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INSIDAN
Från mörker till ljus
För en månad sedan tändes det ljus i mängder på våra kyrkogårdar och vi mindes våra nära
och kära som dött. Minnet kan vara ljust och vackert men även smärtsamt och jobbigt eller
en känsla av likgiltighet, beroende på vilken relationen var. Alla känslor är okey. Dom får
finnas där. Du kanske behöver bearbeta relationen?
Helgen vi firade påminner oss om livets ändlighet, en dag är det du och jag som måste ta
avsked av detta livet. Kan vara jobbigt att tänka på och visst bidrar höstmörkret till att förstärka det svåra. Det blir mörkare och mörkare ända till den 21 december, men då vänder
det. Vi ser det inte på en gång men det räcker långt att vi vet om det.
Vi kan tillåta oss att tänka och fundera över livets ändlighet ibland så inte livet ”rusar
iväg” utan att vi reflekterar över vår livsväg. Vandrar jag på rätt väg? Hur vet jag det?
Vill jag verkligen detta jag gör nu?
”Mörkret” och ondskan sveper också över världen. Människor lider oerhört på många
sätt. Vi kan bli handlingsförlamade om vi inte fokuserar på vad vi kan göra.
Ibland beskrivs Guds relation till oss som att Gud står utanför hjärtat och knackar på,
och vi väljer om vi vill öppna och släppa in Gud. Men varför inte ett omvänt perspektiv?
Gud är ju den fullkomliga kärleken och det fullkomliga hjärtat. Då kommer Gud inte alls
utifrån utan inifrån, från mitt hjärta - men där är inte jag. Det är Gud som är innanför och
jag som är utanför. Vad säger världens tillstånd annat än att det är vi människor som lämnat hjärtat och allt det som hjärtat står för –medkänsla, rättvisa, kärlek. Gud är innanför
och bjuder oss, du och jag in i vårt eget hjärta.
Advent betyder ankomst, ett ord som avslöjar att varje tillfälle är en ny möjlighet. Och
varje möte med en människa är på något sätt Guds ankomst, en utmaning att stiga in i hjärtat och handla i kärlek.
Varje situation är en fråga från Gud: Tänker du möta denna händelse eller människa
inifrån ditt hjärta eller utifrån, med ditt hjärta eller utan?
Så genomandad är vardagen av Gud att allt som händer är Guds ankomst. Detta är det
glada kristna budskapet: Guds kärlek är ovillkorlig. Det läggs oss inte till last om vi valde
fel eller sade nej till Gud förra gången. Kärlekens möjligheter i våra liv är nya var dag.
Väljer vi att följa Guds väg är den vägen ljus oavsett vad som händer i världen och i våra
egna liv. Gud själv är garant för det. Vi ser det inte på en gång men ”ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det”. Joh.1:5

Ann-Kristin Källström, diakon
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Julkampanjen

”Jag är ett liv”
”Jag är ett liv” är temat för årets julkampanj och
som tidigare år ligger fokus på barns rätt till trygghet
och framtid. Som ett exempel på barns situation så
berättas det i år om barn på Filippinerna som bor på
gatan och livnär sig genom att leta mat på soptippar.
Svenska kyrkan driver projekt på plats med lokala
partners med syftet att rädda barn från gatan och ge
dem möjlighet till mat, hälsovård och utbildning.
Man utbildar också föräldrar och andra vuxna som

Enångers
prästgård blir kvar

har viktiga positioner, till exempel lärare, socialarbetare, anställda på lokala myndigheter, för att de ska
hjälpa och ta tillvara barnens rättigheter.
Vi kan stödja detta arbete genom det vi ger till
Svenska kyrkans julkampanj och internationella
arbete. Tack för Din gåva.
Mats Sandström

Julkonsert
med temat ”Joyful Christmas”

Tiden går och med den kommer förändringar. För
min egen del så infinner sig pensionsåldern under år
2019 och i och med det så ska jag lämna prästgården, som är en tjänstebostad. Nu har vi i familjen
hittat en lämplig bostad i Hudiksvall och flyttar dit
under december i år. Men det innebär inte att prästgården blir helt tom. Jag kommer fortsättningsvis ha
kvar mitt arbetsrum och att det får vara en besöksexpedition i Enånger. Kyrkorådet har även planer att
behålla prästgården och erbjuda den som bostad åt
en kommande präst.

