KYRKBLADET
#3/2019

Kontakt
Kyrkbladet utkommer 4 nummer per år
till hushållen i församlingen.
Trycks av Bok-Tryck Söderhamn
Utdelningen sköts av Svensk Direktreklam
Hudiksvall.
REDAKTION
Mats Sandström, Ingela Fahlberg Kilarne,
Katarina Sölveskog.
Ansvarig utvgivare: Zack Lindahl
FÖRSAMLINGSEXPEDITION
Kyrkovägen 3, 825 30 Iggesund
Måndag-torsdag kl 10-12
Tisdagar även 16-18
Monica Rösnäs,
tfn 0650-765 40
enanger-njutanger.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/enanger
GRAVÄRENDEN
Ingela Fahlberg Kilarne
mån-tisd kl 10-12 tfn 0650-765 49
PRÄSTER
Mia-Marie Kjellgren, kyrkoherde
(fr o m10/6)
tfn 0650-76547
Zack Lindahl, tf kyrkoherde
(tom 9/6)
tfn 0650-76548
KYRKOMUSIKER
Mats Hylander
bostad 0650-317 71
Ingrid Svensson
tfn 0650-765 46
Andreas Holmberg
tfn 0727-35 20 20
DIAKONIASSISTENT
Per-Olof Svedberg
tfn 0650-765 45
BARNVERKSAMHET
Maggan Andersson
tfn 0650-765 43
Katarina Sölveskog
tfn 0650-765 44
Siv Asterlund
tfn 073-8169238
KYRKVAKTMÄSTARE
Iggesund: Kenneth Åkerlund
tfn 0650-204 16
Njutånger: Mikael Blomkvist
tfn 0650-705 22
Enånger: Ola Borin
tfn 0650-55 05 56
KYRKORÅDETS ORDFÖRANDE
Monica Björkman
073-9817100

Omslagsfoto: Ulla Åberg
Iggesunds kyrkogård i vårskrud.

Insidan

Ett före och ett efter

I vårt vackra land kan vi verkligen få uppleva de fyra årstiderna. Varje årstid har sitt speciella
att uppvisa, men frågan är om
inte våren är den tid som har de
största förändringarna.
Under våren sker ett uppvaknande
av skapelsen. Det som har legat
avsomnat under snö, mörker
och kyla, väcks till liv.
Nu står vi på tröskeln till sommaren då växtlighet och djur
kommer in i ännu en tid av att
växa.
Ja det finns ett före och ett efter
i skapelsens ordning, som upprepar sig år efter år. Det hänger
ihop med varandra det som hände tidigare och det som händer
nu.
I vårt kyrkoår finns det också
det som är före och det som är
efter.
För några veckor sedan firade vi
påsken och allt det som hände
genom Jesus. Hans lidande och
död kom att leda till hans uppståndelse från de döda. Vi är i
skrivandets stund inne i tiden
efter påsk. Det är en tid som ligger före pingsten, då den Helige
Ande utgjöts över apostlarna.
Det blev början för dem att gå ut

i världen och berätta om Jesus.
Vi lever i tiden efter den första
påsken och den första pingsten.
Det är länge sedan, men vad
som hände då har också betydelse idag. Det hänger ihop med
varann. Det glada budskapet,
evangeliet, i Bibeln är att Jesus
lever och att han kommer till
oss genom den Heliga Ande. Så
har det varit, så är det nu och
så kommer det att vara. Dagar
kommer och går, men Herren
Jesus finns med i den tid som är.
Är det inget annat som vi vet om
framtiden så kan vi ändå tänka
och tro att Herren är med i den
tid som kommer.
Skapelsens skönhet och mäktighet kan hjälpa oss att se att Herren finns mitt ibland oss.
Vi kan tänka på orden i psalm
199 den första versen:
”Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor. du nalkas ljuva sommar då gräs och
gröda gror. Med blid och livlig
värma till allt som varit dött, sig
solens strålar närma och allt blir
återfött”.
Mats Sandström

