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Insidan

När det är som mörkast får vi tända adventsljusen. Många upplever att det är en mörk tid vi
nu lever i ur många aspekter. Globala problem,
klimathot/ångest, en till synes oändlig tröstlös kamp mot terrorism, strejker
för rättvisa och politisk frihet. Alla dessa maktmänniskor som inte har vett
att kliva åt sidan och inse att deras tid är förbi och det är dags för något nytt.
Listan kan göras hur lång som helst.
Visst är världen en rivningskåk. Det kan se ut som om bäst före datum är
passerat, om ingen förändring av vårt liv och leverne sker och en del politiska ideologier förpassas till sophögen. Eller har det inte så stor betydelse,
(det är ändå kört??..)menar en del, vad vet jag som lekman? Kyrkan eller de
som vill räkna sig som kristna har ingen särskild kunskap i detta mer än andra
människor, men vi delar samma verklighet här i tiden.
Jag tänker ibland, har det inte alltid varit så här, mer eller mindre? Vi har matats med rapporter om katastrofer, krig, överbefolkning, migration, översvämningar, mm. Oljan skulle ha tagit slut för länge sedan, ny istid var på gång,
livsmedel saknas. Min generation, 50-talisterna, har matats med det ena hotet
efter det andra. Det var förr en enkel världsbild, öst-väst, gamla världen-nya
världen och tredje världen, allt skulle värderas på en höger-vänsterskala. Så
förenklat och ibland fördummande. Så felaktig som helt eller delvis ignorerade gamla civilisationer och kulturer. Verkligheten är så mycket större. Nu
vet vi mera, genom blixtsnabb kommunikation och information, vi kan mera,
men är vi klokare? Vi tycks ha svårt att lära av historien och att tillämpa ny
kunskap och teknik. Det är så många intressen som står emot varandra, vem
har tolkningsföreträde?
Det är på många sätt mörkt i vår värld, jag tänker inte fastna i klimatångest
eller någon annan ångest heller om det går att undvika. I början på 80-talet
mötte jag en romersk-katolsk präst i Poznan Polen. Han var aktiv i Solidaritet
och det var då rätt så låsta positioner. På min fråga om framtiden svarade han:
jag är optimist för jag är kristen. Det blev visserligen fängelse för honom en
kort tid, jag tror inte att detta rubbade hans hopp, efter några år föll muren.
Det som vi trodde var permanent, rämnade och det blev andra förutsättningar.
Det som tillhör denna tidsålder är inte permanent kommer alltid att förändras
så länge tid är och världen består. Det går trots allt att vara optimist med ett
trons trotsiga hopp i en trasig tid. Det kan vara att ha ett mera avspänt förhållningssätt till samtidens olika älsklingsidéer och analyser, ibland hålla med,
eller visa på alternativ.
Kyrkans tro är mera än här och nu. Ur kristen synpunkt är det aldrig kört.
Vare sig vi går mot denna tidsålders slut eller som afrikanen säger: det kommer ny tid. Vi nordbor säger ju oftast att vi förlorar tid och stressar. Särskilt i
adventstid, som egentligen är faste-och förberedelsetid.
Jag vill tänka med psalm sv ps.285, Det finns nåd för nya världar mycket större än den här, nya skapelser och tider… eller med den psalm som förut räknades som en psalm i adventstiden sv.ps 39 Jesus från Nasaret går här fram…..
himmelriket är nära.
Alla själars dag som står för dörren nu när detta skrivs, talar om vårt eviga
hopp, kyrkoårets slut hjälper oss att lyfta blicken och ana det som är större
bortom tidens horisont, evigheten. Kyrkans tro är mera än här och nu. Ur
kristen synpunkt är det aldrig kört.
Ett nytt kyrkoår talar om framtidstro och en föraning av det som är av evighet
Här är kyrkoåret en fantastisk pedagog som får oss att lyfta blicken, glädjas
över framtid och hopp hur än mörkt det ser ut att vara i vår värld. Adventstiden talar om att Guds rike är nära och vi sedan i Julen gå in i mysteriet att
Gud blir människa, som ett barn för att vi skall vara barn hos Gud.
Gud har gett sig till känna in i tiden för att vi skall ha ett hopp som bär i vardag, i vår värld och in i evigheten. Evigheten ger ingen anledning att fly undan
samtidens frågor, tvärtom att som Paulus skriver ofta i sina brev, att leva värdigt
vår kallelse så länge tid är.
/Thomas Grunnesjö. Kh.em. Hudiksvall och Njutånger
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Kyrkoherdeinstallation en solig
septemberdag.

