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Sedan finns det också en annan röst som ständigt talar till
var och en av oss med ett unikt
och kärleksfullt budskap. Det är
Guds röst och den kan lätt drunkna i oljudet från allt det andra.
Inte för att den är svag eller
otydlig utan för att den ligger på
en frekvens som kräver vårt eget
godkännande - vårt ja- för att
kunna uppfattas. Sinnet är som
en radio som kan ställas in för
att ta emot olika kanaler, och vi
har förmågan att bestämma vilken kanal vi vill ratta in. I din
bil kanske det finns möjlighet att
programmera olika radiokanaler till olika sifferknappar. Och
ibland kan vi glömma att möjligheten faktiskt finns att själva
bestämma vilka kanaler vi vill
prioritera på vår radio.

utmärkt under min frånvaro.
Och nu kan jag mer medvetet
välja när jag vill eller inte vill
använda den kanalen.
Fastan kan få vara en tid då vi,
var och en, ser över vårt inre radiolyssnande. En möjlighet att
välja bort, inte bara vad du stoppar i munnen utan också vad du
väljer att stoppa i dig på andra
sätt. Fastan är som en vänlig
men bestämd mamma som tar
fjärrkontrollen, stänger av TV:n
och beordrar dig att gå ut och
leka och få lite frisk luft istället!
Ett tillfälle att göra en inventering, att ta tillfället i akt och se
över vad du mer eller mindre
medvetet har valt att stoppa i
dig. Du kanske behöver välja
bort vissa kanaler, eller välja att
slå av radion helt för en tid, så
att du kan få klarhet i vad du
egentligen vill lyssna på.

Vi behöver inte fasta själva. Vi
kan berätta för en vän vad vi
väljer bort, kanske kommer vi
överens om hur vi vill fasta tillsammans. Och så kan vi berätta
för Gud hur vi vill lägga upp vår
Själv märkte jag förra vintern fasta, vad vår intention är och
att Facebook hade blivit en så- vad vi hoppas att vi ska vinna
dan radiokanal som jag lyssna- på det.
de på omedvetet. Det var som
om mina händer hade ett eget liv Fastan är en tid på kyrkoåret
och plockade fram mobilen så som bjuder in oss till att sakta in
fort jag hade en stund över. Utan och lägga bort distraktionerna.
att medvetet välja det så tog jag Den vill hjälpa oss att bli bättre
in en massa budskap som jag på att ta hand om oss själva och
egentligen inte ville ta del av. Jag varandra. Den finns till för att
mådde inte bra av det och valde ge Guds röst möjlighet att bryta
att ta ledigt från den kanalen på igenom det inre bruset igen.
obestämd tid. Vad skönt det var!
Nu har jag återvänt, och Face- Med önskan om en välgörande
book tycks ha klarat sig alldeles fastetid/
Simon Renöfält,
präst i Enånger-Njutångers församling
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Omslagsfoto: Katarina Sölveskog

Alpha- en grundkurs i kristen tro
Tisdagar 18:30
Iggesunds församlingsgård

Har du funderingar om kristen tro?
Kom och delta i en samtalsgrupp
där alla frågor är välkomna. Vi äter
en enklare måltid tillsammans, umgås och samtalar om kristen tro.
Enånger-Njutångers församling inbjuder till Alpha, en grundkurs i
kristen tro.
Vi inleder med soppa kl.18:30 och
avslutar gemenskapen kl. 21:00.
Vi startar tisdag den 11 februari
2020 och slutar i april.
I mars blir det en fördjupningshelg.
Om du har frågor, kontakta:
Kyrkoherde Mia-Marie Stigsdotter
Kjellgren:
0650-765 47, sms: 072-728 67 00
mia-marie.kjellgren@svenskakyrkan.se
Anmälan gör du till pastorsexpedition
Tel 0650-76540

Välkommen!

Afternoon Tea för Kvinnor!

OBS
Ny lokal för morgonbönen.

