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Insidan
Tankar i sommaren

Nu har jag varit i församlingen 
snart fem veckor och besökt fle-
ra vackra platser, träffat trevliga 
människor och beskådat våra 
vackra kyrkor och kapell. 
Det är många intryck så här i 
början, men jag måste ärligt säga 
att det på något förunderligt sätt 
känns som att komma hem. Jag 
har ju mina rötter här i Hälsing-
land och så tänker jag att Gud 
för oss på Sina rätta vägar, som 
det står i Psaltaren 23. 

Den gode herden. En psalm av 
David.

Herren är min herde, mig skall 
intet fattas.
Han låter mig vila på gröna ängar, 
han för mig till vatten där jag 
finner ro.
Han vederkvicker min själ, han 
leder mig på rätta vägar för sitt 
namns skull.
Om jag än vandrar i dödsskug-
gans dal, fruktar jag intet ont, ty 
du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar 
mig. Du dukar för mig ett bord i 
mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja 
och låter min bägare flöda över.
Idel godhet och nåd skall följa 
mig i alla mina livsdagar, och jag 
skall bo i Herrens hus evinner-
ligen.
 

Gud har omsorg om oss, Han 
för oss till platser där vi finner 
ro för att reflektera och lyssna. 
Han gör det för vår skull för att 
vi ska vandra på den väg Han 
har tänkt för oss, Han gör det 
för att vi inte ska gå vilse. Som 
en god herde leder Gud oss och 
bär oss när det är svårt och om 
vi går vilse så söker Han efter 
oss tills Han finner oss.
Jag är så tacksam att Gud har fört 
mig hit till Enånger-Njutångers 
församling och jag känner mig 
entusiastisk och har stora för-
väntningar inför hösten. 
 
Sitter här och tänker i sommar-
solen i den vackra omgivningen 
och ser fram emot att få möta er 
som bor här i bygden. Jag skulle 
vilja höra vad du har för tankar 
om kyrkan och Gud.  
Att samtala om allt som livet 
ger och tar är viktigt, samtal där 
inga frågor eller funderingar är 
fel. 
Dessa mötesplatser för samtal 
måste få utrymme i vår ofta för 
stressiga tillvaro. 
 
Gud har skapat och format oss 
till individer i kärlek. Han har 
inte stöpt oss i samma form där-
för är vi alla olika med olika 
tankar men med lika värde var 
och en, tänk så spännande! 
Gud Välsigne Dig!

Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren 
Kyrkoherde
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Församlingsresa till Fågelsjö
Tisdag 10 september

På årets resa så besöker vi Världsarvsgården Bortomåa i Fågelsjö. 
Vi äter lunch på plats och sedan får vi en rundvandring på platsen. 

Vi åker sedan till Bjuråkers kyrka för en andakt och lite fika innan hemresa. 
Pris för resan är 300:-

Avresa från Iggesund 9.00.
Ca 12.00 äter vi Lunch. Säg till om ni har allergier.

Ca 14.30 lämnar vi Fågelsjö.
Ca 16.00 kommer vi till Bjuråker. 

Efter andakt och fika så åker vi hemåt mot Iggesund.

Anmälan till Per-Olof Svedberg, diakoniassistent. 0650-76545
Anmälan senast 6 september.

Begränsat antal platser.

Varmt välkommen att följa med på resan!

Installation av kyrkoherde 

Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren

Söndagen den 8 september kl 16:00 
Enångers kyrka

Biskop Karin Johannesson

-Körsång-

Efter gudstjänsten bjuds det på förtäring 
i församlingshemmet

Varmt Välkomna!
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Det var i slutet av januari 1984 
som jag kom till Iggesund som 
nyvigd präst. Jag hade varit på 
besök tidigare, men nu var det 
skarpt läge. Hur skulle det gå?  
Det var mycket att sätta sig in 
i. Jag fick ett gott mottagande, 
både av personalgruppen och 
församlingen och kyrkoherde 
Lars Sjöstedt lät mig komma in i 
uppgifterna allt eftersom. 

En del personer i Uppsala ojade 
sig över att jag skulle bo i Ig-
gesund, där det luktade så illa. 
Ingen fara om man, som jag, har 
vuxit upp i Bergvik med Vann-
sätersfabriken på ena sidan och 
Marmaverken på den andra, så 
har man lukten nästan i blodet. 
Tiden gick och jag träffade min 
fru Elisabeth. Johannes kom till 
världen. 
Under -89 funderade vi på att 
röra på oss och kyrkoherde-
tjänsten i Enånger blev ledig. 
Jag hade vikarierat på somrarna 
för Enångers kyrkoherde, så jag 
hade lärt känna församlingen en 
del. I oktober -89 gick flyttlasset 
till Enångers prästgård och där 
fick vi Samuel och Stina. 
Vi blev kvar i prästgården fram 

till julen 2017, då vi flyttade till 
Hudiksvall. 
Den 1 september i år så blir jag 
pensionär.