Möt Mia-Marie
vår nya kyrkoherde
Vem är du Mia-Marie?
-Jag är en Dalkulla från Orsa
med rötter i Hälsingland, då
mina föräldrar var från Hälsingland. Som person är jag social
och positiv. Jag har fem vuxna
barn och barnbarn som berikar
mitt liv.
Min man Jan är musiker och
min stöttepelare i livet.
Vad lockade dig att söka dig hit
till Hälsingland?
-Det som lockade mig till Hälsingland var min längtan till
landsbygden och naturen, samt
samarbetet med EFS som finns
här i församlingen.
Vad har du gjort innan du blev
kyrkoherde i Enånger-Njutångers
församling?
-Jag har alltid arbetat med
människor, är Undersköterska
i botten. Jag arbetade som chef
inom Assistans LSS innan jag
utbildade mig till präst. Jag studerade till präst ganska sent i livet då jag anser att det är mer
än ett vanligt arbete. Att vara
präst innebär stort engagemang
och eftersom jag har fem barn
så var mitt engagemang i första
hand att vara mamma under
deras uppväxt. Innan jag började här i församlingen så var jag
i Danmark-Funbo församling i
Uppsala som också har ett samarbete med EFS, jag var även
häktespräst.
Vad är Kyrkan för dig?
-Kyrkan för mig är människorna,
för utan dem så är det ingen kyrka.
Kristus är huvudet och församlingen är kroppen (Efesierbrev-

har i livet. Som präst är det viktigt att lyssna på människors
berättelse. Det finns ett behov
av att någon lyssnar i dagens
stressiga och individualistiska
samhälle.

Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren,
församlingens kyrkoherde.

Vad tycker du är roligast med
att arbeta som präst?
-Jag tycker om mångfalden som
det innebär att vara präst. Jag
tycker det är intressant att möta
människor i livets olika skeenden och att få förmånen att dela
det glada budskapet att Gud älskar alla och vill ha en personlig
relation med oss.

Vad ser du fram emot i din nya
et 1:22-23), båda behövs för att tjänst som Kyrkoherde i EnångerNjutångers församling?
det ska vara en kyrka.
Kyrkan är en varm gemenskap, Jag ser fram emot att möta och
som ett växthus där vi får växa i lära känna människorna i förvår tro tillsammans med Kristus samlingen. Jag ser även fram
emot att skapa en öppen och
i centrum.
välkomnande kyrka där männVad är, enligt dig, din viktigaste iskorna i bygden känner sig inkluderade i gemenskapen.
uppgift som präst?
-Som präst har jag många viktiga
uppgifter men för att nämna något Vad tycker du om att göra när
konkret så är mina vigningslöften du är ledig?
det jag försöker att leva efter, ”Stå -När jag är ledig tycker jag
fasta i kyrkans tro, rent och klart om att promenera, läsa, måla,
förkunna Guds ord, så som det är sjunga och umgås med vänner
oss givet i den heliga Skrift och och familj.
så som det är omvittnat i vår
kyrkas bekännelse, och rätt för- Vi välkomnar dig, Mia-Marie
valta sakramenten”.
hit till Enånger-Njutångers
Jag tycker att det är viktigt att församling och hoppas du
möta människor där de är och
kommer att trivas här!
att vara lyhörd. Innan jag började
här så arbetade jag som häktespräst
och på ett utreseboende för mig- (Installationen av Mia-Marie kommer att ske till hösten, datum anrationsverket. Vilket har gett mig
nonseras senare.)
så mycket, såsom en vidare syn
på vilka olika förutsättningar vi

Falunresa med Juniorer,
barnkör och föräldrar.
En lördag i maj gjorde Njutångers
juniorer och Enångers barnkör tillsammans med ledare och föräldrar
en dagsutflykt till Falun.