Söndagen den 8 september hälsades församlingens nya kyrkoherde
Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren
officiellt välkommen i samband
med en högtidlig installationshögmässa i Enångers kyrka.
Förutom kyrkoherden själv så
fanns även Biskop Karin Johannesson, kontraktsprost Peter Sö-

dergård och kh.em Bengt Wiklund på plats i högmässan.
Representanter från såväl arbetslag som förtroendevalda
läste valda bibelord för att hälsa
Mia-Marie välkommen. En fin
mix från församlingens båda
kyrkokörer bidrog med fantastiska musikstycken. Även Jan

Kjellgren sjöng i kyrkan, och ett
personligt inslag i högmässan
var när Mia-Marie avslutade sin
predikan med att sjunga sången
”Allt till Jesus”.
Efter mässan bjöds alla kyrkobesökare ner på middag i församlingshemmet.
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Församlingsresa till Fågelsjö
På årets resa besökte vi världsarvsgården Bortomåa i Fågelsjö.
Byn som ligger i gränslandet mellan Dalarna, Hälsingland och Härjedalen gav ett starkt intryck om de
olika landskapen.

Ett glatt gäng på resa trots det gråmulna vädret.

”JOS&POS” (pensionerade kyrkvaktmästaren Jan-Olof Ståhl och diakoniassistent Per-Olof Svedberg på bron
vid Bortomåa

Vi blev guidad runt på gården av
en mycket duktig tjej som på ett
bra sätt förklarade hur livet hade
sett ut under flera generationer.
Vi åt också mycket god mat på
plats med hemmagjorda biffar, potatis och sås.

Sedan åkte vi till Bjuråkers kyrka
för en liten andakt och avslutade
med fika i församlingsgården.
Detta var en mycket trevlig dag
trots att det var lite mulet.
Text:Per-Olof Svedberg
Foto: Siv Asterlund

Musikalen ”Vilse på villoväg”
Enångers-prästen Mats Sandström, som pensionerades i augusti, fick inte vara ledig länge.
Redan första helgen i oktober
hade han huvudrollen i årets
musikaluppsättning ”Vilse på
villoväg”.
Historien har sin grund i bibelberättelsen ”Den förlorade
sonen” (som kan läsas i Lukasevangeliet kapitel 15), men utspelar sig denna gång i nutida
miljö:
Skvallret på frisersalongen visar
sig vara sant: Vilgots son Åke vill
bryta alla band med sin far. Han
får ut sitt arv i förskott och slösar sen bort sin förmögenhet på
dyra köp och ett utsvävande liv.
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Det gick vilt till när Åke besökte Casinot

Mats Sandström som Åke Vilse hos
den något påstridige bilhandlaren,
spelad av Andreas Holmberg

Men han kommer till besinning,
ångrar sig - och får förlåtelse av Sådan glädje visar vår himmelsin far. Ja, mer än så: hans pappa ske Far varje gång en människa
ställer till med en fest, så glad är vill vara ett Guds barn.
han för att hans barn återvänder.
Text: Mats Hylander
Foto: Katarina Sölveskog

Miljörutan
mängd i luften du andas in och i
din utandning tar luften emot de
molekylerna av koldioxid som
din utandning transporterar ur
kroppen, för att detta i sin tur
tas upp av de gröna växterna.
Detta för att du och jag ska leva.
Andas in och andas ut – livets
gåva!

