning, arbetsord-

ning, församlingsinstruktion 
osv. De allra flesta uppdragen 
kan utföras av arbetsgrupper 
och det har varit ett av de sto-
ra jobben att få till nya grup-
per. Ett stort antal försam-
lingsbor är aktiva och bidrar 
i smått eller stort som till t ex 
miljögrupp, grupp för ideellt 
arbete, fastighetsinventering, 
uppdaterad inventarielista, 
upphandlingsinstruktion med 
mera, med mera.
Jag tycker att man kan se på 
kyrkorådet som det organ i 
församlingen som ger så goda 
förutsättningar som möjligt 
för ett aktivt gudstjänst- och 
andaktsliv. Så tycker jag 
eftersom de flesta bekymmer 

som dyker upp i församlingen 
och gäller vår fysiska miljö 
rapporteras till kyrkorådet 
för planering av åtgärder. 
Det gäller för kyrkorådet att 
hålla fast vid församlingens 
uppdrag: att fira gudstjänst, 
bedriva undervisning, utöva 
diakoni och mission.

Att hålla ihop alla uppdrag 
och beslut som kommer från 
kyrkorådet och kyrkofull-
mäktige är ett ganska inten-
sivt och mycket omväxlande 
arbete. Jag trivs som fisken 
i vattnet och hoppas kunna 
utvecklas i denna tjänst som 
jag har stor respekt för!

/Kyrkorådets ordförande
Monica Björkman
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Mars
2 Lars Sune Edström   82 år
2 Tor Birger Östlund   80 år
4 Lilian Marie Andersson  95 år
5 Olof Sigurd Lindblom   94 år 
9 Ernst Erik Eriksson   83 år
12 Anna Lisa Humla   94 år
13 Erik August Andersson                101 år      
13 Frans Erik Randolf From  89 år 
17 Sven Erik Svensson   87 år
20 Inger Veronica Marianne Strömgren 44 år
20 Per Göran ”Persa” Wahlberg 75 år 
21 Britt-Lis Ullman             82 år

Någon att tala med
Vi, präster och diakon, 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. Vi präster tar även emot bikt. 

Ann-Kristin 
Källström (diakon) 
0650-76545

Mats Sandström
0650-55 00 08

Zack Lindahl
0650-765 48

Pär Stenberg
0650-765 47

SEDAN SIST
Döpta
Minea Antonia Astrid Eriksson
Ingrid Isabelle Hagström
Klara Margareta Nylén
Matheo Bernt Bergqvist

Till vila
Februari
12 Ingrid Elisabeth Andersson            65 år
13 Sten Arne Andersson   92 år
17 Sonja Viktoria Larsson  83 år
20 Birgit Irene Löfstrand  91 år
24 Gunvor Britta Bodin   94 år
25 Majbritt Kristina Damberg  86 år
27 Gudrun Elisabeth Borg         37 år

Anhörigstöd i 
Hudiksvalls kommun

I Hudiksvalls kommun finns 
det två anhörigsamordnare 
som jobbar med anhörigstöd. 
Deras uppdrag är att förebygga 
ohälsa hos anhöriga som ger stöd 
och vård till en närstående. Den 
närstående kan vara långvarigt 
sjuk, ha en beroendeproble-

matik eller en fysisk, psykisk 
eller neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning. 
Anhörig är den som stödjer el-
ler vårdar och kan vara make, 
maka, förälder, barn, kollega, 
granne eller annan medmän-
niska. Anhörigstödet riktar sig 
till anhöriga över 18 år. 
Anhörigstöd erbjuder stöd- 
samtal, anhöriggrupp, föreläs-

ningar, utbildningar, strokecafé 
och må-bra aktiviteter. En an-
höriggrupp inom demenssjuk-
dom planeras starta upp under 
hösten 2018 i samarbete med 
diakon i Enånger- Njutångers 
församling.
Anhörigstöd samarbetar 
mycket med olika föreningar, 
församlingar, Region Gävle-
borg, studieförbund och vo-
lontärer.

För kontakt:
Jessica Pålsson vänder sig till 
anhöriga som har en närståen-
de som är långvarigt sjuk eller 
äldre
Tel. 070-311 26 02

Lisa Östberg vänder sig till an-
höriga som har en närstående 
med olika funktionsnedsätt-
ningar, missbruk och psykisk 
ohälsa
Tel. 070-190 64 18 

För mer information besök 
vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/enanger
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Kyrkogårdsförvaltningen 
informerar

ALICE DU FELAS OSS! 

Beskedet att Alices spalt i 
Kyrkbladet skall upphöra, har 
fått en del läsare att proteste-
ra. Här är några reaktioner.

”Enligt besked i senaste numret 
av Kyrkbladet, skall Alice 
spalt utgå. 
Varför får inte Alice ha kvar 
sin spalt i Kyrkbladet? 
Jag har med stor behållning 
och alltid med ett leende, läst 
hennes funderingar om stora 
och små företeelser i vår värld. 
Bland mina vänner är den 
allmänna meningen att denna 
spalt givit oss så mycket, såväl 
humor, som allvar i olika 
frågor och det är som en av 
mina vänner sade: 
”När Kyrkbladet kommer i 
brevlådan, läser jag Kyrkbla-
det som jag läser en dagstid-
ning, serierna först d.v.s. Alice 

spalt först, därefter
läses resten.” 
Jag vet inte om jag och mina 
vänner är mäniskor med 
säregen humor, men låt så 
vara och snälla redaktions-
medlemmar, ge oss Alice spalt 
tillbaka.”
 

