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Redaktionen
önskar alla
läsare en

Glad
Påsk!
Kuckeliku!

Vi närmar oss påsken, kristenhetens
största högtid. Gudstjänstprogrammet finns på sidan 11.
Temat för detta nummer är

2016

Foto Rune Brolin

Kärlek och rutin
Å

terigen är ett år är till ända, och ett nytt tar vid.
Krasst talat är våra liv en serie upprepningar och
rutiner fram till döden, vilket för vissa kan vara rätt så
tråkigt. Ett nytt års början kan kännas som gräshoppan
som släpar sig upp för backen (Pred 12:5). Men det är
just i den stilla vardagslunken, med dess repetitioner
och rutiner där vi finner Guds djupaste
välsignelser.
Kristendom består just av två saker,
kärlek och rutin. Utövad kristendom är
en förening mellan kärlek och rutin. Det är en övning
att, enligt Jesu befallning, bli som barnet och få tillgång till himmelriket som finns inom oss.
Den barnsligt kloke G.K. Chesterton har skrivit om
just det: ”Eftersom barn har obegränsad livskraft, eftersom de är vildsinta och fria i anden, så vill de ständigt
att saker och ting upprepas och förblir oförändrade.
De säger alltid ’Gör det igen!’; och den vuxne gör

det igen, till döds. För vuxna människor är inte starka
nog att fröjdas åt monotoni. Det är möjligt, till och
med troligt, att Gud säger ´Gör det igen!´ till solen
varje morgon, och varje kväll säger ’Gör det igen!’
till månen. Det kan mycket väl vara så att det inte är
nödvändigt att varje lilja är lik den andra, eftersom
Gud skapar varje lilja för sig, men Han
tröttnar aldrig på deras form och likhet.
Det kan mycket väl vara så att Han har
en oändligt och barnslig livsglädje; ty vår
Fader har förblivit ung, medan vi har syndat och blivit
gamla.”
Må vi igen och igen få uppleva det kommande
årets glädjande rutiner, med goda måltider, gamla
vänners sällskap, välbekanta rösters skratt, bönens
och gudstjänstens helande rutin, samma gamla blommor, samma gamla sol, allt detta en välsignad gåva
från samme gamle Fader, som är yngre än vi.

INSIDAN

Omslaget är från Charlottes hönsgård i Övernjöte , Njutånger. Två av hönsen på
den övre bilden är Paduaner, den med det vita huvudet är Holländsk vithätta. I redet
ligger Silvia som är en Orpington. Foto Rune Brolin

Kyrkbladet

Tidning för alla som bor i
Enånger, Njutånger,
Iggesund och Nianfors.
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Kerstin och Stig Norin i Nianfors är Enånger-Njutångers församlings kontaktpersoner i Nianfors.

”Vi hoppas att 2016 blir året
då fler upptäcker Nianfors...”
Text och foto Rune Brolin

I vår församlings utkant, västerut, ligger Nianfors. Ett samhälle som i dag har
ca 40 innevånare utan skola, affär eller bussförbindelse. Det bryr man sig inte om,
överlevnadsgnistan är stor och de som lever där är positiva och stridslystna.
Vadå stridslystna, undrar någon,
vågar vi åka dit? Jo, alla som inte har
provborrningsutrustning för uranletning i bagaget har inget att frukta.
Provborrning är nämligen ett fult ord
i Nianfors.
Ett exempel är hotet om provborrningar efter uran i Majsaberget, som
till och från blir aktuellt. Då bjuder
Nianforsborna starkt motstånd och
har hittills kunnat stoppa planerna.
Men även om hotet om provborrning
just nu är lågt så finns beredskapen.
Det handlar om samarbete och framförhållning, inte bara inom Nianfors
utan också tillsammans med andra
orter i Hälsingland som lever under
samma hot.
I Nianfors bildades det för tre år
sedan en förening ”Nianfors Naturligtvis”, som inte bara ägnar sig åt
att protestera mot provborrningarna,

utan har en betydligt bredare bas.
Medlemmarna finns runt om i landet.
(www.nianforsnaturligtvis.se). Under
den gångna sommaren har föreningen producerat och satt upp informationsskyltar på ställen som är av speciellt intresse, ( se bilden nedan). Det
handlar om att sätta Nianfors på
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fter ansökan av drängen Nils

På 1920-talet övergick kolaren till

Jönsson i Änga förrättades syn
1772 av en lägenhet på Rödningsnäset vid Stornien. Lägenheten fick

att bli arrendator av torp och mark.
Det innebar att han drev jordbruk
för eget behov med några kor, en

namnet Nianäset. När Iggesunds
bruk övertog allmänningen 1793 fick
sonen till den förste nybyggaren rätt
att under sin livstid bruka nybygget.

häst och någon gris och arbetade
åt bolaget med skogsarbete på vintern. På 1950-talet byggde bolaget en
bostad för skogsarbetare vid torpet.

