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INSIDAN
Att finnas till
för varandra
”Allt vad ni vill att människorna ska
göra för er, det skall ni också göra
dem” Matteus 7:12.
e här orden kallas för Gyllene regeln och det var något
som Jesus sade, när han höll
sin Bergspredikan. Det är en tidlös
regel som egentligen har att göra
med varje människa oavsett folkslag,
språk eller religion. Den är allmänmänsklig. Den visar att vi har mycket
gemensamt och att vi behöver varandra. Vi är sociala varelser.
Vårt samhälle är uppbyggt på att
vi arbetar och det mesta arbetet gör vi
för varandra, oavsett om vi kör buss,
reparerar eller undervisar. Vi kallar
det för lönearbete, eftersom vi får
betalt för det. När vi sedan köper
för pengarna, så håller vi handel och
tjänstesektorn igång och andra får
arbete.
Men allt arbete görs inte för att
man ska få betalt. Det finns också
frivilligarbete eller ideellt arbete, som
man säger. Det ideella arbetet kan
finnas inom organisationer och föreningar, men också att man gör något
mer privat för någon annan.
Vad förtjänar man då på det? Ja,
det handlar inte om pengar utan
vinsten är mer att kunna hjälpa någon
annan som behöver hjälp. Vinsten
kan vara att någon visar tacksamhet
och uppskattning för det som man
har gjort och att man känner själv
att man har kunnat bidra med något.
Den gyllene regeln finns med i detta.
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Klassisk illustration till liknelsen om den barmhärtige samariern
Om vi vill ha hjälp av någon när vi
behöver det, så är det viktigt att vi
också hjälper till när vi kan.
Vi kan förstås inte använda all vår
fritid till frivilligarbete, men använder vi en del tid, så kommer det att ge
mycket tillbaka, både för oss själva
och för andra.
Vi har olika intressen och alla behöver inte ägna sig åt samma sak, men
gör man något, var och en, så blir det
mycket i det stora hela.
Jesus talar inte bara om den gyllene
regeln när det gäller vårt förhållande till varandra utan också om det
dubbla kärleksbudet som lyder: ”Du
skall älska Herren din Gud, med hela
ditt hjärta och med hela din själ och
med hela ditt förstånd, och du skall

Hemsida
svenskakyrkan.se/enanger
Ansvarig utgivare
Kyrkoherde Pär Stenberg
tfn 0650-765 47
Redaktör
Mats Sandström
tfn 0650-55 00 08

älska din nästa som dig själv.”
Det här manar oss att göra något
för vår medmänniska utan att räkna
med att få så mycket tillbaka. Jesus
talar om den utgivande kärleken som
inte kräver något tillbaka. Den är en
god grund i vårt frivilligarbete. I det
här Kyrkbladet presenterar vi grupper
och verksamheter i vår församling
som bygger på frivilligarbete. Du är
välkommen att vara med i det som
intresserar dig.
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Att finnas till för varandra
Språkundervisning
med volontärer
Vår församling är engagerad i de flyktingar
som i väntan på asyl bor på Njutångersgården. Bland annat med undervisning i
svenska språket. Ledare är Eva Sundman
och Inge Sylvén som båda är svenskspråkslärare till yrket. Till sin hjälp har de
fyra volontärer, Sharifa Hakimi, Win Win
Baohn, Maryhouz Saghir och Yergalem
Gebremichael som på bilden flankeras av
svenskspråkslärarna Eva Sundman och
Inge Sylvén.
Stående föramlingens diakonissa
Ann-Kristin Källström som ansvarar för
verksamheten.

Väntjänstgruppen & Diakonigruppen
Foto Rune Brolin

Väntjänstgruppen består av Ingrid Åkerlund, Karin Stenlund, Britta Gustafsson, Birgitta Peräinen, Sonja Hällström, Taimi Vougt samt Elvy och Börje Jonsson som inte
är med på bilden.
Väntjänstgruppen är en besökstjänst som besöker samma
person. Besöken sker kanske inte varje vecka utan vi gör
upp med den vi besöker hur ofta vi kan komma.
Väntjänstgruppen är en del av församlingens diakonala ansvar för medmänniskor. Den vill bryta människors
isolering och ge stöd under en längre eller kortare tid.
Att vara med i kyrkans Väntjänstgrupp innebär att
vara en representant för församlingen. Att lyssna mer
än att tala om sig själv. Att respektera den andre och ge
ett tystnadslöfte. Vi i Väntjänstgruppen träffas ca var
sjätte vecka.

