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Ett val står för dörren
Det här numret av Kyrkbladet ägnas till stor del åt kyrkovalet som äger rum den 
17 september. Som du kan se, så gäller valet vad olika grupper och partier vill 
med vår kyrka och för att göra det kristna budskapet levande i vår församling. Det 
är en god ordning att vi får vara med och bestämma vem som vi vill ska ta hand  
om ledningen i församlingen, att det finns en demokratisk ordning. Du uppmanas 
att gå och rösta. Vi är tillsammans kyrkan som inte bara är en byggnad utan också 
byggd av levande stenar, det vill säga, vi församlingsbor. Därför är det viktigt att 
du med din röst visar, hur du vill att kyrkan ska vara.

När det gäller kyrkovalet och de politiska val som vi gör i samhället, så är 
det  gemensamma  val, där vad majoriteten väljer, kommer att bli resultatet.
Men vi har också våra mer personliga val. Det är stora eller små val som vi gör 
varje dag och som vi inte kommer ifrån. 

    Ibland kan det vara svårt att välja. Det är inte alltid så självklart vad som är det
bästa valet. Ibland är alla alternativ bra – eller alla alternativ dåliga. Då är det 
också svårt att välja. 

Valen som vi gör är inte bara något som har betydelse för stunden, De val som 
vi gör kan komma att ha en betydelse i framtiden som vi inte har tänkt oss, efter-
som vi inte kan skåda in i framtiden.  Det blir att välja efter bästa förmåga. 
Vi har också att välja hur vi vill att vårt liv ska vara. Det handlar mycket om önsk-
ningar, ambitioner, våra förutsättningar att förverkliga det vi vill. Även i det, kan 
våra val leda till det som vi inte hade tänkt oss.

Det finns också ett val för oss när vi tänker på Jesus. I hans ord finns det myck-
et levnadsvisdom att lyssna till och att följa, om man väljer det. Jesus har vunnit 
frälsning från synd och död. Det är något som vi också kan välja att ta emot, eller 
inte ta emot. Jesus tvingar ingen, men han tar emot den som kommer till honom. 
Valet är ditt. 

Om det så handlar om valet att tro på och följa Jesus, eller att rösta i kyrkovalet, 
så är det bra om du gör ett aktivt val. Grip tillfället, på det sättet kan du vara med 
och påverka framtiden både för din egen skull och kyrkans framtid i vår försam-
ling.

Mats Sandström
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Information från Valnämnden 
i Enånger-Njutångers församling 

inför kyrkovalet söndag 
17 september 2017

Efter fyra år är det dags att rösta fram ledamöter till vårt eget
   kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige samt kyrkomötet.

Alla som t.o.m.valdagen har fyllt 16 år har rätt att rösta.
Varje röstberättigad får röstkort hemskickat via posten 
senast 28 aug. Där står det var man kan rösta (se även

 baksidan av kortet).
Du skall bl.a. rösta fram 15 (28) ledamöter till kyrkofullmäktige 

 i vår församling de kommande fyra åren.
Du kan även brevrösta så fort du har fått röstkortet. OBS du

måste posta brevet senast tisdagen den 10 september. 

Om du själv inte kan komma till en vallokal kan du ta hjälp 
av ett bud eller förtidsrösta. Kontakta församlingexpeditionen, 

Kyrkovägen 3 i Iggesund så får du ett brevröstningspaket. 
Där finns allt du behöver för att kunna rösta, utom valsedlar 

som du får från nomineringsgrupperna:
Socialdemokraterna

Centerpartiet
Fria liberaler i Svenska Kyrkan FISK

Frimodig kyrka
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Dags för ny laguppställning…
Mandatperioden för det sittande kyrkorådet 
är på väg att rinna ut. Det är då rätt naturligt 
att kolla bakåt i backspegeln. Mycket har hänt 
under de här fyra åren, många beslut har tagits 
av oss utvalda. Frågan jag ställer mig är om 
alla beslut varit de rätta? Har vi kunnat agera 
annorlunda och har vi kunnat göra mer?

På den senare frågan är svaret otvetydigt JA. 
Det är alltid en process när beslut ska beredas 
och fattas. I en del fall måste man kompromissa 
och i andra fall är det full enighet. Det är så en 
demokrati ska fungera.

