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”Jovisst Zakko, nu får du vara
med på kyrkogården” (se sid 5)

Glad
Sommar!
önskar
Kyrkbladets redaktion

Kyrkvaktmästare Ola Borin, Enånger berättar för sin hund Zakko varför han inte får springa utan koppel på kyrkogården...
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”Jag tror inte på Gud
men jag tror på något”

Så säger en del människor som ibland kallas för sökare. De kanske inte vet vem Gud
är, men de letar och finner en andlig tillvaro, ett ”någonting”. Den tid då sommarbrisen
blåser upp och solen sätter himlen i brand, då känner de något, något andligt. Kanske
är du också en sökare, och kanske har du också haft gudsupplevelser som den jag
beskrev. Kanske tar du långa promenader för att njuta av skapelsen och finna en stilla
stund för dig själv utan stress hellre än att fira gudstjänst en söndag. Du kanske har
ställt dig frågan ”Varför skall jag vara med i en kristen kyrka, när jag finner Gud mer i
skogen än i ett kyrkorum?”.
Sådana upplevelser, att finna Gud i naturen och i sitt eget inre, det är bra upplevelser
som på intet sätt är oandliga. Men grejen är att de inte är tillräckliga.
Den sortens andliga upplevelse räcker inte, för de är i grunden isolerade till en själv
och ens egna grubblerier. Den sortens andlighet är som att samla en bukett med snittblommor. Man botaniserar i den religiösa blomsterbädden och plockar de blommor
som man själv tycker är vackra och fina. Man kan läsa en fin bok här. Lyssna på vacker
körsång där. Ja, man kan tro på tusen visa ordspråk tills man har en vacker bukett som
har de färger man själv gillar och de dofter man själv gillar. Men livet är inte en dans
på rosor, även om man valt rosorna själv. Den religiösa blomsterbuketten som man
plockar själv åt sig själv, de blommorna har inga rötter och de blommorna dör till slut.
Den andlighet som har starka rötter, rötter som är rotade i en tradition som faktiskt
är större än oss själva, de blommorna dör inte. Det finns ingen utmaning och därför
heller inget stöd i den andlighet man gör på egen hand, och djupa tankar som inte delas
de hjälper ju ingen.
Jag tror verkligen på organiserad religion. Jag tror på att söka Gud i gemenskap med
andra, där vi kan stöta och blöta vår tro tillsammans, där vi faktiskt kan bli uppmuntrade eller Gud förbjude faktiskt bli utmanade eller motsagda. Jag tror på kyrkan och
församling och att finna sin andlighet i något som vi inte har skapat själva.
Jag tror på kyrkan och på evangeliet. Jag tror på att leva i en trosgemenskap, som är
något annat än en åsiktsgemenskap. Jag tror på käftsmällssanningen i Guds ord som
kommer utifrån oss och som stör oss, upprör oss, utmanar oss och uppbygger oss och
som gör oss hela på ett sätt som människor inte kan. Jag tror att man bara kan förstå
vad det innebär att vara människa när man lär sig det tillsammans med andra som jag
själv inte valt att umgås med för deras humor eller vänlighets skull. Jag tror att vi själva kan vara problemet, och inte alltid själva ha den egna lösningen. Jag tror på att deltagande i en helig tradition har så mycket högre integritet än det vi kan hitta på själva.
Jag tror på att jag behöver någon annan som berättar om och ger syndernas förlåtelse
till mig, för det kan jag inte ge mig själv. Jag tror att Gud ger rikligt av den kärlek, nåd
och frid som vi inte själva kan skapa till den trasiga och frustrerande gemenskap som
Guds församling är. Jag tror att vi behöver mer av Gud, och inte mer av oss själva.
Det är därför som jag är med i Svenska kyrkan, inte på grund av vackra kyrkobyggnader, traditioner eller god social verksamhet, utan för att kyrkan är en gemenskap där
vi verkligen kan möta Gud på riktigt.
Zack Lindahl

Kyrkbladet

Tidning för alla som bor i
Enånger, Njutånger,
Iggesund och Nianfors.

Utgiven av Enånger-Njutångers församling
Kyrkovägen 3
825 30 Iggesund
0650-765 40
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Välkommen till vår
församling Sophia
Vilka blir dina
arbetsuppgifter?
Det var med stor ära och ödmjukhet som jag tackade ja
till tjänsten som projektledare i Enånger-Njutånger församling! Mitt namn är Sophia Pettersson och jag är född
och uppväxt i Hudiksvall men har under de senaste 14
åren bott i Ljusdals kommun men återvände för bra precis
ett år sedan till mitt älskade Hudiksvall!