Diakonigruppen består av Gun-Britt Bergström, Britta
Gustafsson, Sonja Hällström, Gunnel Nordin, Birgitta
Peräinen, Selma Östlund samt Elvy Jonsson, Susann
Krigh och Barbro Fastén som inte är med på bilden.
Diakonigruppen uppvaktar de församlingsmedlemmar
som har fyllt 80 år, 85 år, 90 år och därefter varje år. Det
kan vara samma person som kommer men inte alltid.
Vi vill uppmärksamma dig som fyllt år med en liten
present från församlingen och en pratstund. Tanken är
inte att du måste bjuda på något.
Det är naturligtvis frivilligt och du kan säga ifrån uppvaktningen. Skulle du vilja vara med och uppvakta, ring
Ann-Kristin Källström, tel. 0650-765 45.
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Årets fastekampanj gav
13.578 kronor
Bilderna nedan, är tagna vid olika insamlingstillfällen.

I Enångers kyrka var det fastekonsert med många medverkande,
bl a Enångers Drummer boys, fr.v. Johannes Sandström, Edward
Mika och Erik Elfstrand.

På Rätt Pris i Iggesund sålde Mats Sandström Prästost, bland annat
till Elsie Wängman.

Vid insamlingskonserten i Iggesund samtalade Ann Berg med Marirouz Saghir och Bachara Rabat från Aleppo i Syrien.
Foto Rune Brolin
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Nianforsgruppen
planerar årets
sommar...
Ett härligt om än litet frivilliggäng i vår
församling är Nianforsgruppen som
vid årets planeringsmöte bestod av
”kärntruppen” Stig och Kerstin Norin och
Karin Mattsson.
Men åtskilligt fler har deltagit genom
åren och flera hjälper till när de kan. Och
fler är välkomna att ansluta sig framöver!
Varje sommar sedan 1990-talet har
Nianforsgruppen i samråd med församlingens organister planerat och ansvarat
för ett knippe tisdags- (eller onsdags-)
kvällar i Nianfors kyrka (ibland även vid
badplatsen eller Niannoret). Stig som
varit med från början berättar att Sonja
Kroon Björgyll var drivande i starten.
Programmet har baserats på inbjudna
sångare/musikanter och deras mycket
varierade repertoar - plus en andakt med
präst och kantor/organist. Samt, inte
minst viktigt, i pausen med kaffe och
smörgås, då brukar det bli knökfullt i serveringslokalerna bakom kyrksalen.
Sommaren är lång för gruppen - Nianforskvällarna börjar i maj och slutar
först i september. De infaller i regel med
tre veckors mellanrum och blir allt som
allt ca 6-7 stycken per sommar (i år 24/5,
14/6, 5/7, 26/7, 16/8, 6/9 och 21/9, se
separat program). Men planeringen börjar
redan i februari-mars, så gruppen är aktiv
omkring ett halvår för att sedan gå in i
”vinterdvala”.
Vid tangentbordet Andreas Holmberg, Iggesund som just i år fått äran att samarbeta med
Nianforsgruppen i sommarplaneringen.

Stig Norin som varit med sedan Nianforskvällarna startade ser fram emot en
ny fin sommar.