Han blev då kolare med kolarkontrakt
åt Nianfors bruk.
Under hela 1800-talet fanns det kol-

Jordbruket lades ner på 1960-talet.
Den mark som brukades i början
av 1800-talet hade ungefär samma

are på torpet. Kolaren hade skyldighet
att kola till bruket och marken vid
torpet var i första hand till för att förse
kolarens häst med foder.

omfattning som när den sista arrendatorn avslutade jordbruket på
1960-talet. Gården avstyckades på
1970-talet.
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kartan genom att berätta om vad bygden har att bjuda på.
En viktig plats är kyrkan mitt i
samhället. Den har funnits sedan
1797 och tillhör Enånger-Njutångers församling. Vintertid är kyrkan
stängd, utom vid julottan, men under
sommarhalvåret är det regelbunden
aktivitet förutom gudstjänster, dop
och begravningar. Mest känt är sannolikt ”Tisdagskväll i Nianfors” - ett
arrangemang som pågått i ett 20-tal
år. Arrangör är församlingen. Många,
både kända och mindre kända artister
har uppträtt under åren. Publiken
kommer i strida strömmar från när
och fjärran. Mest fjärran anser kyrkvaktmästaren Stig Norin, Nianforsborna kommer oftast när det är lokala
förmågor som uppträder. Men fullt
hus brukar det bli i alla fall.
Forts nästa sida

3

min så kallade pojkvän Sture är med
förstås, då äter jag allt!

forts fr. föreg.sida

Stig Norin är kyrkvaktmästare och
tillsammans med sin fru Kerstin församlingens ”allt i allo” i Nianfors.
Stig är inte infödd Nianforsbo.
Han föddes i Undersvik. Så träffade
han Kerstin som kom från Nianfors
och 1982 flyttade hon ”hem” och tog
Stig med sig. Efter att båda bl.a. jobbat på kyrkogårdarna i Iggesund och
Njutånger fick Stig ta över ansvaret
för kyrkan och kyrkogårdarna i
Nianfors.
I jobbet ingår också att ta hand
om turister och ”återvändarna” dvs.
personer som tidigare har bott och
vuxit upp i Nianfors, eller kanske har
släkt i bygden. Ibland önskas också
guidning runt om i bygden.
Utvecklingen visar att det blir fler
och fler sommarboenden i Nianfors,
det innebär bl.a. att arbetsfördelningen blir lite skev, ganska lite
jobb vintertid men desto mer under
sommaren.
– Men ambassadörer för Nianfors, ja
gärna. Hoppas att hälsan står oss bi
så vi kan fortsätta arbetet i vår sköna
bygd.

Rävar
Det finns rävar i kyrkan, visste ni

Alices spalt
Pottor

Förväntningar på 2016 Alice, säger
Rune Brolin, Mats Sandström och
husse och spänner ögonen i mig! Manusstopp den 15 februari, leverera! Vadå leverera förväntningar bara
så här? Jag är ju en stolt TaxRussel
som tar dagen som den kommer, det
tycker jag redaktionen inklusive den
ansvariga utgivaren också skulle göra
så kanske hans (ansvarige utgivarens) märkliga prickar och klåda
försvann! Tips!

Råttor

Tycker att året börjat bra, även om
jag i början försökte gå i ide. Kallt,
snö, värkande tassar och kyrkoförbud! Jag är ju hund och hundar ska
vara ute och gilla och inte vara i kyrkan och på expeditionen och dilla.
En vanlig vardag när det dyra
värdeskåpet med pansarglas lyftes in
i Njutångers kyrka fick jag faktiskt
vara med en stund, men sedan blev
det stopp. Vaktmästaren Jan-Olof
hade klar ordergivning : -” Koppla
hunden (mig alltså) det finns råttgift i kyrkan!” Vadå, hallå, jag är
väl ingen råtta, inte heller käkar
jag sånt där waranmanipulerat käk.
Fatta! Jag är Alice, en TaxRussel,
inte någon vanlig nördig ”Fiffi” med
rosa rosett om halsen, inte heller en
Labrador eller Golden Retriever med
dreglande nos som käkar allt som
kommer i dess väg! Gourmehund
är vad jag är, och jag vet vad jag ska
välja, om inte