Om fler har ambitioner så kanske, kanske det kan gå…
Varje andetag du tar är en manifestation av ditt beroende av
skapelsen, beroendet av det vi
kallar ”naturen”. Syret, som du
lever av, finns i en balanserad

Trots att vi vet att koldioxid i
alltför stora mängder är ett problem i atmosfären tycks vi ibland
ha tappat bort insikten om att vi
lever i en beroendeställning till
en fungerande natur.
Vi glömmer bort att vi hör ihop,
ja hela jorden är ett klot där vi
alla är delar av en helhet och be-

roende av varandra. Människors kärlek likaväl som ekosystemens generösa bidrag utgör
livets sång. Vi är ett! Vi behöver
ofta påminna oss om detta i vår
tid.
Vad vi än gör så orsakar vi ekologiska fotavtryck. Naturen är den
som städar och återskapar bäst
efter oss! Genom ett mer aktivt
miljötänk, smått som stort, kan
du och jag bli medarbetare för
en mer hållbar utveckling! Tänk
om vi kunde enas om den ambitionen? Jag är övertygad om att
vi alla vet vad vi kan göra – Let´s
do it!
Text: Kjell Kroon

Ungdomsgruppen i Enånger-Njutångers församling
I vår församling har många av
våra konfirmander valt att stanna kvar i ungdomsgruppen, en
del ända till 20 års ålder.
Vi har träffar varannan vecka
där vi äter tillsammans och har
någon aktivitet för oss.
Vi har även gjort en helg i Stockholm tillsammans med olika
evenemang.
Men något som framförallt är
viktigt för de här ungdomarna
är stunden i stillhet där vi samtalar om Gud och vår egen Gudsrelation.
De här ungdomarna ser vi även
i våra gudstjänster som ministranter och i konfirmandsammanhang.
Som ledare är jag väldigt stolt
över att få vara med så fina ungdomar som vill vara en del av

vår församling.
Dessa ungdomar ska vi vara
stolta över, och rädda om.

”Ty där två eller tre är samlade
i mitt namn
Är jag mitt ibland dem”
Matt 18:20

Text:Maggan Andersson, Foto: Katarina Sölveskog
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Tacksägelsedagen
Tacksägelsedagen, som infaller
andra söndagen i oktober, firades i år den 13 oktober. Förr i
tiden brukade bönderna ta med
sig kärvar, potatissäckar och
korgar med rotfrukter och äpplen som man bar fram till altaret för att på så vis tacka Gud
för årets skörd. Numer brukar
fönstren i våra kyrkor dekoreras
med lönnblad, rönnbär, granoch tallris.
I USA firas Thanksgiving den
fjärde torsdagen i november, en
mycket viktig familjehögtid med
fylld kalkon, tranbärssås och
sötpotatispaj. Under 2000-talet
har flera rapporter kommit om
att det amerikanska Thanksgivingfirandet börjat bli populärt
även i Sverige och man kan väl

Fönsterdekoration i Enångers kyrka. Foto: Monika Rösnäs

tycka vad man vill om det.
kyrka firades, som varje år, tackFast nog är våra egna traditio- sägelsegudstjänst med efterfölner värda att hålla i.
jande fika i församlingshemmet.
I en vackert utsmyckad Enångers

Renovering av klockstaplar
Efter att myrorna ätit sönder delar
av klockstapeln vid S:ta Maria i Iggesund har det gjorts en ordentlig
renovering.
Timmerstockar togs från egen
mark i Iggesund, sågat av Bergqvist
Sågen, Njutånger.

Här ser ni hur den gamla stolpen Klockstapeln vid S:ta Maria står nu
såg ut, myrorna har haft kalas.
klar med nytjärad stolpe och fötStällningsmontage & Industri- Även klockstapeln vi Enångers terna beströdda med Myrr
tjänst, Iggesund, tillverkar stolpen gamla kyrka har fått nya stolpar då
Foto: Kenneth Åkerlund
de gamla ruttnat.
som här snedsågas upptill.
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Glöggmys

Julton

i Enångers gamla prästgård.
Söndag 15 dec kl 15.
Vi dricker glögg och umgås.
17:30 går vi gemensamt till kyrkan
för att njuta av julkonserten.

Njutånger-Iggesunds kyrkokör med
solister och stråkensemble

Vi sjunger in julen

Iggesunds kyrka

Söndag 22 dec kl 17

Julkonsert med Enångers kyrkokör,
Luciatåg med barn-och ungdomskören.
Enångers kyrka
Söndag 15 december kl 18
Insamling till svenska kyrkans julkampanj
Stöd ACT-Svenska kyrkan
Mer än…
..780 miljoner människor över
15 år kan inte läsa. 2/3 av dem
är flickor och kvinnor.
...30 000 flickor, under arton år
blir bortgifta
...10 000 flickor könsstympas
varje dag.