Det finns flera stora frågor av praktisk ka-
raktär som beslutats, som t.ex. renovering av 
Njutångers kyrka, målning och takläggning av 
församlingsgården i Iggesund. Andra exempel 
är frågor som handlar om ekonomi och vad vi 
ska satsa på i vår församling. Kyrkorådets alla 
protokoll är offentliga.

Min uppfattning är att det i stort sett funnits 
en god vilja i kyrkorådet att finna bra lösning-
ar i de frågor vi behandlat. De flesta av oss är 
mycket engagerade i församlingens gudstjäns-
ter och annan verksamhet och då finns en viss 
svårighet i att inte blanda ihop korten. Som 
vald ledamot i kyrkorådet ska vi ta beslut som 
styr verksamheten – inte lägga oss i hur den 
genomförs, vilket man gärna vill göra om man 
också är engagerad i församlingens liv.

Nu är det viktigt att se framåt och tänka över 
hur vi ska möta framtiden.
Vid valet nu i september har du möjlighet att 
påverka hur de kommande årens laguppställ-
ning ska se ut. På de olika nomineringslistorna 
kan du finna både gamla erfarna kandidater 
samt en hel del nya. Det är viktigt att du går till 
valurnorna och gör ditt val. Det är så en demo-
krati fungerar.

Tack för förtroendet vi haft.
Kjell Kroon  (avgående ordförande)

Rapport från kyrkorådet
 Några sommarbilder att 
minnas när hösten nalkas

Vid stugknuteen i Buränge samlades några församlingsbor till 
morgongudstjänst på Kristi Himmelsfärdsdagen. 

Den 30 juli, sista söndagen i juli var det enligt traditionen, ekume-
nisk friluftsgudstjänst i Våtnäs. Julia Humla medverkade med sång 
till eget gitarrackompanjemang. Det kom 73 personer och solen 
sken.

Den 23 juli var det friluftsgudstjänst i Karskär på Åkerlunds bryg-
ga med ett 25-tal deltagare.
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 Det här är vad Frimodig 
 kyrka står för och vad vi 
 jobbar med och vill 
* Bevara Enånger Njutångers församling - Inga
   storpstorat - Ingen stordrift 
* En kyrka fri från partipolitik 
* Bygg ut S:ta Maria
* Förstärka diakonin - utöka volontärsarbetet
* Verka aktivt för att utöka den gudstjänstfirande gemenskapen
* Arbeta för fler mötesplatser så fler kan mötas socialt
* Bredda gudstjänstutbudet i våra kyrkor

Rösta nu ”FRIMODIGT” på oss:
1. Stig Eklund, Iggesund
2. Sigrid Lundkvist, Njutånger
3. Cecilia Fredin, Iggesund
4. Karin Karlstam, Njutånger
5. Marie Veenhuis Diamant, Enånger
6. Eva Russ Stenberg, Iggesund

Kyrkan och församlingen skall vara en plats 
för alla, barn, unga och vuxna att mötas i vid 
livets alla skeden.
Centerpartiet 

Birgitta Persson, 
070-5511809

Vi i FISK vill verka för att Svenska kyrkan fullgör 
sitt uppdrag att sprida evangelium om Jesus Kris-
tus
Alla församlingsbor inbjuds varje söndag till att fira 
gudstjänst
Att vara tillsammans i kyrkan ger oss något extra – 
HUR Gud möter oss var och en vet vi inte, men ATT 
Han möter oss vet vi av många som upplevt det
Diakoni, undervisning och mission ingår också i 
Kyrkans uppdrag
Undervisning i kristendom för barn och ungdomar 
är mycket angeläget, för att de ska få en fin start i 
livet. Denna ska kombineras med olika aktiviteter ex 
inomhussporter. Befintliga lokaler behöver snarast 
anpassas och renoveras i stället för att bygga nya. 

I diakoniarbetet vill vi att alla äldre, sjuka och en-
samma ska kunna få minst två besök per år, om så 
önskas
Diakonin har på senare år fått nya och fler uppgifter. 
Vi vill att en diakontjänst ,utöver den vi har,tillsätts.
Träffar för ”daglediga” ska återinföras varannan eller 
varje vecka- inslag av valda läsarsånger och efter 
gott fika : tid att ”språka” om diverse vardagspro-
blem
Vi vet att vi har en positiv och kunnig personal i 
församlingens arbete, men låt oss övriga ställa upp 
i olika sammanhang för att underlätta i deras arbete 
-med det vi förmår.
…………………………………………………                 
Välkommen att rösta på FISK !
1. Gunnel Nordin  Enånger
2. Birgitta Peräinen   Iggesund
3. Gun-Britt Bergsröm  Enånger
4. Britta Gustavsson  Iggesund
5. Irmeli Hamberg  Njutånger
6. Elsy Rosendal  Iggesund