ENÅNGERS KYRKA
LÖRDAG 16 DECEMBER KL 17
MEDVERKANDE: Ylva Timan-Olofsson,
Maria Nyström och Micke Olofsson sjunger
julens sånger
Insamling till Svenska kyrkans julkampanj

”Jag är ett liv”

Vä
lkom
men!

Mats Sandström

Resultatet vid årets kyrkoval i vår församling
Så här blev resultatet när det gäller valet
till Kyrkofullmäktige.
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Summa giltiga röster: 616
Summa ogiltiga röster: 28
Summa avgivna röster: 644
Röstberättigade: 3962.
Valdeltagande: 16,25%.
Det nya Kyrkofullmäktige kommer under hösten
att välja ett nytt kyrkoråd som tillträder från och
med 2018.
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Skaran pensionärer i Njutånger
har fått ett intressant tillskott...

Det finns nog ingen som vet mer
om Enånger-Njutångers församling än Jan-Olof Ståhl. Efter 42 år
som kyrko/kyrkogårdsvaktmästare
har han haft ett säkert grepp inte
bara om begravningsväsendet utan
även om församlingen i stort.
Han har varit en ovärderlig till”Man slår inte längre gräset med lie
gång för de fyra kyrkoherdar som
och man gräver inte gravar med spade” varit chef över honom.
Men allting har sin ände. För
Jan-Olof
Ståhl tog det 42 år i
Det är Jan-Olof Ståhls något blygsamma sammanfattning av vad 42 år
betyder när det gäller ansvar för kyrkogårdsutveckling och skötsel av kyrkans tjänst innan det var dags
för honom att lämna över tillsynsgravar. Dessutom tillsyn av byggnader och maskiner. Och – inte minst –
ansvaret för kyrkan och kyrkoden viktiga kontakten med församlingsborna.
gårdsskötseln i Njutånger. Under
Jan-Olofs många år inom kyrkan
Text & foto: Rune Brolin
vet han hur det var för länge sedan
och hur utveckling och modernisering har format dagens begravningsplatser.
Jan-Olof började sommarjobba
på Iggesunds kyrkogård 1966,
han var då 14 år gammal. När
kyrkogårdsjobbet i Njutånger
blev ledigt 1975 uppmanades han
av dåvarande kyrkoherden Börje
Gustavsson att söka tjänsten. Så
blev det.
Åren mellan 1967 0ch 1973
hade Jan-Olof ett fast sommarjobb
på Iggesunds kyrkogård. Det rådde ingen brist på sysselsättning då.
Jan-Olofs far Sigurd Ståhl, som
var köpman, startade 1967 Sigurds Korvbar som han drev fram
till 1973 då han startade Sigurds
resor, och arrangerade bussresor
både i Sverige och utomlands.
Jan-Olof var också tillsammans
med sin mor Margit engagerad i
de båda företagen. I Sigurds resor
var Jan-Olof reseledare fram till
2006.

Jan-Olof Ståhl

Efterträdde David Edström
Jan-Olofs företrädare som vaktmästare hette David Edström, en
legend i det här sammanhanget.
”Den store vaktmästaren” kallades
han. En beteckning som också
stämmer in på Jan-Olof, inte bara
när det gäller kroppsstorleken.
Vid tiden när Jan-Olof anställdes var det Iggesunds bruk som
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bestämde i många samhällsfrågor.
Nya präster skulle godkännas av
brukets ledning liksom lärarna
i skolan till exempel. Men så
småningom upplöstes banden med
bruket och församlingen fick ta
eget ansvar.b”Det har blivit bra”,säger Jan-Olof, ”men fortfarande
saknar vi ett Kyrkans hus i Iggesund. Det orde ligga i anslutning
till S:ta Maria, som byggdes 1967
och firar 50 års jubileum i år.”

Bild från Församlingsbladet nr
3/1975 (avtackning av David
Edström / Välkommen till Jan
Olof Ståhl)
Jan-Olof har provat på det
mesta inom området som han har
haft ansvar för. Ett och annat
uppdrag skulle han kanske inte
åtagit sig. Det var när han tackade
ja till uppdraget som regionalt
skyddsombud. Det innebar att han
fick ansvar för alla församlingar i
Sundhede kontrakt. Det var jobbigt och tog alldeles för mycket
tid.
”Ofta hade jag alla ordinarie
arbetsuppgifter kvar när kvällen
kom”, säger han. Så kan man
inte ha det i längden.