Iggesunds församlingsgård
Vi dricker Te, umgås & samtalar om allt
mellan himmel & jord.
En torsdag i månaden
Datum under våren 30/1, 27/2, 26/3, 23/4, 28/5
Tid: 15.00

Från och med onsdag 29 januari är
morgonbönen flyttad till Iggesunds
kyrka, intill pastorsexpeditionen.
Vi ses varje onsdag kl 9:00
Välkommen!

Varmt Välkommen!

Från och med 2020 kommer kyrkbladet
att ges ut fem gånger per år.
Nästa nummer kommer ut strax innan
påsk.
Mvh Redaktionen.

Du behövs!

Diakonigruppen besöker varje månad
församlingsbor som fyller 80 och uppåt.
Vi söker dig som vill ge någon timme
av din tid varje månad för att hjälpa till
med detta.
Kontakta exp. om du är intresserad.
0650-76540
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FASTETIDENS MÖJLIGHETER

När jag skriver detta är det Tret- att göra). Det är också något
tondedag Jul. Och julen varar annat än t ex muslimska ramaväl till påska?
dan. Jesus förutsätter att hans
lärjungar fastar då och då som
Nej, det är inte sant, för däre- en andlig övning eller hjälp till
mellan kommer fastan!
koncentration i bönen, men han
ger inga detaljregler.
Kyrkans år har ju tre riktigt
megastora fester: jul, påsk och Så även om påskfastan är 40 dapingst. Vare sig vi firar dem som gar till minne av hur Jesus fastasig bör eller inte. De handlar ju de 40 dagar i öknen, behöver vi
om det största av allt: att Gud inte avstå från fast föda så länge.
blivit människa genom Jesus Inte heller finns några regler om
Kristus, att han dött och upp- att fasta på dagen och äta efter
stått för att rädda oss från synd mörkrets inbrott eller vid vissa
och undergång, och att han sänt bestämda klockslag.
oss sin heliga Ande för att leda
oss rätt, d v s hem.
Nej, fastetiden i kristen tradition ska mera ses som ett tillfälle
Och var och en av dessa storhel- att öva sig i frihet - att utmana
ger har en beredelsetid: Julfas- några bekväma men inte helt
tan, Påskfastan och Pingstfastan. nödvändiga vanor som vi själva tycker har fått för stor plats
Pingstfastan är kortast, bara nio i våra liv. För att kunna vara dedagar lång (den s k "pingstno- sto mer generösa mot andra på
venan") och den börjar Kristi olika sätt.
Himmelsfärdsdag.
Att avstå från det som är direkt
Julfastan är det vi kallar "ad- dåligt bör vi ju alltid försöka
ventstiden" och är alltså 3-4 göra, men här kan det alltså
veckor lång, ett tjugotal faste- handla om saker som i sig själva
dagar allt som allt (söndagarna är goda men börjat ta för stor
räknas inte). Även om vi nuför- plats hos just oss. Var och en får
tiden brukar göra allt annat än själv försöka bedöma vad som
fasta då!
kan behöva ”beskäras” eller helt
undvaras. Och var vi därmed
Men Påskfastan, den som oftast skulle kunna få mer ”växtplats”
kallas just "fastan" och fortfa- till glädje för både medmänskor,
rande betraktas som något slags djur och miljö. Kanske tid att be
fastetid, den är hela 40 faste- och lyssna in Guds ord?
dagar lång. Och läggs de alltid
fastefria söndagarna till blir den Ytterst är fastetiden en påminberedelsetiden sex och en halv nelse om Jesus, vår Frälsare,
vecka: från Askonsdag (dagen som enligt Bibeln ”avstod från
efter Fettisdag) t o m Påsklör- allt när han blev som en av oss”.
dag. En åttondel av året ungefär! Han som ”var rik, men blev fattig för vår skull, för att vi genom
Man kan säga att fastan i kris- hans fattigdom skulle bli rika.”
ten tradition är något mer än Inget vi gör kan jämföras med
att i hälsosyfte dra ner på maten hans kärleksbevis. Den är den
(även om den även har med mat yttersta grunden och motive4