Felicia, Siri och Märta provar hinkhiss

Funderingar i Stora Kopparbergs
kyrka

Turen gick sedan vidare till Lugnet
där vi besökte hopptornen och igen honom. Efter många vändor hamnade Mats till slut 1930
beundrade utsikten.
På väg ner mot Stora Stöten
på kyrkogården vid Stora KoppDagen startade i Falu koppararbergs kyrka, där han nu vilar.
gruva där guiden Olle tog med
Ett fint slut på dagen som knöt
gruppen ner i gruvan. Först fick
ihop kyrkan med gruvan.
alla såklart låna kläder så man
såg ut som riktiga gruvarbetare.
Turen började vid stora stöten
som tillkom vid ett ras 1687.
Tack vare att raset skedde på
midsommarafton så var alla ar- Hela gänget vid Lugnet
betare lediga så ingen omkom.
Sista stoppet på dagen var i StoDär kan man snacka om änglara Kopparbergs kyrka där barn
vakt!
och föräldrar fick i uppdrag att
Via 300 trappsteg färdades vi
undersöka kyrkan utifrån några
sen djupt ner under marken och
frågor. För den som vill veta kan
guiden berättade om hur arbetet
vi informera att kyrkan innehöll
såg ut i gruvan för flera hundra
hela 8 stycken psalmtavlor. Och
år sen.
ett par pappor i gruppen lyckHan visade också den hink som
ades även leta reda på kyrkans
användes som hiss för att frakta
kaffebryggare.
Besök vid Fet-Mats grav
arbetare upp och ner i gruvan.
Denna hiss fanns också som
Innan vi lämnade kyrkan pasmodell i muséet och några barn
sade vi på att besöka graven för Vi ledare vill tacka alla fina barn
passade på att provåka.
gruvarbetaren Mats Israelsson, och föräldrar för en fantastisk
Efter en timme i mörkret i gruvan
mer känd som Fet-Mats. En dag!
fick vi möjlighet att besöka gruvman som dog vid ett ras 1677 Kattis, Maggan och Ingrid
muséet och sedan intogs en god
och hittades först 42 år senare,
lunch med efterrättsbuffé.
Text & foto: Katarina Sölveskog
så välbevarad att man kände

Välbesökt Temakväll om miljön
Den 27 mars hölls en temakväll om
klimatet, på S:t Olofsgården. Under
rubriken "Katastrof eller möjligheter"
informerade metrologen och klimatexperten Martin Hedberg om hur
det är ställt med vår jord.
Det var mycket engagerande och
mycket fakta presenterades. Bland
annat sades att den tekniska utvecklingen och industrialiseringen de senaste 150 åren har påverkat klimatet mycket hastigt, vilket
inte har hänt tidigare på en så kort
tid. Efter andra världskriget kom
alla kurvor att peka uppåt, när det

gäller produktion, konsumtion,
förbrukning av jordens resurser,
utsläpp av koldioxid och andra
växthusgaser.
Martin Hedberg framhöll att en
förändring måste ske mycket
snabbt och att det måste tas övergripande politiska beslut. Men det
är också viktigt att vi som enskilda
ställer om vår livsföring, för klimatets skull men också för att visa
politikerna att "folket" vill ha en
förändring.
Mats Sandström

Fastekampanjen
”Under samma himmel”

Varje stol var upptagen vid musikcafeét i Enånger. Gruppen Ömsom uppträder.

NAMNBYTE
Från och med den 5 maj 2019 byter
Svenska kyrkans internationella
arbete namn till
Act Svenska kyrkan
Läs mer på:
www.svenskakyrkan.se/act

Martin Hedberg

Under årets fastekampanj till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete anordnades musikcafeér i Iggesund och Enånger.
Gruppen 5 över 12 medverkade
i Iggesunds församlingsgård och
Monica Rösnäs och Siv Asterlund
stod för fikat. I Enångers församlingshem ordnade Tosätters kyrkliga syförening fikat och gruppen
Ömsom och Enångers kyrkokör
stod för underhållningen.
En insamling till fastekampanjen
gjordes också vid mötet om miljön
med Martin Hedberg i Njutånger. Prästen Mats Sandström sålde
även prästost på ICA i Iggesund,
där man kunde skänka pengar till
fastekampanjen. Summan med
kollekter och insamlingar blev
10995:- Till detta kan läggas det
som har givits via swish.
Nöden är stor ute i världen, framför allt bland flyktingar och de som
drabbats av katastrofer.
Stort Tack till Dig som har lämnat
en gåva för att lindra en medmänniskas nöd!