Jag ser fram emot att lära känna alla er i församlingen
och övriga delar av bygden och hur vi tillsammans kan
bygga upp detta projekt till någonting vi alla kan vara
stolta över. Jag kommer tillsammans med arbetslaget
söka arbetsuppgifter där vi kan ha nytta av ideella insatser och sedan matcha dessa arbetsuppgifter mot de ideella
medarbetare som vi har och kommer att få in genom
detta projekt. Mina uppgifter kommer också att vara att
uppmuntra dessa krafter som det ideella arbetet utgör, och
att dokumentera detta till arbetslaget.
Det vi vill uppnå i projektet är att få människor som ger
av sin tid i ideellt arbete att känna, att de inte bara ger av
sin tid och hjälper någon annan utan också hjälper sig
själva. Man mår bra av att hjälpa någon annan. Vi vill
visa att medmänsklighet och solidaritet lönar sig för alla.
Till grund för projektets start ligger en SKOP-undersökning som gjorts i bygden där vi fått positiv respons på att
församlingens medlemmar är villiga att ge av sin tid till
förmån för en medmänniskas räkning, Dessa medlemmar
vill vi komma i kontakt med och uppmuntra dem i deras

Årets församlingsresa går till
Uppsala slott den 9 augusti

Vi åker kl. 8.00 från Iggesund. Vi stannar vid en
biodling och får information om våra värdefulla bin.
Vi dricker även församlingens medhavda kaffe där..
I skrivande stund är inte biodlingen utsedd.Vi åker
vidare till Uppsala slott där vi får fri tid i ca två timmar för att besöka Uppsala konstmuseum, Botaniska
trädgården och Tropiska växthuset.
Kl. 14.00 äter vi på Resturang Borgen som ligger 1
km från Uppsala slott, vi går dit. Vi får välja på fisk,

Foto Katarina Sölveskog

Jag har studerat religionsvetenskap på högskolan i Gävle och tog min examen 2013. Jag har en bakgrund som
utbildare och coach på ett utbildningsföretag, där jag har
handlett och utbildat i kundservice och kommunikation
där Arbetsförmedlingen varit uppdragsgivare. Under min
tid som student var jag även bagare i Färila!

viktiga gärning. En del av Svenska kyrkans viktiga
arbete är just det ideella arbetet och det vill vi belysa
genom projektet.
I mina tidigare arbeten har jag ofta fått förmånen att se
människors livsglädje när de kommer till ett sammanhang där de känner sig behövda och kan göra en insats.
Jag känner mig tacksam över att jag nu kommer att få
möjligheten att se den glädje hos alla er som jag nu kommer möta i det roliga och viktiga arbete som vi har framför oss! Tveka inte att höra av dig till mig med frågor och
funderingar, jag kommer göra allt jag kan för att besvara
dem och ta till mig av det ni säger och önskar.
Ett stort tack till kyrkorådets representanter och församlingen som gett mig det här förtroendet, jag kommer att
förvalta det med stor respekt och jag ser fram emot vårt
samarbet. Välkomna till projektet!
Sophia Pettersson 070-303 02 17
kött eller vegetariskt.
Vi går tillbaka till slottet och får en historisk visning
på Vasaborgen. Visningen tar ca en timme. Vi åker
hem ca 16.30. Åter i Iggesund ungefär kl 18.30.
Mycket varmt välkommen att resa med oss. Priset är
som vanligt 300:- När du anmäler dig så berätta om
du vill ha fisk, kött eller vegetariskt och om du har
någon matallergi.
Anmälan på 070 320 62 73 Ann-Kristin Källström,
diakon
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Onsdagsklangen åkte till Hålland...
Glimtar från EFS-kyrkans resa till
Hållandsgården i Jämtland 4-6 maj.
Tänk att få ta med sina vänner till
den plats man älskat i 58 år! Den
drömmen blev uppfylld för mig nu.
Efter ett varmt välkomnande, lagom
trötta och mycket mätta körde vi
igång en sångtävling där alla deltog.
Mycket sång och många glada skratt.
Dagen efter imponerades vi av David
Eklövs presentation av Jerusalemmodellen. Han erbjöd var och en av
oss att bosätta oss var vi ville och på
bilden ser vi Stina och Eskil Borgström söka sig en bostad. Allt kändes
verkligen nära och alla blev nöjda
med sina boenden.
Ristafallet nästa! Inte lätt att ta sig
dit, men med god vilja, starka armar
och glatt humör tog vi oss ner och
upp igen. Fallet brusade och berättade att Ronja Rövardotter delvis
spelades in där.
Två personer som var med på
resan bara måste söka upp familjen
Jakobssons hus i Undersåker. Dels
Lars Larsson för att han bott här
på övervåningen som sjukvårdare
i militärtjänst 1945 och Margareta
Svedman som var flitig besökare hos
familjen Jakobsson 1960.
Vi var åtta personer som blev in–
bjudna till Kenneth Ring för en