Kollekt

Miljontals flickor i världen lever under förtyck och utsätts för
hot, våld och övergrepp – bara
för att de är flickor. Vi kan aldrig
acceptera att fattigdom och normer ger flickor sämre förutsättningar för ett värdigt liv.
Act Svenska kyrkan stödjer humanitära insatser och projekt
över hela världen för att stärka flickor och kvinnors rätt till
god hälsa, värdighet och makt
över sitt eget liv. I julinsamling-

medarr Bilda
en – som startar vid första advent och pågår till trettondag
jul – kan du vara med i kampen
för varje flickas rätt att kunna
påverka sin framtid. Alla ska ha
rätt att själv få välja med vem
de vill leva sitt liv. Alla äger rätten att bestämma över sin egen
kropp.
Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter.
Swisha din julgåva till 900 1223.
Tack!
FOTO: JESPER WAHLSTRÖM

/ IKON

FÖR ALLA FLICKORS RÄTT
TILL ETT VÄRDIGT LIV
Miljontals flickor i världen lever under förtryck och utsätts
för hot, våld och övergrepp. Det kan vi aldrig acceptera.

svenskakyrkan.se/act
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11-kaffe

EFS - NJUTÅNGER

Varannan måndag, i stort sett,
inbjuder vi till 11-kaffe med något program. Alla är välkomna,
och ju fler som kommer, desto
högre stiger sorlet runt kaffeborden. Välkomna!
Sista måndagen i september berättade Laila Brolin om sitt porslinssamlande. ”Porslinet berättar” var rubriken och efter gott
fika med livligt samtal lämnades
ord och bild till Laila och Rune.
Porslin: blått, svenskt, matporslin och fåglar är hennes ögon
inställda på vid loppisbesök och
på auktionssajter på nätet.
Det blev en spännande resa
ända till Kina. Ja, svensktillverkat porslin kan faktiskt tillverkas i Kina, ursprungligen. Och
ibland förliser ett fartyg utan-

för Göteborg, som det hände
en gång för länge sedan, och
tallrikar får bärgas från havets
botten, för att tillverkas på nytt.

Vi fick se 18 tallrikar och höra
flera berättelser om motiv och
bakgrunder. Berättelser om för-

Text&foto: Sigrid Lundqvist

Bibeln från början – läsårets
bibelstudier på EFS

och händelser innan sommaren är här igen. Målet är att få
med det viktigaste i första Moseboken. Ansvariga är Andreas
Holmberg och Sigrid Lundqvist.
Första samlingen läste vi om
skapelsen och funderade kring
en mängd olika saker. Varför
står det till exempel inte att Gud
skapade solen och månen, utan
det större ljuset och det mindre
ljuset? Och vad betyder namnen
Adam och Eva (mer om det nästa gång). Och har namnens betydelse någon betydelse för själva
berättelsen?
Vid den här första samlingen var
vi tio personer och vi hoppas på
minst lika många nästa gång.
Vid andra samlingen, som gick

av stapeln i oktober, togs berättelsen om syndafallet upp och
de konsekvenser bibeln berättar
att det får. Vi läser om Kain och
Abel och kanske hinner vi med
lite mer. Och sista samlingen för
i år, det blir i november, handlar
om Noa och floden och Babels
torn.
Varmt välkomna till bibelstudium nästa år! Annons i tidningen
och på församlingens hemsida.
Vi blir glada om flera kommer
med. Välkomna alla som vill.
Man behöver inga som helst förkunskaper, utan det räcker med
att man vill vara med. Inga datum för 2020 finns spikade, men
vi annonserar både på församlingens Facebooksida och i HT.

Det här läsårets bibelstudier har
rubriken Bibeln från början.
(Tack Andreas för genial rubrik)
Vi läser alltså från bibelns första
vers och vi ska hinna med en hel
del kända och okända personer

2 december kommer Torbjörn
Bodare och öser ur sitt rika
kunskapsförråd. Rubrik för det
programmet är inte satt än, men
håll utkik i tidningen!

Lailas första tallrik ”Fågel” från
Rörstrand

Välkommen
till oss på EFS-kyrkan!
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rymda förälskade par, hägrar
som inte liknade hägrar och måsar och sparvar. Att porslin kan
vara så spännande!