Text och foto:Mats Sandström

Lite ditt och datt med Carola
Har du en dröm som skulle vilja uppfylla? Något du skulle
vilja göra, men inte riktigt vågar ta chansen till.

Carola Sjöqvist Persson vågade
följa sin dröm. Hon chansade
och satsade, och sedan snart ett
år tillbaka driver hon den lilla
inredningsbutiken ”Lilla butiken Ditt & Datt” i Njutånger.
Carola och hennes man Jörgen
bor med sina fem barn, tre hundar och några kaniner i ett hus
intill Njutångersvägen, på gården där även butiken ligger.
Även om det är lite kyligt ute den
här snöiga dagen i maj när jag
besöker butiken så möts jag av
värmen i atmosfären när jag kliver in. Carola visar mig runt lite
och den lilla lokalen är välplanerad och mysigt inredd.
Men vägen fram till denna
drömbutik har inte varit spikrak. Efter en sjukskrivning till
följd av utbrändhet fick Carola
möjlighet att vara en del av den
grupp som startade upp Erikshjälpens secondhandbutik i Hudiksvall. Även där jobbade hon
med inredning.
Hon och maken var sedan familjehem under några år. Men på
grund av olika omständigheter i
familjen så blev hon än en gång
sjukskriven för utbrändhet. Hon
beskriver också perioder då hon
kämpat med ångest. Och det var
en natt, efter en sådan dag med

ångest, som hon plötsligt vaknade och bestämde sig för att göra
slag i saken och starta det företag hon drömt om. Där och då,
kl 3 en morgon i mars 2018 registrerade hon sitt företag. Och
sen var det bara att köra.
Tanken var från början att endast resa runt och sälja på marknader, även om drömmen om
en egen butik fanns där. Under
sommaren 2018 var hon på div
marknader och sålde sina varor,
medans hon och maken undersökte möjligheterna för att förvandla ett av gårdens uthus till
butik. Och snabbare än dom
trodde, redan i augusti samma
år kunde butiken öppna.
I början fick Carola göra en del
resor för att få tag på de varor
hon ville ha, bl a till Gekås i Ullared. Men idag har hon etablerade kontakter med leverantörer
som kör hem varor två gånger i
månaden. Hon poängterar flera
gånger att det är kunderna som
styr hennes verksamhet. Hon
anpassar sortiment och öppettider utifrån kundernas önskemål.
Utan kunder har jag ju ingenting, säger Carola och ler.
När jag frågar vilka reaktioner
hon fått från omgivningen på
sin satsning så skrattar hon och

säger att folk har varit positiva
men att en del nog tyckte att
hon var lite galen och undrade
hur hon vågade starta butik i
lilla Njutånger. Men hon menar
att om man inte satsar så kan
man inte vinna!
Carola är, med all rätt, stolt över
sin verksamhet som sakta men
säkert växer. Hon har inte tagit
några lån för att genomföra detta
projekt utan gjort allt själv med
familjens hjälp. All inredning i
butiken är återbruk som maken
Jörgen har gjort i ordning. Efter
hand pengarna kommer in kan
hon fixa lite mer i butiken Den
enda stora investering hon gjort
är en luftvärmepump för att få
värme i lokalen.
Efter snart ett år märker hon
nu att hon börja gå med vinst,
vilket var hennes första delmål,
och planer finns på att utöka
verksamheten med den loppis
familjen har vägg i vägg.
Den lokalen är fortfarande oisolerad och går därför bara att ha
öppen sommartid, men tanken
är att isolera även där. Carola säger att saker och ting får ta den
tid det tar, på så sätt hinner man
tänka lite under resans gång.
Fördelarna med att bedriva
verksamhet hemma är stora,