ringen för både kyrkans fasta
och fester.
För fastan i kyrkans år mynnar
ju ut i fest! Liksom den föregås
av Fastlagen och Fettisdagen,
”Nordens karneval”!
Dels är ju varje söndag en liten
påskdag då fest får bryta fasta
(för att Jesus uppstod ur sin grav
på en söndag).
Dels infaller Jungfru Marie Bebådelsedag (”Vårfrudagen” eller ”Våffeldagen”) mitt i fastan.
Den är julens startpunkt nio
månader – en graviditetslängd
– före julafton. Fastetidens lila
färg byts då för en dag ut mot
Kristusfesternas vita.
Dels slutar ju hela den stora
fastetiden med kristendomens
allra största fest: Påsken. Som
Edward Blom säger: ”När man
festar så festar man och då festar man rejält!” Det betyder inte
att vi ska återuppta några dåliga
vanor, bara att även festglädjen,
inklusive mat och dryck, har sin
plats i livet och kyrkan. Det får
gärna bli en god vana att fira
påsk (och pingst) både i kyrkan
och hemma. Likaväl som jul!
Och varje högmässa firar vi i
nattvarden Jesu död och uppståndelse, påskens mysterier. Till
dess han kommer tillbaka för att
döma levande och döda. Inledningen på en högmässa blir liksom en ”minifasta” som bereder
oss inför nattvarden, ”Herrens
måltid”, på slutet. Och nattvarden bereder oss, när vi tar Jesus
på orden, för ”den stora nattvarden i himmelen”. Du är så
välkommen!
Text: Andreas Holmberg

För alla människors rätt att leva i frihet från våld.
FASTEAKTIONEN 2020

stereotypa könsroller har på
samhället och ville göra något
åt det. Han växte upp med en
stark mamma som arbetade för
mänskliga rättigheter och när
han började studera teologi upptäckte han en motsägelse mellan
sin mammas kamp och det liv
hon levde och det han fick lära
sig genom teologin.
-Jag insåg att män behövde någon som skildrade dem och
maskuliniteten. Och det var då
jag verkligen fastnade.

Larry Madrigal är en av eldsjälarna bakom Centro Bartolomé
de las Casas i El Salvador, ett
center som arbetar för att fler,
inte minst män, ska inkluderas i
arbetet för att minska det utbredda våldet i delar av Centralamerika. Act Svenska kyrkans fasteaktion handlar om att vi alla har
rätt att leva i en trygg och säker
miljö fri från våld. Tillsammans
med våra partner världen över
står Act Svenska kyrkan på modets sida när människor utsätts
för våld, förföljelse och förtryck.
Larry Madrigal bor i El Salvador, ett land som tillsammans
med Guatemala och Honduras tillhör några av världens
mest våldsamma länder. Våldet
drabbar framförallt unga män,
men även kvinnor och barn.
Könsbaserat våld är vanligt i
regionen och varje år mördas
hundratals flickor och kvinnor,
oftast av makar, exmakar eller
pojkvänner.
Larry blev tidigt medveten om
den negativa inverkan som den
utbredda machokulturen och

Männen är en del av problemet
och kan därför vara en del av
lösningen
En viktig aspekt för att uppnå
genusrättvisa och minska våldet
är att inkludera fler, inte minst
männen, i arbetet.
- Män är en del av problemet
och kan därför vara en del av
lösningen, säger Larry.
Många män, både unga och
vuxna, har utbildats i frågor
som rör jämställdhet och genusrättvisa, men också inom frågor som rör mäns självkänsla
och förebyggandet av våld mot
kvinnor. Stort fokus ligger på
att synliggöra den machokultur
som genomsyrar regionen och
som är en stor källa till våld.
Bland annat genom utbildningar
och samtalsgrupper där det skapas utrymme för reflektion och
där stereotypa könsroller lyfts,
vänds och vrids på för att visa
på dess negativa inverkan.

