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Frälsning?

Insidan

En fråga jag ofta fick när jag var i
tonåren var, är du frälst?
Vad menade dom med det?
Jag kände mig väldigt liten i det ordet, något som jag inte kunde uppnå.
Man skulle känna si eller så.
Kunde jag bli frälst?
Räckte jag till när jag inte kände på
samma sätt?
Vad betyder frälsning?
Om man söker på det så står det att
frälsning betyder räddning och befrielse.
”Den som kommer till mig ska inte
gå under utan ha ett evigt liv.”
De orden från Jesus säger väl allt
om räddning och befrielse.
Jag kommer tillbaka till detta om
en stund.
Jag har fastnat för en liten del i Bibeln
som jag inte kan släppa och det är
från Filipperbrevet kapitel 1:18 där
står det ”Än sen.”
Jag kan inte riktigt släppa det.
Än sen?
Ofta hör man hur vi ska vara i kyrkan.
Jag hörde en gång om en pastor
som inte ville ha en ny kyrkorgel
och debatterade hela tiden emot
köp av denna orgel. Till slut blev
han nedröstad och det skulle bli en
ny orgel.
Nu skulle det samlas in pengar till
denna orgel och han var den som
stod först och samlade in pengar.
Då kom frågan från de som hade
drivit igenom att orgeln skulle köpas in. Hur kommer det sig att du
står först och samlar in pengar till

orgeln, du som inte ville att det
skulle köpas en ny?
Han svarade då, än sen, det har
kommit ett beslut på att det skall
köpas en ny orgel och då behöver
vi pengar till den.
Hur var det för Jesus när han kom
till tullindrivaren Sackaios?
Han var den som tog pengar av de
som hade det svårt.
Jesus pratade med honom och
många blev arga för det.
Här skulle Jesus kunna säga än sen.
Samma sak när barnen kommer
till Jesus och lärjungarna blir arga,
men Jesus säger åt dem, låt barnen
komma till mig.
Här passar också än sen in.
Kvinnan vid Sykars brunn, där har
vi samma sak.
Vad vill jag nu säga med detta?
Jo att vi inte behöver göra allt så
stort och besvärligt.
I texten i vers 18 står det.
”Än sen? Falska eller hederliga
syften – i vilket fall som helst blir
Kristus förkunnad och det glädjer
jag mig över.”
Där har Paulus hittat det enkla och
positiva med att Kristus blir förkunnad.
Vi behöver inte ha det stora som
gör det så svårt att tro att vi hör
hemma i Guds rike eller att vi ska
vara frälsta.
Jesus dog för oss för att vi skulle bli
räddade och befriade.
Det räcker för oss att ha vår tro och
tillit på Jesus och inte sätta för höga
mål som vi inte kan uppnå.

/Per-Olof Svedberg
Diakoniassistent

Välkommen Per-Olof
Diakontjänsten i vår församling
har varit vakant ett tag sedan
Ann-Kristin Källström slutade
på den. Men nu har Per-Olof
Svedberg gått in som vikarie
tills vidare.
Per-Olof har gått Missionskyrkans utbildning till diakon
och blev sedan ordinerad 2010
i Baptistsamfundet som den
förste och siste diakonen, innan Baptistsamfundet gick in i
Equmeniakyrkan. Det är Baptistsamfundet, Missionskyrkan
och Metodistkyrkan som bildar
Equmeniakyrkan.
Per-Olof är uppvuxen och boende i Iggesund. Han har ett
engagemang även i Buränge församling. Han har arbetat som
busschaufför inom linjetrafiken
runt Hudiksvall. Han finns även
på Folkets Hus i Iggesund och
sköter ljudet.
Som diakon i församlingen är
Per-Olof förstås tillgänglig för
besök och samtal med dig församlingsbo.
Vi säger ett varmt Välkommen
till dig Per-Olof.