Våra nomineringsgrupper
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Socialdemokraterna
Vi vill verka för en öppen demokratisk 
kyrka inom rimligt avstånd för alla. 
Vi vill försvara idén om en kyrka som 
möter människor i nöd, både här hem-
ma i Sverige och runt vår  jord.
Vi måste kunna arbeta för att kyrkan 
som arbetgivare blir ett föredöme.

1. Monica Björkman, Enånger
2  Leif Fast, Enånger
3  Marie Ljusberg, Njutånger
4  Örjan Wallin, Iggesund
5  Gunilla Asplund, Enånger
6  Edward Mika, Enånger
7  Ola Holmgren, Enånger
8  Torbjörn Bodare, Iggesund



Vallokaler

FÖRSAMLINGSGÅRDEN
Kyrkovägen 3, Iggesund
Valdagen 17 september öppet 12-15
och 16-20
De personer som tillhör en annan kyrkoförsam-
ling i Sverige kan bara förtidsrösta i Iggesunds 
kyrka (Vita kyrkan). Röstkort och valsedlar skall 
vara med

.
Förtidsröstning i Iggesunds
kyrka (Vita kyrkan)
Måndag  4 sept.  kl   10-12
Tisdag     5 sept.  kl  17-20
Onsdag   6 sept   kl  10-12
Torsdag   7 sept   kl  17-20
Fredag     8 sept  kl   10-12
Lördag     9 sept  kl   10-12
Måndag 11 sept  kl   10-12
Tisdag   12 sept   kl  17-20
Onsdag 13 sept   kl  10-12
Torsdag 14 sept   kl  17-20
Fredag   15 sept   kl  10-12 

FÖRSAMLINGSHEMMET
Enånger
Valdagen söndag 17 september öppet 12-15 
och 16-19

Förtidsröstning 
Måndag     4  sept   kl 10-12
Torsdag      7  sept   kl 17-20
Lördag       9  sept   kl 10-13
Måndag    11 sept   kl 10-12
Torsdag     14 sept   kl 17-20
Lördag      16 sept   kl 10-13

SANKT OLOFSGÅRDEN
Njutånger
Valdagen söndag 17 sept öppet 12-15 och 
16-19

Förtidsröstning
Måndag   4 sept kl 10-12
Torsdag    7 sept kl 17-20
Lördag     9 sept kl 10-13
Måndag 11 sept kl 10-12
Torsdag  14 sept kl 17-20 
Lördag   16 sept kl 10-13

Valnämnden
Kontakta valnämnden om du har några frågor.

Torbjörn Bodare, Iggesund ordf.
tfn 073-088 73 09

Birgitta Persson, Enånger v.ordf
tfn 0650-55 05 28 eller 070-551 18 09

Birgitta Peräinen, Iggesund
Tfn 0650-20 849 eller 070-381 13 30
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Årets försam-
lingsresa tog oss 
470 år tillbaka i 
tiden...
Vi var 40 församlingsbor som startade från Iggesund den 
9 augusti i bekväm buss för resa till Uppsala. Första stop-
pet gjorde vi i Valbo hos biodlaren Margareta Wallinder. 
Hon berättade livfullt om sina bin och indelningen inom 
bisamhället i drottning, arbetsbin och drönare.

  Vi förstod att det inte bara handlar om intresse för ett 
naturvänligt livsmedel utan att det krävs mycket arbete 
för att producera honung. Bina är livsviktiga för oss. För 

omkring en tredjedel av våra livsmedel är vi beroende av 
binas verksamhet!
    När vi kom fram till Uppsala strövade vi först om-
kring fritt, bl.a. i Botaniska Trädgården. Efter lunch blev 
vi guidade av Linnea Ollaiver i Vasaborgen som ligger 
vid sidan om det pampiga rosa Uppsala slott. Borgen är 
ett museum med 1500-talsruiner från det ursprungliga 
Uppsala slott. Gustav Vasa lät uppföra slottet, egentligen 
en befästning, med början 1549. Johan III lät bygga till 
slottet. En ödesdiger brand för hela Uppsala 1702 för-
störde även delar av borgen. Idag kan vi se de pampiga 
tegelväggarna och indelningen i separata våningar och 
rum. Den ursprungliga kungsvåningen högst upp i borgen 
används numera ibland för vigslar. 