Tisdagskvällar i
Nianfors kyrka
2016
Tisdag 14 juni kl 19
Mats Skoog & musikanterna
Andakt: Zack Lindahl &
Andreas Holmberg
Tisdag 5 juli kl 19
Ingela Söderlund
Andakt: Zack Lindahl &
Ingrid Svensson
Tisdag 26 juli kl 19
Iggesunds dragspelsklubb
Andakt: Zack Lindahl &
Ingrid Svensson
Tisdag 16 augusti kl 19
ÖMSOM (Anki, Bibbi, Gunnar & Håkan)
Andakt: Mats Sandström &
Andreas Holmberg
Tisdag 6 september kl 19
Duon KGB (Karl Gunnar
Karlsson & Ingvar Bergqvist)
Andakt: Pär Stenberg &
Ingrid Svensson
Onsdag (OBS!)
21 september kl 19
Jard Samuelsson & musiker
Andakt: Mats Sandström &
Ingrid Svensson

Vid årets första Nianforskväll
24 maj, underhöll Kjell-Åke Eriksson, Petra Hägerström (bilden)
tillsammans med Mats Hylander.
Foto Rune Brolin

Alices spalt
- Din spalt är hyfsat uppskattad Alice,
säger husse med hes, nasal röst, nyss
hemkommen från något administrativt möte som jag vet att han inte
jublar över precis (han kan väl lägga
ner ”herdestaven” då och bli komminister, eller helt enkelt pensionera sig
tänker jag). Han fortsätter: - Du måste skriva igen Alice, nu om det viktiga
frivilligarbetet! Vadå, hallå, jag är ju
alltid positiv och vill engagera mig
som frivillig men jag är ju enligt vissa
en illaluktande hårig, allergiframkallande hund som ska hålla mig till min
egen sort och inte hålla på och fjanta
och konstra mig för ”tvåfotingar”,
som enligt mig har hjärtat i hjärnan!
Ni vill ju inte ha mig som frivillig,
fatta! Skriva är tydligen det enda jag
duger till! Läsa om mig går alltså bra,
men möta mig ansikte mot ansikte
som oavlönad frivilligarbetare känns
tungt, eller hur? (Tror att många
asylsökande känner igen sig i detta.)

Utbrytning

Matte har bytt höft och det är bra,
det skulle husse göra också men han
är för feg trots att han alltid påpekar
att han är Dellbo och därför stenhård. Skitsnack säger jag, en ”feglort”
är vad han är! När matte kom hem
efter operationen bäddade husse i
farstun åt henne och jag åkte ut. Fick
inte hoppa på matte och pussa och ge
en ”TaxRussels” ömhet längre. Surt!
Jag blev istället deporterad till husses
kompis Anders i Friggesund. Vi hade
skitkul! Gick i skogen, kollade Norrdellen, jagade någon hund i trappuppgången, lapade vårsol på altanen
och hade det allmänt mysigt. Så en
dag gjorde jag ett spontant frivilligarbete som kanske inte uppskattades
av alla.

Gjorde en utbrytning när Anders och
jag gick på promenad, utan koppel,
jag kan om jag vill! Vi närmade oss
servicehuset Frejagården och där
såg jag ett spännande lågt plank och
hörde röster där bakom. Ålade mig in
under planket och såg en massa trevliga människor där bakom som skrek
av glädje(?) när jag gjorde några ärevarv. Frivilligarbetare tänkte jag och
fortsatte in i huset och gjorde ärevarv både här och där. Vilket liv det
blev! De gamla skrattade, tjoade och
hyllade mig med stående och sittande
ovationer men personalen uppförde
sig som i kyrkan! Fel igen alltså, men
frivillig var jag och på eget initiativ!

Mottaglig, hmm!

Jag är ju en givare men på grund av
mattes sjukdomstillstånd har jag lärt
mig att bli en mottagare också! En
dag med förhöjd toastol, kryckor, piller, sprutor och massor med hänsyn,
men med ringa motion drog jag av
ren tristess rakt över skogen. Skällde
massor för att visa min fruktansvärda styrka och närvaro. Kom till ett
hus med hund som genast togs in
(?). Därefter tog hundens matte mig
resolut under armen och bar mig hem
till Verkstadsgatan igen. Förnedrande! Okej, kanske inte helt fel tänkte
jag sedan; buren hem efter mitt
förvirrande tillstånd, buren hem till
det som är mitt och till de som älskar
mig trots mina brister, det är väl det
som är nåd!
Fick jag ovett? Nä, de var glada att
jag kom hem oskadd, men en överenskommelse gjordes mellan matte
och den härliga kvinnan som bar mig
hem. Hon tar hand om en hund som
heter Moltas och promenerar flera
gånger per dag med honom. Erbjöd
sig att ta med mig för att avlasta
matte. Första gångerna hade jag lite
svårt att ta emot både Moltas och
hans mattes kärlek. Jag var vrång,
bevakande och inte alls trevlig. Nu,
efter några dagar på promenad med
Moltas har jag taggat ner och kan ta
emot både den fantastiska motionen
och den självutgivande kärleken från
de båda. Enligt husse och matte är
det samma sak med Guds kärlek, vi
måste våga ta emot!
Släpp kontrollen, våga bli buren ända
hem, våga ta emot!
Kunde jag, kan Du, Jesus älskar dig!