Eskil och Stina Borgström vid modellen
över Jerusalem. David Eklöv guidar.
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Stavkyrkan från 1999

Lars Larsson och Margareta Svedman utanför huset som de båda hade minnen från.
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årligasommarfest
sommarfestpå
på
Olofsgården
i Njutånger
S:tS:t
Olofsgården
i Njutånger.

Högmässa i Njutångers k:a kl 11:00.
Aktiviteter för stora och små vid S:t Olofsgården. Startar ca kl 12
GycklarJörgeN kommer på besök med trolleri, bus och upptåg.
Grillen är i gång så du kan köpa lunch eller fika.
Varmt välkomna!

Hoppas vi ses
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trevlig pratstund med sång även där.
Vi hade gemensamma bekanta då han
tidigare bott i Hudiksvall.
Så var det sångkväll med onsdags
klangen och hemliga gästen Mikael
Eklöv.
Lördag. Morgonbön i stavkyrkan
vilken uppfördes 1999. Mikael berättade om hur den byggdes på trons
grund och med många frivilliga krafter. Psalmen ”Morgon mellan fjällen”
passade fint där.
Med allt detta i bagaget börjar vi
färden hemåt.
Tack gode Gud och Tack alla andra som gjorde det möjligt för oss att
genomföra vår körresa.
Margareta Svedman

då var man tiggarhund igen
tänkte jag men jag fann mig i
läget, skämdes bara lite och tiggaren var snäll. Han fick en slant
av matte som tack för hjälpen
och en blöt puss av mig.

ALICES SPALT

- Varför?

Därför att vissa
uppskattar den, fatta!

Glädjebud – Varför?

Hej, Alice Kristina Russ Stenberg
här! Läget? Här är det bra även om
jag fått lite skäll på grund av mina
snabba ”utryckningar” mot Verkstadsgatan när det händer något.
Hmm! Nu ett glädjebud, vet inte
riktigt om jag kan tro på det men
jag vill. Ryktet säger att kommunstyrelsen fattat beslut om att hundar får följa med på kyrkogårdarna
om de är kopplade. Vilket framsteg för vårt nya parti ”Caneskt
initiativ” (CI) där både Moltas,
Sture, Gösta och jag är medlemmar
och drivande. För den nyfikne kan
jag berätta att hund på latin heter
cane, därav namnet. Gösta den
engelska bulldoggsgentlemannen
är för övrigt ordförande, Sture
kassör och Moltas sekreterare, själv
är jag ledamot.
Varför kan kommunstyrelsen
ha fattat ett sådant beslut? Har de
kanske äntligen insett att hunden
är människans bästa vän och bör
kunna få följa med sin matte eller
husse när en grav ska besökas.
Äntligen en liten framgång men
mycket återstår!
Tiggarhund-Varför?

Matte och jag tog bussen till

Sundsvall en dag. Underbart att
åka buss, jag får sitta på sätet
och titta ut genom de stora fönsren om vi har mitt lilla fårskinn
att lägga på sätet med. Väl framme skulle matte naturligtvis på
Åhléns och dit in fick jag inte
följa (hundförbud). Då gav matte kopplet till en som heller inte
får följa med in, en tiggare som
satt där med sin lilla burk. Jaha