det? Husse sa att han vetat det länge
men jag fick se det med egna ögon.
Det blev helt uppenbart det husse
mumlat om så länge men som så
många av naturliga orsaker inte lyssnat till (han dillar ju om så mycket
min husse). Var på kisspaus utanför
S:ta Maria, efter tre timmar i parkerad bil med kupevärmare på (eftersom jag inte får gå in någonstans)
och då hände det. Lyckades trycka
fram en stor räv från ett av uthusens
grund där vid S:ta Maria! O,j, oj, det
var kul! Vaktmästare Kenneth och
husse såg ut som två fågelholkar när
jag nästan bet ”rödingen” i svansen!
Helt plötsligt försvann jag då i min
egen andliga rävvärld, så jag hörde
inte, ville inte, såg inte. Räven, den
där kyrkräven som husse varnat för,
den såg jag, det var det enda jag såg,
men han försvann.. Husse ropade,
klapprade med pinnar, Kenneth visslade, men nää! Är man nästan i himlen så bryr man sig inte om inkallning, åtminstone inte en TaxRussel
med det stolta namnet Alice! Hittade till och med grytet men då kom
Kenneth och bröt den andliga upplevelsen genom att bryskt koppla mig
under sin kraftiga högerarm. Vadå,
hallå, tänk om jag skulle komma in
och störa under mässan, rusa ända
fram tlll altarrundeln med en waransmittad råtta i truten, hur skulle den
andliga upplevelsen då bli?

Här var...e

2016 ja, hoppsan, uppdraget, hmmm.
Ja men det blir väl ett bra år! Tro
på Gud och den han har sänt till vår
frälsning, Jesus Kristus och öppna era
hjärtan för hans förvandlande kärlek,
men jaga räven som smyger omkring
och gäckar medans ni vid middagsborden häckar!
Trevlig jakt och vår!
Alice Kristina Russ Stenberg

Viola Falk om 2016
”Under 2016 vill jag att barn som är på flykt
och som svälter ska slippa det.
Jag önskar att alla dåliga ledare som bara
tänker på sig själva ska förlora makten.”
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Grytor, kastruller, bestick, glas och porslin

Har du för mycket i köksskåpen så lämna gärna in det
du inte behöver till Njutångersgården. De behöver t.ex.
bestick, glas, grytor och kastruller.
Kontakta Agneta Tengstrand (bilden) på 070-629 47 31
så kan hon fördela. Hon finns på Njutångersgården
vardagar kl. 8.00-16.00.
Ann-Kristin Källström, diakon
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För 100 år sedan

Kyrkfika går också bra, som t.ex. när Lars Sidén
och Zack Lindahl läskar sig... Foto Rune Brolin

FOTOTÄVLING

Ett klasskort från våren 1916 på barn i
klass 3 i Bölans skola, Lindefallet.
Klippet är hämtat ur Hudiksvalls Tidningen

Det är i regel kyrkkaffe efter varje högmässa i
Njutångers kyrka. Kyrkkaffe ordnas också vid
andra tillfällen i vår församling. För att uppmärksamma det så utlyser vi en fototävling med foton
tagna vid något kyrkkaffe- tillfälle. Det kan vara
någon detalj eller under samvaron vid kyrkkaffet.
Foton lämnas senast den 20 juli till församlingens
e-post: kyrkbladet@gmail.com eller i form av
papperskopior till pastorsexpeditionen. Kom till
kyrkan och ta med kameran. Lycka till!

