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Insidan

Allt har sin tid (predikaren 3:1 )
Han har så rätt Predikaren: ”Allt
har sin tid, det finns en tid för allt
som sker under himlen”. Nu är det
tid för vinter, snöglopp, halkolyckor,
snögubbar, ljus, glögg och tomtemys. Det är också tid för förberedelsen inför Guds födelse i människan. Advent är förberedelsetid,
vi förbereder inte bara våra hem
inför det kommande julfirandet, vi
förbereder framförallt oss själva så
att vi kan ta emot det oerhörda att
Gud blir en av oss i Jesus Kristus
och att han vill födas i vårt hjärta
igen. Vi ska städa nu under advent
så att det finns plats för Jesu födelse
i våra hjärtan. Eller hur?
Min tid
Min tid som kyrkoherde i Enånger-Njutånger är också strax över.
Ett kvarts sekel har jag varit här,
bott här och tillsammans med ett
fantastiskt arbetslag försökt peka
vidare mot honom som vill ge våra
liv ett djupare, rikare innehåll. Jesus
är Guds gåva till oss, en fantastisk
gåva som om vi bara tar emot den
(honom) öppnar oanade horisonter. När jag och min älskade Eva
kom upp hit bosatte vi oss i mitt
gamla torp i Rösånger, Enånger. Vi
levde primitivt, utedass, utedusch,
vedspis och järnhaltigt vatten. Men
vi trivdes i torpet och i och med
församlingen. Många fantastiska
minnen finns bevarade exempelvis
när syföreningen gästade torpet
och vi sköt luftgevär och tävlade i
björkvedsklyvning. Torpet blev i sinom tid någorlunda modernt men
tyvärr sålt (miss av oss!).
Allt har sin tid!
Verkstadsgatan i Iggesund blev sedan under sju år vår adress. Fick
helt plötsligt en större närhet till
”Iggarna” som jag bl.a träffade
på de ”tre små bänkarna” vid Rätt
Pris, på Charlies pizzeria, apoteket, folkets hus osv. Nu är huset
på Verkstadsgatan också sålt. ”Allt
har sin tid”.
Allt tar tid eller Rom byggdes inte
på en dag.

-”Hur har det gått med församlingsbygget då husse?” Vadå, hallå,
hur kommer du in här Alice? Det
här är inte din spalt och du har ingen heller, fatta! Men okej då, jag tar
upp din tråd om församlingsbygget: Nja så väldigt bra har det väl
inte gått, jag menar 25 år, Jesus var
verksam under tre år.” Du har varit
här för länge knäppgök” gapar Alice. Truten Alice! Hmm men kanske
har du rätt din Taxrussel? Okej, jag
har varit här länge, kanske som du
säger allt för länge men jag tycker
att jag genom det har fått en hyfsad
relation till många församlingsbor
och rustat ett arbetslag som är det
bästa jag känner. Nu är det väl inte
jag som rustat utan vi har rustat
varandra, men det är ett helt fantastiskt gäng som strävar mot samma mål: att göra Jesus känd, trodd
och älskad!
Ni som känner mig vet att jag alltid brunnit för att få in högmässans
värde i allas era medvetanden. Det
är ju högmässan som mötesplats
mellan Gud och människan som är
den stora kraftstationen där vi får
hämta kraft och näring och dela
med varandra. Där inför Faderns
ansikte får vi för ett ögonblick leka
himmel på jorden och gemensamt
sträcka händerna mot honom som
är vårt hopp och vår drivkraft. Där
kommer Herren oss till mötes i
ordet och nattvardens mysterium
för att förlåta och upprätta och så
sända oss ut igen i verklighetens
häxkittel. Om jag med Guds hjälp
lyckats med den föresatsen vet jag
inte-men jag hoppas!
Sluttid
Nu vill jag säga ett stort Tack till
Er alla, ingen nämnd och ingen
glömd! Jag bevarar åren i Enånger-Njutångers församling i mitt
hjärta och önskar församlingen Guds rika välsignelse nu och
i framtiden. Glöm aldrig att vi är
till för andra, för varandra och tillsammans kan vi ha kul och utföra
storverk!
/Kyrkoherde Pär Stenberg

PS: Alice hälsar.