Text:Mats Sandström

MONICAS RUTA

Kyrkorådets ordförande
Monica Björkman

Nu är vi mitt i vintern och vi har fått rejält med snö. Det är allt
bra skönt att vi har uppvärmning inomhus. Jag har upptäckt att
många församlingar numera minskar sitt bestånd av byggnader.
Man vill både minska kostnaderna för att hålla byggnader i stånd
och minska värmekostnaderna. Detta behöver vi diskutera här i
församlingen också. Vilka byggnader använder vi och vill behålla
och vilka ska vi sälja eller avyttra/avveckla på annat sätt. Ska vi
utveckla uppvärmningssätten och på det sättet sänka kostnaderna?
Skriv gärna till kyrkorådet med era synpunkter!
Vi arbetar också på att snart kunna installera den kyrkoherde som
ska efterträda Pär Stenberg.
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Kyrkoherde Pär Stenberg i pension
Evangeliet sjöngs av Abbot Serafim Obm från Nordisk ortodoxa
kyrkan, och några av församlingens äldre ungdomar ministrerade.
Efter högmässan bjöds det på en
fantastisk fiskbuffé i S:t Olofsgården där det också hölls flera
tal, gåvor överlämnades och kören sjöng.

Vid sin sida hade Pär bl a kyrkvärdarna Karin Karlstam och Cecilia Fredin, Abbot Serafim Obm från den nordisk ortodoxa kyrkan samt Gunnar Andersson.

Pär Stenberg kom till församlingen som komminister 1992.
Sedan 1993 har han axlat rollen
som Kyrkoherde. Han var med
när kyrkan skildes från staten,
han var med när Enångers och
Njutångers församlingar blev
till en 2006. De människor han
mött i sin tjänst är otaliga. Han
har satt ett avtryck i vår församling, så är det bara.

Men nu är det då dags för Pär
att gå i pension.
Söndagen den 27 januari höll
han sin avskedspredikan i en
fullsatt Njutångers kyrka. I en
högmässa som firades med full
kraft fick besökarna, förutom
att lyssna till Pär också njuta av
Njutånger-Iggesunds kyrkokör
som sjöng så vackert att håret
Eva Russ Stenberg och Pär Stenberg
reste sig på armarna.
Vi som var med den där söndagen i januari minns den med
värme, och vi önskar dig Pär all
lycka i framtiden med vad du än
tar dig för som pensionär.
Jag har dock en känsla av att vi
kommer att stöta på Pär i alla
möjliga (och kanske omöjliga)
sammanhang framöver. För det
vet ju alla, att pensionärer dom
har fullt upp!
Text: Katarina Sölveskog
Foto: Rune Brolin

Flera tal framfördes under lunchen. Här av Maggan Andersson.
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Dopfest i församlingen
Varje år, i samband med Kyndelsmäss, bjuds alla barn i församlingen som är döpta under
föregående år in till Dopfest. Så
även i år. Söndagen den 3 februari samlades ett gäng dopbarn,
syskon och föräldrar för en enkel gudstjänst i S:ta Maria kyrka
i Iggesund. Gudstjänsten fokuserade på de två stora symbolerna
i dopet, ljuset och vattnet. Barnen fick sina dopljus välsignade
och sedan tändes de och ställdes
på altaret. De som ville fick också möjlighet att känna på vattnet i dopfunten.
Efter gudstjänsten bjöds det på
tårta i församlingsgården i
Iggesund och alla dopbarn fick
ta emot en liten gåva från församlingen.

De barn som döps under 2019
kommer att få en inbjudan till
Dopfesten 2020.
Vi hoppas att ni kommer ihåg att
tända era dopljus där hemma i

Bill får hjälp av Maggan Andersson för att kunna känna på vattnet i dopfunten

stugorna, som en påminnelse om
ert eget dop. När ditt ljus har
brunnit ner kan du hämta ett
nytt på pastorsexpeditionen.
Text och foto: Katarina Sölveskog

Nea väntar på att få en bit tårta

Funderar du på att döpa ditt barn?
Om du har frågor eller funderingar kring dop,
kontakta oss gärna så hjälper vi dig.
Pastorsexp 0650-76540
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Foto: Magnus Aronson/Ikon

Fastekampanjen 2019
Sw�sH� d�n g�vA t�lL

90� 12��

svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Den här rubriken är temat för
årets fastekampanj från Svenska
kyrkans internationella arbete.
Det handlar om kampen för en
rättvis värld där människor kan
leva i trygghet. Tillsammans kan
vi göra skillnad för människor
som drabbas av krig, våld och
naturkatastrofer. Den människa
som drabbas har rätt till trygghet, värdighet och stöd för att
leva vidare. De som drabbas
hårdast är ofta de som från början har minst resurser eller att
det inte finns någon i deras omgivning som kan hjälpa.
Svenska kyrkans internationella
arbete stödjer katastrofinsatser
över hela världen.

Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.
Det ger människor möjlighet att: Du kan vara med och göra allt
detta möjligt genom din gåva till
-Känna trygghet. Få tak över fastekampanjen.
huvudet, mat och rent vatten för
att överleva och orka gå vidare. Kom gärna till vårt fastecafé i
Enånger som är till förmån för
-Få möjlighet att utvecklas. Att få fastekampanjen, eller ge en gåva
utbildning, vara med i självhjälps- via plusgiro 90 01 22-3.
grupper, spar- och lånegrupper Om du betalar via internet så
ger möjlighet till större självstän- skriv i meddelandefältet: K1975
dighet.
Du kan också swisha din gåva
till 900 1223.
-Hitta ett sammanhang. När
människor kan påverka sina liv
så minskar stress, oro och psykisk
Tack för din gåva!
ohälsa. Att vara delaktig av ett
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något
sammanhang gör det lättare att
bygga en ny vardag.

Fastecafé
Enångers församlingshem
Söndag 7 april kl 17.
Gruppen Ömsom
Enångers kyrkokör.
Insamling till Fastekampanjen 2019
Servering av Tosätters kyrkliga syförening,
allsång, lotterier, försäljning av bröd, blomskott
m m.
(Bidra gärna med något till försäljningen. Lämna till Iggesunds pastorsexpedition eller när du
kommer till fastecaféet).

Varmt välkomna!
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Fastepsalmer &
önskesånger
med Andreas Holmberg
S:ta Maria, Iggesund kl 18:00
4 onsdagar i Fastetid
21 mars, 28 mars, 4 april & 11 april

Välkommen!

From child to child-konsert i Hudiksvall
Som en del i fastekampanjen
deltog barn från flera olika
barnkörer i en stor insamlingskonsert på ett fullsatt S:t Jakobsgården i Hudiksvall söndagen den 24/2.
Från vår församling deltog
Enångers barnkör och barnkören från EFS-Njutånger. Utöver
dem så deltog även barn från
Hudiksvallsbygden och Forsabygden.
Text och foto: Katarina Sölveskog

Modeller av Enångers gamla kyrka

Bruno Svenson i Söderhamn har
skickat ett foto på dessa modeller av Enångers gamla kyrka.
Bruno har sin härstamning från
Enånger.

Sedan har Bruno gjort två kopior av originalmodellen. Den ena
finns hos Enångers hembygdsförening och den andra hos
Enångers Bed & Breakfast, mitt
emot gamla kyrkan.

På modellerna kan man se det
som inte finns kvar längre.
Klockstapeln revs kring 1850
och därefter revs vapenhuset.
Porten genom kyrkogårdsmuren
är också borttagen.

Det var hans mormors morfar
Olof Brunlöf som levde mellan Originalmodellen finns hos Vi säger ett stort Tack till Bruno
1796-1875 som gjorde den mo- Brunos syster Kerstin Arvidson Svenson för fotot och upplysningdell som syns längst till höger på boende i Enånger.
arna om Enångers gamla kyrka.
fotot.
Text: Mats Sandström
Foto: Bruno Svenson
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V Å R K RY S S
Vi tackar alla flitiga korsordslösare och har nöjet att
presentera Julkryssvinnarna 2018
TÄNDS FYRA
INFÖR JULEN
HÅLLIT LÄTTA PÅ
LÅDA
TRYCKET

Elna Wiklund
Njutångersvägen 24
825 92 Njutånger
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”Han som skapar universum,
A
som satt lagarna för allt,
delar med en åsna husrum,
tar ett hjälplöst barns gestalt,
M
vilar i en modersfamn.
Jesus Kristus är hans namn .” U N
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Inga-Britt Fläckman
Skolgatan 5B
825 31 Iggesund
Lis-Marie Kirsilä
Skjutbanevägen 3
825 31 Iggesund
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30 april
till :
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Kyrkovägen 3
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Gudstjänstens ABC-del 2
Eukaristins gudstjänst
En artikel i två delar av Zack Lindahl

