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”Våren är på bettet...” Läs om ljusets tid på sidan 2

INSIDAN
Ljusets tid

I skrivande stund så här i slutet av januari, så är solskenet skarpt och det
värmer genom fönsterrutan. Dagarnas längd växer alltmer och midvintern
är borta för den här gången. Nu är det förändring på gång. Vår jord är i ett
annat läge i förhållande till solen. Snart kommer de första vårtecknen. Visst
är det en rikedom att vi får vara med om årstidernas växlingar. Det skapar
en speciell rytm över året och förändring brukar för det mesta vara stimulerande.
Även om vi hälsar solens ljus med glädje, så vet vi att dess strålar inte
bara är grunden för allt liv utan att de också hotar livet. Vi har en tunn hinna runt jorden som skyddar oss från den del av strålningen som är farlig.
I den här tunna hinnan så finns också syret som vi andas, och vattnet som
sprids över jorden för att det ska växa. Som nog de flesta vet om, så har
vår jord blivit allt varmare de senaste åren och orsaken är att människan
har släppt ut så mycket partiklar och gaser i den här tunna hinnan. Man
kan likna det vid att ha på sig en tjock yllekofta på en varm sommardag. I
längden blir det rätt svettigt.
Nu kan vi inte bara ta bort alla dessa partiklar och stoft i den tunna hinnan, som man tar av en yllekofta. Vi får leva med detta och göra det bästa
av det och minska våra utsläpp ordentligt, för att ”yllekoftan” inte ska bli
tjockare.
Vi går nu in i Fastetiden. Fastan ska vara en tid då man ser på sitt liv och
tänker efter vad som inte är bra och vad man bör förändra. I det ligger också hur vi förhåller oss till skapelsen och vad vi gör med den. Det är stora
förändringar på gång med klimatet och det kan kännas att vi som enskilda
personer inte kan göra så mycket, men vi har alla del i det som händer och
du och jag kan göra skillnad på många sätt. Till exempel hur vi använder
oss av energin, eller vad vi handlar. Du har som enskild person betydelse
för klimatet på jorden. Ditt engagemang är viktigt.
Fastetiden leder också fram till Påsken och firandet av Jesu död och uppståndelse. Det som hände genom Jesus har betydelse för hela vår mänsklighet och för alla tider. Jesu frälsning som han vann, är för stor att riktigt
förstå, som enskilda personer, för Jesus vann frälsningen för dig, ja för
varje människa. Vi kan vända oss till honom och i tro ta emot frälsningen,
som befriar oss från synd och död och ger oss ett nytt liv.
Det är påskens glada budskap. Vi kan tänka på Jesu ord då han säjer:
”Jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha
livets ljus”.
Därför kan vi vandra genom våren och de allt längre dagarna får påminna oss om ljuset från Jesus, som ger frälsning och ett nytt liv.
Mats Sandström

Omslagsbilden är tagen i Nianforstrakten
Kyrkbladet
Tidning för alla som bor i
Enånger, Njutånger,
Iggesund och Nianfors.
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Grattis Nianfors!

Majsaberget ligger mycket nära badplatsen i Nianfors.

Ingen ”strålande” framtid
Det kom ett glädjande besked för
några veckor sedan, att det mineralbolag som hade tänkt provborra
efter uran i Nianfors, lägger ner sina
planer.
Det var för cirka 10 år sedan som
tankarna på att bryta uran i Nianfors
blev allvarliga. Motståndet mot detta
har varit stort, från kampgruppen i
Nianfors, från kommunens sida och
från många enskilda personer. Nu
anses det visst inte vara ekonomiskt
lönsamt att sätta igång en brytning
och intressenterna har insett att det
finns ett stort motstånd. Det aktuella
området med uran ligger vid Majsaberget ca 600 meter från själva
byn och vid sjön Stornien. Skulle

en brytning ske, får det förödande
konsekvenser för Nianforstrakten och
marken hela vägen ner till Njutångersfjärden, eftersom Nianån skulle
påverkas.
Allt vi gör med Guds skapelse påverkar den på något sätt, och konsekvenserna är olika. Men att frigöra
något av det mest giftiga i marken
blir till ett hot mot oss själva och annat som lever och växer. Vi må be för
och verka för att ingen uranbrytning
kommer att ske i Nianfors.
Text & foto Mats Sandström