Tack Ann-Kristin!
Du kom till oss för fem år sedan,
en sprudlande värmländska med
energiska steg och varm vaksam
blick.

Ann-Kristin avtackades i samband med hömässan 28 oktober i Njutångers k:a
Foto: Katarina Sölveskog

Min mormor sa till mig när jag
var liten och var lite rädd för
att gå på utedasset i den mörka
höstkvällen: ”Den som rätt kan
läsa sitt Fader Vår räds varken
fan eller trollen”. Ditt Fader Vår
kan du och det märks så tydligt att du varken räds fan eller
trollen. Du tar dem i örat, skakar om dem om så behövs. Jag
tror att de är lite rädda för dig,
åtminstone känner de respekt
och det räcker långt det.

jobb. Du vill gå in i ett arbetslag
med flera diakoner där arbetsuppgifterna är givna. Du vill ha
kollegor att bolla med och vi
unnar dig det förstås, även om
saknaden efter dig blir stor. Du
har betytt så mycket för alla
dessa ”mina minsta” som Jesus
uttrycker det och du har varit en
jättetillgång i vårt arbetslag med
ditt teologiska djup och smittande skratt.

Du kom eller rättare sagt Ni kom,
Lennart och Du, när flyktingströmmen börjat komma. Det
var brist på kläder, svenskundervisning, mat, mänsklig värme
och cyklar mm. Du tog dig an,
Lennart tog sig an. Hur många
cyklar har inte han ställt i ordning helt utan ekonomiska anNu Ann-Kristin, när flykting- Tack Ann-Kristin och tack Lennart!
språk?
mottagandet avstannat, de flesta
/Pär Stenberg , Kyrkoherde
2015 kom den stora strömmen asylsökande fraktats till andra
av flyktingar – Du fanns där och orter skulle du ju kunna pusta
du slet. En sann diakon finns där ut, hämta andan och nya krafter
nöden är som störst och där har men så är inte Du och jag förDu funnits Ann-Kristin, inte bara står dig. Du orkar inte uppbåda
i nöden bland flyktingar utan i kraft till att börja om från ruta
nöden vart det än befunnit sig.
ett igen. Du är ju ensam i ditt
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Här får du möta ännu en av våra församlingsbor.

Vi gratulerar Viola Falk - 100 år
Förutom att Viola föddes
så hände följande 1918:

-Fred efter första världskriget
-Spanska sjukan drabbade världen
-Operasångerskan Birgit Nilsson
föddes
-Regissören Ingmar Bergman
föddes
-IFK Göteborg blev svenska
mästare i fotboll då de slog Helsingborgs IF med 5-0 på Stockholms stadion den 6 oktober

Det är inte varje dag som jag
ringer till en blivande 100-åring
för att bestämma tid för ett besök. Viola Falk svarar och det är
inget fel på hennes hörsel. Så bestämmer vi tid och när jag kommer hem till henne på Smedvägen, där hon har bott i 60 år, så
står hon i dörren.
Vi sitter vid köksbordet och hon
bjuder på te och smörgåstårta.
Vi samtalar om hur det har varit
för henne genom åren.
Hon föddes i Näsviken en natt
då snöstormen drog fram. Familjen bodde sedan några år i
Bergsjö och när Viola var 7 år
flyttade de till Iggesund. Hennes pappa arbetade i skogen. De
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bodde i ett så kallat spisrum på ter och att sy har varit ett stort
Smedvägen; Viola, 3 syskon och intresse för Viola genom åren.
föräldrarna. Det var inte stort.
Hon har sytt kläder till sina egna
barn, två pojkar och en flicka.
Eftersom Viola var född i slutet
av året fick hon vänta med att Viola har också hållit på med
börja skolan till det år hon skul- gymnastik genom åren. När
le fylla 8 år. Skolan var i ett hus hon var i 25-årsåldern var de en
på Tullvägen, nära huvudkonto- grupp som åkte till Stockholm,
ret. Det var matbespisning i det där de uppträdde. Det är kanske
som nu är församlingsgård. Det tack vare gymnastiken som Vivar gröt och hårdsmörgås med ola aldrig har varit riktigt sjuk.
ost som serverades.
Viola miste två av sina syskon i Nu säjer vi ett stort och varmt
tidiga år. En bror drunknade och GRATTIS! till Viola och önshennes syster dog i tuberkulos. kar henne en fin födelsedag och
Fast hon var sjuk så brukade Vi- Guds välsignelse för kommande
ola krypa ner till henne i sängen. dagar.
/Mats Sandström
Men innan hon gick bort fick
Viola lära sig sömnad av sin sys-
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Hoppsan nu var han här igen, biskopen!