Bästa försommarhälsningar
Alice Kristina Russ Stenberg
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Många gillar att bli
uppvaktade av församlingens Diakonigrupp
Redaktionen enades om att grundtemat för det här mumret skulle handla om de människor som arbetar utan lön i
församlingen, det s.k. frivilliga arbetet. Det handlar t.ex.
om kyrkvärdar, körsångare, väntjänst och andra frivilliggrupper.
Diakonigruppen är ett exempel. Den består av nio
personer som besöker alla medlemmar inom församlingens gränser som fyller 80, 85, 90 år och därefter vid varje
födelsedag. Någon i gruppen gör ett besök hos den som
fyller år och överlämnar en blomma och en presentförpackning med stearinljus.
Kyrkbladet följde med en av medlemmarna i gruppen
Barbro Fastén, en dag i mitten av maj när hon besökte
Bengt Bergqvist som fyllde 80 år. Bengt bor på Tryggebo
i Iggesund och var vid vårt besök omgiven av glada släktingar från Iggesund, Bollnäs och från Kilafors där Bengt
är född och uppvuxen. En trevlig stund med kaffe och
tårta och minnen bl.a. från Bengts arbetsliv på Bockens
bryggerier och Hiab i Hudiksvall.
Barbro Fastén har arbetat i Diakonigruppen i många år.
Det blir många födelsedagar. Trots att de är nio personer
igruppen kör det ibland hop sig så att bakjouren, prästerna Mats Sandström och Zack Lindahl får rycka in.
Besöken från Diakonigruppen görs som regel utan att
vara aviserade. Fungerar det?
– Ja i de flesta fall, berättar Barbro. Men visst händer
det i bland att de som fyller år inte vill bli uppvaktade.
Det måste vi acceptera.

Bibelutdelning i kyrkan
Vid gudstjänsten i Njutångers kyrka den 24 april delade
församlingen ut biblar. Alla 8-åringar hade fått en inbjudan.
Juniorerna i Iggesund och Njutånger hjälpte till och
delade bl.a. ut fina kort med tänkvärda bibeltexter.
Maggan Andersson som är ansvarig för barnverksamheten i församlingen berättade lite om Bibeln. Hon
avslöjade för barnen att hon fått ett kärleksbrev från
Gud, där det stod hur mycket Gud älskade henne.
”Du och jag är de mest betydelsefulla för Gud.”
Efter gudstjänsten samlades barnen med sina föräldrar uppe vid S:t Olof där det bjöds på korvgrillning,
tipspromenad och många lekar.

Text & foto Rune Brolin

Den internationella gruppen

Bengt
Bergqvist omgiven av sin bror Karl-Erik, sonen Lennart,
.
svågern Kurt Einarsson, Barbro Fastén och systern Marianne
Einarsson.
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Vår församling har ett uppdrag att hjälpa och stödja
människor ute i vår värld, genom Svenska kyrkans internationella arbete för mission och diakoni. Därför finns
det i vår församling en grupp som är aktiv främst vid de
stora insamlingsperioderna under advent och fastetiden.
Det är Leif Fasth, Ann Berg, Cecilia Fredin, Elisabeth
Sandström, Ruth Skoglund, Christine Berglund och
Mats Sandström. Gruppen beställer material för utdelning, ordnar och deltar i insamlingsaktiviteter, bland
annat konserter, bössinsamlingar och musikcafeer.