En trotjänare går i
pension

Tack Jan Olof Ståhl för allt Du
gjort i vår församling. Redan som
14-åring, 1966, började du sommarjobba på kyrkogården i Iggesund
under ledning av Roland Krigh.
Du fick förtroende att fortsätta i
sju år, säkert längre om du kunnat men lumpen kom emellan och
sedan andra intressen och nya jobb.
Under åren i Iggesund hade du lärt
känna ”den store vaktmästaren” i
Njutånger, David Edström, och blev
av honom tydligen godkänd! 1975
utlystes tjänsten i Njutånger efter
att David slutat. Kyrkoherde Börje
Gustavsson uppmanade dig att söka
jobbet i Njutånger och så är vi på
gång…!
50 år av ditt liv har du ägnat och
gagnat vår församling med din enastående serviceförmåga, ditt engagemang och ditt stora hembygds- och
kyrkointresse! Tack JOS, hoppas vi
kan få del av din hembygds och kyrkogårdskunskap även i framtiden.
Egentligen med din begåvning och
dina egenskaper skulle du ha suttit
på typ kyrkokansliet i Uppsala men
du stannade här. Tack för det JOS!
I nästa nummer av Kyrkbladet
kommer ett längre reportage om Jan
Olof Ståhl men innan dess ska vi
avtacka honom i gudstjänsten den
26 mars kl. 11. 00 i Njutångers kyrka. Missa inte!
Text & foto Pär Stenberg
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Tack !

till Kjell Sigerud och alla som besökte Lingarögården i december och skänkte julklappar. Det var tredje gången vi fick ta emot julklappar från er.
Tack för alla goda tankar som resulterade i så många
klappar till de asylsökande barnen. Så glada barn och så
glada vuxna vi fick se. /Ann-Kristin Källström, diakon

Andreas Holmberg, inititivtagare till psalmmaratonet vid pianot i Iggesunds kyrka under första dagens eftermiddag. Antalet
sångare och musiker varierade under dygnet.

Psalmmaraton
i Njutånger/Iggesund
Att sjunga alla verser på 325 psalmer (den ekumeniska
delen i 1986 års psalmbok) tar sin tid. Andreas Holmberg
med erfarenhet från tidigare psalmmaraton visste om det
och visste också att det var nödvändigt med en liten paus
varje timme. Dessutom skedde förflyttning, från starten
i Iggesunds kyrka till Njutångers kyrka och avslutning i
EFS-kyrkan, allt under ett dygn 19-20 november.
Allt gick i lås. Folk kom och gick och deltog med glädje
i arrangemanget som ville uppmärksamma vår nuvarande
psalmboks 30 år. Avbytare vid orgel och piano var Roland
Lundkvist och Margareta Svedman. Även Enzo Grifone
från Hudiksvallsbygdens församling dök upp och ackompanjerade psalmsången under avslutningen i EFS-kyrkan.
– Jag arrangerar gärna ett nytt psalmmaraton, säger initiativtagaren Andreas. Det var roligt trots sömnbristen och
ansträngda stämband.

Ekumenisk bönevecka
Vid årets ekumeniska bönevecka firades en gudstjänst i
S:ta Maria under temat Försoning. Som ett tecken för det
som hindrar människan att ha en öppen kontakt med Gud
byggdes en mur. Murens stenar ändrades sedan till ett
kors som visar att vägen till Gud är öppnad
genom Jesus.

Julotta i Långvind
Tack!

Under julkampanjen ”Låt fler få fylla fem” blev insamlingsresultatet i vår församling 32925 kr.
Ett stort TACK till dig som var med och bidrog till den
höga summan. Pengarna kommer att hjälpa utsatta barn
och familjer med bland annat hälsovård, utbildning och
att kunna forma en trygg framtid.
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En gammal och fin tradition är att fira julotta i Långvinds
kapell på morgonen Annandag Jul. En del av medlemmarna i Enångers kyrkokör deltog och sjöng sånger som
hör till julen. Julottan är den enda gudstjänsten i kapellet
under vintern.
Nu får vi se fram emot sommarens gudstjänster och samlingar i Långvinds kapell.

