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Söndagen den 30 augusti
Då startade årets konfaträffar
Nu har årets konfaträffar dragit igång. Söndagen
den 30 augusti träffades gruppen för första gången.
Dagen inleddes med högmässa och lunch i
Njutånger innan gänget for vidare till Iggesunds
kyrka.
Där lektes diverse lekar för att ungdomar och ledare skulle få lära känna varandra lite bättre.
Om du går i 8:an och inte har gått med i konfagruppen så är det inte för sent än. Är du sugen så
är du välkommen att hänga med en kompis på en
träff eller så kan du ringa konfaprästen Zack tel
065076548.
Vi ser fram emot ett spännande år med dessa
ungdomar!

Då invigdes orgeln och alla kyrkobesökare bjöds på lunch

Lunchsamling i S:t Olof. Stefan Knollenburg och Sonja Kroon Björgyll låter sig väl smaka.

Diakonins dag uppmärksammades

Foto Katarina Sölveskog

Foto Gabriel Papaztchev

Cirkelverksamhet

Studieförbundet Bilda erbjuder arvode till dig som
vill starta en cirkelverksamhet för de asylsökande.
Det skall t.ex.vara en samhällsinriktad verksamhet,
lära en grupp att simma, spela gitarr, laga cyklar.
Gruppen skall vara minst tre personer. Eller du själv
kanske har en idé.
Hör av dig till Ann-Kristin Källström, diakon. 0650765 45 eller 070-320 62 73
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Med en grann burk under armen stegade diakon Ann-Kristin
Källström fram i kyrkan och erinrade församlingen om att det
var diakonins dag och vårt uppdrag att ta hand om varandra.
Evangelietexten handlade om en man som på väg från Jerusalem till Jeriko blev överfallen av rövare. De misshandlade
honom och han blev liggande där halvdöd.
Flera gick förbi och såg den slagne mannen men valde att
gå förbi. En stannade till sist och tog sig an honom. Han såg
till att hans sår blev omskötta och bidrog med pengar till om–
vårdnaden. Jesus ger här ett exempel på hur vi skall handla
mot varandra. Det är inte finare att vara den som kan hjälpa,
än den som tar emot hjälp. Vi har bara olika uppgifter just då.
Omständigheterna kan förändras och kanske rollerna är ombytta nästa gång.
Vi kan alla vara likt den slagne mannen då och då under livet. Vi kanske inte har synliga
sår, de kanske sitter på insidan
och syns inte för andra. Eller
så behöver vi prata om det som
är djupt inom oss, kanske dolt
men som pockar på att samtalas om och bearbetas.
Ann-Kristin uppmanade oss
att lägga en lapp med namn
och telefonnummer i burken.
”Vi ringer, så kan vi fortsätta samtala. Tystnadsplikten är
självklar.”

INSIDAN

Mormor saknar dig!
För några år sedan satt jag som vanligt på min
expedition, smått stressad, även det som vanligt,
och försökte som vanligt klämma fram några
rader på min dator som skulle bli till en liten
predikan inför kvällens gudstjänst. Som vanligt
gick det inte alltför bra – tankarna var på helt
andra håll än i himlen och Guds kommunikationskanal till mig hade jag själv täppt till med
allehanda administrativa och personalrelaterade
bekymmer. Jag var inte alls mottaglig! Jag gick
därifrån mot kyrkan i den förhoppningen att
Herren i den rätta stunden, alltså i sista stund,
genom sin ande skulle ge mig det jag behövde
förmedla. Det vill säga jag var helt oförberedd!
Nästan som vanligt.
Men jag kom inte långt från rummet förrän
Gud tilltalade mig - jag hade i princip bara
stängt min expeditionsdörr och klivit ut i församlingsgårdens samlingssal, där en massa barn
i åldrarna 9-13 stojade som värst. Helt plötsligt
kommer det... En liten tjej skyndar fram till mig
drar mig i armen och säger: Mormor saknar dig!
Och vips är hon borta igen! ”Mormor saknar
dig!” Vad var det för hälsning ? Vad har det med
Gud att göra?
Jag var i alla fall då tömd på egna tankar,
vägar, och möjligheter. Dörren till den administrativa expeditionen var stängd både bokstavligt
och bildligt och jag var öppen för ”himmelen”.... och den talade ” Mormor saknar dig!”
Vad betydde det? Jo det betydde att någon
saknar mig, någon tycker om mig, någon längtar
efter mig. Jag betyder något för någon, i det här
fallet för en mormor. Och det känns ju skönt
som människa att få höra det... Det behöver vi
få höra lite till mans. Det går så lätt att vi inbillar oss att vi har noll och intet värde, att vi inte