Vår guide berättade fängslande om de maktstrider som 
förekom mellan adeln och kungamakten och som bl.a. 
ledde till Sturemorden 1567 i slottet. Vi fick även fler his-
torier till livs om Gustav Vasas söner och deras maktbe-
gär. Slottsspöket som ibland hör av sig sägs vara Gustav 
Vasas dotter Cecilia. 
                                                                   forts nästa sida
                                                         

r

Biodlare Margareta Wallinder visade sin arbetsdräkt.

Rester av de ursprungliga väggarna i kungsvåningen högst upp i borgen.

Linnea Ollaiver visade bevarat 1500-talsklotter från barnkam-
maren i Vasaborgen.
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forts fr. föreg. sida

Sol och beslöjad sol hela dagen och 
de medhavda paraplyerna fick vila i 
bussen. ”Läxförhör” med Ann-Kris-
tins frågor om biodling ledde till 
priser för somliga, medan vissa ham-
nade under medelnivån. Dags att lära 
sig mer om de livsviktiga bina?

Tack Ann-Kristin, för en väl plane-
rad resa som gav oss nya inblickar i 
miljöfrågor och vår egen historia

Text Laila Brolin   Foto Rune Brolin

Hembygden i våra hjärtan
Den senaste i raden av böcker från 
2010-talet  om vår bygd har titeln 
Nianfors, en en gammal bruksbygd i 
Hälsingland. Boksläppet hölls den 4 
juni i Bystugan, Nianfors. Författ-
aren Gunnar Sundstrand bor i Gävle 
men har sommarhus i Redsjö (Res-
se). Introduktionskapitlet Från en 
skogsbygd med fäbodar till dagens 
idylliska oas leder läsaren in i berät-
telserna om människor och näringar 
i Nianfors.
2018 kommer boken om Tosätter att ges 
ut enligt uppgift från arbetsgruppen.

Nianfors, en gammal bruksbygd
 i Hälsingland av Gunnar Sund-

strand. 2017

Njutångers skärgård av Alf Wikman 
och Jan Engman. 2014  

Njutångersboken, utg. av Njutångers 
sockens hembygdsförening. 2013

Vår församling ansökte hos kom-
munen och blev en av de som fick ta 
del av dessa medel. Det anordnades 
en resa till Leos Lekland i Sundsvall 
den 17 juni. Vi annonserade på för-
samlingen hemsida och skolorna var 
informerade genom kommunen och 
kunde dela ut informationsblad över 
samtliga aktiviteter som skulle ske 
under sommaren. Man fick ringa och 
anmäla sig och resan var förstås utan 
kostnad för de som ville följa med. 

 Den 17 juni var det mycket för-
väntan hos barnen. De fick verkli-
gen röra sig hela dagen och träffa 

många nya kamrater. Det serverades 
hamburgare och innan resan tillbaka 
bjöds det på fika. 
  Resan till Leos Lekland var 

”jätte-rolig” tyckte barnen. Det blev 
också en integrationsresa då det var 
blandat svenska och utländska barn. 
En förälder per familj fick följa med. 
  Det är nu andra året som försam-

lingen får nöjet att samarbeta med 
kommunen och bidra till att barnen 
får något roligt att göra på sommar-
lovet. Det tackar vi för! 

Ann-Kristin Källström, diakon
 

Hudiksvalls kommun och Kultur- och fritidsförvaltningen får 
statliga medel för att skapa förutsättningar för föreningar att ge-
nomföra sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6 och 15 år. 
Bidraget skall möjliggöra möten över sociala gränser. 

Populär resa till 
Leos Lekland i Sundsvall

Gungande gospel i fullsatt kyrka

Tisdagskväll den 15 augusti i Nianfors kyrka bjöds åhörarna på en gos-
pelkonsert ”Joyful joyful” med Ylva Timan Olofsson, Mikael Olofsson och 
Maria Nyström. 



Rätt lösning 
nr3

Vi tackar alla flitiga korsords-
lösare och har härmed nöjet att 
presentera sommarkryssvinnarna 
2017: Namn.........................................................