Asylsökande hund-Varför?
Efter Åhléns gick vi till polishuset där mattes son Josef jobbar.
Inte heller där fick jag komma
ända in. Vadå, inte ens på polishuset, fräckt! Man satte mig
på en bänk i slussen till huvudingången och sa: Nu stannar
du här Alice och så förvann de,
både matte och Josef. Och där
satt jag, och där satt jag, tiden
gick och gick. Till sist kom några
stora poliser och började prata
med mig, klämma på mig och
till sist hämtade de en apparat
och kollade min chippning.
Vadå, vem trodde de att jag var?
Förnedrande! Just då kom matte
och Josef tillbaka och tur var det
annars hade de burat in mig. Det
blev förhör förstås. Poliserna
trodde att jag eller min matte eller
båda två sökte asyl. Ok, hon är ju
dansk medborgare och jag en enkel Taxrussel från Lilla Edet, men
asyl? Allt ordnade upp sig till sist
men lite skärrad blev jag.
Därför!
Ja därför jobbar jag med asylsökande nu i Strömsbruk tillsammans med matte. En dag i veckan
tar vi bussen dit och jag hjälper
till med integrationen. Jag älskar
både människor och djur även om
vi är olika både till utseende och
uttryck. De som flytt från krig och
terror måste få en chans att komma in i vårt samhälle där också
husdjuren är en viktig del. Man
sparkar eller slår inte på en hund,
katt, kanin, hamster osv lika lite
som man slår barn, sin fru eller
sin man. Där kommer jag in eller
rättare sagt hela Caneskt initiativ.
Vi vill att alla oavsett kön, ras och
religion ska kunna leva tillsammans i en mångfaldens harmoni
utan hat och våld. Utopi säger ni
kanske. Kärlek, förståelse, närvo
och undervisning säger vi i CI!

Varför?

Därför att vi inte kan hålla på så
här längre, vi tar ju livet av varandra och vad ska det vara bra för?
Vi måste jobba tillsammans för
en enad värld där vi alla kan leva
tillsammans. Terrordåd i både det
lilla (typ mobbing) och i det stora
sker (typ Paris, Nice, Stockholm)
och hotar oss alla. Jag tror och
styrelsen i CI håller med: Vi kristna
som har kärleksbudskapet måste
bli mera enade och starka så att vi
inte far ut i vedergällningshandlingar samtidigt som vi med smärta
ser hur våra kristna i Syrien, Egypten, Iran, Irak m.fl. länder torteras,
förföljs och dödas för sin tro till
Jesus Kristus. Mera bön, förståelse
och omhändertagande, samt färre
bomber föreslår CI!

Därför!

Tungt läge i världen därför blev
jag liksom lite smått allvarlig
och dyster på slutet, men jag har
ett jättehopp för världen: Ljuset
lyser fortfarande i världen och
mörkret har inte besegrat det!
Halleluja, säger jag och grabbgänget i Caneskt initiativ!
Glad sommar tillönskas er alla.
Alice Kristina Russ Stenberg

I Hudiksvalls kommun är kyrkogårdarna allnmän plats och hundar får följa med, men måste vara
kopplade. Hundar får inte komma in
i kyrkan.

Hunden Prins får inte komma in i St.a
Maria. Matte Margareta Söderlund finns
i bakgrunden.

”VAFF-ör får jag inte komma in i
Guds hus? Bara för att jag är hund
Har du inte läst om Franciskus?”
Text Ann Berg Foto Rune Brolin
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Mikael Blomkvist
- ny kyrkvaktmästare
i vår församling

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av
människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta
initiativ och dela ansvar.
I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer som ska besluta om frågor som
påverkar kyrkans verksamhet och framtid.

När är kyrkovalet?

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska
kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje söndagen i
september.
Vad väljer jag till?
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att
styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige
i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Får jag rösta?

För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år,
du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd
i en församling i Sverige den 18 augusti 2017 (då röstlängden
fastställs).
Nästa nummer av Kyrkbladet tillägnas kyrkovalet, utgivningsdag 3 september.
Ni i nomineringsgrupperna är välkomna att lämna in material
som ni vill ska komma med i Kyrkbladet!

Material skall vara inlämnat till
pastorsexpeditionen i Iggesund senast 1 aug.

Rösta för guds skull!
I september kommer ett viktigt kyrkoval och varje röst räknas och varje röst
hörs.
Det är viktigt att vi alla går iväg och röstar för att alla röster faktiskt gör
skillnad. Istället för att fundera på att gå ur kyrkan kan du med fördel välja
att lägga en röst i kyrkovalet på det du tycker.
Vad du tycker eller inte tycker är viktigt för kyrkan att veta. Det är bara då
som kyrkan faktiskt vet hur folket tycker och tänker och kan agera därefter.
Nej du behöver absolut inte vara aktiv troende för att rösta i kyrkovalet, du
behöver bara en åsikt. Så rösta för guds skull! Och jag lovar att din röst är
lika viktig som nån annans.
Kyrkan behöver din röst för att den ska kunna utvecklas, se framåt och
fortsätta värna om traditioner, kyrkolokaler, gudstjänstfirande, konfirmander
och behövande. Så förse er med valsedlar och ta med en granne och gå och
rösta i september.
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Vi ses vid valurnorna!