En dag som
konfirmandfadder
Att vara fadder för en konfirmandgrupp
innebär att man tidigare varit konfirmand
och nu är är ett extra stöd, en förebild
och en ung ledare för sina konfirmander.
Här är några bilder från vårens konfirmandläger på Åkerögården, som visar
hur en dag som fadder på ett läger kan se
ut.
Tusen tack kära faddrar för det fina
arbete ni gjort!

En selfie har man alltid tid med! Här ser vi Konfa-Karl och faddrarna Viktor och
Gabbe.

En helt vanlig dag för Viktor.
Lägerfoto: Gabriel Papaztchev.

Ovan:En stilla stund i kapellet med faddrarna Klara och Viktor

S:t Georgshögtid i Enångers gamla kyrka
Det är tradition att Scoutrörelsen har S:t Georgshögtid den
23 april varje år.
Bölans scoutkår firar den i Enångers gamla kyrka,
eftersom där finns en målning med S:t Göran och draken.
Vid högtiden berättar kyrkoherde Pär Stenberg legenden
om riddaren Göran som dödade draken, scoutlöftena blir
upplästa, man ber scoutbönen bland annat. Efter högtiden
i kyrkan är det fika i Enångers gamla prästgård.
Bilden visar att innan högtiden, går man runt kyrkan och Pär
Stenberg berättar vad de olika väderstrecken innebar under
medeltiden när det gäller ljus och mörker, död och liv.
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PALTFEST
MED
200-ÅRSFIRANDE

Onsdagen den 3 februari åts det palt i stora mängder på
EFS i Njutånger. Anledningen var både att vi var paltsugna och att Calle Rosenius skulle ha fyllt 200 år denna
dag.
Vem var Carl Olof Rosenius? Ja, redan i 20-årsåldern
var han så känd i norra Sverige att när han var i Arvidsjaur på kyrkhelg ropade sameflickan Cecilia: ”Nej men
är det inte Calle Rosenius?”
Han höll redan i unga år möten, främst i Umetrakten,
där han också hittade sin fästmö Agatha Lindberg. Men
slutligen blev han stadsmissionär och tidningsredaktör i
Stockholm, så västerbottning han var (född i ”Ostriket”
närmare bestämt Nysätra församling och kyrkbyn Ånäset).
Hans tidning ”Pietisten” nådde under sin storhetstid
över 10000 prenumeranter, vilket var mer än Aftonbladet
hade på den tiden. Dessutom var han med om att grunda
både Diakonisällskapet och Stockholms stadsmission.
Samt, kanske framför allt, inspirera bildandet av EFS
(Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) 1856, för 160 år
sedan.
Rosenius har betytt mycket även för de lågkyrkliga
väckelserna i våra nordiska grannländer - i Norge är han
nästan ännu mer känd än här. Hans mest kända sånger är

Brogårdens program
Juni

14-16
Tor 16

Barnsångarläger 10-14 år
18.00 Lägerfest

Fr 24

15.00 Midsommarfirande. Vi klär stången tillsam-

Sö 26

Juli

Lör 2

mans, ta gärna med blommor. Danslekar,
andakt vid majstången, servering

10.00 Gudstjänst i EFS-kyrkan OBS! Mats Sandström, Johnny Wiktorsson sjunger och spelar

Sö 10
Fre 15
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Andreas Holmberg, Iggesund

EFS, planerar inför sommaren fr.v. Gösta Hådell, Sylvia Berglund,
ordförande Roland Lundkvist och Sigrid Lundkvist

Sö 17 18.00
Sö 24 18.00
Fre 29 13.00

Gudstjänst Zack Lindahl, Ingrid Svensson
Eritreakväll med injera och pepparsås
Hälsodag Stefan Söderberg

Måltid emellan.