10 förlorade år
En stor händelse var när Njutånger församling 1995 slogs ihop
med Enångers församling till en
samfällighet Men först 2005,
alltså efter 10 år, bildades Enånger–Njutångers församling och
pastorsexpeditionen hamnade i
Iggesund. Jan-Olof anser att det
var alldeles för sent. Det skulle
ha gjorts redan 1995 enligt honom.
”Det känns som 10
för
förlorade
år”, tycker
ha
han.

Kyrkoherdar under Jan-Olofs
tid i församlingen
Börje Gustavsson 1964 - 1979
Lars Sjöstedt
1979 - 1992
Runar Höglund
1992 - 2007
Pär Stenberg
2007 -

H
Historikern
Ja
Jan-Olof
Jan-Olof är mycket
hi
historiskt
intresserad.
H kan sin hemHan
b
bygd
utan och innan.
H har också ett
Han
s
skötebarn
bland de
g
gamla
historiska
f
föremål
som tillhör
f
församlingen.
När
f
föremålen
under
å
årens
lopp skulle visas för intresserade,
har det varit JanOlof som föreläst
o deras historia.
om
Ett av föremålen – det allra
förnämsta – som visades i samband med en utställning i Uppsala Domkyrka år 2014 var den
s.k. Grillska nattvardskalken
från 1610, tillverkad av David
Altstetter från Augsburg. Den är
Jan-Olofs skötebarn. Jan-Olofs
intresse för historia kombinerat
med hans nyligen avslutade arbete
som kyrkogårdsansvarig har gjort
honom till en levande uppslagsbok.

1967 Byggandet av
S:ta Maria kapell
1976 Putsades och rappades
kyrkan
1992 Taket och klockstapeln
tjärades
2004 Bergvärme installerades i
kyrkan
2014 Isolering av kyrkvinden
2015 Den nya orgeln
installerades
Nytt borrhål för bergvärmen borrades
Ny hörslinga och målning
av fönster

På frågan om något som hänt
under de här åren har satt spår i
vår församling väljer Jan-Olof att
fokusera på kyrkan i Njutånger.
”Jag har medverkat vid flera renoveringar av kyrkan”, säger han
och ger några exempel:

En annan aktuell händelse är
50-årsfirandet av S:ta Maria kapell
i Iggesund som byggdes1967.
Det firades 26 november i år.
I och med att Jan-Olof slutar, försvinner en stor kunskapskälla när
det gäller vår församling.
Men han har lovat att om framtida kyrkoråd vill ha hjälp ställer
han upp (råd och information)

Tack Jan-Olof!
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I Bibeln...
(Lukasevangeliet 14) läser vi om hur Gud bjuder in
människor till sitt rike, men många tackar nej - de
har annat att göra. Situationen är densamma i dag.
Ursäkterna finns där, även om anledningarna ser lite
annorlunda ut nu. Vi kanske tycker att det är tråkigt
- eller bråkigt? Eller är tron enbart min privatsak,
något jag inte vill samtala om?
Vi kan tycka oss ha olika skäl att välja bort kristen
tro - men håller argumenten? Detta var temat i musikalen ”Ursäkterna” som uruppfördes i Iggesunds
kyrka i höstas. Sammanlagt blev det tre föreställningar, två i Iggesund och en i Enånger.
Mats Hylander

”Vi kan tycka oss ha
olika skäl att välja bort
kristen tro - men håller
argumenten?”

Bilder från musikalen
”Ursäkterna”
Foto: Rune Brolin
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Vad händer i projektet?
Projektet löper vidare och jag jobbar på med att hitta nya
sätt att nå alla de volontärer som vi vet finns i vår församling enligt den SKOP-undersökning som gjordes innan
mitt tillträde. Ni kanske har sett lappar som är uppsatta
med information i både Iggesund, Njutånger och Enånger? Vi har även gjort inlägg på Facebooksidan som vår
församling har.
Det finns en del uppdrag att göra och det går alltid att
diskutera olika alternativ. Tveka inte att höra av dig till
mig om du är nyfiken på vad det innebär att vara volontär
eller har egna förslag på vad människor i de olika byarna
vill ha eller behöver i form av en volontärinsats! Vi vill
finns här för er!
Vi hade en upptaktsdag för volontärer den 3 september i
Sankt Olofsgården som var mycket lyckad!
Jag vill passa på att tacka alla er som deltog en än gång!
Som ni vet svarade ni på en enkät och dessa svar har jag
tittat närmare på och det gläder mig att så många skrev och
berättade om de insatser som de gör, och har gjort i många
år! Tack för att ni berättade om era insatser för mig.
Som ni vet så har jag inte växt upp i den här församlingen och känner inte till alla er som är verksamma här
inom kyrkan på samma sätt som jag kanske hade gjort om