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

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

Lösningarna skall vara inlämnade senast           
1 augusti till Församlingsexp. Kyrko-
vägen 3, 825 30 Iggesund
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PSALMEN
”Må din väg gå dig tillmötes
och må vinden vara din vän
och må solen aaaaa aaa aaaa .”

Hillevi Olsson
Vedmora 130
825 96 Enånger

Elma Wiklund
Njutångersvägen 24
825 92 Njutånger

Lillemor Lundin
Centralgatan 12 A
825 30 Iggesund



SEDAN SIST

Vigda

Frida Åkerlund & Erik Johan Lindberg

Ulrika Cecilia Marianne Knutsson & 
Lars Staffan Lie

Johanna Maria Skarin & Carl Jesper 
Nilsson

Linda Evelina Logren & Hans Christer 
Andersson

Döpta

Henny Lisbeth Ingeborg Nilsson

Ingrid Aurora Eleonora Mill

Svea Anna Björkman

Till vila

April
6   Bernt Albert Eriksson 74 år
11 Ulla Britt Hådell      80 år
12  Nils Göran Hofverberg      75 år

18  Märit Margareta Sjöqvist      79 år
20  Tore Bertil Lundin       91 år 
20  Nils Roland Berg                94 år
23  Gun Marie Svensk       87 år
30  Märta Axelia Sundqvist            103 år

Maj
2   Nils Arne Jakobsson                    86 år  
7   Märta Maj-Britt Olsson               89 år
8   Maj-Britt Gustafsson                   85 år
14 Tova Felicia Moberg                   19 år

31 Lars Lennart Brandtman             79 år

Juni

5   Kjell Joel Dahlström                    15 år

11 Sven Olof Lindström                    84 år

15 Irma Anna-Stina Nordqvist          95 år

18 Karin Mariann Olsson                 79 år

25 Svea Margareta Hämäläinen        86 år 

23 Karin Elisabet Ågren                    60 år                  
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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 loka-
ler eller att vi kommer  hem till dig, på en tid som passar dig. Vi präster tar 
även emot bikt. 

Ann-Kristin Käll-
ström (diakon)
0650-765 45 

Mats Sandström
0650-55 00 08

Zack Lindahl
0650-765 48

Pär Stenberg
0650-765 47

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

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

Zack Lindahl, komminister, 
tfn 0650-76548

Kyrkomusiker 
Mats Hylander 
bostad 0650-317 71

Ingrid Svensson 
tfn 0650-765 46 

Andreas Holmberg 
tfn 0727-35 20 20

Diakoni 
Ann-Kristin Källström 
tfn 0650-765 45

Församlingsexpedition
Måndag-torsdag kl 10-12
Tisdagar även 16-18
Monica Rösnäs, 
tfn 0650-765 40

Barnverksamhet
Maggan Andersson
tfn 0650-765 43
Katarina Sölveskog  
tfn 0650-765 44

Kyrko/kyrkogårdsvaktmästare
Iggesund: Kenneth Åkerlund
tfn 0650-204 16 
Njutånger: Mikael Blomkvist
tfn 0650-705 22
Enånger: Ola Borin 
tfn 0650-55 05 56

Kyrkogårdsärenden 
Ingela Fahlberg Kilarne 
tfn 0650-765 49, mån-tisd kl 10-12

Församlingshem:
Njutånger,  S:t Olofsgården
tfn 0650-765 40 
Iggesund: tfn 0650-765 40 
Enånger: tfn 0650-765 40
Församlingshemsvärdinna: 
Monica Rösnäs, tfn 0650-765 40

Kyrkorådsordförande:
Kjell Kroon, tfn 0650-704 65, 
070-211 17 17

Kontakt för volontärprojektet
Sophia Pettersson 
Tfn 070-30 30 217



ALICES SPALT

VAL 
Hallå, hallå, Alice Kristina Russ Stenberg 
här, TaxRusseln med de bästa generna! 
Visste inte riktigt att det skulle komma ut 
ett kyrkblad i dessa tider! Husse visste 
men berättade inte. Varför? Märkligt! 