När Jan-Olof Ståhl slutade sin kyrk–
vaktmästartjänst genom pensionering, så har nu Mikael Blomkvist
tagit över den.
Mikael har arbetat som säsongsan–
ställd på våra kyrkogårdar under
10 år och från den 1 april är han
kyrkvaktmästare huvudsakligen i
Njutånger på heltid. Han kommer att
finnas både ute på kyrkogården som
inne i kyrkan. Mikael är 45 år. Han
bor i Nianfors med sin familj, där han
också har vuxit upp. Mikaels stora
intresse är att jaga och fiska i Nianforstrakten.
Vi säger välkommen till dig Mikael,
på din nya kyrkvaktmästartjänst.

Mats Sandström

Fira midsommar
på Brogården
Midsommarafton 15.00
Traditionsenligt midsommarfirande med dans kring stången,
kort andakt och servering.
Därefter inbjuder EFS Brogården till varierande program
med gudstjänster, musikcafé etc
varje söndagskväll kl 18.00. Se
mer info i kommande program
och annonsering i kyrkan i
helgen.
Varmt välkommen!

Vår vision är:
”Vi i Enånger-Njutångers församling vill tillsammans förvalta Guds skapelse på ett ansvarsfullt sätt.
Vi vill skapa förändringar så att kommande generationer får överta en friskare jord.”

Rapport från kyrkorådet

Den kristna synen på skapelsen vilar på fyra pelare:

Helheten Universum är en väv utan sömmar, som vi
inte får riva sönder.
Heligheten Det vilar en doft av helighet över allt
skapat. Varje del i skapelsen äger sin egen identitet,
sitt särskilda värde.

Varför…

	
  

”… är det så att fattiga människor, som genom sin enkla
livsföring bidragit till en viss stabilitet i klimatet, är de
som drabbas hårdast av klimatförändringarna? ”

citat av Nafisa D’Souza, chef för Laya Resource Center, Indien

Om vi kan inse att det är andra människor som får lida
mest på grund av de förändringar som sker i klimatet och
att det har existentiella dimensioner för alltfler människor.
Borde vi som bidrar mest, då inte låta deras röster komma
till uttryck i Sverige och i den övriga rika världen.
När vi ser klimatförändringarna, finns det då fortfarande hopp om att säkra kommande generationers möjligheter att leva drägliga liv på vår planet? Själva naturen, basen för att vi kan leva, har börjat svikta. Att bara
fortsätta är enligt de flesta kalkyler omöjligt i längden.
Genom vår kreativitet och vår kunskap har vi utvecklat
levnadssätt som utarmar ekosystemen och hotar människors överlevnad.
Att värna skapelsen och människan är vårt ansvar, men
samtidigt inget unikt kyrkligt eller kristet. Vi har att finna
våra roller tillsammans med andra krafter som delar samma mål. Att skapa och anta en handlingsplan för hållbar
utveckling – i församlingen eller var i samhället man än
befinner sig – är att ta rollen på allvar. Det är genom att ta
ställning och gå till handling som vi tar det ansvaret.
I vår församling har vi beslutat påbörja ett långsiktigt arbete med att göra församlingens verksamhet och
förhållningsätt mer Hållbar. Att skapa ett ledningssystem
med bra och goda rutiner för församlingens verksamhet,
från beslut till genomförande. Arbetet leds av en miljögrupp på sex personer.
Det bör sägas att det redan nu görs en hel del konkreta
insatser för att minska våra ekologiska avtryck. Några av
de områden vi arbetar med är; fastigheterna, kyrkogårdarna, våra resor, varor och tjänster och sist men inte minst
vårt avfall. Vi jobbar efter ett material som heter
” Svenska Kyrkans miljödiplomering” och vi vill gärna
göra dig delaktig i denna process.

Skönheten Livet är gott och skönt. Därför bör livet
vördas, älskas och skyddas.
Försoning Gud kallar människan till att vara hans
medskapare och redskap för försoning i världen.
Citat Ur jorden är Herrens - ett miljömanifest från kyrkans biskopar
1989.