Sö 31 18.00

Gudstjänst ”Fria händer” med Anna-Karin

Augusti
Sö 7 15.00

Missionsdag Tanzania, Rune Persson

Sö 14
16-17

18.00

18.00

18.00 Johnny Wiktorsson ”Från Lapp-Lisa till Elvis”
på Brogården

Tor 17

18.00

Sö 21

18.00

Annahita Parsan svensk- och persisktalande
präst ifrån Hammarbykyrkan Stockholm

Fre 26

18.00

13.00 Bibelstudium, bön och samtal
Sö 3

nog ”Var jag går i skogar, berg och dalar” och ”Med Gud
och hans vänskap” som kallats Väckelsesveriges marseljäs!
Det är ett jubileumsår för EFS även på annat sätt. Det
är nämligen i år 150 år sedan EFS sände ut de första
svenska missionärerna med evangeliet om Jesus, uttryckt
i både ord och handling. Om man så vill kan man - likt
SIDA - även se det som starten på svenskt biståndsarbete utomlands, för EFS var snabbare än kyrkoledningen
(Svenska Kyrkans Mission bildades 1874).
Den 6 februari var det missionsdag på EFS Njutånger
med prästen Elon Elwinsson från Sundsvall. Och mycket
annat har också hänt på EFS i år, förutom en söndagsgudstjänst i månaden och det ordinarie veckoschemat
även intressanta 11-kaffen varannan måndag med särskilt
inbjudna ”gäster” som talare/berättare.
Hjärtligt välkomna också till sommarens program på
Brogården!

Holmberg

Måltid emellan

Gudstjänst Zack Lindahl, Mats Hylander

Barnsångarläger 7-9 år
Lägerfest

”Njutångerspojkarna” Hembygdsföreningen
visar film från 1980’
Surströmming!

Servering efter varje samling. Varmt välkommen!

18.00 Gudstjänst med vittnesbörd och lovsång

12.00 Gudstjänst på persiska! Annahita Parsan
tolkas
18.00 Sång- och musikkväll

18.00 ”Musikaliskt fyrverkeri” med fam Hellgren
från Eskilstuna

Brogården är även öppen för uthyrning och logi.
0650-70 284, 076-115 94 50

katarina.njut@yahoo.se
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V
B R Å K
K R O
S K
T V
S K Ä R
E D D Å
S
N
S T I S
O R N A
E G G
E M
L
A F A
K
Å
O F F S
K L I A
T Y S K

ÄR JU FRIDA I
I SJÖBERGS VISA
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MODELL
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I
A N
P
V Å
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N
D
E
R
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SLÄKT
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LÄNSAD
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Ö
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S L
A
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E
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BRÅTT

JOK
F61

HAN STOD MITT IBLAND DEM
SOM FÖRUT.
BLAND STENARNA BRANN DET
EN GLÖD.
HAN LÄT DEM FÅ FISKAR I NÄTEN
OCH GAV DEM BRÖD.

HAR
MAN
SOPPAN
TYP AV
TRYCKTEKNIK

GJORDE
VÄL
BETTET
ÄR DE
FLESTA
I BONN

ALERT

HJÄLPORGAN

PENTRY

FALSKT
YTTRE

BILDERBURK
PARTI

STORMCENTRUM

TECKEN
OVAN
VOKAL

LÄCKA
SALIV

TRIGGAT

SKÄKTA

GER
PROBLEM
MED
SPRÅKET

RYMMA

VAR
HAR
SIN
TID

V
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N
L
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U
A T
U S
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K
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ÄR TEXTERNA I
HÖGA
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BERGEN
SES
MED
KUPOL

I PAR
MED
HOLME
I TRÄGUDARS
LAND

BAKVATTEN

Vi tackar alla flitiga korsordslösare för alla krysslösningar och har härmed nöjet att
presentera vårkryssvinnarna
2016:
Margith Uhlén Henning
Fegärdevägen 21
825 92 Njutånger
Bert Johansson
Centralgatan 11 C
825 30 Iggesund
Elna Wiklund
Njutångersvägen 24
825 92 Njutånger

Namn ..........................................................
.....................................................................
Adress .........................................................
.....................................................................
....................................................................
Lösningarna skall vara inlämnade senast 15
aug. 2016 till Församlingsexp, Kyrkovägen 3,
825 30 Iggesund
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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
Julia Anna Maria Svanström
Pj Mille Janne Henriksson

Vigda

Hanna Sofie Marie Skog och Jan Mikael
Wikström

Till vila
Januari
3 Elin Elvira Westin
9 Gerd Elisabet Bergqvist
16 Anders Herman Bergström
22 John Erik Svensson
30 Göta Viola Bergman
Februari
4 Hans Olof Brolin
6 Olof Lennart Eneroth