Alices spalt
Mörker
Hallå, Alice Kristina Russ Stenberg
här! Vilket uppdrag! Rune Brolin
med sin väna röst sa: Alice, skriv
om ljuset. Husse med sitt sätt att
vara skrek: Alice nu är det dags att
komma ut ur mörker, trångsynthet,
depression och pessimism. Anamma
ljuset, skriv! Vadå hallå? Det har varit
mörkt, eländigt, svart och meningslöst en längre tid, det bara är så, kan
det få vara så eller måste jag hela
tiden låtsas att allt är ljust, glatt och
underbart? Husse kan lyssna ibland

och då kan han säga att livet ibland
kan upplevas som skit både som
hund och människa. Det kanske inte
blev som vi hade tänkt, det kanske
trasslade till sig både här och där, i
relationen, med ekonomin, på jobbet.
Själv har jag haft ett ”storlöp” nu,
men kom det någon trevlig taxkille?
Nä, jag är ju blandras, ingen vill ha
mig, icke godkänd! Vet ju att jag har
bra gener från min taxfar och min
Jack Russel mor men det är inget
som imponerar på kennelklubben.
Ratad! Det är inte bara hundar som
blir ratade på grund av sitt ursprung.
Det händer mycket nu, Trumpvarning!

Ljus
Att leva i mörker är tungt, förnedrande, isolerande. Men det finns
ljus i mörkret! Det gäller att våga se
det och öppna sig för det, låta sig
omfamnas av det. Det är Guds gåva
till oss. Själv har jag lite ljusterapi i

soffan när solen skiner in, även på
yttertrappan tidiga förmiddagar. Även
om dagarna nu blir längre och längre
och solen starkare och starkare ser
det ganska mörkt ut i världen. Men
ljuset finns här! Vi får inte ha fokus
bara på mörkret, vi måste också
kunna se och ta in ljuset. För ljuset
lyser i mörkret och mörkret har inte
övervunnit det (Joh.1:5). Därför blir
jag glad när jag träffar Moltas, även
om han är kastrerad och glad när jag
träffar Sture, även om han inte är
min typ. Glad när jag ser en kyrkobyggnad, även om jag själv inte får
gå in, för jag vet att ni människor
hämtar ljus och kraft därinne, något
som ni sedan har fått i uppdrag att
bära ut i en mörk värld.
Alice Kristina Russ Stenberg

Luthers eftermäle efter 500 år
- tänk om!
Skådespelaren Per Ragnar besökte Enångers kyrka 19
februari. Inför ett 40-tal åhörare berättade han om och
även gestaltade reformatorn Martin Luther.

Klosterlivet som Luther upplevde under 19 år gav honom insikter om att där undviks vanliga människors problem. Den påvliga avlatshandeln fick honom att reagera
och de berömda teserna spikades upp 1517. Efter det blev
han förföljd. Han bröt med klosterlivet och påven, gifte
sig och fick sex barn och fortsatte att predika. Att gripa
nuet i vardagen var enligt Martin Luther att gå in i kallelsen. I predikningarna brukade han påminna om att inte gå
ensam, att undervisa ungdomen och att se till sin nästa.
Vi åhörare fick inte bara en inblick i Martin Luthers liv,
teologi och äktenskap utan fick även med oss direkt från
Luthers ord en hälsning: Dansa, skämta, sjung, musicera!
Således en motsats till den vanliga tungsinta formuleringen om ”att bära Luther på sina axlar”.
Föreställningen har getts i 400 olika kyrkor under
många år. Per Ragnars texter varvades med orgelmusik
som skrivits för föreställningen och framfördes av organisten Patrik Sandin.
Text Laila Brolin
Foto Rune Brolin
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EFS NJUTÅNGER

VÅREN 2017

LOKAL ATT HYRA
Det går även bra att hyra lokalen för
t ex sammanträden, dopkaffe etc.
Det finns tillgång till kök med diskmaskin och lokalen är barnvänlig.
Pris 400 kr. Kontakta Katarina.
KONTAKT
Ordförande: Roland Lundqvist
070-631 85 29
roland.lundqvist@carnot.se

KASSÖR OCH ANSVARIG FÖR
BARNVERKSAMHETEN
Katarina Pettersson 076-115 94 50
katarina.njut@yahoo.se
EFS-föreningen är även tacksam
för din gåva
Bankgiro 431-1320
Swish 123 634 64 98
EFS-kyrkan
Njutångersvägen 30
825 92 Njutånger