har något existensberättigande, att ingen saknar
oss, att ingen längtar efter oss.
Säkert får vi alla höra att vi är saknade, att
någon längtar efter oss, men alla har kanske
inte stängt dörren bakom sig så rejält som jag
gjorde den här dagen. Vissa tycker också att det
är skönt att inte stänga dörren bakom sig helt, att
fortfarande ha den lite på glänt, men gör du så
kommer du aldrig att höra att ”mormor saknar
dig” och förstå himmelens djupaste betydelse.
Så jag sträckte på mig lite grann där i församlingssalen och kände att jag var någon. Och det
var jag ju........mormor saknade mig!
Efter den sträckningen tog Gud ner mig på
jorden igen genom att orden ”mormor saknar
dig” fick sjunka in. För orden innebar ju inte
bara att jag var sedd och efterlängtad, de betydde kanske också att det var länge sedan jag gjorde en visit eller visade henne uppmärksamhet.
Det krävdes alltså något från min sida också.
Man kan inte bara gå runt och vara efterlängtad
i hela sitt liv, man måste göra något själv också
annars finns ju risken att man blir bortglömd.
Det går inte att kräva gemenskap utan att man
själv ger. Så underbar är ingen av oss, tro mig!
Gemenskap är aldrig enkelriktat – den ger och
den får – den handlar om ömsesidighet.
Så är också gemenskapen med Gud! Den är
ingen envägskommunikation. Det handlar om
gemenskap – ömsesidighet – där vi får men också måste ge. Men som i alla gemenskapsformer
så är givandet en del av gemenskapen. Vi ger
av oss själva för att få ta del av den andre – så
lär vi känna varandra. Mormor saknar dig! Eller
snarare: Gud saknar dig! Men Du: glöm inte att
stänga dörren bakom Dig !
Kh. Pär Stenberg

Omslaget: Orgelbyggare Helmut Lutz vid den nya orgeln i
Njutångers kyrka. Foto Rune Brolin
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Ny orgel
En långsiktig
investering
Den nya orgeln i Njutångers kyrka invigdes vid högmässan den 30 augusti.
Kyrkobesökarna fick då för första
gången lyssna till det nya instrumentet.
Efter högmässan bjöds alla närvarande på lunch i S:t Olofsgården, där
också orgelns historia redovisades.
Orgelbyggaren Helmut Lutz från Budapest tillsammans med kyrkorådets
ordförande Kjell Kroon berättade om
hur arbetet har gått till.
Ekonomin var naturligtvis en viktig del när det gäller en upphandling
på den här nivån, men eftersom det
var möjligt att använda vissa delar av
den gamla orgelns fasad, kunde priset
hållas på en hygglig nivå. En viktig
detalj i sammanhanget är det faktum
att en ny kyrkorgel har mycket lång
livslängd, kanske uppåt 100 år.

”Jag tror att det är klokt att se över
orgeln om sådär 75 år ” menade orgelkonsulten Göran Grahn, Stockholm, som
varit med under arbetet.