enligt Carola. Med hennes historia av psykisk ohälsa och en
inre stress är det väldigt skönt
att kunna göra saker i sin egen
takt, kunna jobba när man själv
vill och att alltid finnas hemma
till hands om något av barnen
behöver henne. Barnen hjälper
dessutom gärna till i butiken,
även om minstingen ibland kan
tycka att kunderna ska gå hem
så att mamma kan stänga butiken, berättar hon med ett skratt.
I sommar planerar familjen att
vara med och sälja på Thaifestivalen i Sundsvall 3-6 juli. En
festival som Carola rekommenderar för den som vill uppleva
lite Thailändsk mat och kultur.
Då stänger dom butiken för att

hela famlijen ska kunna följa
med, något som barnen redan
längtar till.
Slutligen ger Carola sitt bästa tips till den som går med en
dröm om att våga start något
eget.
Satsa och våga. Tveka inte!
Och låt det få ta tid.
Jag rekommenderar verkligen
ett besök i Carolas butik för den
som gillar fin och billig inredning.
Mer information om butiken
hittar du på facebooksidan
”Lilla butiken Ditt & Datt”

När den här skylten står ute vid
Njutångersvägen ( norrgående riktning strax norr om Njutångersgården), då är butiken öppen.

Text & foto: Katarina Sölveskog

MILJÖMÄSSA

I ENÅNGERS GAMLA KYRKA
MIDSOMMARDAGEN 22 JUNI KL 10

Mats Sandström avskedspredikar
Kantor: Ingrid Svensson
Enångers kyrkokör
Kyrklunch med avtackning av Mats
i Enångers församlingshem

Varmt välkomna!

MUSIK I SOMMARKVÄLL
LÅNGVINDS KAPELL
Lördagar kl 18.00
HELGSMÅLSBÖN
MUSIK- SÅNG –SERVERING
23 juni Sommargudstjänst,
kl. 17.00 Kapellstämma
29 juni Christer Häggmark riksspelman
6 juli Marie Sundberg
13 juli Anki Wallenqvist
20 juli Eva Monikander (Holmström)
27 jul Samuel Wennstig
3 aug Börje Ring och SPF kören
10 aug Staffan och Eva Lindvall
17 aug Sverker och Kerstin Åkered
24 aug Martina Sahlin och Jonas Eklund
Med reservation för ändringar.

MUSIK I SOMMARKVÄLLEN
Enångers gamla kyrka
Tisdag 25 juni kl 19
Martina Sahlin, Jonas Eklund,
Anette & Mats Hylander
Kollekt

Medarr: Bilda

Kyrkis öppettider i sommar
Församlingsgården Iggesund
17 juni-8 september
mån, tis, onsd 9:30-12:00
1juli-4augusti STÄNGT

EFS-Brogården sommarprogram
Augusti
sön 4 15.00 ”Missionsberättelser”
Rune Persson 			
16.30 Måltid
18.00 Gudstjänst Rune
Persson

Lägerbål vid barnsångarläger 2018

Foto: Katarina Sölveskog

Juni
18-19 Barnsångarläger 7-9 år
ons 19 18.00 Lägerfest
fre 21 15.00 Midsommarfirande
Dans kring stången,
andakt, servering, korv
sön 30 18.00 ”Israel i fokus”
Ivan och Gun-Britt 		
Örjebo

Juli
sön 7 18.00 Sång och musik
gudstjänst fam Evertsen
Norge

sön 14 18.00 ”Livsberättelser”
Elisabeth Greek
sön 21 15.00 ”Bönen, Jesus och
himlen” Eva-Britt och 		
Hans-Eric Hägg
16.30 Måltid
18.00 Musikcafé med
paret Hägg ”Eget och lite
Elvis”
sön 28 18.00 Gudstjänst med
sång av Christer och Sylvia
Byström

sön 11 18.00 Musikcafé med
”Sångarna från Jättendal”
under ledning av Helena
Stålberg
13-15 Barnsångarläger 10-15 år
tor 15 18.00 Lägerfest
sön 18 18.00 Gudstjänst

September
sön 2 18.00 Surströmmingsfest
Servering efter eller under
varje samling

Varmt välkommen!
Se även annonser i HT
”Kyrkan i helgen”

Valborg på brogården!!