Sön 8/12 11.00		
Fre 13/12 18.00
Fre 27/12 14.00
Mån 6/1 11.00 		
Mån 20/1		
Mån 3/2		
Sön 9/2 11.00

Om någon av er går omkring och
har ett specialintresse och vill
dela med er, får ni gärna komma
och berätta på ett 11-kaffe. Hör
av er till oss!

Gudstjänst
Luciacafé med Barnkören
Julgemenskap med gröt
Trettondagsgudstjänst
11-kaffe Edwin Sikot
11-kaffe
Gudstjänst

JULKRYSS
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GHANAGRANNE

HELGVITT

SÄDESKÄRVE

SAMLANDET

FRID
DIKTBOK AV
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TENNISLEGEND
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BLEV
STEFANOS

GJORDE
LOK
FÖRR
BRONS

HETPETROSIGT MELEUMNINGSUTBYTE BOLAG

GEOLOGISK
PERIOD

MONARKER

GÅTT
TYST

ALLTJÄMT

TRIMMA
HOBURGSGUBBEN

HÅLA
KUFISKA

LEDDE
ISRAEL
UNDER
FEM ÅR

FINNS
FÖR
SNÖ

FREJA
VINNA

SLÅ
MOT
LAGEN

BLIR
KATT
BAKOM
ÖRAT

KONVENTION
ANKRAS
PÅ

RUNT
OLJA

SKIVA
RÖR FÖR
OLJA

LÖSER
DU
KORSORD
CENTRALT I
ETIOPIEN

KAN ETT
NÖJE
VARA
VISA
GOD MIN

DE PASSAR TILL
SÖTGRÖTEN

BUKTSTAD

BELA
BARTOKS
LAND
STRUTS- SANDELL
LIKMED
NANDE
PSALFÅGEL
MERNA

ÄR DINA
ÖGON
HOS KARLFELDT

MAGRA

P SA L MEN

ÅRTA

”Dig vare lov, o Jesus Krist,
som mänska blev, dock utan brist.
I oskuld dig en jungfru bar,
stor aaaaa aaaaa aaaa änglar var.
Ära vare Gud!”

TVÅ I
JAPAN
RYGGMATERIAL?

PRYDA

BURMES
BLAND
KATTER

KORT
FÖR
SILVER

PARDON

BOK
1904

Vi tackar alla flitiga korsordslösare och har nöjet
att presentera Höstkryssvinnarna 2019:
VARDAGLIGT
FÖR
STRUNTPRATET

J
A
K
P O
B

Hillevi Olsson

ALLS
INGEN
DUM
GÅS

FORDMODELL

Lis-Marie Kirsilä

SKALDEKONSTEN

MÅNGA
FÄLLS
OM
HÖSTEN

Birgitta Peräinen

Grattis till er!

HJULDELAR

LUNDELL,
MUSIKER,
FÖRFATTARE OCH
KONSTNÄR

HELT
SLUT
SJUNGA
UTAN
ORD

Vinsten kommer med
posten.

FICK
TOLV
SÖNER

RÄLSFORDON

V E
K
U R
L A
F R

TILJANS
KARIN

T
R
A
L
L
A

JORDLAGER

M
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K
A
E
L
OM ISRAELS
LÄSER
VI I GT

A S
N A L L
A R V A
L I
V
K A D E
A
Ä R
S K R I
HÖSTBLOMMA
ELSAS
DRÖM

GÖR JULEN SNART

SNATTA
OSUND
LUFT

K
V
A
L
M

BÖJLIG

PÅ DET
STÄLLET

VARA I
DAGSFORM

P SA L M E N
” aaaa aaaaaaa aaaa i sin gång,
nu gulna lund och lid.
Farväl med all din lust och sång,
du korta sommartid.”