När val av orgelbyggare och ekonomin var färdigförhandlat började
Helmut Lutz i Budapest arbetet med
orgeln.
Kyrkan stängdes och ett ganska
omfattande renoveringsarbete började
inom dess murar, t.ex. har läktargolvet förstärkts, jordvärmesystemet
setts över och fönstren i kyrkan bytts
ut.
Den 16 april kom en långtradare
från Budapest i Ungern med den nya
orgeln nerplockad och förpackad i
lådor.
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Så här tycker församlingens kyrkomusiker
Mats Hylander om sitt nya arbetsredskap
Så är den nya kyrkorgeln klar. Jag hade hoppats att den skulle bli bra,
men den är bättre än så. Orgelbyggare Helmut Lutz har verkligen varit
noga i alla detaljer. Även den som själv inte spelar kan genom att titta
in i orgeln se den hantverksmässiga skickligheten.
Den som sedan sätter sig för att spela märker snart två saker. Det
ena är att orgeln är mycket lättspelad. Det andra är att de olika ljuden
harmonierar mycket bra tillsammans. Njutångers kyrkorgel har 24 st
stämmor (eller ”ljud”, vilket innebär drygt 1 000 st pipor – alla med olika utseende). Vi som spelar har möjligheten att ”mixa” de olika ljuden,
allt efter situation och smak. Vill jag spela på ”Hålflöjt” gör jag det, vill
jag spela på ”Trumpet” gör jag det. Vill jag spela på både ”Hålflöjt” och
”Trumpet” gör jag det. Med 24 stämmor ger detta oerhört många olika
ljudkombinationer.
Nu brukar det vara så att alla stämmor inte passar med alla. Men i
Njutångers nya orgel tycks i stort sett alla kombinationer vara möjliga!
I arbetet med att stämma och intonera piporna har tysken Albert Ness
varit inkopplad. Tillsammans har Helmut och Albert gjort ett fantastiskt
fint arbete. Det här är ett instrument som skapar spelglädje!
Mats Hylander

Under sommaren har orgeln byggts
upp av Helmut Lutz tillsammans
med Albert Ness från Tyskland, den
sistnämnde expert på ljud.
Tre musiker medverkade vid invigningen och den efterföljande orgelkonserten. Vid högmässan spelade
f. domkyrkoorganisten i Växjö, Thomas Niklasson och vid den efterföljande orgelkonserten spelade
Förre domkyrkoorganisten i Växjö Thoorgelkonsulten Göran Grahn från
Lidingö (bilden t.v.) växelvis med vår mas Niklasson samtalar med Helmut
Lutz
egen kyrkomusiker Mats Hylander.
Text & foto Rune Brolin

Rapport från Brogården
Från EFS Brogården i Njutånger vill vi sända en hälsning
och tacka alla medverkande och besökare för fina sammankomster och gudstjänster under sommaren. Sammanlagt
har ca 800 personer besökt Brogårdens verksamhet, som
har varit i form av både egna gudstjänster och gudstjänster i
samverkan med församlingen, sång- och musikkvällar med
varierat program, uppskattat valborgsmässo- och midsommarfirande, träffar med äldreboendet Lyckbacken, vår stickgrupp mm. Nu i september avslutar vi traditionsenligt med
surströmming för alla som törs.
Speciellt för i år var besöket av Anahita Parsan från Iran och
numera Hammarbykyrkan i Stockholm. Hon var här en helg
och hade gudstjänster och samtal på persiska och inspirerar andra utifrån egen erfarenhet av steget från muslim till
kristen.
Extra glada är vi för de läger som hållits på gården även
i sommar. Det har varit två fulltecknade och uppskattade
barnsångarläger, som bedrivits i samarbete med närliggande
församlingar, för barn i olika åldrar. Dessutom har Enånger-Njutånger församling haft ett eget läger med inriktning på
nysvenskar. Även Baptistförsamlingen har haft ett eget läger
som också det var fullbelagt och mycket uppskattat.
Till detta kommer att ytterligare ca 300 personer har nyttjat
Brogården i egen regi för logi, klassträff, släktträff, sammanträde, dop och bröllop!
Sommaren på Brogården känns välsignad på många sätt och
vi hoppas att Era besök där har upplevts på samma sätt. Välkommen tillbaka igen nästa sommar!