Tema: Kyrkkaffe
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Vänförsamlingsbesök i
Polen
Zack Lindahl och Edward Mika
har gästat den evangeliska församlingen i Opole som är vår vänförsamling i Polen.
Med på resan var också representanter från Uppsala stift som
har ett utbyte med den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen.
Resan är ett led i en överenskommelse om att göra regelbundna
utbyten av erfarenhet med Opole
församling.
Zack Lindahl berättar här om
resan.
Planet lämnade ett höstvackert
Arlanda för att anlända i ett varmare
och något gråare Warszawa. Den
svenska delegationen bestod av representanter från Gävle, Harmånger,
domkyrkoförsamlingen och Uppsala
stift, Bollnäs och givetvis undertecknad och Edward Mika från Enånger-Njutånger. Vi hämtades av våra
värdar, Ania och Sebastian som båda
arbetade med ekumeniska utbyten i
evangeliska kyrkan i Polen, och de
vallade genast in oss i en lagom rymlig buss för att färdas till Łódź (uttal:
woodzh!). Jag och Sebastian förde
ett långt samtal i bussen om den
teologiska utbildningen, då han läste
teologi på en ekumenisk högskola i
Warszawa.
Väl anlända till Łódź gick vi
genast iväg med polska lutherska
biskopen Jerzy Samiec och vår egen
biskop Ragnar i täten för att göra en
artighetsvisit i den romersk-katolska domkyrkan i Łódź. Där utbyttes
gåvor och välsignelser mellan de
lutherska och romerska prelaterna,
och vi fick alla åtnjuta en imponerande panoramafilm som handlade om
de sakrala byggnaderna i Łódź och
hur både judar, romerska-katoliker
och lutheraner hade hjälpt varandra
att bygga sina helgedomar i denna
ekumeniskt präglade stad.
6

Edward Mika och Zack Lindahl tillsammans med församlingsbon Justyna Jarek
Wach

Efter detta följde aftonbön i den
evangeliska S:t Matteuskyrkan, och
då fick vi äntligen träffa våra polska
kontakter, kyrkoherden Wojciech
Pracki och församlingsbon tillika redaktören för församlingsbladet Pawel
Goluszko. Vi hade knappt tid för att
lära känna varandra innan konferensen började. Det blev givetvis stort
jämmer och elände när vi alla skulle
ta upp utmaningar och glädjeämnen i
våra respektive församlingar (vilket
så klart blev övervägande dryftande

av alla problem som finns). Jag själv
förde fram vuxenundervisning som
en stor utmaning för kyrkan, i synnerhet när det gällde att återevangelisera kyrkans eget folk. Församlingen
i Opole hade andra utmaningar, då
de är till hälften kristen församling
och till hälften fastighetsbolag för
att kunna driva in pengar till verksamheten. En annorlunda situation
jämfört med vår övergödda församlingsbudget!
forts nästa sida

forts fr. föreeg. sida

gräns där den slutar vara uppbygglig
för att snarare skymma Kristus. Han
allena tillhör makten och äran.
Betydligt uppbyggligare var korsvägsandakten på klostrets ringmur.
Mycket vackra skulpturer markerade
varje station, och vi leddes av den
mystiska högtalarrösten, som tydligen sjöng korsvägens böner och vars
mjuka intonerande stämma verkligen
hjälpte vår andakt. Hur som helst
lämnade vi Częstochowa glada och
uppbyggda!

var alla utjämnade, långsamt sjungna
och församlingssvaren var fler och
sjungna entonigt. Det var tacksägelsedag, och Wojciech predikade om
offer och uppoffring.
Den andra gudstjänsten bestod av
detsamma, men firad tillsammans
med ca hundra församlingsbor, där
många var barnfamiljer. Här var det
fest och fröjd, och jag fick möjlighet
att både ge beredelseord på engelska
som översattes till polska och leda
bönerna över församlingen. Oerhört
roligt! Här lämnade vi också över
ett trearmat ljus stöpt i Östanbäcks
kloster, en symbol för den Heliga
Treenigheten.
Efteråt talades vi vid om hur
församlingsutbytet skulle vara. Vi
ville både att vårt utbyte skulle vara
mer och större, så vi tog två konkreta
beslut. En grupp med församlingens
ungdomar skall åka på läger i Polen
sommaren 2017, och vi skall regelbundet skriva om varandra i våra
respektive församlingsblad.
Söndagen kröntes med en härlig
gudstjänst som firades sammanlyst
med alla grannförsamlingar, i en söt
rundkyrka på landsbygden. Det var
oerhört vackert, med vita åldrade träväggar, ett altare övertäckt
med blommor, sädesslag och
grönsaker, de sobert svartklädda
predikanterna som talade om
tacksamhet och en härligt helig
stämning. Jag kände personligen en särskild tacksamhet till
Edward som kunde översätta allt
åt mig!
Tyvärr kunde vi inte fira färdigt gudstjänsten, då vi hade ett
tåg till Krakow att passa. Färden
tillbaka till Sverige var utan bekymmer, och vi hann stanna en
förmiddag i Krakow och inhandla lagom kitschiga gudstjänsttillbehör till S:ta Maria kyrka.
Ett stort tack till våra polska
vänner som visade sådan stor
gästfrihet! Må Gud välsigna
dem alla och stödja dem i deras
arbete för Guds rike i Opole.