HÖLL
FÖRE
VÅRDANSTALTEN

H

HAR SOMMAREN
SITT
SLUT

ÄRKEÄNGEL
PÅ BIL
FRÅN FYN

ISRAELS
ANDRE
KUNG

KRÄNGS OCH TRÄNGS DET PÅ
RÖNTGEN

D D R
K A
V E
S I N
A D
K
G
T E R
A
O
R A P
E K
U T
T U
D E R
A N S
G
A
E MM
N Å T

FINSKT
BOLAG
SÄVENBOM

MÅNGEN
I BIBELN

MER
MAKLIGT

KÄNDE
PÅ SIG

FÖRDJUPNING

DELSTAT I
INDIEN

FILMMAN
KÖR OFTA AMBULANS
TILL

VAR DET
ATT DRA
VINSTLOTTEN

MORMONSTAT
DESM0ND

DEN BLIR
ALLT
KORTARE NU

KOMPARATIVÄNDELSE
METER

R

BLEV
MÅLLÖS

E T
O Y
R S
T
A N
O A
D
V E
Å
G
A H
T U
G
Å G
R E
E T
T BOK

Namn..............................................................
Adress.............................................................

MITT I
KAOS

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

RISKERAT OCH
KRUSAT

Lösningen ska vara inlämnad senast
7 januari 2020 till :
Församlingsexpeditionen
Kyrkovägen 3
82530 Iggesund

1903
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Julgåva till alla församlingsbor
Julen är mer än Tomtar och
Julgran!
En bok som berört många är Sebastian Staksets starka självbiografi, en
bok om hans liv och hans väg till tro.
Enånger-Njutångers församling
vill nu som Julgåva dela ut boken i era brevlådor. Vi kommer
att inbjuda de som vill och samtala om boken tillsammans.
”Bara ljuset kan besegra mörkret”
av Sebastian Stakset
Mörkret hade makten. Hat,
självförakt, tomma vodkaflaskor, vapen, fängelsestraff, självmordsförsök, kokainpåsar och
ett inre fyllt av ångest utgjorde
några av bevisen.
nell livsstil och varit en ikon för
skaror av unga människor över
Det otippade hände och Sebastian hela landet - blev frälst.
Stakset - gangsterrapparen som Den här boken skildrar den infrontat en destruktiv och krimi- tensiva kamp som rasade un-

!

T
HE

NY

Afternoon Tea för Kvinnor!

Vi dricker Te, umgås & samtalar om allt
mellan himmel & jord.
En gång i månaden ses vi i Iggesunds församlingsgård.
Datum: Torsdagen den 30 januari 2020
Tid: 15.00
Varmt Välkommen!

MONICAS
RUTA
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der flera år. Det var en våldsam
sammandrabbning mellan liv
och död, mörker och ljus som
var nära att sluta i självmord, en
överdos eller i en demolerad bil
på E4:an.
Stakset skildrar sitt liv - från
barndomen till idag - med vidöppna ögon och en skoningslös
ärlighet. Förutom "vanligt folk"
är det alltifrån knarkhandlare,
narkotikamissbrukare till tonåringar på institutioner och
interner på fängelser som tar
emot ljuset och kärleken som
finns hos Jesus. Flera av dessa
delar med sig av sina dramatiska
vittnesmål i denna bok.
Önskar Dig
en Välsignad & Fridfull Jul!
/Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren
kyrkoherde

Alpha-en grundkurs i kristen tro

Har du funderingar om kristen tro? Kom
och delta i en samtalsgrupp där alla frågor
är välkomna. Vi äter en enklare måltid tillsammans, umgås och samtalar om kristen
tro.
Vi startar den 11 februari 2020 i Församlingsgården Iggesund och slutar i april.
I mars blir det en fördjupningshelg.
Om du har frågor, kontakta: Kyrkoherde
Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren:
tel 0650-765 47, sms: 072-728 67 00 ET!
H
Anmälan till exp. 0650-76540 NY

Nu har hösten kommit och kvällarna har blivit långa och mörka. Det är nu
vi alldeles särskilt behöver gemenskapen i församlingen. Det har börjat så fint
med att vår nya kyrkoherde anordnade ett samkväm där hon med glädje bjöd
på sig själv och riksspelman Christer Häggmark bjöd på kända och mindre
kända låtar. Sedan kom den årliga teaterförerställningen komponerad av organist Mats Hylander. I år hölls den i Iggesunds kyrka och det blev en mycket
fin familjeunderhållning med allvarlig bakgrundston från kyrkokören.
I den här årstiden behövs initiativ också av oss som inte har några talanger!
Bjud in din granne på en kopp kaffe för gemenskapens skull!
Monica Björkman - kyrkorådets ordförande