Kjell Kroon
ordförande 070 - 2111717

Handarbetsdamer på utflykt
med färg och flora
I stället för ordinarie umgänge i församlingsgården i Iggesund ägnade sig nio handarbetsdamer
åt en utflykt västerut måndagen den 8 maj.
Ann-Kristin Källström hade bokat en visning hos
Växbo Lin. Mycket imponerande var varpningen
och maskinerna i den stora vävhallen.
Efter att ha beundrat utställningen åkte hela
gänget till Mobackes i Bollnäs. Eftermiddagens
program avslutades med fika i Sjörgrå vid Ljusnans strand där Lena Larsson med familj har ett
sommarhus. Kalla vindar utomhus men varmt
inombords.

Bilden från Växbo Lin webshop
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”Också ett sätt att fira påsk”
I S:ta Maria i Iggesund
framförde för nionde året i följd Bengt
Viklund och Kristofer
Sundman kvartett,
påskdramat ”EASTER
SUITE” av jazzpianisten Oscar Peterson.
Bengt Viklund läste
texterna om Kristi död
och uppståndelse ur
Markusevangeliet mellan musikstyckena.
En stund av stilla
begrundan.

”Varannan damernas”på Brogården
Valborg firades på Brogården i vanlig ordning. Brasa, kaffe, varm korv,
sång av den förstärkta Aprilkvartetten och naturligtvis vårtal som i år
hölls av Laila Brolin.
Efs och Svenska kyrkan samarbetar om arrangemanget som hålles enligt
förutsättningen ”varannan damernas” . Nästa års vårtal kommer alltså att
hållas av en man.
I gränslandet mellan vinter och vår bestämde sig Valborgsmässoafton att
vara kylig och mer vinterlik. En väl påpälsad publik fick följande uppmaning före levet för våren:
I korta eller långa kalsonger
hyllar vi våren i Njutånger!

Årets Fastekampanj ”Maträtten-
rätten till mat”gav 18 721 kr
Även i år har det varit samlingar och
aktiviteter för att samla in pengar
till Svenska kyrkans internationella
arbete under temat ”Maträtten-rätten
till mat”.
En konsert i Enångers kyrka gav
6217:- . De medverkande ställde upp
gratis. Vid ett musikcafé i Iggesund
med försäljning kom det in 5710:Undertecknad sålde prästost på Rätt
Pris i Iggesund en eftermiddag och
det gav i insamlingsbössan 850:-.
Förutom detta kom det in kollekter
motsvarande 5944:- Totalt insamlade
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medel är 18721:- Pengarna blir till utveckling av jordbruk, till undervisning,
sjukvård bland dem som behöver det,
runtom vår värld. Tack till Er alla som
har skänkt pengar eller arbetat för att
det kunde göras i vår församling.
Mats Sandström
Monica Rösnäs och Siv Asterlund
stod för serveringen vid musikcaféet
i Iggesund och bredde bl.a. 150
smörgåsar.
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Vi tackar alla flitiga korsordslösare och har härmed nöjet att presentera Vårkryssvinnarna 2017: Namn.........................................................
Gunnar Andersson

Vinkelgränd 4 B
826 37 Söderhamn

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

Bert Johansson
Centralgatan 11 C
825 30 Iggesund

.................................................................

Eva Blomqvist-Östlund
Fegärdevägen 15
825 92 Njutånger

Lösningarna skall vara inlämnade senast
1 augusti till Församlingsexp. Kyrkovägen 3, 825 30 Iggesund
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Enånger-Njutångers
församling

Bild på fågeln som vi haft tidigare

Kyrkovägen 3, 825 30 Iggesund
Tfn 0650-765 40, fax 0650-765 49

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

SEDAN SIST

Vigda

Präster
Pär Stenberg, kyrkoherde
tfn 0650-765 47

27 Svea Gunborg Kristina
Andersson
19 Lars Kristian Lie
26 Gunnar Daniel Norling
26 Majvor Linnéa From

Sara Elisabet Karlsson &
Per Christofer Döss

Till vila

Februari
3 Kjell Tage Eriksson
3 Leif Conny Igglund
3 Maria Ulrika Jonasson
6 Karin Ingegärd Lindberg
9 Erik Gunnar Gadestedt
11 Bror Erland Sören Andersson
14 Lisa Maria Andersson
14 Karin Gunborg Nordkvist
16 Ingrid Margareta Igglund
17 Erik Oskar Berglöf
17 Tord Hans Adam Armas
Amilon