Dagen därpå var ämnet ”vuxenundervisning”, där bland annat biskop
Ragnar visade på vikten av kunskap,
erfarenhet och diakonalt delande
som viktiga för att evangelisera och
återevangelisera. Om detta var alla
i församlingen rörande överens, och
att den svagaste delen av detta är just
undervisningen.
Bristen på kunskap om kristen tro
även bland de som kallar sig själva
kristna är stor. Att det finns grundläggande delar av av den kristna tron
Nästa station var självaste Opole.
som alla kristna behöver veta för sitt
Där togs vi om hand av glada församsjälsliga väls skull är en evangelisk
lingsbor som visade oss alla sevärdprincip som vi måste återerövra.
heter. Det verkar vara en kulturellt
Reclaim the katekesundervisning!
livaktig stad, med både symfoniorDet var mitt eget stridsrop som delakester och universitet.
des av många.
Nästa dag var vilodagen, då vi
Jag, Edward, Pawel och Wojciech
också tog tag i vårt ärende, nämligen
hoppade så in i en buss för att fara
framtida utbyten!
ner till Opole. På vägen stannade vi i
Söndagen var fullpackad med
staden Częstochowa som vi fick lära
gudstjänster.
Den första var i Ozioss ansågs vara Polens hjärta. ”Har
mek,
där
en
liten
församling på tretman varit i Czestochowa har man vaton gamla damer firade mässa. Den
rit i hela Polen.”.Där finns nämligen
polska mässan är mycket lik vår, de
en avbild av Den svarta madonnan,
sjunger till och med Allena Gud i
vår fru Maria och Polens Drottning,
och anses av romerska-katoliker vara himmelrik som gloria! Skillnaden var
främst i liturgins musik. Psalmerna
den heligaste platsen i Polen.
Vi gick uppför en brant backe
mot paulinerklostret Jasna Gora,
som höjde sig över staden. Det
såg ut som en vit fästning, omgärdat av tegelmurar. När vi gick
igenom murporten hörde vi genom ett gömt högtalarsystem en
mansröst, en vacker tenor, som
sjöng melankoliskt slaviska melodier. Här var det tätt med folk,
särskilt när vi gick in i kyrksalen
där de förvarade bilden av den
svarta madonnan.
Där stod folk på knä inför
bilden, och jag kände nästan hur
ave maria-bönerna stod som
spön i backen.
Jag fick en tankeställare: Vad
är fromheten värd när den riktar
sig mot något skapat istället för
skaparen? Även i vår kyrka är
helgonfromhet och mariafromhet
alltmer populär, och på många
sätt något gott som borde uppmuntras, men i Częstochowa
hade det tydligt gått över den
Kyrkoherde Wojciech Pracki och artikelförfattaren.

Zack Lindahl, komminister.
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Thomas Ullmark
om 2016
”Att jag får vara nöjd med
mitt liv, att få ha goda relationer med andra och att
få behålla det som jag har
åstadkommit.”

Du får
vara med
i kyrkan
Nära 66 procent av Sveriges
befolkning är medlemmar i
Svenska kyrkan. Är du inte
redan medlem är du varmt
välkommen att bli det.
Svenska kyrkan är en
gemenskap i tron på Gud: Fadern, Sonen och den Helige
Ande. Gemenskapen finns
i gudstjänster, dop, vigsel,
begravning och andra verksamheter som sker i församlingen för unga och gamla.
Det kan vara i kyrkokören,
studiegrupper, kyrkis, konfirmandgruppen eller annat
som anordnas. Som medlem
är du välkommen att ta del av
vad vår församling erbjuder.
Du är också genom att betala
kyrkoavgiften, med och tar
ansvar för kyrkans framtida
utveckling och kamp för kärlek, respekt för varandra och
människovärde.
Man blir medlem i kyrkan
genom dopet. Är du redan
döpt i ett annat kristet samfund, så gäller det dopet.
Tidigare blev man i Sveri-ge automatiskt medlem i
Svenska kyrkan vid födelsen,
men så är det inte längre. Har
du frågor om medlemskapet,
så kan du kontakta någon av
oss präster.