Offertoriet.
Offertorium är latin och betyder
”offerskål”. Denna del av gudstjänsten inleder nattvardens firande och består av förberedelse
av nattvardsgåvorna under församlingssång. Nattvardsgåvorna är bröd av vete och vin från
vinstocken. Det var dessa som
Jesus själv valde till att bli ett
synligt tecken för hans osynliga
nåd, och utan dem går det inte
att fira nattvard enligt Jesu löfte.
Den tjänstgörande prästen dukar
upp nattvarden och förbereder
gåvorna inför nattvardsbönen.
Församling ger också här sitt
eget offer, nämligen att genom
kollektupptagning ge pengar till
välgörenhet.
Nattvardsbönen.
Nattvardens firande har många
namn, men det vanligaste namnet
genom historien har varit eukaristi. Det är grekiska och betyder
”tacksägelse”. Den eukaristiska
bönen är alltså en tacksägelse för
nattvardsgåvorna. Men den är
också mycket mer än så. Det är
en bön om att Gud skall infria
sitt löfte om att vara närvarande
i nattvardsgåvorna. Bönen börjar med att vi lyfter våra hjärtan
(latin: Sursum corda) i bön och
lovprisning som utmynnar i att
vi sjunger trefaldigt helig i Sanctus-bönen.
Sanctus.
Sanctus är latin och betyder
”helig”. Vi stämmer in tillsammans med änglasången som
ständigt sker i himmelen (Jesaja
6:1-3, Uppenbarelseboken 4:8)
och lovsången vi delar bland
människor på jorden (Matteus
21:9). Hosianna är hebreiska
och betyder ”rädda oss”.
”Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans
härlighet. (Jesaja 6:1-3)”

”Och folket, både de som gick
före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna, Davids son!
Välsignad är han som kommer
i Herrens namn. Hosianna i höjden!”. (Matteus 21:9)
Nattvardsbönen, forts.
Den eukaristiska bönen fortsätter i en bön om Helig Ande över
bröd och vin, så att de enligt
Jesu löfte blir hans kropp och
blod och ett återberättande av
instiftelseberättelsen. Det är inte
bara högläsning, utan genom
att återigen säga det som Jesus
sade vid den första nattvarden,
så uppfylls hans löfte till oss.
Bröd och vin blir till hans heliga kropp och blod. Därför kal�las denna berättelse för ”verba
consecrationis”, latin för konsekreringsorden. Under bönen
stämmer församling in i förkunnelsen av trons mysterium enligt
1 Timoteosbrevet 3:16
”Och erkänt stor är vår religions hemlighet:
Han uppenbarades som jordisk
varelse, rättfärdigades som andlig, skådades av änglarna,
förkunnades bland hedningarna, vann tro i världen och togs
upp i härligheten.” (1 Tim. 3:16)
Agnus Dei.
Agnus Dei är latin och betyder
”Guds lamm”. Vi ber till Kristus med Johannes Döparens i
Johannes 1:29 ord inför nattvardsgången. Vi får vända våra
blickar och hjärtan till han som
dog för oss, vars kropp och blod
frambärs till oss under brödets
och vinets gestalt. Saliga de som
är bjudna till Lammets måltid!
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Där är Guds
lamm som tar bort världens
synd. (Joh 1:29)
Nattvardsgång.
I nattvarden tar vi emot Kristus.
Vi tar emot Kristi kropp och blod
i, med och under brödets och vinets gestalt. Vår Frälsare kommer
till oss på ett sådant konkret sätt