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

STÅ PÅ MODETS SIDA

och stora inkomstklyftor till
det utbredda våldet. Act Svenska kyrkan verkar sedan många
år i regionen, och tillsammans
med kyrkor och organisationer
som Centro Bartolomé de las
Casas, sker ett envetet arbete för
att människor ska kunna leva i
trygghet, värdighet och rättvisa
i Centralamerika. Genusrättvisa och jämställdhet är viktiga
nycklar för att nå dit. Arbetet
sker utifrån ett brett perspektiv
som inkluderar kvinnor, män,
ungdomar och barn.
Positiva resultat
Larry menar att det finns väldigt
mycket kvar att göra, men han
ser en förvandling hos många av
dem han möter.
- Till en början anser många
män att genusrättvisa inte har
med dem och deras liv att göra,
inte ens med kvinnorna i deras
närmaste närhet. Men allteftersom inser de flesta att det är dem
själva som spelar huvudrollen,
och många väljer att ta en aktiv
roll för att stötta kvinnorna i sin
närmaste omgivning.
Och han möter också många
kvinnor som tagit kontroll över
sina liv genom att börja fatta
egna beslut.
- När en kvinna börjar fatta sina
egna beslut blir hon en mäktig
kvinna. Hon blir en kvinna som
är stolt över sin kultur, sitt liv
och sin familj. Det finns ingenting som gör mig mer passionerad.

Genusrättvisa och jämställdhet
viktiga nycklar
Förutom den rådande machok- Läs mer om församlingens
ulturen bidrar extrem fattig- fasteinsamling på sista sidan
dom, organiserad brottsligheten
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Tack men inte adjö till Stig i Nianfors

Med ålderns rätt drar sig Stig
Norin nu tillbaka från sina återstående uppgifter som kyrkvaktmästare och församlingens
”allt i allo” i Nianfors. Han och
Kerstin bor dock kvar mitt i byn,
helt nära kyrkan från 1797, och
har överblick över det mesta. En
solig och faktiskt ganska frostvit
Trettondag Jul besöker jag dem
i hemmet.
Egentligen är det Kerstin som är
nianforsare från första början.
Stig kommer från grannsocknen
Undersvik, byn Tomterna, och
gick verkstadsskola i Ljusdal 4
år innan han gjorde lumpen på
Sundsvalls luftvärnsregemente
(Lv5) och träffade Kerstin samma år.
Så blev det Stockholm för dem
båda i nästan två decennier, innan de 1982 bosatte sig i Nianfors i Kerstins föräldrahem. Då
sjöng Nianfors församling på
sista versen. Den slogs ihop med
6

området.
Just sommartid, berättar Stig,
stannar människor på genomresa dessutom gärna till en
stund i Nianfors. Från hans och
Kerstins centralt belägna hus
(”nästan prästgårdsläge” skojar
jag) har man bra överblick och
ser både vilka som passerar och
vilka som stannar till. Stig har
många gånger ”ryckt ut” som
guide när människor velat ta en
titt på kyrkan, och det kan nog
hända att han ställer upp som
guide framöver också i mån av
tid och ork.
”Du är ju en sevärdhet själv”,
fortsätter jag, inte bara på skoj.
Silvermuseet i Arjeplog behövde sin lappmarksdoktor Einar
Wallquist för att vara riktigt intakt, och utan träsnidaren Eva
Spångberg blev hennes Björkelund i Sävsjö inte riktigt samma sak. Nianfors hoppas vi får
Njutånger 1985 och hade inte ha kvar Stig och Kerstin länge
längre någon egen präst (sista än, och med en önskan om Guds
prästen var komminister Wester- välsignelse tackar jag för kaffet
berg). Men kyrkan var ju kvar och kör hem längs den vackra
med förrättningar och en del Nianån.
andra gudstjänster. På den här
Text och foto: Andreas Holmberg
tiden var det Britta Bodin som
var kyrkvaktmästare i Nianfors.
Stig hade eget företag och sålde korgar, mattor, gardiner och
möbler. Men så småningom
började han arbeta åt Njutångers församling som det hette då
(2006 gick församlingen ihop
med Enånger och blev Enånger-Njutångers församling) och
efterträdde Britta Bodin som
kyrkvaktmästare. I samverkan
med bl a kyrkomusikern Sonja
Kroon startades även för omkring 30 år sedan ”Tisdagskvällar i Nianfors”. Dit har många
tillresande kommit, även om avfolkningen fortsatt i själva kyrkbyn med omnejd. Sommartid
bor ju dessutom betydligt fler i

Gudstjänster
Sön 9 feb 			

11.00

Gudstjänst

Sön 8 mars 			

11.00

Gudstjänst

Sön 22 mars 			

11.00

Gudstjänst med kyrklunch

11-kaffe
Mån 17 feb		

kl 11.00

Kom och spela! Ta med en LP-skiva!