Kontraktsprost Peter Södergård, Kyrkoherde Pär Stenberg &Biskop Ragnar
Persenius
Foto: Rune Brolin

Vad har han här att göra, tycker han ränner här titt som tätt?
Ja det känns så men det är faktiskt nästan 12 år sedan biskop
Ragnar visiterade församlingen
senast.

hopp och framtidstro i vår bygd.
Visitationen hade naturligtvis
förberetts noggrant av stiftet,
olika delegationer kom till oss
för att kolla exv hur vi sköter
våra fastigheter, vårt kulturarv,
vår diakoni, vår ekonomi, vårt
Det är märkligt, många av oss arkiv, våra gudstjänster osv. Så
som då var verksamma är kvar när biskopen och Rose-Marie
än idag, lite mera skröpliga kan- äntligen kom så var det värsta
ske (syftar på mig själv) men redan gjort. Visitationen blev till
mera erfarna och mogna (syftar vila och inspiration!
på de andra).

Nåväl nu är visitationen över,
den sjätte för min del varav tre
i Enånger-Njutånger. Biskopen
lyfte bla fram vårt goda arbete med barn och ungdomar och
gav oss en skarp uppmaning att
se över vårt fastighetsbestånd
samt satsa på gudstjänster i S:ta
Maria, Iggesund och tillse att någon typ av församlingslokal finns
i dess närhet. Enånger har sitt
församlingshem, Njutånger sin
St:Olofsgård men huvudorten
Iggesund, där flest människor
bor, har ingen samlingsplats för
samkväm i anslutning till livets
stora skeenden.
Det var något av vad biskop
Ragnar sa i sitt visitationstal
i Njutångers kyrka den tredje
dagen av visitationen som var
en söndag. En härlig högmässa
med många människor delaktiga och där några av våra fantastiska ungdomar ministrerade.
Fiskbuffé i St:Olofsgården därefter, gott!
Nästa gång det är biskopsvisitation är både biskop Ragnar och
jag ”out of order”!

/ Pär Stenberg, kyrkoherde

Ett kärt återseende blev det i alla
fall för många och en god ny
bekantskap för andra. Vi insåg
ganska snabbt att varken hans
adjunkt Rose-Marie Rönnblom
eller biskopen själv var stridslystna utan faktiskt riktigt trevliga och hade mycket att ge.
Under två tiotimmarsdagar
fanns biskop Ragnar Persenius
hos oss inte för att ifrågasätta
utan för att syna, inspirera och
ge oss mod att våga gå vidare och kanske ge oss in på andra okända vägar för att sprida
evangelium och ge människor En fantastiskt vacker höstdag fick vi att fira högmässa i.
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Foto: Mats Sandström