EFS Brogården genom Katarina Pettersson

Foto Katarina Pettersson

Välkommen till EFSkyrkan

Nu slår vi upp porten för höstens verksamhet och
gudstjänster i EFS-kyrkan. Se vidare i program, på
anslagstavla och i annonser i Kyrkan i helgen. Vi vill
göra ett extra slag för ”11-Kaffet” som blev ett uppskattat inslag under förra året. Det är varannan måndag och olika teman eller gäster kommer och berättar
allt efter önskemål som kommer in. Onsdagsklangen
tar också gärna emot fler sångglada i sin kör!
Välkommen!
5

Den bästa församlingsresan i
Mannaminne

Förstärkt kyrkokör

Vid kyrkokörens vårkonsert i Iggesunds kyrka fick kören oväntad förstärkning när Viktor
Fredin spontant kom upp och hjälpte sin mamma
Cecilia.

Studiecirkel om
Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett armband med pärlor i olika
storlekar och färger. Varje pärla har ett namn
som till exempel ”Livspärlan”, ”Ökenpärlan”,
”Gudspärlan”.
Det är Martin Lönnebo som har skapat Frälsarkransen och givit tankar om de olika pärlorna.
Nu tänkte vi starta en studiegrupp runt Frälsarkransen och tillsammans se hur det som pärlorna
står för kan anknytas till oss själva.
Gruppen startar på måndag den 12 oktober kl.
18.30 och vi håller till i Enångers prästgård.
Träffarna blir varannan vecka fram till december. Gruppen kommer att ha ett begränsat antal
deltagare, med tanke på utrymme och möjlighet
till samtal.

Årets församlingsresa gick till Höga kusten och konstnärerna Anders och Barbro Åbergs Mannaminne. Anläggningen omfattarr
ett stort antal byggnader med utställningar av Åbergs konst, se
t.ex. bilden med kopior av norska stavkyrkor.Vidare visas gamla
bilar, båtar spårvagnar, flygplan, verktyg, redskap och mycket
annat. Deltagarna fick också göra ett besök på Norra stadsberget
i Sundsvall. Ett 30-tal personer deltog och var mycket nöjda med
valet av resmål.

Skänk gärna barnkläder
Vi tar tacksamt emot barnkläder i storlek 110 –170.
Vi kan tyvärr inte tvätta och laga kläder på grund av tidsbrist.
Lämna gärna in på pastorsexpeditionen måndag-torsdag kl. 10-12
och tisdagkväll 16-19.
Övrig tid ring till Ann-Kristin Källström, diakon tel. 0650-765 45
Tackar på förhand.

Loppis - vill du hyra ett loppisbord

Om du är intresserad att vara med så ring till
mig, Mats Sandström, tel 0650-550008. Numret
är kopplat till min mobil..
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Loppis till förmån för det diakonala arbetet
bland församlingens barnfamiljer.
Var? Församlingsgården i Iggesund i samband med
julskyltningen.
När? Söndag 6/12. Kl 13-16.
Vad? Leksaker, böcker, inredning,
advent-och julsaker mm.
Vill du hyra ett loppisbord? Du betalar 50 kr för hyra av
bord och behåller sedan allt du får in vid försäljningen.
OBS inga kläder. För försäljning av barnkläder hänvisar
vi till klädbytardagarna i Iggesund och Enånger.
Begränsat antal platser.
Kontakta Maggan för anmälan 0730607463
Varmt välkomna!

På resa med
Enångers
kyrkokör till
Dalarna 7-9
augusti 2015
Ovan. Här är vi alla samlade i Tällberg framför vår buss som stod
för transporterna hela resan.
T.v. Ute på Siljan med ångbåten Engelbrekt där vi avnjöt en trerätters middag. Trångt men trivsamt med tretton runt bordet! Vår körledare Gunilla Nygren i mitten.

I väntan på kyrkbåten från Rättvik!

Olle Andersson och Anders Eriksson njuter av
solnedgången på Siljan.