Januari
8 Tore Engman
22 Berta Alida Olsson
25 Märta Margreta Svedberg
26 Gunn Görel Johansson

Mars
24 Tord Håkan Albinsson
29 Sten Axel Forsman
30 Sigrid Margreta Nordin
31 Bo Ivar Ivarsson

Döpta
Grover Lennon Åke Eriksson
Lovisa Ida Maria Dagmar Berglund
Linus André Rettrup
Hanna Josefine Rettrup
Ellie Ela Elzbieta Hallberg

81 år
89 år
92 år
83 år

96 år
88 år
88 år
85 år
75 år
69 år
49 år
87 år
88 år
97 år
97 år
89 år
99 år
81år
64 år

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

76 år
91 år
93 år
71 år

Katarina Sölveskog
tfn 0650-765 44
Kyrko/kyrkogårdsvaktmästare
Iggesund: Kenneth Åkerlund
tfn 0650-204 16
Njutånger: Jan-Olof Ståhl
tfn 0650-705 22

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.

Enånger: Ola Borin
tfn 0650-55 05 56

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)
0650-765 45
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Mats Sandström
0650-55 00 08

Zack Lindahl
0650-765 48

Pär Stenberg
0650-765 47

Varför ska jag vara medlem
i Svenska kyrkan ?
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare, så
finns Svenska kyrkan för att dela
dina och andras tankar kring livet,
döden, glädjen och sorgen. Kärnan
i Svenska kyrkan är tron på en kärleksfull Gud, en uppstånden Kristus
och en helig, livgivande Ande. Tron
på det gudomliga och din relation
till det är något djupt personligt och
något som du själv kan finna, med
Guds hjälp.
Svenska kyrkan i Enånger-Njutångers församling vill ge dig tio
konkreta skäl att fortsätta vara med
i kyrkan. Om du har gått ur kyrkan,
så är du välkommen tillbaka.

Gemenskap med andra
som tror

Har du en kristen övertygelse så
kan du i församlingen finna gemenskap att dela den. Tillsammans kan
vi bära varandras tro och tvivel,
misströstan, glädje och hopp. Gemenskapen med Gud och varandra
har en möjlighet att växa, när vi
möts och delar livet med varandra,
såväl i gudstjänst som i vardag.

Från vaggan till graven

Under vår livsvandring så möter vi
speciella tillfällen, som vi kan dela
med varandra och med Gud. En ny
människa föds och genom dopet
upptas barnet i församlingens och
Guds gemenskap. Genom konfirmationen får tonåringen bekräfta sitt
dop och få möjlighet att reflektera
över vem man är och vad man tror
på. Genom vigseln får man uttrycka
kärleken till den man älskar och ge
löftet om att leva tillsammans. Vid
begravningen får man ta farväl av
en anhörig eller nära vän och överlämna personen till Gud.

Själavård

Vid personliga kriser finns präst och
diakon med tystnadsplikt till tjänst

om du vill samtala. Att dela sina
tankar om liv och tro, kan ge helt
nya perspektiv och möjligheter att
gå vidare och växa som människa.

Våra kyrkor

Enånger-Njutångers församling
har kyrkor i Nianfors, Enånger,
Njutånger och Iggesund. I Långvinds bruk finns kapellet som sköts
av Långvinds kapellförening.
Tillhör du Svenska kyrkan så bidrar
du till att hålla våra kyrkor i gott
skick, så att de kan användas för
gudstjänster och förrättningar och
att de bevaras till efterföljande generationer som en del av vårt lands
historia.

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete på
kristen grund. Det kan handla om
besök hos gamla, sjuka och ensamma människor i hemmet eller andra
typer av boenden. Men även den
som är ung kan under en tid behöva
stöd och hjälp i samtal och i kontakten med myndigheter. Diakonen
finns till hands för enskilda samtal
under tystnadsplikt i andliga och
sociala frågor. Diakonen rekryterar
frivilliga till väntjänstgruppen och
diakonigruppen och utbildar dem i
besökstjänst. Diakonen har också
en viktig uppgift i kontakten med
flyktingar i vår församling. Som
medlem stöder du det angelägna
diakonala arbetet.