Gudstjänstens
ABC-del 1
Ordets gudstjänst

En artikel i två delar av Zack Lindahl

”På den dag som kallas solens
dag samlas vi alla, från städerna och från landet. Man läser
ur apostlarnas hågkomster och
profeternas skrifter så länge som
tiden räcker. När föreläsaren har
slutat håller föreståndaren ett
anförande, och uppmanar ivrigt till att efterfölja dessa sköna ord. Därefter reser vi oss alla
tillsammans och ber, och när vi
har avslutat bönen bärs bröd,
vin och vatten fram. Föreståndaren frambär efter förmåga böner och tacksägelser, och folket
stämmer in med ”Amen”. Sedan
delas de välsignade gåvorna ut
och tas emot av var och en, och
åt dem som inte är närvarande sänds de ut av diakonerna.”
(Apologi, Justinus Martyren)
Så skriver helgonet Justinus
Martyren kring år 150 e.Kr. om
hur den kristna gudstjänsten firas. Det är en välsignelse att vi
kan fira gudstjänsten på samma
sätt som våra andliga fäder och
mödrar genom århundraden.
Men! Varför firar vi gudstjänst?
Jo, för att Jesus lovat att möta
oss där! Varför just söndag?
Därför att Jesus uppstod från de
döda på söndagen! Därför har
kyrkan sedan den allra första tiden firat sin gudstjänst på ”Herrens dag”, söndagen.
Den vanligaste gudstjänstordning i den kristna kyrkan är
högmässan. Så är det också i vår
församling. Att fira högmässa
innebär att ta hjälp av Skriftens
ord för att be. Varenda fast bön
i högmässans ordning är ett direkt eller parafraserat bibelcitat.

Processionen.
Alla tjänstgör i en gudstjänst
med sina böner och sin lovsång!
De med särskilt ansvar inleder
gudstjänsten med att bära in
nattvardsgåvorna till altaret.
Det är en symbol för pilgrimsfärden, i detta livet, till himmelen. När procession sker med
korset i täten så står vi upp för
korset, symbolen för vårt hopp.
Syndabekännelsen.
Jesus säger att sanning skall
göra oss fria. Att regelbundet
bekänna sina synder är att öva
sig i sanning. Våra onda gärningar gör verklig skada, kräver
verklig gottgöring och behöver
verklig förlåtelse. En rätt syndabekännelse har fyra delar: ånger,
bekännelse, botgöring och förlåtelse. Eftersom detta är så viktigt
för vårt liv så förbereds vi för att
bekänna våra synder genom ett
beredelseord.
Kyriet.
Kyrie Eleison är grekiska och betyder Herre, förbarma dig. Där
syndabekännelsen är en bön om
förlåtelse för sin egen skull så är
kyriet en bön om läkedom för
ens egna och världens sår. Tillsammans med den blinde Bartimaios och många andra genom
historien ber vi: ”Herre, Davids
son, förbarma dig över oss”. Det
är en bön som du gärna får göra
till din.
”De kom till Jeriko. Och när
han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en
blind tiggare, Bartimaios, son
till Timaios. Då han fick höra att
det var Jesus från Nasaret började han ropa: ”Jesus, Davids son,
förbarma dig över mig!” (Markus 10:46-47)
Gloria och Laudamus.
Gloria in excelsis Deo är latin,
och betyder Ära åt Gud i höjden. Efter frambärandet av våra
bekymmer så höjer vi våra rös-

ter tillsammans med änglarna
såsom de sjöng på julnatten:
”Ära åt Gud i höjden och frid
på jorden bland människor som
han älskar!”. (Lukas 2:14). I
samband med gloriat sjunger vi
den traditionella lovsången till
treenigheten Laudamus, som är
latin och betyder ”Vi prisar dig”
Dagens bön.
Den samlande bönen inför söndagens heliga läsningar. Den är
särskild för varje söndag.
De heliga läsningarna.
Läsningarna är alltid ur Gamla
testamentet, ett av de nytestamentliga breven och evangelierna. Vi lyssnar alltså till Guds ord
till oss genom hans a) profeter,
b) apostlar och c) sin egen Son.
Evangelium är från grekiskans
evangelion och betyder ”gott
budskap”. Skrifterna är alla inspirerade av Guds Ande och är
ämnade att föra oss till insikt
om sanningen.
Halleluja.
Halleluja är hebreiska och betyder ”prisa Herren”. Det är vårt
svar på evangelium, det goda
budskapet vi fått höra den söndagen.
Trosbekännelsen.
I gudstjänsten bekänner vi vår
kristna tro, samma tro som är
omvittnat i Skriften och given
till oss genom apostlarna och
kyrkan. Det är den tro som ”en
gång för alla har anförtrotts de
heliga”
Mina kära, i min stora iver att
skriva till er om vår gemensamma frälsning känner jag mig
tvungen att sända er en maning
att kämpa för den tro som en
gång för alla har anförtrotts de
heliga. (Judas 3:3)
Förbönen. En ”förbön” är helt
enkelt när vi ber för någon annan än oss själva. Här minns vi
också de medlemmar av vår församling som avlidit.
Del 2 av denna artikel publiceras i
numer 2 / 2019
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EN FLICKA
ÄR FÖDD

SwIshA

dIn gåva tIll

900 12 23
TACK!