T.v. Efter framträdandet i gudstjänsten i
Rättviks fina kyrka.
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ningen att här på Verkstadsgatan bor
en tuff och snygg taxrussel på två och
ett halvt år!
- Alice, säger husse, en söndagsmorgon kl. 8.00 fick vi ett sms som
löd: Ta in hunden! Tydligen hade jag
ropat för länge och för högt, hmm.
Varken matte eller jag är tillrättalagda enligt husse. Vi går emot normen
och det är vi stolta för!

sånt där tjafs är säkert sånt som kom
in i världen efter den där ormfrestelsen som ni föll pladask för. Jag är
oskylig! Det tror jag trallala!
Häsningar Alice

Ormen i paradiset

Alices spalt
Kärringen mot
strömmen
Min matte hon är konstig hon! 60
miljoner människor är på flykt från
krig och terror i världen, en miljon på
väg till Europa. Många vill komma till
Sverige eller Tyskland. Välkomna säger jag, här finns plats och resurser!
Men när människor är på väg hit,
åker matte iväg! Inte för att hon är
emot flyktingar utan för att hon älskar att resa, helst med tåg. Tågluffar
är vad hon gör min 66-åriga matte.
Strömmen av människor kommer hit
och matte åker dit! Konstigt! Jag
har alla möjliga vacciner till och med
rabiesvaccin men inte fick jag följa
med! Jag hade säkert kunnat bidra
med mycket i mötet med strömmen
av flyktingar. Jag är diakonal och
kärleksfull även om jag enligt husse
gapar och skäller för mycket.
Vadå, hallå man måste väl få höja
sin röst ibland och berätta för omgiv-

I Edens lustgård, paradiset, var allt
helt, säger husse. Alla relationer
var hela, man levde i symbios med
naturen och till och med, med Gud.
Husse har berättat att man fick göra
precis vad man ville utom en enda
sak; man fick inte äta av frukterna på
ett av träden. Av alla andra träd fick
man käka så mycket man ville, ändå
gjorde dom det enda dom inte fick
göra! Konstigt! Det var tydligen en
orm som frestade dem att äta. Sen
var paradistiden över!
Det är massor med saker som jag
inte får göra men jag gör dem ändå,
utan att någon orm lurat mig. Typ
springer in i kyrkan i full fart, gör ett
ärevarv runt husse och så ut igen!
Inte så populärt kanske men kul!
Mindre kul var det att upptäcka massor med ormar i mitt paradis, Agön, i
somras. Fy vad rädd jag blev, tycker
inte om dom där slingrande frestarna.
Vågade knappt gå sista biten över
spången till land. Usch, fy vale! Jag
behöver ingen orm för att bli frestad
att göra sådant jag inte får. Ja men
du är ju en ouppfostrad hund fnyser
husse.
Vadå, hallå! Om inte ni tvåfotingar ätit av den där förbjudna frukten
hade jag troligtvis varken jagat katter, tamkaniner eller cyklister. Kanske
jag då till och med fått vara med i
kyrkan och på jobbet. Allergier och

Förbön för vår jord inför FN-dagen 24 oktober
Gud, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet.
Det är vår uppgift att göra den till en planet
där ingen skall behöva plågas av krig, hunger eller fruktan
eller vara utestängd från andra i meningslöst främlingskap
för sin härstamnings, hudfärgs eller världsåskådnings skull.
Gud, ge oss mod och förutseende att ta itu med detta redan nu,
så att våra barn och barnbarn en gång med stolthet
kan bära namnet människa.
(Förenta Nationernas bön, ur Den svenska psalmboken)
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Ny kantor i
vår församling
Från och med oktober, kommer
Ingrid Svensson att arbeta som
kantor i vår församling. Ingrid
bor på hemgården i Söderala och
har anknytning till Enångersbygden genom sin mor Märta, som är
född och uppvuxen i Bäckmora,
bland syskonen Persson. Enånger
känns hemma för Ingrid, genom
släkten som bor där.
Ingrid tog kantorsexamen
i 20-årsåldern, men studerade
också vidare i olika ämnen och
har arbetat inom barnpsykiatri
och undervisat i statskunskap på
mellansvenska högskolor och
universitet. Under tiden tjänstgjorde hon som kantor i olika
församlingar på deltid. För 10
år sedan ville hon byta livet i
storstaden mot att komma hemåt
Hälsingland för att så småningom bli kantor på heltid. Hon fick
först tjänst i Skogs församling
och sedan genom pastoratsreglering blev hon anställd i Söderala
pastorat.
Ingrid kommer att tjänstgöra
i våra kyrkor och hon blir ledare
för Enångers kyrkokör.
Vi hälsar dig välkommen Ingrid till vår församling och hoppas
att det blir en fin tid för dig.