Mån 16 mars		

kl 11.00

Jan Kjellgren. Sång,musik och bibelprat

Mån 30 mars		

kl 11.00

Bibelstudie på EFS
Söndagar kl 18
Med Sigrid Lunqvist och Andreas Homlberg
2 feb
1 mars
5 april
10 maj
Välkommen!

Musikcafé
med EFS Barnkör
Sön 29 mars
18.00 EFS-kyrkan i Njutånger
Varmt Välkomna!
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Julkonsert och julspel
I Enångers kyrka bjöds det
den 15 december på en fantastisk julkonsert där både
stora och små körsångare
bidrog till stämningen när
julen sjöngs in.
Enångers kyrkokör under
ledning av Ingrid Svensson
inledde med ett par sånger
innan församlingen sedan
fick njuta av barnkörernas
luciatåg.
Barnkörerna består av barn
från åk1-7 och övar en gång
i veckan. Utöver sin medverkan vid julkonserten så
besökte de även Edsbacka
servicehus där de bjöd de
boende på julstämning.
Till höger, en bild från kyrkan
där vi fick möta lucia med
tärnor, tomtar och pepparkaksgubbar.

En återkommande händelse
strax innan jul är det traditionsenliga julspelet i S:ta
Maria. Dit bjuds alla barn
i årskurs 1 från Iggesund,
Enånger och Njutånger in.
I år spelades huvudpersonen
av lille Oscar Berglund från
Njutånger och hans mamma
Pernilla spelade Maria.

Text och foto: Katarina Sölveskog
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TÄLT
FÖR NOMADER

BUDANTAL

TID
FÖR LEK
OCH BAD

ALBA

TUNNA

Bonuskryss

BOR
KAN DET
LIGGA
NÅGOT
I
GLÖD
LÄRJUNGE

KYRKA PÅ
GOTLAND

VISA
AKTNING
TILLBRINGARE

FÖR DE
ALLRA
BÄSTA

VAR
JU SALOMO

PÄRT
HAR
SINA
SKÅLAR

BITTIDA

HINDRAT

BERÖM

ÄNDSTATIONEN

GRUVGÅNG

SOUVE- FLICKAN
I ÄNGNIREN LASTAD

LANDET
ÖVERTAGNA
KUNDE
VALA

PASSERAR ROTTERDAM
GUSTAFSSON RÖNN- SERIELUND
FIGUR

ENSE

REGLERAD
MATORDNING

DEN
KAN
PLATSEN GAGNA
ÄR FRID- KRYSSLÖSARE
FULL

NJUGGT

SAKNAR
GUDSTRO

LE BELÅTET
MAMMA I
MUSIKAL
KOMMER
FRAM
TILL

URGAMMALT

Med en somrig
bild som lyser upp
i väntan på vår

KÖKSMÅTT

ELSAS
DRÖM

TAL
I
TAL

HÖGRE
PARTI

GNÄLL
SUMPA

DÄRFÖR
PIANISSIMO

TAR DET
I UPPFÖRSBACKEN
STYR

LYSER
GUL I
ÅKERN

GARFUNKEL

P SA L MEN
”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 för alla
krysslösningar som kommer in till oss och har
härmed nöjet att presentera Julkryssvinnarna
2019:
Maud Rask
Karin Andersson
Birgitta Peräinen
Vinsten kommer med posten!