VECKOPROGRAM
Måndagar
Ojämn vecka:
11.00 Symöte
19.30 Bön
Jämn vecka:
11.00 kaffe med program
Onsdagar 11.00-14.00 Stickoch sygrupp: ”Hjälp till andra”
Margit Edström
18.00-20.00 Onsdagsklangen Kör
för alla! Margareta Svedman
Fredagar 13.30-14.30 Barnkören 7-10 år
Andreas Holmberg
Katarina Pettersson
En söndag i månaden är Njutångers församlings huvudgudstjänst
förlagd till EFS-kyrkan

GUDSTJÄNSTER VÅREN
2017
Sön 12 feb 11.00 Gudstjänst
Mån 20 feb 11-kaffe Monica,
Stig Bergerstål m fl

Lör 25 feb 15.00 Hans Lindholm
Bibelsamtal
18.00 Gudstjänst

Lör 25 feb 15.00 Hans Lindholm
Bibelsamtal
18.00 Gudstjänst

Mån 6 mar 11-kaffe, David från
Jordanien

Ons 8 mar 19.00 Musikcafé Onsdagsklangen med hemlig gäst
KGB

Sön 12 mar 11.00 Gudstjänst
Sön 19 mar 17.00 Bibelstudium
Mån 20 mar 11-kaffe Onsdagsklangen

Sön 26 mar 18.00 Musikcafé
Barnkören

Lör 1 apr Bibelsällskapet inspirerar
Sön 2 apr 11.00 Gudstjänst
Mån 3 apr 11-kaffe Laila Brolin
Sön 14 maj 11.00 Gudstjänst
Mån 15 maj 11-kaffe Maj-Britt,
Karin och Bernt från Delsbo
sjunger och spelar.
VARMT VÄLKOMMEN
till alla våra samlingar!

Auktion för mission gav
ljus i novembermörkret

Fest och glädje när EFS höll sin sedvanlliga auktion i
november. Flitiga händer hade varit igång under året, och
många såg fram emot kvällen i november, när vi fick mötas
och se resultatet av arbetet i syföreningen och stickgruppen. Många andra glada givare bidrog även med gåvor av
allehanda slag.
Petters Börje svingade klubban efter en proffsigt framförd auktonsvisa. Han var imponerad av entusiasmen hos
den inropande församlingen.
Många alster auktionerades ut bl.a. 20 numrerade alster
med extrafina vinster. Kvällen inbringade ca 20000 kronor
som verkligen kommer väl till hands där behoven finns.
Må vår Herre ge oss fortsatt glädje, kärlek och inspiration
till att fortsätta detta viktiga arbete även i framtiden.
Tack alla ni som gav bidrag i vilken form det vara må!
Petters Börje - ett proffs i aktion...
6

Tack fö r at t d u k o m !

Efs/gm Margareta Svedman

Carin Myrgren belönad
för sitt arbete bland
flyktingarna vid
Njutångersgården
I förra numret av Kyrkbladet berättade vi att Carin Myrgren i Kyrkbyn, Njutånger, fått Hembygdsföreningens
stipendium för sitt engagemang med ortens flyktingar. Vi
lovade då att presentera Carins arbete lite närmare.
2014 anlände en flykting, Abu från Eritrea. Det blev
starten för Carins engagemang för flyktingarna. Abu
var en ung man som var ute på en promenad och råkade
passerade Carins balkong där hon vistades just då. Han
stannade och tog själv kontakt. Carin och hennes make
Stig bjöd på 1:a adventkaffe. Det var början till en lång
vänskap mellan familjen Myrgren och Abu.

Nu har Abu flyttat till Stockholm. Men många asylsökande finns kvar. För närvarande bor över 100 personer
i Njutångersgården. Det sker mer eller mindre kontinuerligt stora omflyttningar. En del flyktingboenden i landskapet har stängt och de som bott där måste flytta till andra
boenden, ett av dem är Njutångersgården.
Men Carins engagemang är stabilt. Hon har blivit en
fast punkt för de många vilsna människor som tvingats fly
från sina hem och med uppenbar fara för sina liv har tagit
sig till en plats i en del av världen som de aldrig hört talas
om. Dessutom är det vinter här, många flyktingar har
aldrig hört talas om den årstiden.