Mats Sandström.
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FÖR
NÄRVARANDE

N
U

KLAPPMYTS
KASST

U
S
B E
L
T

JOK
F52

BIBEHÅLLEN
BACKE

KÄNNER
DEN
VILLRÅDIGE

TVEKSAMT

FÖR SJUKA I EKEN
HACKA
SOM
FÅGEL

JOK
F53

Kryssvinnare
GÅR
OFTA
RUNT EN
STÅNG

TILLBAD

PARTI

SATTE
EN
GRÄNS
FÖR

FÖRBUNDEN

FOR
VILT
FRAM
VAR
GOMER
HOSEAS

LÅNGT
LIDEN

TILLHYGGE

K
N
Ö
L
P
Å
K

KAN
DET
MESTA
GÅ PÅ

T
O
K

DEN
HAR
VINKELFORM

P
L
O
G
R E
ÖN

EJ
SÄLLAN
VETENSKAPLIGA

STÖRST VAR JU
I
ESAU
TIBET

L
H
A
S
A

L
U
D
E
N

Vi tackar alla flitiga korsordslösare för alla krysslösningar
och har härmed nöjet att presentera Sommarkryssvinnarna
2015:
Siv Ljus
Djupegatan 32 A
824 50 Hudiksvall
Lillemor Lundin
Centralgatan 12 A
825 30 Iggesund
Ann Sofie Larsson
Skolgatan 13 B
825 31 Iggesund

Namn ..........................................................
.....................................................................
Adress .........................................................
.....................................................................
....................................................................
Lösningarna skall vara inlämnade senast 25
oktober 2015 till Församlingsexp, Kyrkovägen 3,
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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

Döpta
Aarne Loui Norling
Elsa Karin Björkman
Wilja Mia Berith Jonsson
Saga Hilma Mimmi Strömgren
Max Erik Hjalmar Vimark
Milly Fiona Eleonora Krigh
Signe Ida Maria Borg
Gwen Lily Isaksson Holmer
Monday Lily-Charlize Isaksson Holmer
Albin Gustaf Vestling
Jace Neo Riscoll
My Sigrid Birgitta Lind
Bror Ailo Arthur Kråik
Vigda
Gabriella Margareta Johansson och Karl
Johan Areni Söderström
Anna Marina Bergström och Mats Ingvar
Nilsson
Susanne Margareta Randström och Lars
Elof Mikael Fast
Karin Amanda Mikaela Lood och Tom
Peter Andersson
Sofie Theres Nilsson och John Mikael
Wikberg
Lena Maria Jonsson och Krister Mikael
Mattsson
Anna Emelie Cecilia Herkules och Sven
Tomas Andreas Kindahl
Anna Veronica Johansson och Niclas
Ove Hjalmar Vimark

Till vila
Maj
6 Rolf Ivan Söderholm
71 år
9 Gunnel Margareta Åkerlund
78 år
11 Jill Susanne SundqvistWikström 54år
22 Karin Birgitta Bergström
89 år
10

24
28
28
29

Anna Rosa Hedlund
Alrik Ruben Vestlund
Sessan Maria Juliana Emilsson
Mirja Irene Forslin

92 år
91 år
81 år
77 år

Juni
8
9
9

Erik Eje Engberg		
Lars Håkan Sundqvist
Sven Sören Vestberg		

89 år
64 år
87 år

10
12
20
24
24

Ebba Birgitta Larsson
Anni Marjatta Vallin		
Birgit Maria Enström
Per Helge Larsson
Greta Marianne Bolldén

88 år
72 år
88 år
86 år
77 år

Juli
5 Irena Siewierska		
5 Börje Alarik Lammenvirta
9 Sonja Vilhelmina Eriksson
24 Margot Elisabet Collin
29 Edit Kristina Sjölund

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

70 år
76 år
93 år
91 år
98 år

Augusti
4 Erik Anders Hedlund
60 år
6 Anna Solvig Edvina Torgrimsson 82år
11 Brita Marianne Persson
82 år
14 Alva Sigrid Maria Forslin
72 år
16 Karin Margareta Holmgren
91 år
16 John Gunnar Nilsson
58 år
					
En gåva har lämnats
Vid Saga Hilma Mimmi Strömgrens dop
till Barnverksamheten.
Vid Erik Alvar Christer Perssons dop till
Ungdomsverksamheten.
Vid gravsättningen av Sören Westberg
till Njutångers Orgelfond.