95 år
78 år
89 år
86 år
87 år
73 år
80 år

22 Anna Sofia Wallin
24 Siv Ann-Sofie Lie
25 Nils Holger Kjellin

95 år
83 år
89 år

Mars
5 Stig Gunnar Jonasson
10 Karl Stig Palmlöf
24 Jari Pekka Welin
30 Lissy Bolldén

88 år
89 år
51år
83 år

April
2 Leila Tellervo Kaarina
Östblom
4 Anna Elisabet Brunzell

79 år
89 år

7 Gerd Marianne Falk
83 år
9 Gun Viola Fredriksson
79 år
24 Karin Kristina Fantenberg
87 år
					

En gåva har lämnats

Vid Holger Kjellins bår till Diakonin.
Till flyktningarbetet i Enånger-Njutångers församling från Röda Korset
i Enånger

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
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

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.

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)
0650-76545
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Mats Sandström
0650-55 65 05

Zack Lindahl
0650-765 48

Pär Stenberg
0650-765 47

Rapport från kyrkorådet

	
  

Frivillig – ideell–
volontär–lekman
”Kärt barn har många namn”
Med frivillig medarbetare avses den
som genom sitt engagemang är villig
att på något sätt ta ansvar i församlingen. I den meningen är alla medar-

betare. En del har en anställning och
andra inte.
Grundsyn och syftet med det frivilliga arbetet är att erbjuda möjlighet att utvecklas som människa och
mogna i tro och liv, samt att genom
de frivilligas engagemang skapa liv,
inspiration och utveckling i församlingen. Genom de frivilliga har församlingens liv möjlighet att växa och
fördjupas på ett annat sätt än vad som
är möjligt enbart genom de anställdas
arbete.
De frivilligt engagerade skall ses
som levande subjekt och inte objekt för församlingens planer. Bland
anställda medarbetare bör finnas ett
pågående samtal om frivilligarbetet,
i syfte att skapa en medvetenhet kring
och en samsyn på frivilligfrågorna så
att arbetet kan utvecklas. En huvuduppgift för den anställde medarbetaren är att vara inspiratör och handledare. De anställda bör sträva efter att

Miljörutan
Här kommer vi att berätta om
miljöarbetet i Enånger-Njutångers
församling.
För närvarande finns en grupp av
anställda och förtroendevalda som
arbetar för att vår församling ska
kunna ta emot Svenska kyrkans
miljödiplomering.
Arbetet sker i flera steg. Först
har vi gjort en nulägesbeskrivning;
hur är det nu med belastningen
på miljön. Vi har sedan utarbetat en miljövision som lyder: ”Vi i
Enånger-Njutångers församling tar
tillsammans ansvar, att med förnuft
och kärlek skapa förändringar,
som förvaltar Guds skapelse så att
kommande generationer får överta
en friskare jord.”
Kommande steg är att formulera
en policy, mål och åtgärdsprogram,

för miljöarbetet. Detta ska sedan
spridas bland anställda och er församlingsbor.
Redan nu kan vi berätta om en del
inom miljöarbetet:
*Ett nytt sopaggregat (se bilden)
som inte river upp damm har köpts
in i Iggesund,
*En tematisk miljömässa kommer
att firas i Enångers gamla kyrka på
midsommardagen kl 10. Bölans
hembygdsförening ordnar kyrkkaffe
med ekologisk profil. Därefter blir
det tipspromenad utomhus eller
frågor inomhus beroende på vädret.
Priser utlovas. Du är välkommen att
delta.
*På våra kyrkogårdar kommer det
att ställas ut särskilda behållare för
batterier och för gravljus som drivs
med batterier.

bli mer möjliggörare än genomförare.
Bevarandekulturen suger energi och
blir lätt styrande! När de resurser
man ser tillgängliga krymper blir ofta
frågan: Vad kan vi spara, vad kan
vi dra in, hur kan vi bevara? Istället
bör vi kanske fråga oss ”Vart vill vi
komma? Är vi på rätt väg? Vad ska vi
omdisponera för att nå dit?”
Vi behöver samtala om vad resurser är i ett församlingsarbete!
Det är hög tid, men inte för sent, att
återvinna människors delaktighet
och förtroende för sin kyrka. Eller är
större engagemang och delaktighet
av fler ideella krafter ett hot mot oss/
er anställda? På sikt är det troligen
en förutsättning för att vi ska kunna
behålla de resurser av anställda vi har.
”Man trivs där man behövs..”
Kjell Kroon
www.volontarbyran.org
svenskakyrkan.volontarbyran.org