Nu har vi börjat väcka Brogården ur vinterdvalan.
Vi kunde fira valborg trots torka och hård vind
under en längre tid. Just den här kvällen var det
kyligt, men vindstilla så brasan kunde tändas
innan Njutånger-Iggesunds kyrkokör sjöng in
våren och Sigfrid Westberg höll vårtal. Varmt
Tack för er medverkan! Det gladde verkligen,
innan varmkorv och fika avnjöts. Barnen sökte
sig till fiskdammen.
Varmt välkomna till Brogårdens olika samlingar!
Till att börja med lägerfest och midsommarfirande.
Text: Stina Borgström, Foto Katarina Pettersson
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”......
De fagra blommors myckenhet
aaa aaaaaa aaaa och härlighet
än Salomos dig gläder.”

Vi tackar alla flitiga korsordslösare och har
nöjet att presentera vårkryssvinnarna 2019
Jan Forsberg
Örängesvägen 1
825 92 Njutånger

LÄNGTA

NORRLÄNDSK
NEGATION

DJUP NIGNING
I KLASSISK
BALETT
ETT TRÄD
INOM FAMILJEN
ROSVÄXTER
HÅLLER
SÅDAN

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

Edit Stefansson
Centralgatan 17 C
825 30 Iggesund

Lösningen ska vara inlämnad senast
31 juli till :

Gun Berglund
Fläcka 172
825 95 Enånger

Församlingsexpeditionen
Kyrkovägen 3
82530 Iggesund

BOK
1902

Kyrkogårdsförvaltningen informerar om åtgärder av
gravstenar –
Njutångers och Enångers kyrkogårdar
Från och med i början av maj
i år kommer vi, med hjälp av
Stenhuggarn i Bergsjö, att åtgärda de gravstenar som inte godkänts vid provtryckning och vi
börjar med Enångers kyrkogård.
Detta görs för att säkerställa säkerheten för alla som besöker
kyrkogårdarna.

De gravstenar som ska åtgärdas
kommer att markeras med en
käpp och vi ber er att låta käpparna sitta kvar.

Till hösten planeras ny provtryckning av alla gravstenar på
Iggesund, Njutånger, Enånger
och Nianfors kyrkogårdar.
Arbetet med provtryckning ska
Sommaren 2018 utförde vi sam- enligt riktlinjer från Centrala
ma sorts åtgärdsarbete på Igge- Gravvårdskommittén – CGK sunds kyrkogård.
ske vart femte år.

Stenhuggarns killar på Iggesunds
kyrkogård 2018

Borrning i sockel för dubbrör

Här sitter dubbrören i sockeln, dessa
ska sedan slås ned i sockeln.
Foto: Kenneth Åkerlund

Buränge sommarkapell
Sommarprogram

Musikkvällar:
16/6 Kl 17.00 Sjung av hjärtat sjung.
Ingrid Svensson
2/7 Kl 18.00PRO kören
9/7 Kl 18.00 med Lars-Ove Hedqvist m.fl
16/7 Kl 18.00 La batré
4/8 Kl 11.00 Festsöndag med gudstjänst, predikar gör Gärd Karlsson och sedan spelar Ströms
bruksorkester, stort fikabord.

Café 1-19/7 Måndag- fredag 12-17
Hembakat, Mackor, Glass, Paj

SEDAN SIST
Vigda
Britt Anneli Viveka Jonsson &
Anders Joakim Vestlund
Döpta
Aron Nils Doffner Hjelm
Pierre Anton Rettrup
Anna Linda Wall
Eddie Elias Leo Nilsson

EN GÅVA
har lämnats
Vid Aron Nils Doffner Hjelms dop
till
Barn och Ungdomsverksamheten.