Mats Sandström
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Jan-Olof Ståhl
om 2016

Jag tror att vi är på väg mot
ett nytt fattigsverige. Att bli
pensionär innebär för många
en sänkt levnadsstandard
som man inte räknat med.
Varning!
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HJÄLPORGAN

PENTRY

FALSKT
YTTRE
BILDERBURK
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FRÅN
BERGEN
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SES
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KUPOL

LJUSRÖD

WARHOL

VASS
EUFORISK

STORMCENTRUM

TECKEN
OVAN
VOKAL

HADE
BRÅTT

LÄCKA
SALIV

ÄR JU
DYSTERGÖKAR

DE
LOCKAS
FRAM AV
APRILSOLEN

KAMMAS
IBLAND

NÄST
SIST

I PAR
MED
HOLME
I TRÄGUDARS
LAND

JOK

TRIGGAT
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SKÄKTA

P SA L MEN
HAN STOD MITT IBLAND DEM
SOM FÖRUT.
BLAND STENARNA BRANN DET
EN GLÖD.
HAN LÄT DEM FÅ FISKAR I NÄTEN
OCH GAV DEM BRÖD.

GER
PROBLEM
MED
SPRÅKET

HAR
MAN
SOPPAN

RYMMA

VAR
HAR
SIN
TID

BAKVATTEN

TYP AV
TRYCKTEKNIK
GJORDE
VÄL
BETTET
ÄR DE
FLESTA
I BONN

Rätt lösning nr1
D
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H A K A
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S A T
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T R U I
R
K
O S K O
K U L
R A B A
D E U
L A R S
J K
U L A
V Ä N G

EN FÖILLA
REBILD
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TILL JULUNDER TOMTEN

KAROLINER

AVSLUTAR
NIA

ÄR
VARA
TILL

5 ML
DET ÄR
TÄTTVÄVT
OCH
HAR EN
BLANK
YTA

MÅTT UR
TIDEN
BLIND
IBLAND

K
K A
S
P
T E
R

TESTUTREDARE

TITTSKÅP
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GÖR
KÖPET
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UPP
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A
L
I
A
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SLAGS
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E
L
K
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ÅKA

SJÄLVKLART
PÅSTÅENDE

J D
I
E T
R
A L
TID
ATT
MINNAS

P S A L M EN
DAGEN ÄR KOMMEN,
KÄRLEK TRIUMFERAR.
KOM, LÅT OSS SKYNDA TILL
BETLEHEM.
HÄLSAD AV ANGLAR ...

VÄLKLINGANDE

ANNA
SKARHED
ABSOLUT

K
A

L
Y
A

RYGGRADSBENET

SKAMFILA

INTE
SÄLLAN
AV IS

GÖR
ÖRT
FÄRGGRANN

LATIN
FÖR
GUD

KAN MAN JULGRAN

ARNE

FISKAR MARAPÅ VISST NATAPASTOR
VIS

FÖREBUD
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N
G
E
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Ä
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S
T T
R
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GUDINNA

UNDANMANÖVER
TÄLJTRÄ
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NATT
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DIN
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---
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R
U
I
N
E
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SVART
ARMÉ
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E
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ALLTID
DEN 6
JANUARI
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E
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N
D
E
D
A
G
E
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JOK
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Vi tackar alla flitiga korsordslösare för alla krysslösningar
och har härmed nöjet att presentera Vinterkryssvinnarna
2016:
Arne Nyberg
Stömnevägen 3
820 60 Delsbo
Boel Sjögren
Högåsvägen 15
825 93 Njutånger
Gun Berglund
Fläcka 172
825 95 Enånger

Namn ..........................................................
.....................................................................
Adress .........................................................
.....................................................................
....................................................................
Lösningarna skall vara inlämnade senast 1 maj
till Församlingsexp, Kyrkovägen 3,
825 30 Iggesund
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Enånger-Njutångers
församling
Kyrkovägen 3, 825 30 Iggesund
Tfn 0650-765 40, fax 0650-765 49

www.svenskakyrkan.se/enanger
E-post: enanger-njutanger.
forsamling@svenskakyrkan.se

Präster
Pär Stenberg, kyrkoherde
tfn 0650-765 47

SEDAN SIST

21 Ingrid Brita Maria Skog
28 Berith Elisabet Landin

Döpta

John Edward Myrgren
Meya Kristina Blom
Emil Max Berggren
Liam Jan Johnny Eriksson
Max Emil Zetterberg

November
5 Barbro Margareta Händel
7 Märta Dagmar Ingeborg
Hjalmarsson
8 Sören Gustaf Englund
25 Aina Elisabet Malm
26 Per Allan Moberg
26 Helga Mary Andersson