Varje dag föds flickor in i förtryck
och orättvisor. Det kan vi inte
acceptera. Flickor ska aldrig
nekas, kränkas, hotas, utnyttjas
eller tvingas – bara för att de
är flickor. Ge en gåva och ta
ställning för varje människas
lika värde och makt över
sitt eget liv.

#ENFlICKAÄRFÖDd
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen
Foto: Helena Goldon/Ikon

I årets julkampanj riktas fokus
på de förhållanden som många
flickor lever i, runtom i världen. I
flera delar av världen anses flickor vara mindre värda än pojkar.
Miljontals flickor saknar egna
id-handlingar vilket medför att
de bland annat inte kan rösta eller öppna ett bankkonto. Vi kan
aldrig acceptera att flickor föds in
i förtryck och orättvisor. Att fattigdom och normer gör att flickor
får sämre möjligheter till utbildning, sjukvård eller försörjning.
Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning, eller att flickor får äta sist och minst.
Svenska kyrkans internationella
arbete stödjer projekt över hela
världen för att stärka flickors rätt
till god hälsa, värdighet och makt
över sitt eget liv. I årets julkampanj har vi den stora möjligheten
att tillsammans kämpa för att
ingen flicka ska hotas, utnyttjas
eller kränkas. Varje barn är skapad till Guds avbild och har samma värde - oavsett kön. Din gåva
till julkampanjen är viktig oavsett
hur stor den är. Den kan innebära
en stor förändring för ett barn.

JULKONSERT

ENÅNGERS KYRKA
LÖRDAG 15 DECEMBER KL 17
MEDVERKANDE:
”6 KUSINER OCH EN VIKTOR”
INSAMLING TILL SVENSKA KYRKANS
JULKAMPANJ
"EN FLICKA ÄR FÖDD"
VÄLKOMMEN!
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PSALMER OCH (BR)ÖL
Med hjärtlig sång och gott sällskap firades Martin Luthers
publicering av de 95 teserna
om avlatshandeln, och därmed
också vår kyrkas reformation
enligt Guds Ord. Guld Nugget
var tyvärr stängt för i år, men
vårt glada möte gick av stapeln
i församlingsgården, Iggesund
onsdagen den 31 oktober detta
Herrens år 2018. Vår eminenta
sekreterare, Cecilia Fredin, kunde
med glädje meddela att vi i en och
en halv timme sjöng 16 psalmer,
nämligen:
237 Vår Gud är oss en väldig borg
222 Just som jag är, ej med ett strå
484 De heliga i landet
483 Guds änglar är hans sändebud
190 Bred dina vida vingar
421 När vintermörkret kring oss står
400 Gud vare lovad
345 Var man må nu väl glädja sig
430 Var kristtrogen fröjde sig
74 Du som gick före oss
362 O helge Ande, dig vi ber
231 Oändlig nåd
766 (ur EFS tillägg) Att få vara försonad
323 De kommer från öst och väst
527 Det spirar i Guds örtagård
206 Herre, jag vill bida

Tack till alla er som sjöng till
Guds ära och vår uppbyggelse,
be gärna inför nästa år att det då
skall finnas en förberedd sal där
vi återigen kan äta festmåltid
och sjunga Herrens sånger med
förenade röster och hjärtan!

"GUD ÄR
MITT IBLAND
OSS"
Församlingsretreat 22-24 februari 2019
på S:t Davidsgården i Rättvik.
Retreatledare: Jim Lagerlöf.