Till vila
Januari
6
Elsie Margareta Enander
		
10
Janet Ingegärd Holmlund			
16
Ulla-Britt Halvarsson
		
22
Per Hjalmar Sebastian Roupé 		
24
Elin Katrina Gustafson
		
26
Ann-Mari Elisabeth Vestlin 		

95 år
61 år
77 år
40 år
96 år
83 år

Februari
3
Hjördis Agneta Jansson			
72 år
8
Siv Elisabet Sundman 			
84 år
8
Siv Enbom
			
82 år
9
Anna Birgitta Halvarsson			
77 år
13
Henny Cecilia Söderlund			
91 år
23
Ingeborg Bojan Elisabet Olsson		
92 år
Mars
21
Kerstin Linnea Persson			
76 år
24
Inga Margareta Glans			
80 år
25
Elin Lindblom				92 år
29
Karin Maria Kristina Wikström		
89 år
April
2
Lars Inge Nilsson				
5
Ingegärd ”Gerd” Birgitta Eriksson		
5
Kerstin Helena Lindfors			
12
Stig Gustaf Olof Pettersson			
				

Någon att tala med

77 år
82 år
73 år
77 år

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.

Mia-Marie Kjellgren
kyrkoherde
0650-76547

Zack Lindahl
komminister
0650-765 48

Per-Olof Svedberg
diakoniassistent
0650-765 45

SAMHÄLLSINFORMAITON

Sommarens Gudstjänster
JUNI
2/6

21/7 Apostladagen
kl10 Högmässa Enångers gamla kyrka
Söndagen före Pingst
kl 11 Högmässa i Njutångers kyrka

Pingstdagen
kl 11 Högmässa med konfirmation
		
i Enångers kyrka

27/7 Helgsmålsbön
kl 18 Långvinds kapell

9/6

11/6 Annandag Pingst
kl11 Högmässa i Njutångers kyrka
16/6 Helga trefaldighet
kl11 Friluftsgudstjänst på
		
Kännavallen. Enångers kyrkokör
22/6 Midsommardagen
kl 10 Miljömässa med avskedspredikan
Enångers gamla kyrka (se sep annons)
23/6 Johannes döparens dag
kl17 Gudstjänst Långvinds kapell
Kapellstämma
29/6 Helgsmålsbön
kl 18 Långvinds kapell
30/6 2:a e trefaldighet
kl 10 Högmässa Enångers gamla kyrka
kl 14 Friluftsgudstjänst Karskär

28/7 6:e e trefaldighet
kl 10 Högmässa Enångers gamla kyrka
kl 14 Friluftsgudstjänst Våtnäs
kl 18 Gudstjänst Brogården
AUGUSTI
3/8

Helgsmålsbön
kl 18 Långvinds kapell

4/8

Kristi förklaringsdag
kl 10 Högmässa Enångers gamla kyrka

10/8 Helgsmålsbön
kl 18 Långvinds kapell
11/8 8:e e trefaldighet
kl 10 Högmässa Enångers gamla kyrka
17/8 Helgsmålsbön
kl 18 Långvinds kapell
18/8 9:e e trefaldighet
kl 10 Högmässa Enångers gamla kyrka.
kl 18 Gudstjänst Brogården

JULI
6/7
7/7

Helgsmålsbön
kl 18 Långvinds kapell
3:e e trefaldighet
kl 10 Högmässa Enångers gamla kyrka

13/7 Helgsmålsbön
kl 18 Långvinds kapell
14/7 4:e e trefaldighet
kl 10 Högmässa Enångers gamla kyrka
20/7 Helgsmålsbön
kl 18 Långvinds kapell

24/8 Helgsmålsbön
kl 18 Långvinds kapell
25/8 10:e e trefaldighet
kl 10 Högmässa Enångers gamla kyrka.
( sista för säsongen)
SEPTEMBER
1/9 11:e e trefaldighet
kl 11 Högmässa i Njutångers kyrka.

För kyrkskjuts ring Taxi 0650-68000