ALICES SPALT
Tack och hej!
För en gångs skull gör du verkligen
rätt för fotot i din spalt viskar husse
fram med sin nasala röst. Vadå, jag
har väl inte börjat någon pianospelarkurs, varken hos Mats Hylander,

jag vuxit upp i någon av byarna här. Jag är tacksam för att
ni tagit emot mig och hjälper mig i detta projekt genom
att berätta om det ni gör och komma fram och prata när
vi stöter på varandra och så vidare. Det är alltid roligt att
träffa er!
Nu försöker jag få till läxhjälp och annan närvaro i
skolorna som ni kanske har sett på Facebook eller i övrig
annonsering? Jag har samarbete med samtliga rektorer
på skolorna, Enånger, Njutånger och Iggesund och alla
skolorna ser fram emot att en volontär från kyrkan ska
komma till just dem! Vi har också tittat närmare på om vi
kan få till bakning i kyrkans regi! Att några personer bakar tillsammans i något av våra kök, eller om man vill ta
en sväng med mig på Rätt Pris och köpa lite ingredienser
och sedan baka hemma när det passar och därefter lämna
till kyrkan?
Jag hoppas att vi hörs och ses snart igen, och som sagt
hör av er om ni har frågor eller andra förslag!

Ingrid Svensson (matte till Astrid) eller
Andreas Holmberg?
– Nej med du har trampat i klaveret
rejält vrålar husse! Vadå, hallå, har jag
trampat i klaveret, hurdå, när då? - I
förra Kyrkbladet skrev du för mycket,
du blev för politisk och hundar kan
förövrigt inte skriva ( har jag fått höra)
så det var jag som fick ta emot allt
gnäll och skäll! Nu är det färdigskrivet för din del Alice säger han och
blänger på mig. Vadå ska jag tystas
nu – yttrandefrihet gäller alltså inte
för hundar? Nej, det är klart, vi kan ju
inte skriva! Fattar noll men Okej, jag
lägger mig platt, jag lägger ner, vill
inte längre. Färdigskrivet för min del!
Så långt i alla fall.
Har någon synpunkter på det går
det ju alltid att skriva till redaktionen:
Enånger-Njutångers församling /
Kyrkbladet/. Kyrkovägen 3, 825 30
Iggesund. Det kan ju bli spännande
med lite debatt även i denna banala
fråga, eller hur?

Sophia Pettersson
070-30 30 217

– Bot och bättring nu Alice skriker
husse, du kommer inte att få träffa
styrelsen för Caneskt initiativ på en
månad! Bara så du vet får nu Gösta,
Moltas och Sture klara sig utan sin
radikala styrelseledamot!
Ok, tack för mig då, kul att ni läste
min och min föregångare Sallys
spalt så länge, fast vi inte kan skriva!
Grabbarna i styrelsen för CI klarar
sig nog utan mig en månad annars
kan de ju alltid komma hit och lägga
några ”Pie-Mess.” utanför knuten.
Jag kommer att svara, det kan ni inte
tysta för Ni kan ju inte läsa!
Lev nu väl och försök att ha lite kul
också, livet är inte bara vedermöda
och uppförslut. Alla vill er inte illa!
I all vänlighet och med hopp om
ett välsignat nytt kyrkoår för både
människor och djur.

Hälsningar
Alice Kristina Russ Stenberg
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Lutherafton med psalmer och öl
”Som en härlig gudomskälla, rik och mäktig djup
och stooor” ljöd sången så att både tak, väggar och
hjärtan vibrerade ”… ääär den kärlek nåd och sanning som i Jesu hjärta booor! Han har öppnat pärlepooorten, så att jag kan komma in! Genom blodet
har han frälst mig och bevarat mig som sin!”.
Den 31 oktober 1517 publicerade Dr. Martin Luther
de 95 teserna om avlatshandeln och påbörjade
den reformation som befriade kyrkan från sekler
av värdslig korruption och förflackning. Det rena
evangeliet om syndernas förlåtelse genom tron på
Jesus Kristus återupptäcktes och fördes tillbaka in i
kyrkans centrum. Den stora sanning som blev reformationens slagord var, är och förblir att vi är frälsta
av nåd genom tro och inte genom ytliga beteendemönster eller dyster moralism. Det kristna livet i tro
på Kristus är ett liv i frihet och glädje!
Det var detta stora som vi firade med god mat, dryck
och framför allt hjärtlig sång på Gold Nugget på
Reformationsdagen den 31 oktober detta Herrens år
2017! Vår eminente sekreterare, Alexander Norin,
kunde med glädje meddela att vi över två och en
halv timme sjöng 32 psalmer, nämligen:
237 Vår Gud är oss en väldig borg
235 Som en härlig gudomskälla (Pärleporten)
251 Var jag går i skogar, berg och dalar
252 Hela vägen går han med mig
17 Ge Jesus äran
11 O store Gud
171 Närmare Gud till dig
114 Stilla natt
103 Bereden väg för Herran
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248
249
769
259
10
255
1
190
256
254
105
738
400
300
323
89
112
386
297
285
288
135
62