Sommarens gudstjänster i Enånger
Från och med midsommardagen 25 juni så kommer de
söndagliga högmässorna att
firas i Enångers gamla kyrka
kl 10, under juli och augusti.
Det är dock ett undantag.
Den 26 juni kl 10 firar vi
gudstjänst i EFS-kyrkan i
Njutånger. Det går bra att
anlita kyrkskjuts till gudstjänsterna.
Ring tel 0650-68000.

Friluftsgudstjänst

I år kommer det att vara friluftsgudstjänst den 31 juli kl 14
vid Våtnäs fiskeläge och den 7
augusti kl 14 på Räveln, Enånger. Tag gärna med något att sitta
på och fikakorg till friluftsgudstjänsterna.
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KÖRCAFÉ

Enångers församlingshem
Tisdag 7 juni kl 19
Sånger av Dan Andersson
Enångers kyrkokör, Hans Pettersson
Solister: Lovisa Pettersson, Jesper Nilsson
Servering. Välkomna

Sommarfest
Söndag 12 juni kl 11

Start med gudstjänst i Njutångers kyrka.
Därerfter samling i S:t Olof för lekar,
förtäring, försäljning.

Musik i sommarkväll

Tisdag 9 augusti kl 19.00
Enångers gamla kyrka
Medverkan av Ylva och Mikael Olofssson

Resa till Carl Larsson-gården

Församlingsresan i år går till Carl Larsson-gården i Sundborn
den 10 augusti. Vi åker från Iggesund kl. 8.00. Vi hämtar upp
resenärer vid Njutånger och Enånger.
Vid Söderala kyrka stannar vi och får en guidad visning. I
Sockenstugan äter vi vår hemhavda fika (det fixar jag).
Strax efter kl. 10 åker vi vidare till Carl Larsson-gården. Vi
får en guidad tur där.
Sedan äter vi på Hyttstugan som ligger granne med Carl Larsson-gården. Vi äter en klassisk buffé med det kalla före det
varma och det avslutas med en härlig dessertbuffé.
Vi är hemma igen ca kl. 18.30. Mycket varmt välkommen på
resan! Kostnad 300:- Anmälan och frågor, ring Ann-Kristin
Källström 0650-765 45 (semester v 27-30).

Glöm inte fototävlingen
I förra numret inbjöd vi till en fototävling.
Bilderna skall vara inlämnade senast 20 juli, antingen på församlingens E-post:kyrkbladet@gmail.com eller som
papperskopior till Pastorsexpeditionen.

Tema: Kyrkkaffe

Foto Ingela Fahlberg Kilarne

LÅNGVINDS KAPELL

Även i år kommer det att vara verksamhet
i kapellet. Det börjar med Gudstjänst på
Midsommarsöndagen 26 juni kl 17. Det
bjuds på Kyrkkaffe och därefter hålles
kapellstämma.
Under juli och augusti kommer det sedan
att varje lördag kl 18 vara Musik i sommarkväll med andakt inför helgen. Någon
eller några medverkar med musik och sång.
Kyrkkaffe kommer att 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.
Verksamheten och skötseln av Långvinds
kapell drivs av personer som ställer upp frivilligt utan ersättning. De gör en fin insats
framför allt sommartid för att kapellet ska
vara brukbart och att vi kan ha samlingar
på lördagkvällarna. Tack för ert arbete.
Mats Sandström

Har du en cykel över?

Har du en cykel som du inte
behöver längre?
Skulle du vilja skänka cykeln till församlingen så tar vi gärna emot den. Vi
lagar den och ger bort den till någon
som behöver. OBS.Vi lagar bara punkteringar på cykeln.
Kontakta Ann-Kristin Källström
tel. 765 45