Det var Rune Brolin som smög fram 
och viskande sa i mitt öra ”Alice, det 
ska bli kyrkoval den 17 september och 
snart är det manusstopp till Kyrkbladet, 
skriv!” Fattar, viktigt! Hmmm, husse 
vill tydligen inte att jag ska lägga mig i 
kyrkopolitiken. Ha, ha skit i husse nu är 
jag här och jag ska blanda mig i! Vadå 
politik föresten? Ska det vara politik i 
kyrkan? Nej, säger husse. Vadå, hallå! 
Klart man måste vara politisk det är man 
ju vare sig man vill eller inte. Fatta! Vi i 
CI (Caneskt Initiativ, läs förra numret) är 
som alla andra väldigt politiska men vi är 
inte partipolitiska. Partipolitisk ska man 
vara i samhället, då ska man rösta på det 
parti man tror kan regera Sverige bäst. 
Men i kyrkan, idrottsföreningen, kennel-
klubben, båtklubben, biodlarföreningen 
mfl borde det ju vara de som är intresse-
rade och har kompetens som ska styra. 
Eller? Svenska kyrkan är skild från staten 
hummar husse och de som styr Sverige 
har ingen självklar rätt att styra kyrkan, 
och de partier som inte fick möjlighet att 
styra Sverige har heller ingen rättighet att 
styra kyrkan. 

Vi är ingen statskyrka längre, inga po-
litiska partier har något att göra i Svenska 
kyrkan, fatta, säger husse barskt och 
blänger på mig. Vadå hallå, tagga ner! Sir 
Gösta, vår ordförande i CI (vår älskade 
engelska bulldogg) och vår kunnige 
kassör Sture samt den alltid så pålitlige 
sekreteraren Moltas har fatttat galoppen 

och tillsammans med mig enats om att vi 
inte ska ställa upp i kyrkovalet trots att vi 
inte är ett riksdagsparti men har egentli-
gen mycket att ge . Vi skulle kunna bli en 
nomineringsgrupp men vi avstår! Vi har 
andra frågor att lösa. Vi är inte så kyrkliga 
så att säga. Vi sköter våra intressen 
och det vi är kunniga i och på och så får 
ni Jesustroende som kan och får gå i 
kyrkan sköta ert med den kompetens, tro 
och tillit ni besitter! 
Nöjd nu då husse? - Okej, någorlunda 
mumlar han och linkar ut på balkongen 
med senaste numret av SPT (Svensk 
Pastoral Tidskrift). 

SVAL 
Som löpande TaxRussel med de bästa 
gener är jag trots alla inviter ganska sval. 
Tror att jag i slutändan vinner på det. Det 
går ju inte att säga ja till allt och alla. Eller 
hur? Häromdagen promenerade husse 
och jag till ett viktigt möte (sa han). Lekte 
lite med Sture (kassören) och vi lyckades 
störa mötet upprepade gånger. Till sist 
blev vi instängda i ett rum längre bort. 
Stal alla tuggben från kassören, hån-
skrattade åt bokföringen, som egentligen 
var helt ok, allt för att göra mig intressant 
och sval. Efter mötet promenerade vi 
hem och då fick jag verkligen bekräftel-
se på att jag är intressant: en stor, stor 
unghund hoppade ut genom ett öppet 
fönster, sprang till mig, runt mig, fjantade 
sig och friade! Jag höll mig sval. Vill inte 
ha en sådan flåbuse! Okej, lite smickrad 
men lite skraj blev jag också, han var så 
påstridig och stor. ”Coola ner grabben, 
det är lika bra att sluta drömma, det blir 
ingenting i alla fall”, sa jag och promene-
rade i raskt tempo med slak rumpa hem-
åt. Du ska inte tro att du är något, fick 
husse ur sig innan han öppnade dörren. 
Vadå, hallå! Sluta med din Jantelag nu! 
Klart att jag är något, en TaxRussel med 
de bästa gener som kan hålla mig sval 
och intressant i de flesta situationer. Jag 
är stolt över mig själv, det ska ni också 
vara! 

Ibland gör vi fel. Ibland till och med 
jättefel! Om ryktena är sanna har Anders 
Borg gjorde jätte, jättefel, han var inte 
sval han borde ha svalkat sig i skärgårds-
havet så kanske han blivit klar i knoppen 
istället för att visa…….Tycker om honom 
ändå. Inte för det han gjort utan för det 
han är, en av Gud älskad människa som 
ibland gör helt rätt och ibland helt fel. 