SEDAN SIST
Vigda

Till vila

Siri Annika Elisabet Larsson & Mattias Per Bergner

Augusti

2
8
17
Agnes Erika Linnea Frid & Karl Emil Björn Eriksson 20
23
31
Anna Cecilia Johansson & Erik Niclas Söderberg

Döpta

Eva Kristina Jonsson 		
Berndt Ingemar Andersson		
Göta Viktoria Westling		
Margit Ingegärd Vestberg		
Sven Ivan Norberg			
Karl Ove Lexelius			

69 år
90 år
87 år
96 år
69 år
76 år

September

Hugo Göte Lind
Love Stig Kåre Andersson
Wilma Esther Karlsson
Tuva Alva Maria Tegebro Käller

2		
10		
14		
18		
21		
24		
28		

Edit Linnea Wenström
Kjell Ingvar Nilsson
Sven Erik Vilhelm Selin
Anna Viola Falk
Alf Olof Wikberg		
Karl Tore Julin			
Signe Gustafsson		

84 år
88 år
80 år
100 år
88 år
90 år
97 år

Oscar Carl Olof Berglund
Inez Ethel Marie Mattsson

Någon att tala med

Vi, präst och diakoniassistent, 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. Präster tar även emot bikt.

Mia-Marie Kjellgren
kyrkoherde
0650-765 47

Per-Olof Svedberg
diakoniassistent
0650-765 45
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Gudstjänster i december och januari
1/12		
1:a Advent
Kl.11 Högmässa i Njutångers k:a
		Njutångers-Iggesunds kyrkokör
kl.11 Högmässa i Enångers k:a
		Enångers kyrkokör
8/12		
kl.11

2:a Advent
Förbönsmässa EFS

15/12		
kl.11
		

3:e Advent
Högmässa i Njutångers k:a
kyrkkaffe i S:t Olofsgården

kl. 15 Glöggmys i gamla prästgården
		i Enånger

25/12		
Juldagen
kl.07 Julotta Njutångers k:a
		Njutångers-Iggesunds kyrkokör
kl.09 Julotta Nianfors k:a
kl.11 Julgudstjänst Edsbacka
		Enångers kyrkokör
26/12		
Annandag jul
kl.07 Julotta Långvinds kapell
		Enångers kyrkokör
kl.11 Gudstjänst Lindegården
		Enångers kyrkokör
31/12 		
kl.17
		

Nyårsafton		
Nyårsbön S:ta Maria
Sång av Eva Briland Rosenström

kl.18 ”Vi sjunger in julen” i Enångers k:a
		
Enångers kyrkokör & Barn/ungdomskör 5/1 		
Trettondedagsafton
		med Luciatåg.
kl.17 Gudstjänst i Enångers kyrka med 		
		
Insamling till julkampanjen.
		
Stjärnspel: Från advent till trettondag jul,
		
Enångers kyrkokör. Insamling till 		
22/12		
4:e Advent
		ACT-Svenska kyrkan
kl.11 Högmässa i Njutångers k:a
kl. 17 ”Julton” i Iggesunds k:a
6/1 		
Trettondedagen
		
Njutånger-Iggsunds kyrkokör, 		
kl.11 Gudstjänst EFS
		
orkester och solister
12/1 		
1:a söndagen efter trettondedagen
24/12 		
Julafton
kl.11 Högm’ässa Njutångers k:a
kl.11 Julkrubba i St:a Maria
19/1 		
2:a söndagen efter trettondedagen
kl.23 Julnattsgudstjänst Enångers k:a
kl.11 Ekumenisk gudstjänst i St:a Maria
		Enångers Kyrkokör
		Njutångers-Iggesunds kyrkokör
		
Vårupptakt för konfirmanderna
kl.23 Julnattsgudstjänst i Iggesunds k:a
		
Sång av hemvändarna
26/1 		
3:e söndagen efter trettondedagen
kl.11 Gudstjänst i Njutångers k:a

Gruppstarter våren 2020
8/1
Bibelstudiegrupp Iggesund

tis

Barnkör Enånger ons

22/1

Handarbetscafé Iggesund

mån 20/1

Konfirmander
sön
(Gudstjänst S:ta Maria )

19/1

Diakonigrupp Iggesund		

tis

Ungdomsgrupp

15/1

Kyrkis Iggesund

12

ons

ons

14/1

28/1