Vigda
Eva Maria Kristina Westin och
Ulf Christer Johansson

Till vila
Oktober
8 Per Ove Persson
9 Karl Sören Norberg
10 Gunhild Viktoria Östlin
10 Sven Erik Johansson
14 Per Gustaf Johansson
18 Knut Roland Eriksson

74 år
76 år
86 år
88 år
67 år
85 år

December
15 Göta Margreta ”Greta” Östlund
10 Sven Erik Johansson
14 Per Gustaf Johansson
18 Ing-Britt Viola Eriksson
23 Anders Gunnar Vestberg
30 Lissy Bolldén
				

97 år
66 år
86 år
86 år
72 år
79 år
46 år
85 år
90 år
88 år
67 år
85 år
86 år
83 år

En gåva gåva har lämnats
vid Axel Oskar Forslins dop till Barnverksamheten.

Mats Sandström, komminister
tfn 0650-55 00 08
Träffas säkrast månd.10-12 och
torsd. 17-18 i Enångers prästgård.
Bostad 0650-55 0514
Zack Lindahl, komminister,
tfn 0650-76548
Kyrkomusiker
Mats Hylander
bostad 0650-317 71
Diakoni
Ann-Kristin Källström
tfn 0650-765 45
Församlingsexpedition
Måndag-torsdag kl 10-12
Tisdagar även 16-18
Monica Rösnäs,
tfn 0650-765 40
Barnverksamhet
Maggan Andersson tfn 0650-765 43
Katarina Sölveskog tfn 0650-765 44
Kyrko/kyrkogårdsvaktmästare
Iggesund: Kenneth Åkerlund
tfn 0650-204 16
Njutånger: Jan-Olof Ståhl
tfn 0650-705 22

Enånger: Ola Borin tfn 0650-55 05 56

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
att vi kommer hem till dig, på en tid som passar dig. Vi präster tar även emot
bikt.

Församlingshem:
Njutånger, S:t Olofsgården
tfn 0650-765 40
Iggesund: tfn 0650-765 40
Enånger: tfn 0650-765 40

Församlingshemsvärdinna:
Monica Rösnäs, tfn 0650-765 40
Kyrkorådsordförande:
Kjell Kroon, tfn 0650-70465,
070-2111717

Ann-Kristin
Källström
(diakon)
0650-76545
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Mats Sandström
0650-55 65 05

Zack Lindahl
0650-765 48

Pär Stenberg
0650-765 47

Min vision
för 2016

Vision är något man vill uppnå på sikt
och uttrycks oftast som ett framtida
tillstånd som man vill uppnå utan att
behöva uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.
Ska här försöka dela några tankar
både över mina förväntningar och
önskningar för 2016.
I vår församling sker mycket gott
vilket vi ska vara stolta över, men det
finns också en del som kan förbättras.
För att församlingens gemenskap ska
kännas attraktiv behöver vi vara ännu
mer lyhörda, ta oss tid, se varandras

möjligheter och därmed göra fler
delaktiga. Det gäller mötet i våra
gudstjänster, mötet i olika verksamheter och inte minst mötet utanför
de strukturella ramarna. Att vi som
församling visar på en kravlös
öppenhet i det goda mötet och det
goda samtalet. Vill mycket gärna öka
proriteringen av mötet med två olika
grupper. Dels de ungdomar som till
stor del av sin fritid saknar naturliga
mötesplatser med vuxna och dels
de ideella (frivilliga) krafterna som
jag är övertygad om även finns i vår
församling.
Jag har även en praktisk önskan
och det handlar om alla fastigheter
församlingen äger. En inventering är
på gång både över vilka lokaler vi har

och hur vi använder dem. När den är
klar hoppas jag att vi både är förutseende och modiga att ta ett beslut som
gör att församlingen utvecklas positivt i framtiden och blir attraktivare
för dig och mig som medlemmar.