Barn och ungdomsverksamhet

Varje dag möter vi barn och ungdomar i våra olika verksamheter.
Vill du ha kontakt med
någon i vår församling
så finns våra
telefonnummer och adresser
på sidan 10

Kyrkis, miniorer, juniorer,
konfirmander, barnkör är några
exempel. Vi vill vara medvandrare
i en orolig värld och att med dopet
som grund ge barn och ungdomar
möjlighet att växa i sin tro och
se sina gåvor och använda dem i
relation till andra.

Musik

I vår församling odlas ett rikt
musikliv. Förutom den sång och
musik som finns i gudstjänsterna,
ordnas olika musikgudstjänster
och konserter i kyrkor och kapell.
Under sommaren framförs mycket musik i framför allt Nianfors
kyrka och Långvinds kapell.

Körer

Det finns en kyrkokör i Enånger
och en i Njutånger-Iggesund. En
barnkör startades hösten 2016 och
övar i Enånger. Det finns plats för
fler medlemmar, så du är väl-

kommen att delta.

Insats vid kris

När det som inte får hända ändå
händer, finns kyrkan som en trygg
plats. Våra kyrkor och församlingshem finns för samling till
bön, delande av det svåra och för
att få hjälp att gå vidare.

Kyrkans internationella
arbete

Vår kyrka och vårt land är en
del av vår värld. Svenska kyrkan
har ett stort engagemang i fattiga och krigshärjade länder. Vår
församling i Enånger-Njutånger
kan bland annat genom insamlingar under jul och fasta, stödja
både långsiktigt arbete att hjälpa
människor skapa en stabil vardag
och att hjälpa vid katastrofinsatser.
Svenska kyrkan i utlandet, SKUT,
har utlandsförsamlingar runt vår
jord. Där kan bland andra utlandsarbetande, svenska turister,
aupair-ungdomar ha en mötesplats,
fira gudstjänst och ha kontakt med
präst eller andra anställda.
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Sommarens gudstjänster i Enånger
Från och med midsommarsöndagen 24
juni så kommer de söndagliga högmässorna att firas i Enångers gamla kyrka kl
10, under juli och augusti. Det är dock
ett undantag. Den 25 juni kl 11 så firar vi
gudstjänst på Brogården i Njutånger.
Det går bra att anlita kyrkskjuts till gudstjänsterna. Ring tel 0650-680 00.

Långvinds kapell
Sommarens verksamhet i kapellet börjar med
gudstjänst på Midsommarsöndagen 25 juni kl 17.
Det är kyrkkaffe och därefter kapellstämma.
Under juli och augusti är det varje lördag kl 18 Musik i sommarkväll med andakt inför helgen. Det blir
medverkan av någon eller några med musik och
sång. Kyrkkaffe serveras utanför kapellet.
Programmet för sommaren är inte klart, men se
vad som händer genom församlingens annonsering, i HT, på hemsidan, på affischer och kapellets Facebook-sida.

I år kommer det att vara friluftsgudstjänst
den 18 juni kl 11 på Kännavallen i samband med Enångers hembygdsdag,
Den 23 juli kl 14 på Karskärs fiskeläge,
Enånger och den 31 juli kl 14 vid Våtnäs
fiskeläge. Tag gärna med något att sitta på
och fikakorg till friluftsgudstjänsterna.
Varmt välkomna!

Mats Sandström

KÖRCAFÉ
Enångers församlingshem
Torsdag 8 juni kl 19
Vi sjunger sånger av ABBA och Benny Andersson.
Medverkande: Enångers kyrkokör,
Hans Pettersson, och Du som kommer.
Servering
Välkomna

Lämna inte gravlyktorna på kyrkogården
När gravlyktesäsongen är över har vi upptäckt att
många lyktor läggs bakom gravstrenen mellan
häck eller staket. Det innebär att både häcksaxar
och lyktor ofta går sönder. Vi vill därför be er att ta
med lyktan när det är dags.
Hälsar Kyrkogårdsvaktmästarna.
i Enånger, Njutånger och Iggesund

Tisdagskvällar i
Nianfors kyrka
sommaren 2017
23 maj Kjell-Åke Eriksson, Arne Holmberg
13 juni Samuel Wennstig
4 juli Bölalåtar
25 juli Iggesunds dragspelsklubb
15 augusti Ylva Timan Olofsson, Micke
Olofsson och Maria Nyström
3 september Dan Andersson-kväll med Ingrid
Svensson och Enångers kyrkokör
Andakt och servering varje gång