Tryggare kan ingen vara
Blott en dag
Gud, i dina händer
Saliga visshet
Lov, ära och pris
Alla har brått
Gud, vår Gud, vi lovar dig (Te Deum)
Bred dina vida vingar
Var inte rädd
Löftena kunna ej svika
Hosianna, Davids son
Herre, du vandrar försoningens väg
Gud vare lovad
O, hur saligt att få vandra
De kommer från öst och väst
Se, jag vill bära ditt budskap, Herre
Världens frälsare kom här
Upp ur vilda, djupa vatten
Härlig är jorden
Det finns djup i Herrens godhet
Gud, från ditt hus
Se, vi går upp till Jerusalem
Än finns det en värld

Tusen tack till Jens Kristensen som tappert ackompanjerade den brusande sången med gitarr; tack till
Worja Faghisa som flitigt beredde mat och dryck till
festen, och ett särskilt tack till alla fantastiska sångare som bidrog med sin stämma till den välsignade
stund vi fick dela den kväll.
Detta, go’ vänner, gör vi om nästa år!
Zack Lindahl
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”Prisad högt av herdars skara
och aa aaaaaaaaaa klara
kom vår tröst i nöd och fara.
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Vi tackar alla flitiga korsordslösare och har härmed nöjet att
presentera Höstkryssvinnarna:
Margith Uhlén Henning
Fegärdevägen 21
825 92 Njutånger
Gun Berglund
Fläcka 172
825 95 Enånger
Siw Ljus
Djupegatan 32 A
824 50 Hudiksvall

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

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

...................................................................
Lösningarna skall vara inlämnade senast
15 januari 2018 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

Mats Sandström, komminister
tfn 0650-55 00 08
Träffas säkrast månd.10-12 och
torsd. 17-18 i Enångers prästgård.
Bostad 0650-55 05 14
Zack Lindahl, komminister,
tfn 0650-76548

Vigda

Till vila

Madelene Elsie Hägglund &
Karl Robert Sjögren

Juli
11 Ann-Britt Viola Blomqvist
21 Edvin Lennart Lund
26 Dan Lennart Westling
29 Karl-Gustaf Hultman

83år
70år
81år
91år

Augusti
Döpta
Hampus Magnus Jörgen Edvardsson
Ernst Erik Collin Westman
Alf Vilgot Arne Grufberg
Isabell Ia-Li Borgan Sundin
John Axel Love Mähler
Max Erik Evert Nordén
Åke Emil Andersson
My Karin Berggren
Kalle Philip Zäta Englin Graveleij

4
6

Anna Margareta Roman
Rut Mariann Samuelsson

80år
86år

September
6 Tilly Kristina Merit Eriksson 67år
16 Emil Borg
101år
28 Ellen Viktoria Ohlson
91år

Kyrkomusiker
Mats Hylander
bostad 0650-317 71
Ingrid Svensson
tfn 0650-765 46
Andreas Holmberg
tfn 0727-35 20 20
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

Någon att tala med

Njutånger: Mikael Blomkvist
tfn 0650-705 22

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.

Enånger: Ola Borin
tfn 0650-55 05 56
Kyrkogårdsärenden
Ingela Fahlberg Kilarne
tfn 0650-765 49, mån-tisd kl 10-12
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 0650-704 65,
070-211 17 17

Ann-Kristin Källström (diakon)
0650-765 45
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Mats Sandström
0650-55 00 08

Zack Lindahl
0650-765 48

Pär Stenberg
0650-765 47

Kontakt för volontärprojektet
Sophia Pettersson
Tfn 070-30 30 217

Enångers kyrkokör utanför Brändö kyrka.