En retreat om kyrkan i frälsningshistorien. Den kristna tron
handlar inte bara om att Jesus levde en gång för länge sedan,
han är också verkligen här och nu genom sin kyrka. I Ordet
och sakramenten vågar vi tro att den ödmjuke Guden vill
möta och umgås med oss.
Ordet retreat betyder att dra sig tillbaka. En retreat är ett
tillfälle att dra sig tillbaka från vardagen för att lyssna inåt
och uppåt. Stommen i retreaten är tystnaden, den dagliga
mässan och tidebönen.
Gemensam buss från Iggesund till Rättvik fredag den
22/2 och tillbaka med buss den 24/2. Helgen
inkluderar mat och logi på S:t Davidsgården.
Egen kostnad: 500:-.
Anmälan till Zack på zack.lindahl@svenskayrkan.se.
Sista anmälningsdag 1/2 2019.

/E.u. Zack Lindahl

MONICAS RUTA

Kyrkorådets ordförande
Monica Björkman

Efter en lång, mild och färgsprakande höst mår man bra av att
kura skymning och tända stearinljus inne. Men man kan vara orolig
kring hur vintern ska bli. Blir den
mild som en fortsättning på sommaren och hösten? Blir den snörik
som förra vintern? Eller ska det bli
en riktig vargavinter i stället?
För kyrkorådet är hösten budgettid. Det gäller att vi har samlat ihop
alla behov både inför den kommande vintern och på längre sikt.

Har vi kontrollerat att alla tak är
i gott skick? Hur är det med uppvärmningen av våra kyrkor? Kan vi
byta till miljövänligare uppvärmning? I så stora projekt gäller att
alla i kyrkorådet måste vara överens innan något kan göras.
Vi väntar också med förtroende på
den som kan känna sig kallad att
bli vår nästa kyrkoherde.
Jag önskar er alla en lugn och
trosviss höst.
/ Monica
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SEDAN SIST
Vigda

Döpta

Petra Maria Hägerström &
Safaa Alkachachi.

Sven Johan Eddie Bergfeldt
Winga Elisabeth Marie Brolin
Lilly Birgit Hammars
Freddie Antero Thengqvist
Lydia Lena Levantina Söderholm
Nemo Johan Love Östlin
Tin-Tin Edith Eugenia Östlin
Elvira Birgitta Kristina Munter
Ida Linnéa Zetterberg
Nicholas Benjamin Jimmy Sixten Valström

Pendo Charles Sabuni &
Krister Matias Kirsilä.
Ingela Christina Frid &
Karl Mikael Robert Lundell.
Camilla Antonsen &
Per Mikael Olsson.
Anette Ingeborg Elisabeth Holmer &
Jon Christian Isaksson
Anna Maria Wallin &
Lars Roger Mikael Magnusson

Till vila

Carin Maria Linnea Reinholdsson &
Lars Johan Zetterberg

1 Alf Ingemar Elofsson		

77 år

15 Jan-Olov Eriksson			

55 år

Augusti

September
22 Karin Barbro Mossberg		

86 år

Någon att tala med

Vi, präster finns här i församlingen för dig som behöver
tala med någon om det som tynger dig och som du har
svårt att tala med någon annan om. Vi har tystnadsplikt
och vi kan träffas antingen i kyrkans lokaler eller hemma
hos dig, på en tid som passar dig. Vi präster tar även emot
bikt.

EN GÅVA
har lämnats
Vid Elvira Kristina Munters dop
till Barn- och
Ungdomsverksamheten.

Mats Sandström
0650-55 00 08
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Zack Lindahl
0650-765 48

Pär Stenberg
0650-765 47

Musikalen ”Kluringar om pluringar”
Söndagen 21 oktober uppförde
församlingens komp- och teatergrupp uppbackade av Njutånger-Iggesunds kyrkokör musikalen ”Kluringar om pluringar”
skriven av Mats Hylander.
I första scenen får vi se Henning

tar kappsäcken från Tom och
utbrister: ”Det här är inte bra.
Nu är ju jag rik. Och jag kan ju
inte gärna ta från mig själv.”

Här försöker Resenären – Marga Stillberg få köpa en biljett av Säljaren –
Monica Nilsson men priset ändras hela
tiden efter tillgång och efterfrågan.