TAS
UPP I
DOM
YTOR

SPRÄNGÄMNE

BOK
F1802

Namn..............................................................
Adress.............................................................
........................................................................
Lösningen ska vara inlämnad senast
4 mars 2020 till :
Församlingsexpeditionen
Kyrkovägen 3
82530 Iggesund
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Gravstenar inventeras och gravkartor digitaliseras
I vårt moderna samhälle finns
många hot som gör att gravstenar med tiden riskerar att försvinna. Ett av hoten är luftföroreningar som fräter på stenarna
och gör att text och utsmyckningar försvinner. Ett annat är
den begravningslag som i viss
mån begränsar gravars bevarande, då denna bygger på att det
alltid skall finnas en gravrättsinnehavare. Om ingen ansvarig
gravrättsinnehavare finns kan
kyrkogårdsförvaltningen ta beslut om att stenen tas bort.

som förbundet har satt upp som
mål för projektet.
I Gravstensinventeringen dokumenteras inte gravsatta i
minneslundar eller återtagna
gravar där gravsten saknas.
Dessa gravsatta kan återfinnas
på dvd:n ”Begravda i Sverige 2”
och det är ett helt annat projekt
som Släktforskarförbundet samarbetar om med Sveriges kyrkogårds-förvaltningar.

Jag har, i december 2019, bokat in mig för att inventera Iggesund, Enånger, Njutånger och
Gravstensinventeringen, som är Nianfors kyrkogårdar.
en sökbar databas, dokumente- Församlingen har haft en av våra
rar gravstenar med fotografi på säsongsvaktmästare, Anders
gravstenen och i förekommande Elverstig, extra anställd för att

rar alltid en gravsten när den tas
bort.
Om ni är intresserade av släktforskning eller bara allmänt intresserade kan ni gå in på
www.grav.rotter.se och söka
fram den kyrkogård/gravsten ni
vill titta på.
Jag och några ledamöter i kyrkorådet kommer den 20 januari
att starta en studiecirkel ”Gravstenar berättar” där vi ska gå
igenom kyrkogård för kyrkogård och leta efter personer som
betytt något för bygden och
dylikt. Till vår hjälp har vi våra
duktiga kyrkogårdsvaktmästare
som verkligen ”kan” sina kyrkogårdar.
Vi genomförde för några år sedan en kulturhistorisk inventering av våra kyrkogårdar och
tänker nu täcka upp med en
”personhistorisk” inventering i
studiecirkeln. Och nästan samtidigt som inventeringen passade
vi på att digitalisera våra gravkartor så att det blir lättare för
den som vill hitta en grav.
Ni kan följa vårt arbete i studiecirkeln i kommande nummer av
Kyrkbladet.

I skrivande stund pågår registrering av Enångers kyrkogård och
Gammal grav på Iggesunds kyrkogård		
Foto: Anders Elverstig innan det publiceras skall innehållet kontrolleras.
fall hela gravvården, samt grav- fotografera alla gravstenar för Så tappa inte modet om ni inte
stenens text. Gravstensinven- registrering i vårt gravadminis- får upp era sökningar, avvakta
teringen verkar för att bevara trativa datasystem och de fo- bara och kolla igen vid ett senagravstenarnas information till tografierna kan jag nu också re tillfälle.
kommande generationer.
använda för gravstensinventeringen.
Gravstenar är ett viktigt kulturIngela Fahlberg Kilarne
arv, särskilt för de som släkt- Som jag tidigare skrev dokuforskar. Sveriges Släktforskar- menterar inte gravstensinventeförbund har ambitionen att ringen återtagna gravar, men i
gravstensdatabasen ska hålla vårt datasystem finns dessa kvar
hög kvalitet och tjäna det syfte och våra vaktmästare fotografe10

SEDAN SIST
November

Vigda

2
9
9
11
12
12
22
24
26

Janina Mari Van Ewijk & Lars Roger Stark

Döpta
Rolf Martin Elis Nilsson
Elisa Viola Maria Vedin
Miléa Karin Kristina Vedin

Elsa Kristina Norberg			
Märta Viola Fagerström		
Erik Helge Fridlund			
Anders Erik Pettersson 		
Lena Margareta Bäcklund		
Karin Agneta Persson			
Emmy Maria Ström			
Inger Monica Erika Andersson
Eila Tellervo Honkasalo		