att vi vet att han är med oss. Det
bästa är att förbereda sig med
ett korstecken över sig, knäfalla
vid altaret, ta emot brödet i sina
kupade händer för att sedan
dricka ur kalken. Gåvorna delas
ut med orden ”Kristi kropp, för
dig utgiven” och ”Kristi blod,
för dig utgjutet”. Till dessa ord
säger man sitt ”Amen” som är
hebreiska och betyder ”ja, så är
det”. När man lämnar altaret är
det lämpligt att korsteckna sig
och buga eller niga inför Guds
närvaro. Om man av någon anledning inte kan ta emot bröd
eller vin går det bra att ta emot
Kristus i endast brödets eller vinets gestalt.
Benedicamus.
Benedicamus är latin och betyder ”låt oss prisa Herren”. En
avslutande lovsägelse till Herren
för mässan vi fått.
Välsignelsen.
Gud gav själv en välsignelse till
Mose bror, prästen Aron, för
att välsigna Guds församling
med. Välsignelsen kallas därför
den Aronitiska eller prästerliga
välsignelsen och har varit den
huvudsakliga välsignelsen för
Guds folk i tusentals år.
”Herren talade till Mose: Säg till
Aron och hans söner: Med dessa
ord skall ni välsigna Israels folk:
Herren välsignar dig och beskyddar dig.
Herren låter sitt ansikte lysa mot
dig och visar dig nåd.
Herren vänder sitt ansikte till
dig och ger dig sin fred.” (4 Mos
6:24-26).
Låt oss göra söndagen till veckans höjdpunkt och ständiga festdag! En sann vilodag med både
avkoppling och uppkoppling!
Gudstjänsten hjälper oss att BE
med Bibelns egna ord, få höra
GUDS ORD till oss och ta emot
Jesus Kristus i NATTVARDEN.
Vilken VÄLSIGNELSE!
Vi ses på söndag!
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Miljörutan
VI ÄR PÅ VÄG – trots allt…! Det handlar om att utifrån en av Miljöarbetet är en del av Guds
Alltsedan FN-konferensen om
miljö och hållbar utveckling
som hölls i Rio de Janeiro 1992
har många goda initiativ tagits
världen över genom bland annat
Kyrkornas världsråd.
Svenska kyrkan har utarbetat
och utvecklat ett miljöledningssystem, ett redskap som församlingar, samfund och organisationer kan arbeta utifrån för
att göra ett konkret arbete som
bidrar till en utveckling som är
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla – kyrkornas miljödiplomering för Hållbar utveckling.

kyrkorådet beslutad Vision och
policy arbeta processinriktat
med att sätta mål och att utföra
ett antal förbättringsåtgärder.
I vår församling har vi fastställt
både övergripande mål och detaljmål inom sju olika områden.
Utifrån dessa arbetar vi med
åtgärder för att nå fram till de
fastställda målen. Viktigt är att
vi dokumenterar och informerar
om det som genomförs.

och kyrkans mission och vi är
sända till världen som medskapare. Alla kyrkans möten och
samtal om mål, mening och livsval sätter fokus på det miljödiplomeringen syftar till: liv, och liv
i överflöd.
Vår vision:
”Vi i Enånger-Njutångers församling vill tillsammans förvalta
Guds skapelse på ett ansvarsfullt
sätt. Vi vill skapa förändringar
så att kommande generationer
får överta en friskare jord”.

Vår ambition är att inom kort få
bli Miljödiplomerade i Fas 1.
Vi är inte framme - men vi är på
väg!

Församlingens miljögrupp
/gm Kjell Kroon

Som ett led i miljöarbetet bjuder Enånger – Njutångers församling,
i samarbete med Studieförbundet Bilda, in till en

TEMAKVÄLL

Onsdag den 27 mars kl. 18.30 på S:t Olofsgården i Njutånger.
Servering

Föreläsare är:
Martin Hedberg, klimatexpert,
föreläsare, tidigare SVT meteorolog, och nu som Change agent
i omställnings-, klimat- och hållbarhetsfrågor…

Katastrof eller möjligheter?

Buden är många när det diskuteras klimat, hållbarhet och vad vi människor kan göra för
att skapa en bättre framtid.
Att vi behöver ställa om samhället i stort och smått står klart, men hur skall det gå till?
I föredraget kommer Martin att beskriva människan som global kraft som påverkar klimat
och natur, fossila dilemmat, investeringar, livsstil och berättelser.
Är utvecklingen problemet, eller går den inte fort nog?
Vad gör det för skillnad vad vi gör lokalt om resten av världen rör sig i en annan riktning?
Hur får vi till en omställning och berättelser om vad som sker?