Musikalen fortsätter sedan att
på olika sätt lyfta fram hur
pengar används, tillgång och
efterfrågan, uppblandat med
sånger som Om pengar blir ett
medel, Samla inte skatter på jorden, Snål-sången, Bekymra er
inte och Rätt-visan.
Musikalen slutade med en debattkväll med bl.a i-land och u-land.
Debattdeltagarna läste till sist
unisont ur Hebreerbrevet:
”Lev inte för pengar, utan nöj
er med vad ni har. Gud har själv
sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.” (Heb 13:5)
Text & foto: Ingela F Kilarne

Robbery Snodd – Åke Fredriksson

Penning, Tom, efter pappas plånbok och Robbery Snodd.
Henning Penning sitter på bänken och beundrar alla sedlar
och putsar de mynt som han har
i sin koffert då Robbery Snodd
kommer och tar kappsäcken
ifrån honom och ger den till
Tom i sann Robin Hood-anda:
att ta från dom rika och ge till
dom fattiga.
Scenen slutar med att Robbery

Sophia Pettersson, Cecilia Fredin,Monika Rösnäs, Charlotte Barnish, Bibbi
Fotoylis & Pernilla Berglund

Kyrkogårdsförvaltningen påminner
Under 2019 kommer vi att säkra gravstenar på Enånger, Njutångers och
Nianfors kyrkogårdar på samma sätt som vi gjort på Iggesunds kyrkogård i år. Det är Stenhuggar’n från Bergsjö som kommer att fortsätta det
påbörjade arbetet på Iggesunds kyrkogård.
Dragprovningen som föregick stensäkringen som utförs nu på våra kyrkogårdar skall göras vart femte år och det är då dags att dragprova igen
under 2019.
Det är vackert nu på våra kyrkogårdar med alla lyktor, men:
Kom ihåg att använda de uppsatta batteriholkarna när ni slänger era
batterier till gravlyktorna!
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Gudstjänster och samlingar i
avdvent och jul
DECEMBER
2/12 1:a söndagen i Advent
kl 11 Högmässa Njutångers k:a
		Njutångers-Iggesunds kyrkokör
		
Kyrkkaffe i S:t Olofsgården
kl 11 Gudstjänst Enångers k:a
		Enångers kyrkokör
		
Kyrkkaffe i Församlingshemmet
9/12 2:a söndagen i Advent
kl 11 Högmässa Njutångers k:a
15/12 lördag
kl 17 Julkonsert
Enångers k:a
		
se separat annons
		
16/12 3:e söndagen i Advent
kl 11 Gudstjänst EFS Njutånger
kl 17 Julton		
Iggesunds k:a
23/12 4:e söndagen i advent
kl 11 Högmässa Njutångers k:a

24/12 Julafton
kl 11 Samling kring krubban
		
S:ta Maria Iggesund
kl 23 Julnattsgudstjänst Enångers k:a
		Enångers kyrkokör
kl 23 Julnattsgudstjänst Iggesunds k:a
		
Sång av ”Hemvändarna”
25/12 Juldagen
kl 07 Julotta		
Njutångers k:a
		Enångers kyrkokör
kl 09 Julotta		
Nianfors k:a
		Enångers kyrkokör
26/12 Annandag jul
kl 07 Julotta		
Långvinds kapell
kl 09 Annandagsgudstjänst Lindegården
30/12
kl 11 Högmässa

Njutångers k:a

31/12 Nyårsafton
kl 17 Nyårsbön
S:ta Maria Iggesund
		
Sång av Eva Briland
Varmt välkomna! www.svenskakyrkan.se/enanger

Trettondagskonsert
6 januari 2019 kl 18:00
i
Enångers kyrka
Enångers kyrkokör
under ledning av
Ingrid Svensson
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Kyrkis i Iggesund har stängt över
jul och nyår
Julavslutning fre 21 december
Stängt v 52 & v 1
Välkommen igen mån 7 januari
Har du aldrig varit på Kyrkis?
Vi finns i församlingsgården Iggesund.
Våra öppettider är:
Mån, ons, fre 9:30-12:00.
Varmt Välkommen till oss!
Maggan, Kattis & Siv