96 år
73 år
89 år
87 år
65 år
68 år
92 år
82 år
82 år

December

Till vila
Oktober
1
2
3
8
11
12
18
22
28

Leif Åke Wengenroth			
Rut Ingeborg Jonsson			
Ingeborg Anita Söderström 		
Hans Sivert Tommy Lantz		
Karl Uno Ståhlberg
		
Leif Erik Wik
		
Brita Bergsman
		
Henry Eilert Lindberg			
Stig Erik Larsson			

88 år
88 år
64 år
71 år
90 år
75 år
91 år
86 år
93 år

4
15
18
20
21
21
23
24
24
28
30

Gunnel Karin Helen Rehn		
92 år
Eva Linnéa Myrgren			
70 år
Rut Marianne Drugge			
90 år
Stig Erik Kristoffersson		
66 år
Kurt Ove Vestling			
70 år
Arto Uolevi Nurmi			
75 år
Ingrid Birgitta Andersson		
73 år
Eva Margareta Sundman		
71 år
Gösta Larsson				81 år
Johan Bergqvist			
94 år
Sven Evert Göte Marcusson		
92 år

Någon att tala med

Vi, präst och diakoniassistent, 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. Präster tar även emot bikt.

Mia-Marie Kjellgren
kyrkoherde
0650-765 47

Per-Olof Svedberg
diakoniassistent
0650-765 45

Simon Renöfält
komminster
0650-76548
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9/2		
Septuagesima
Kl.11 Gudstjänst EFS Njutånger
16/2		
Sexagesima
kl.11 Högmässa Njutångers k:a
23/2		
Fastlagssöndagen
kl.11 Högmässa i Njutångers k:a
		
26/2		
Askonsdagen
kl.19 Mässsa med askvigning i S:ta Maria

För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

Fika till förmån för ACTSvenska kyrkan

1/3		
Första söndagen i fastan
kl.11 Högmässa i Njutångers k:a

Under fastan kommer alla fikaintäkter på kyrkis
gå till fasteinsamlingen. Tillsammans kan vi göra
världen till en lite tryggare plats!

8/3		
Andra söndagen i fastan
kl.11 Gudstjänst EFS Njutånger

Kyrkis för föräldrar med barn 0-6år
Mån och ons kl 9.30-12.00
Församlingsgården Iggesund
Välkommen!

15/3		
Tredje söndagen i fastan
kl.11 Högmässa i Njutångers k:a
22/3		
Jungfru Marie Bebådelsedag
kl.11 Gudstjänst EFS Njutånger
29/3		
kl.11
kl.18
		

Femte söndagen i fastan
Högmässa i Njutångers k:a
Lovsångsgudstjänst i S:ta Maria
Bön och tillbedjan i fastan

5/4		
Palmsöndagen
kl.11 Högmässa i Njutångers k:a
ETT VARMT TACK
för de granar som lyst upp mörkret vid våra
kyrkor i advent och jul.
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STÅ PÅ
MODETS
SIDA

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Gudstjänster i
februari och mars

FASTEAKTIONEN 2020

Fastecafé

Till förmån för årets fastekampanj så ordnas
det musik och servering i vår församling. Du
är välkommen till:

Fastecafé i Iggesunds församlingsgård
onsdag 25 mars kl 19.
Musikgänget ”5 över 12” spelar.
Servering, allsång, lotterier, försäljning
Bidra gärna med något till försäljningen.
Lämna till Iggesunds pastorsexpedition eller
när du kommer till musikcafeet

Julgranarna vid Iggesunds och Njutångers kyrkor
har skänkts av HOLMEN Skog.

Fastekonsert

Ola Borin, Enånger har skänkt julgranarna vid
S:ta Maria och Enångers kyrka.

Enångers kyrka 22/3 kl 18

Vid Enångers gamla k:a placerade någon
(för oss okänd) en liten söt gran på muren.

Församlingens kyrkokörer med solister
Enångers barnkör.
Insamling till förmån för
ACT Svenska kyrkan

Ett stort tack från Enånger-Njutångers församling.