Körresa till Finland och Åland
Den 10-13 augusti var Enångers kyrkokör ute på vift.
En grupp inom kören och främst Hans Tjernström hade
arbetat fram resan. Färden gick först med färja till
Helsingfors där vi fick en fin dag för att besöka stadens
sevärdheter. På lördag åkte vi med bussen vidare förbi
Åbo och tog oss ut i den åländska skärgården som gränsar
mot Finland, via broar och mindre färjor. Så kom vi till
slut till Brändö, där vi övernattade. På söndagen deltog

vi i körsång i Brändö kyrka och fick ackompananjemang
av kyrkomusikern Kaj Sandholm. Vi blev väl mottagna
och fick uppskattande ord från kyrkobesökarna. Bussen
tog oss sedan till Mariehamn och färjan till Kapellskär.
Trötta men nöjda kom vi hem på Sena söndagskvällen,
fyllda av god gemenskap och nya erfarenheter.
Mats Sandström

Husförhörskampen
Härmed publiceras resultatet av höstens husförhörskamp!
Vinnare är Njutångers socken vars byalag fick 51,5 poäng
i snitt (eller 12,8 poäng per capita). Det byalag med flest
poäng i Njutångers socken var Njutångers Norra med
53 poäng.
På andra plats kom Enångers socken vars byalag fick
44,5 poäng i snitt (eller 8,9 poäng per capita), men jag
vill personligen berömma Enångersborna för god uppslutning och glad entusiasm! Det byalag med flest poäng
i Enångers socken var Tosätter med 47 poäng.
Tack till hembygdsföreningarna för gott samarbete,
men störst tack till er, kära församlingsbor, för er kunskapstörst och kämpaglöd! Det kommer finnas möjlighet
att ta revansch, så fortsätt läsa er katekes noggrant!

2017
Vinnare

E.u. pastor Lindahl
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Julens program
3:e december, 1:a advent
Kl 11 Njutångers kyrka. Högmässa.
Njutånger-Iggesunds kyrkokör.

25:e december, Juldagen
Kl 7 Njutångers kyrka.
Julotta Njutånger-Iggesunds kyrkokör.

Kyrkkaffe i S:t Olofsgården.
Försäljning av Fairtradevaror.

Kl 9 Nianfors kyrka. Julotta.
Sång av Marino Blomqvist.

Kl 11 Enångers kyrka. Adventsgudstjänst.
Enångers kyrkokör.

Kl 11 Edsbacka,Enånger. Julandakt.
Enångers kyrkokör.

Kyrkkaffe i församlingshemmet.
Försäljning av Fairtradevaror.
10:e december 2:a advent
Kl 11 Njutångers kyrka. Högmässa.

26:e december, Annandag Jul
Kl 7 Långvinds kapell. Julotta.
Enångers kyrkokör.

Kl 18 S:a Maria kapell. Sinnesrogudstjänst.

Kl 11 Lindegården. Gudstjänst.
Enångers kyrkokör. Kyrkkaffe.

13:e december
Kl 18 Njutångers kyrka. Luciahögtid.
Församlingens barnkörer. Ömsom.

31:a december, Nyårsafton
Kl 17 S:a Maria kapell. Nyårsbön.
Sång av Eva Briland.

16:e december
Kl 17 Enångers kyrka, Julkonsert. Maria Nyström,
Ylva Timan-Olofsson, Micke Olofsson.

6:e januari, Trettondag Jul
Kl 11 EFS-kyrkan, Njutånger. Gudstjänst.

17:e december, 3:e Advent
Kl 11 EFS-kyrkan, Njutånger. Gudstjänst.
Kl 17 Iggesunds kyrka, Julton.
Njutånger-Iggesunds kyrkokör.
24 december, 4:e Advent/Julafton
Kl 11 S:a Maria. Krubbvisning.
Kl 23 Iggesunds kyrka. Julnattsgudstjänst.
Sång av hemvändarna.
Kl 23 Enångers kyrka. Julnattsgudstjänst.
Enångers kyrkokör.

Kl 18 Enångers kyrka. Konsert.
Enångers kyrkokör.

• Julton •
Iggesunds kyrka
Söndag 17 december kl 17
Njutånger-Iggesunds kyrkokör
Stråkensemble, solister.
Mats Hylander. Andakt: Karin Karlstam.

Välkommen!

Välkommen till våra advents- och julgudstjänster!