Kjell Kroon ordförande i kyrkorådet

Onsdagsklangen - kören för alla

Bakre raden fr.v. Daniela Frohm, Stina Borgström, Margareta Hådell, Kerstin Brink, Margit Edström, Hasmik Qrigoryan. Främre raden Gösta
Hådell, Sune Edströn, Eskil Borgström, Lars Larsson, Kristina Hed. Bilden t.v. Körledaren Margareta Svedman
Foto Rune Brolin

Onsdagsklangen är en aktiv kör som har sin hemvist i EFS-kyrkan i Njutånger.
Varje onsdag övar den blandade körens medlemmar som är i åldrarna 27-92 år
under ledning av Margareta Svedman som till sin hjälp har Stina Borgström.
Till kören är alla som vill sjunga välkomna. Här finns inga inträdeskrav eller hinder av något slag. Utan tvärtom är det körmedlemmarnas olika ursprung
och förutsättningar som utgör körens styrka och som skapar en stark gemenskap och glädje.
Nu är det inte bara övningar det handlar om, kören har också en hel del
engagemang, närmast under våren skall den uppträda i Idenor, Hudiksvall och
Delsbo.Vi ser framtiden an med tillförsikt över att få utvecklas tillsammans
säger Margareta Svedman.
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Fastekonsert

ENÅNGERS KYRKA 13 MARS KL 17

Temat för årets fastekampanj är ”Maträtten”. Ja,
maträtter finns det hur många som helst. På tv:n
avlöser det ena matlagningsprogrammet det andra
och recepten tycks oändliga. Vi har den fantastiska
möjligheten att kunna välja och vraka mellan dessa
olika maträtter.
Nu är det inte så överallt på vår jord. En del
människor har inte mycket mat för dagen eller
ingen alls. Ofta är man tvungen att äta en maträtt
varje dag på grund av vad som är möjligt att odla
eller vad man har råd att köpa. Idag lever cirka 795
miljoner människor med en ständig brist på mat.
Barn drabbas hårdast och idag är vart fjärde barn
i världen kroniskt undernärt. Mat är en mänsklig
rättighet och hunger, undernäring och brist på mat
grundar sig i fattigdom. Det är framför allt flickor och
kvinnor som äter för lite, för sällan, för näringsfattigt
och inte får gå i skolan.
Vi kan vara med och göra något åt det här. Våra
pengar kan bidra till utbildning, att jordbrukare lär
sig bättre odlingsmetoder som växelbruk, ekologisk
odling, terassodling. Det kan hjälpa självförsörjande
jordbrukare att skapa ett hållbart jordbruk. Pengar kan bidra så att självhjälpsgrupper för kvinnor
skapas. De får så kallade mikrolån för att starta en
verksamhet som ger dem och deras familj försörjning. Genom att kvinnor till exempel kan föda upp
djur får de en möjlighet till inkomst, samtidigt som
djuren ger mat.
Mats Sandström

Så här kan du stödja MATRÄTTEN- för allas
rätt till mat.
Genom att SMS:a ENÅNGER till 72905
och ge 100 kr.
Ge en gåva via plusgiro 90 01 22-3
eller bankgiro 900-1223
Swisha valfritt belopp till 9001223.
Tack för din gåva

Medverkande:
Enångers drummer boys, Christer Häggmark, Bibbi Fotoylis och Anki Wallenqvist, Hans Pettersson, Enångers
kyrkokör, Njutånger-Iggesunds kyrkokör,
Mats Hylander, Ingrid Svensson,
Presentatör: Bibbi Fotoylis.
Insamling till förmån för Svenska kyrkans
fastekampanj
”MATRÄTTEN- för allas rätt till mat”
Välkommen !

Välkommen till
Påskens gudstjänster
Påsken är kyrkans stora högtid. Kom och var
med under påskens gudstjänster, då vi får
vandra med Jesus alltifrån Palmsöndagen,
skärtorsdagskvällen, genom lidandet och
döden och fram till uppståndelsens glädje.
Palmsöndagen kl 11
Njutångers kyrka. Högmässa,
Zack Lindahl, Ingrid Svensson.
Skärtorsdag kl 19
Njutångers kyrka. Mässa med
altarets avklädande. Zack Lindahl,
Mats Hylander,
Njutånger-Iggesunds kyrkokör.
Långfredagen kl 11
Njutångers kyrka. Långfredagsgudstjänst.
Zack Lindahl, Mats Hylander,
Njutånger-Iggesunds kyrkokör.
Långfredagen kl 15
Enångers kyrka. Korsvägsandakt.
Mats Sandström, Ingrid Svensson,
Enångers kyrkokör.
Påskdagen kl 11
Njutångers kyrka. Påskdagsmässa.
Mats Sandström, Mats Hylander,
Njutånger-Iggesunds kyrkokör.

Kultur och Studieverksamhet sker i
samarbete med Studieförbundet Bilda

Annandag Påsk kl 17
S:a Maria kapell. Emmausmässa.
Mats Sandström, Mats Hylander.