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
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

Rapport från kyrkorådet

Två aktuella
reflektioner

	
  

När jag till sist hamnade vid tangentbordet för att skriva ihop mitt bidrag
till församlingsbladet så kände jag
mig splittrad och frustrerad – jag hade
två olika tankar i mitt huvud. Frågan
var, vad vill jag främst informera eller
uppmana om? Till sist så bestämde
jag mig för att försöka mig på att
sammanfoga de bägge idéerna – så
håll till godo!

Reflektion 1
Vid kyrkorådets senaste sammanträde
i augusti togs beslutet att påbörja ett
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 ska ledas av en miljögrupp
och det är en långsiktig process. Det
måste sägas att det redan görs en hel
del konkreta insatser för att minska
vår påverkan med bl.a. koldioxid.
Vi hoppas och tror att ni församlingsbor kommer att märka viss
aktivitet och inte minst vår strävan att
göra er delaktiga i processen.
Några av områdena vi ska bearbeta
är: fastigheterna, kyrkogårdarna, våra
resor, varor o tjänster och sist men
inte minst vårt avfall. Utbildning av
anställda och förtroendevalda är en
viktig del i processen. Vi kommer
att jobba efter ett material som heter
”Svenska Kyrkans miljödiplomering”
och som sagt det är ett långsiktigt
arbete och vi behöver ditt stöd.

Reflektion 2
Vi är en del av det levande samhället och kan inte vända bort blicken
från samtidens utmaningar. Jag kan
förstå att man kan uppleva en viss
påfrest-ning på lokalsamhället att ta
emot människor på flykt. Men vi som
har förmånen att leva i ett land som
länge förskonats från krig, ingår också i en större mänsklig gemenskap.
När nöden står för dörren och

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.

Ann-Kristin
Källström
(diakon)
0650-76545

Mats Sandström
0650-55 65 05

Zack Lindahl
0650-765 48

Pär Stenberg
0650-765 47

människors liv står på spel måste vi
ha förmåga att lägga våra meningsskiljaktigheter åt sidan och hjälpa
till i stunden. Ingen människa väljer
sin födelseplats, barn kan inte hållas
ansvariga för vuxnas krig och konflikter.
Jag uppmanar därför alla som
känner omsorg om hembygden
och dess värden att bidra till att de
människor som kommer till Sverige
och vår församling på flykt från krig
och lidande, får den hjälp som nöden
kräver och blir bemötta med vänlighet, omtanke och respekt. I den här
stunden behöver alla goda krafter
hjälpas åt.
Kjell Kroon, ordförande
070 – 211 17 17

Nya regler för barnens
medlemskap i kyrkan
Den 1 juni i år kom en ändring
i kyrkans medlemsregister, när
det gäller registrering av barn.
Tidigare blev den nyfödde införd
i kyrkans medlemsregister i
avvaktan på dop och kunde stå
kvar till 18 års ålder, utan att
egentligen vara medlem. Den
nya regeln är att när barnet är 4
månader, så kommer det att tas
bort från registret. Blir barnet
döpt före 4 månaders ålder så
räknas barnet som medlem och
kommer inte att tas bort vid 4
månaders ålder. Varför har det
då blivit en sådan här ny regel?
Jo, datainspektionen har anmärkt
att kyrkan bryter mot personuppgiftslagen, genom att bevara
personuppgifter om barn som
inte tillhör kyrkan.
Den här ändringen gäller bara
själva registreringen. Små barn,
stora barn, ungdomar är förstås
fortfarande välkomna att vara
med i kyrkans verksamhet.
Det är förstås inte för sent att
döpa sitt barn även om det är
äldre än 4 månader. Fortfarande
gäller, att det är genom dopet
som man blir medlem i kyrkan.
Mats Sandström
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