/En av många församlings-
medlemmar

Ytterligare synpunkter har 
kommit från flera personer 
som uteslutande är besvikna 
över att Alice tvingas lämna 
sin plats som krönikör i Kyrk-
bladet

                          /Redaktionen

Till våra gravrättsinnehavare
Under hösten 2015 genomför-
des en aktivitet på församling-
ens kyrkogårdar som Ni som 
gravrättsinnehavare informe-
rades om per brev.

Anledningen var att det sedan 
några år tillbaka har kommit 
riktlinjer över hur mycket en 
gravsten måste tåla i ett drag-
test på 35 kg. Om en gravsten 
inte är tillräckligt stabilt pla-
cerad eller förankrad riskerar 
den att välta och olyckor har 
inträffat av den orsaken på 
olika platser i landet. 

Nu har alla gravstenar ”prov-
dragits” på våra kyrkogårdar. 
Resultatet är att drygt 400 
stycken av de drygt 2200 
gravstenarna inte klarade 
dragprovet. Orsaken kan vara 
att stenen är dåligt dubbad 
men den vanligaste orsaken 
är att fundamentet som stenen 
står på ligger för högt eller i 
för mjukt underlag.

Det finns också ett antal gamla 
gravstenar utan gravrättsinne-
havare som inte har klassats 
som kulturhistoriskt intres-
santa på våra kyrkogårdar 
som måste tas bort.

Kyrkorådet har nu tagit be-
slut om hur detta ska åtgär-
das, efter upphandling kom-
mer ett företag i branschen 
att få uppdraget att åtgärda 
gravstenarna och skicka övri-
ga gravstenar till destruktion. 

Viktigt är att Ni som läser det-
ta är införstådda med att det 
under våren/sommaren kom-
mer att vara en viss aktivitet 
omkring en del gravstenar.

Kulturhistorisk gravsten, Enångers 
kyrkogård. Foto: Mika Stenberg
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Gudstjänster och samlingar i sommar 
Från och med midsommardagen 23 juni så kommer de söndagliga högmässorna att firas i Enång-
ers gamla kyrka kl 10, under juli och augusti.  Det går bra att anlita kyrkskjuts till gudstjänsterna. 
Ring tel 0650-68000.
Friluftsgudstjänster firas: den 17 juni kl 11 på Kännavallen, den 15 juli kl 14 på Räveln, Enånger 
och den 29 juli kl 14 vid Våtnäs fiskeläge. Tag gärna med något att sitta på och fikakorg till frilufts-
gudstjänsterna. 
Medverkande i Långvinds kapell på lördagarna är inte bestämt i skrivande stund. Se kommande 
affischer, i HT och på församlingens hemsida under sommaren.

JUNI
10/6 kl 11
 Högmässa i Njutångers kyrka
 Församlingens sommarfest (se annons)
17/6 kl 11    
      Friluftsgudstjänst på Kännavallen.
 Enångers kyrkokör 
 Inleder Enångers hembygdsdag
23/6 kl 10
 Miljömässa i Enångers gamla kyrka.  
 Kyrkkaffe vid gamla prästgården. 
 Arr:Bölans hembygdsförening.
24/6 kl 13
 Pilgrimsvandring från Enångers gamla k:a  
 till Långvinds kapell
 (Mer info på hemsidan)
 kl 17
 Gudstjänst i Långvinds kapell. 
 Kyrkkaffe, kapellstämma.
30/6 kl 18        
 Musik och andakt i Långvinds kapell.  
 Kyrkkaffe.
  
JULI
1/7 kl  10
 Högmässa i Enångers gamla kyrka.
7/7 kl  18         
 Musik och andakt i Långvinds kapell.  
 Kyrkkaffe.
8/7 kl 10
 Högmässa i Enångers gamla kyrka.
14/7 kl 18
 Musik och andakt i Långvinds kapell.  
 Kyrkkaffe. 
15/7 kl 10
 Högmässa i Enångers gamla kyrka.
15/7 kl 14          
 Friluftsgudstjänst på Räveln, Enånger. 

21/7 kl 18
 Musik och andakt i Långvinds kapell.  
 Kyrkkaffe
22/7  kl 10
 Högmässa i Enångers gamla kyrka.
28/7 kl 18          
 Musik och andakt i Långvinds kapell.  
 Kyrkkaffe.
29/7 juli kl 10          
 Högmässa i Enångers gamla kyrka.
29/7 kl 14
 Ekumenisk Friluftsgudstjänst vid 
 Våtnäs fiskeläge.
   
AUGUSTI
4/8 kl 18
 Musik och andakt i Långvinds kapell.  
 Kyrkkaffe.
5/8 kl 10   
 Högmässa i Enångers gamla kyrka.
11/8 kl 18   
 Musik och andakt i Långvinds kapell.  
 Kyrkkaffe.
12/8 kl 10   
 Högmässa i Enångers gamla kyrka.
18/8 kl 18
 Musik och andakt i Långvinds kapell.  
 Kyrkkaffe.
19/8 kl 10
 Högmässa i Enångers gamla kyrka.
25/8 kl 18
 Ljusgudstjänst i Långvinds kapell.   
 Kyrkkaffe.
26/8 kl 10
 Högmässa i Enångers gamla kyrka.  
  

  Varmt välkomna!
www.svenskakyrkan.se/enanger