Varmt Välkomna!
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SEDAN SIST
Vigda

Till vila

Karin Elin Louise Tegenfeldt &
Anders Fredrik Vestling

Oktober
4
7
20
22
25
27

Döpta
Astrid Kristina Jonsson
Milian Hugo Arnler
Erik Sigge Berglöf
Gustav Anders Lars-Göran Paulsson
Harry Algot Andreas Vestman
Karl Sven Dennis Bäckström

Edit Irén Schedin				91 år
Barbro Margareta Olsson			
82 år
Birgit Linnéa Molarin			
82 år
Per Olof Andersson				87 år
Sören Östergård Hansen			
89 år
Karl Erik Samuel Hansson			
98 år

November
7
11
12
12
18
19
26

Gunnar Lars Krister Sundström		
72 år
Anders Jon Börje Wedin			
87 år
Anita Ingeborg Larsson			
77 år
Bo Åke Andersson				76 år
Maud Ingegerd Ellmin Olsson		
88 år
Karin Ingegerd Nyman			
93 år
Ingrid Margareta Bydén			
82 år

December
2
3
15
16
23
26

Maud Kristina Andersson			64 år
Elsie Birgit Åkerlund				90 år
Lars Hjalmar Lindblom			
79 år
Tage Lennart Lundin			
95 år
Per Ivar Westin				79 år
Henny Margareta Birgitta Bergström
99 år

Någon att tala med

Vi, präster 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. Vi präster tar även emot bikt.

Mats Sandström
0650-55 00 08

Zack Lindahl
0650-765 48

Per-Olof Svedberg
0650-765 45
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Gudstjänster och samlingar under
mars, april, maj och juni.
MARS

MAJ

17/3 2:a söndagen i fastan
kl 11 Högmässa i Njutångers kyrka

5/5

24/3 Jungfru Marie bebådelsedag
kl 11 Högmässa i Njutångers kyrka
		
Kyrklunch på S:t Olofsgården med
		
föredrag av Bo Brander
		
”Offensiv kristen i defensiv kyrka”
31/3 Midfastosöndagen
kl 11 Högmässa i Njutångers kyrka.
		

APRIL
7/4

12/5 4:e söndagen i påsktiden
kl 11 Högmässa i Njutångers kyrka
19/5 5:e söndagen i påsktiden
kl 11 Högmässa i Njutångers kyrka
kl 17 Vårton i Iggesunds kyrka
		Iggesund-Njutångers
		kyrkokör

5:e söndagen i fastan

kl 11 Gudstjänst på EFS-kyrkan i Njutånger 21/5 kl 19 Tisdagskväll i Nianfors
kl 14 Altarskåpets stängande i Njutångers k:a 		KGB
kl 17 Fastecafé i Enångers församlingshem

14/4 Palmsöndag
kl 11 Högmässa med palmprocession
		
i Njutångers kyrka
		
Bibelutdelning till barn i åk 2
		
Korvgrillning efter gudstjänsten
18/4 Skärtorsdag
kl 19 Mässa med altarets avklädnad
19/4 Långfredag
kl 11 Gudstjänst i Njutångers kyrka
kl 15 Korsvägsandakt i Enångers kyrka
		
Sång av Enångers kyrkokör

21/4 Påskdagen
kl 11 Högmässa i Njutångers kyrka
		
Sång av Iggesund-Njutångers
		kyrkokör
22/4 Annandag Påsk
kl 17 Emmausmässa i S:ta Maria Iggesund
28/4 2:a söndagen i påsktiden
kl 11 Högmässa i Njutångers kyrka
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3:e söndagen i påsktiden
kl 11 Gudstjänst på EFS-kyrkan i
		Njutånger

26/5 Bönsöndagen
kl 11 Högmässa i Njutångers kyrka
30/5 Kristi himmelsfärds dag
kl 8 Otta i Buränge
		Medtag fikakorg

JUNI
2/6 Söndagen före Pingst

kl 11 Högmässa i Njutångers kyrka

9/6 Pingstdagen
kl 11 Högmässa med konfirmation
		
i Enångers kyrka

Ett stort tack

vill vi ge till Mikael och Annika Larsson
från Iggesund som bidrog med två fina julgranar till S:ta Maria och Njutångers k:a
samt till Håkan Svedin, Änga, som skänkte
en julgran till Enångers k:a.
/Vaktmästarna Micke, Kenneth och Ola