Carin Myrgren

Människor som är på flykt mår dåligt. Carin har
många exempel på den förtvivlan och det missmod som
finns och som tar sig olika uttryck. I början av februari
kom 20 nya irakiska flyktingar till Njutånger. Bland dem
fanns en gravid kvinna. Ett par kvällar senare blev Carin
uppringd och man bad att hon skulle skaffa en taxi eftersom det var dags att föda. Hon åkte med i taxin och en
kvart efter att de kommit fram till BB i Hudiksvall föddes
ett litet barn. Det är bara ett exempel på vilket värde det
ligger i att ha någon att ropa på när det krisar.
Carin har också stått för insamlingar av kläder,
leksaker och annat som saknas hos de människor som
tvingats lämna sitt hem och sitt land.
En sak som har internationell spridning är fotboll.
Nästan alla (mest manliga) flyktingar vet vad fotboll är
och har också spelat. Fotboll förenar. 2015 gjorde Carin
och Stig det möjligt för flyktingar att kunna spela fotboll
genom att ordna lämplig plats och utrustning.

Text & foto bilden upptill: Rune Brolin
Nedre bilden privat

Stig och Carin Myrgren tillsammans med Semere från Eritrea.
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Rapport från kyrkorådet

”Jag är stolt..”

	
  

Jag har ofta skrivit något om de
förtroendevaldas roll och uppdrag.
Att vara invald i en styrelse för en
förening är stort. Ett förtroende man
fått av andra människor som har förhoppningar om att det händer något i
föreningen.
Att vara invald i ”styrelsen” för en
församling, som kallas kyrkoråd, vill
jag påstå är mycket större och jag är
stolt över att få vara med.
Det är en betydligt större sammanslutning, i vårt fall på drygt 4200
medlemmar, en mycket större ekonomi, fler anställda, ett flertal byggnader och under mycket längre tid
(4 år). Sist men inte minst är det ett
mycket större sammanhang - Svenska kyrkan är en viktig aktör i det
svenska samhället och med ett brett
internationellt arbete. Jag är stolt!

Stolt över vår församlings bidrag
i detta större sammanhang, vi har
stor bredd på aktiviteter för olika
målgrupper. Tanken är att det ska
finnas något för alla och envar, vi är
även öppna för förslag på ytterligare
mötesplatser. Som förtroendevalda
är vi medarbetare i detta gudomliga
uppdrag som handlar om att bära
Guds ärende vidare på den plats där
du just nu finns.
Det är tack vare alla er medlemmar
detta är möjligt. På olika sätt bidrar
vi till det arbete som genomförs,
ekonomiskt genom kyrkoavgiften,
deltar i någon verksamhet och genom
era förböner.
På flera håll i vårt land har församlingar problem av olika karaktär, ett
av de vanligaste är att medlemmar
väljer att gå ur församlingen. Detta sker även hos oss, men mycket
marginellt.
Jag är stolt över vår församlings
ekonomi, personal och den breda
verksamheten. Och detta är tack vare
den trofasthet och förtroende som
ni visar för Enånger – Njutångers
församling.
Vi har utmaningar som kommer att
kräva fantasi, ödmjukhet, mod och
förstånd. I höst är det kyrkoval och
då har du möjlighet att vara med och
påverka. Det är min förhoppning
att vi är många som tar vara på den
rättigheten.
Kyrkorådets ordförande
Kjell Kroon

MILJÖRUTAN
Miljögruppens arbete med att få
församlingen miljöcertifierad går
vidare. Vi arbetar för närvarande med
miljömålen i församlingens verksamhet och när det gäller förvaltning
av egendomen. På kyrkans hemsida
finns utlagt församlingens vision och
policy, när det gäller miljöarbetet.

Vid församlingsexpeditionen i Iggesund finns nu en miljöbod, för
källsortering och för att samla återvinningsmaterial.

En tanke…

Vår bygd har visserligen blivit
åderlåten men vi har lite grand
kvar så varför gå över ån efter
vatten? Vi måste gynna våra egna
matbutiker, vår egen bagare,
blomsteraffären, frisörerna, våra
restauranger, vår optiker etc.
När vi satsar på det lokala utvecklas orten, vi spar bensin
och på vår miljö.
Många bäckar små….
Ann-Kristin Källström

Så kopplar en engagerad kyrkorådsordförande av...
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Vårkrysset