Anders Borg är inte stolt över sig själv 
nu, han skäms, och med all rätt men…..
tänker ni fortsätta att hålla honom där-
nere? Försoning, förlåtelse, upprättelse 
snackar ju ni så mycket om i kyrkan. Är 
det bara snack? Vi i CI (Caneskt Initiativ) 
är medvetna om att vi ibland, kanske 
ganska ofta, går till överdrift och skäller 
ut någon helt obefogat, eller jagar snälla 
katter och kaniner bara för att det är kul. 
En och annan cyklist eller stavgångare 
kan också få en liten påhälsning. Vi 
skäms, vi pratar om det som hänt men vi 
sänker inte varandra.
Vi tänker faktiskt på Jesu ord: Den som 
är utan synd kastar den första stenen! 
Gör det ni också! 

KVAL 
Som sagt nu är det snart val, kyrkoval, 
17 september är det dags, missa inte 
det! Gösta, Sture, Moltas, jag och många 
andra fyrfota vänner, samt många
”tvåfotingar” som valt att lämna Svenska 
kyrkan får inte rösta. Alla ni andra som 
fyllt 16 år får! Använd er rättighet, gå och 
rösta på den nomineringsgrupp ni tror för-
valtar kyrkans arv på bästa sätt! Ni slits 
kanske mellan er partipolitiska åsikt och 
de olika nomineringsgrupperna. Glöm 
inte: Kyrkan är skild från staten! Vad ni 
röstar på i kommunen, landsting och 
riksdag har ingenting med kyrkoval att 
göra. Känn er fria och svala! Vad vill de 
olika grupperna på riksnivå, stiftsnivå och 
i församlingen? Det är det viktiga! Läs på 
lite då och då! 

ANTAL 
Missa nu inte att rösta den 17 september, 
och Du, rösta på alla nivåer! Ni är för få 
som röstar i detta val. Kom igen nu, visa 
att Enånger-Njutångers församling bryr 
sig om bygden, om kyrkan, om förkun-
nelsen om Kristus! Låt antal bli ett otal, 
hmmm. Yes! 

Hälsningar 
Alice Kristina Russ Stenberg (som sak-
nar valfläsket tillsammans med övriga 
i CI) 
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Söndag 3 september kl. 11.00 Njutångers kyrka
Högmässa. Kyrklunch. Höstupptakt för volontärer 

och konfirmander!

Söndag 10 september kl. 11.00 
Njutångers kyrka. 

Högmässa - Diakonins dag. Brödvälsignelse.  
Kyrkkaffe på S:t Olofsgården

Lördag 23 september kl. 18.00 Brogården.
Konsert med Skansenkören. Körledare

 Mats Hydbom. 

Söndag 24 september kl. 11.00 
Njutångers kyrka.

Högmässa. Skansenkören under ledning av Mats 
Hydbom. Kyrklunch. 

Lördag 30 september kl. 18.00 
Njutångers kyrka.

Orgelkonsert med organist Mats Hylander.  

Söndag 1 oktober kl.11.00 Njutångers kyrka.
Högmässa. Den helige Mikaels dag. Kyrklunch 

med föreläsning av TD Johannes Pulkkanen ”Din 
väg till Gud – kristen mystik genom tiderna tolkat 

med hjälp av frälsarkransen”. 
  S:t Olofsgården

Söndag 22 oktober kl. 17.00 Iggesunds kyrka
Musikalen ”Ursäkterna”

Tisdag 31 oktober kl. 18.00 Gold Nugget
Reformationen 500 år firas med psalmer och öl! 

Allsång ur psalmboken på Gold Nugget!

Torsdag 2 november kl. 19.00 
EFS-kyrkan Njutånger

 Sånger i allhelgonatid. Njutångers kyrkokör.
 

Lördag 4 november kl 14-17 Allhelgonahelgen 
Kyrkorna hålls öppna för stillhet och möjlighet  

till samtal. Kaffe/te serveras.

Söndag 26 november kl. 11.00
Högmässa – Domsöndagen. S:ta Maria 50-års jubi-
leum! Jubileumslunch på Gold Nugget efter mässan.  
OBS! Föranmälan till lunchen senast torsdag 23/11. 

Något av det som händer i höst

Konsert Gunnar Wennerberg 200 år  ”Wenner-
bergafton”  med både Gluntar och mer 

andliga kompositioner tolkade av Conny Brolin,  
Andreas Holmberg och Mats Hylander.

Måndag 2 oktober kl 19.00  Iggesunds kyrka

Söndag 8 oktober kl. 11.00 Enångers kyrka
Högmässa - Tacksägelsedagen.  Enångers 

kyrkokör. Kyrkkaffe.         