HAN I
KORTALEJONGROPEN
RE ÄN
ALLRA NERLAGD ROMAN
SIST
AVISA

Rätt lösning nr 1

HAR
FOTFÄSTE

TOG
HEM
SPELET

DUNSTERKULÖR

STAT
MED
HERCEGOVINA

PRYDA
FÅR SINA UTBROTT

MYRGRÄS
GRODDAR

STYVNACKADE
HARMONI
HAGEN
PÅ SCEN

MYCKET
LÅNGSAMT

KAN
BOLLEN
GÅ I

ÄR RÖDMARKERAD I
ALMANACKAN

LADE
KANSKE
LESS

ÄR MAN
ALLTID
DÅRFINKAR
BÖN
PROFANT

BOK

VIKTIG
PJÄS

F61

LYSSNAS
TILL I
APRIL

FEJS

HASTA
LUKTAR
GOTT

TORKHUS

DIFFUS

VISA

HALLON
L
Ö
G
N

DEN
SLÅS
MED
RYMMER PLAN
TVÅL I
REBUS

PSALMEN
”Och allt aaa aaa aaa aaaaaa
i dagar vintergrå
skall löst av himmelsljuset
mot blom och mognad gå.
Vi glädes åt varandra
åt sol och sommartid,
att på Guds jord få vandra
och äga himlens frid. ”

RIKTNING
INOM
ISLAM
KVAR
AV HERRGÅRD
DEL AV
JÖSSE
ARBETSORGANISATION
MYCKET
OTÄCKT

Vi tackar alla flitiga korsordslösare och har härmed nöjet att
presentera Vinterkryssvinnarna
2017:

Gunnar Andersson
Vinkelgränd 4 B
826 37 Söderhamn
Birgitta Peräinen
Centralgatan 11 A
825 30 Iggesund
Boel Sjögren
Högåsvägen 15
825 93 Njutånger

MAJORITETSÄGARE
I COOP
DUMPADE

GÖR
BIT TILL
FÅGEL
NATTVARDSKÄRL

STORMFÅGLAR
KÖNET
KUNDE
SVENSKA
ORD

TVÅ
BRITTISKA
DRAG

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

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

SEDAN SIST
Präster
Pär Stenberg, kyrkoherde
tfn 0650-765 47

November
1 Erik Börje Hjalmar Viberg
9 Ernst Gunnar Nyman
11 Rut Elsy Roupé
20 Birgitta Alida West
20 Anna Kristina Gren
23 Ingrid Margarete Klara
Blomkvist
30 Gustaf Wainer Kihlström

Döpta

Per Isac Norling

Carolin Tyra Berglöf

Harry Arne Gösta Karlsson Mård
Lydia Linnéa Tjernlund

Hilma Ally Englund Fröjd

Till vila
Oktober
5 Eva Kerstin Margareta Sättlin
6 Ingrid Ann-Margret Gadestedt
7 Margit Ingegerd Stål
8 Lilly Birgitta Berglund
19 Lars Kristian Lie
26 Gunnar Daniel Norling
26 Majvor Linnéa From

57 år
87 år
87 år
83 år
88 år
88 år
85 år

December
3 Margit Agneta Kristina Jonsson
7 Paul Allan Pålsson
7 Siv Gunborg Borin
14 Hans Tore Blomqvist
20 Rolf Lennart Arousell
26 John Åke Lindberg
27 Laila Solveig Johansson

87 år
65 år
89 år
89 år
85 år
83 år
90 år
71 år
80 år
88 år
77 år
70 år
62 år
79 år

Gåvor har lämnats
Vid Erik Munters dop till Barn och Ungdomsverksamheten.
Till Diakonin från Sigurd Lindblom.

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.

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 0650-765 48
Kyrkomusiker
Mats Hylander
bostad 0650-317 71
Ingrid Svensson
tfn 0650-765 46
Andreas Holmberg
tfn 0650-765 40
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
Begravnings och kyrkogårdsfrågor
Måndag-tisdag kl 10-12
tfn 0650-765 49
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

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

Kyrkorådsordförande:
Kjell Kroon, tfn 0650-70465,
070-211 17 17

Maträtten - vårens fastekampanj
MATRÄTTEN FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT
Från och med Fastlagssöndagen och fram till Palmsöndagen har Svenska kyrkan sin Fastekampanj, för att
samla in pengar till kyrkans internationella arbete.
Kampanjen har som tema MATRÄTTEN och det
handlar om att människor ska kunna äta sig mätta.
795 miljoner människor kan idag inte äta tillräckligt
mycket och inte tillräckligt näringsrikt. Barn skadas
både i sin fysiska och psykiska utveckling vid mat- och
näringsbrist.
Idag produceras tillräckligt med mat för att alla ska
kunna äta sig mätta. Men det krävs en omfördelning
av resurser. Svenska kyrkan stödjer arbetet att ge
människor möjligheter att odla sin egen mat, att ge
utbildning i hur man bäst brukar jorden, hur man bäst
förvaltar de pengar som man kan låna. I år lyfter man
fram det man kallar:

”Ko-kalvprojektet ”
1. En familj får en dräktig kviga genom
kyrkan.
2. Familjen får utbildning i hållbart jord
bruk och koskötsel.
3. Om kvinnan får utbildning kan det
stärka hennes ställning i samhället.
4. Kon ger mjölk som familjen kan dricka
och sälja
5. Inkomsten gör att barnen kan gå i sko
lan.
6. Kon får kalvar, som kan säljas, eller
skänkas till andra familjer.
7. Familjen kan genom sin inkomst bygga
hus, köpa fler djur och utsäde, satsa på
vattenrening. köpa fler djur och utsäde,
satsa på vattenrening.

Påminnelse

Onsdagsklangen och KGB (Karl-Gunnar Karlsson
och Ingvar Bergqvist) Musikcafé 8 mars 19.00 Efs
Njutånger. Missa inte detta tillfälle när du får lyssna till
sång och musik och gärna sjunga med själv. Fika med
bröd som vi bakat. Behållningen går till Onsdagsklangen, som kommer att göra en körresa till Hållandsgården
i Jämtland 4-6 maj.
Eftersom jag brinner för både kören och Hålland, så
blev målet för vår resa ett enkelt val. Lotteri blir det
också under kvällen. Välkommen!
Efs/Margareta Svedman

Du kan genom att ge en gåva under Fastekampanjen, hjälpa
människor till en trygg försörjning genom deras eget arbete.
Kom gärna till våra samlingar under Fastan, musikcafé i
Iggesund 15 mars och fastekonsert i Enånger den 26 mars.

SÅ HÄR KAN DU STÖDJA MATRÄTTEN FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT
Genom att SMS:a ENÅNGER till 72905
och ge 50 kr.
Ge en gåva via plusgiro 90 01 22-3 eller
bankgiro 900-1223
Swisha valfritt belopp till 9001223

MUSIKCAFÉ
I IGGESUNDS FÖRSAMLINGSGÅRD
ONSDAG 15 MARS KL 19
Musikgänget ”5 över 12” spelar.
Servering, allsång, lotterier, försäljning av bröd,
blomskott m.m.
(Bidra gärna med något till försäljningen. Lämna
till Iggesunds pastorsexpedition eller vid musikcaféet).
Till förmån för Svenska kyrkans fastekampanj

Maträtten

FASTEKONSERT
I ENÅNGERS KYRKA
SÖNDAG 26 MARS KL 17
Medverkande:
Per Engman, Enångers kyrkokör, 5 över 12
Presentatör: Hans Tjernström
Insamling till Svenska kyrkans fastekampanj

Maträtten

Bibelutdelning i Njutånger

Söndag den 19 mars kl 11:00 firar vi som vanligt högmässa
i Njutångers kyrka. Alla barn som går i klass 2 är då varmt
välkomna till kyrkan för att ta emot en egen Barnens Bibel.
Efteråt leker vi och fikar tillsammans vid S:t Olofsgården.
Vid ev frågor ring Katarina Sölveskog 0650-76544
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Välkommen till
Påskens gudstjänster
Påsken är kyrkans stora högtid.Kom och var med under
påskens gudstjänster, då vi får vandra med Jesus allt ifrån
Palmsöndagen, skärtorsdagskvällen, genom lidande, döden
och fram till uppståndelsens glädje.
Palmsöndag 9 april kl 11 Njutångers kyrka
Högmässa
Onsdag 12 april kl 18 S:ta Maria, Iggesund
Påskvandring
Skärtorsdag 13 april kl 19 Njutångers kyrka
Mässa med altarets avklädande
Musikmedverkan
Långfredag 14 april kl 11 Njutångers kyrka
Långfredagsgudstjänst
Långfredag 14 april kl 15 Enångers kyrka
Korsvägsandakt
Enångers kyrkokör
Påskdagen 15 april kl 11 Njutångers kyrka
Påskdagsmässa
Njutånger-Iggesunds kyrkokör
Annandag påsk 16 april kl 17 S:ta Maria, Iggesund
Emmausmässa