Åren går.
Mycket har ju hänt under de 35 
åren, både i min prästtjänst som 
i det privata livet. Jag har fått 
möta många, kanske dig som 
läser det här, i livets olika ske-
den, glada eller sorgsna stunder. 
För mig har det varit en förmån 
att vara präst och i bästa fall, ge 
stöd och hopp i det svåra och 
dela glädjen i de ljusa stunderna. 
Att ha uppdraget att förkunna 

om Herren Jesus Kristus har ock-
så för mig känts angeläget. 
När jag flyttade till Enånger, 
så var det en egen församling, 
men med tiden blev det ett sam-
mangående mellan Enånger och 
Njutånger. Även om Enånger  
varit min huvudsakliga tjänst-
göringsort, så har jag haft möj-
ligheten att få verka över hela 
den sammanslagna församling-
en.  Kyrkorna har sina olika ka-
raktärer och det har gett en god 
variation under kyrkoåret. Det 
finns många minnesvärda tillfäl-

Kristi Himmelsfärdsdag 1984 var det 
Gökottegudstjänst på Dellåkvarnsber-
get. Sonja Kroon Björgyll spelade

Hej och tack för mig len från kyrkorna, men jag vill 
nämna något annat som liksom 
sticker ut. 
Det första är friluftsgudstjäns-
terna i något av Enångers fis-
kelägen. Det har känts rentav 
bibliskt att få stå vid stranden, 
bland stenarna och predika, som 
Jesus en gång gjorde vid Genesa-
rets sjö. 
Det andra som jag tänker på är 
en utomhusvigsel vid sommar-
hemmet på Mössön. Det var i 
samband med en MC-träff och 
som avslutning på vigseln, ”spe-
lade” 16 stycken Harley-David-
son motorcyklar, som varvades 
för fullt. 

Tack

Vi präster brukar ju röra på oss 
och flytta till nya församlingar 
efter några år. För mig blev det 
inte så mycket av det, bara drygt 
en mil till Enånger. Men jag har 
inte känt något behov att flytta 
på mig och det har sina anled-
ningar: 
Jag vill säja ett tack till er i för-
samlingen, boende i Enånger, 
Njutånger, Iggesund eller någon 
annanstans. Jag har känt mig 
välkommen och accepterad och 
fått dela många inre tankar och 
förtroenden genom åren. Jag har 
verkligen fått följa generationer 
som har kommit och gått, i li-
vets olika skeden. Det har känts 
fint när jag har fått döpa barn åt 
en mamma eller pappa som jag 
också döpte en gång..  
Det har inte varit svårt att vara 
prästfamilj i Enånger. Det har 
varit en bra plats för barnen att 
växa upp på och vi har känt oss 
vara en del av bygden genom 
föreningslivet och skolan.  
En annan anledning till att jag 
har blivit kvar är det fina arbets-
laget i församlingen och det goda 
samarbetet. Några har börjat 
och slutat, men vi är många som 

Mats som nyvigd präst 1984
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Mats Sandström som åsna i musikalen ” Liv och fred ” 1987.
I bakgrunden syns Åke Kjellin och Karin Karlstam

har funnits med länge. Vi har de-
lat både det svåra som det lätta. 
Det har varit plats för skratt och 
uttrycket ”ha roligt på jobbet” 
stämmer väl in på vårt arbetslag. 
Även om vi har olika arbetsupp-
gifter, så har det varit en anda av 
att göra något tillsammans.
Sedan vill jag tacka er som har 
varit och är förtroendevalda. En 
del av er har varit med länge, en 
del en kortare tid. Men jag har 
känt stöd från er och att ni har 
haft förtroende för mig. 
Vad händer nu, när jag blir pen-
sionär? Ja, en ny tid börjar för 
mig och det ska väl finnas plats 
för egna intressen. Men jag 
kommer inte släppa prästeriet 
helt, utan finnas med som vika-
rie här och där. Så, visst kan det 
hända att jag också dyker upp i 
Enånger-Njutångers församling 

Efter 35 års tjänst i församling-
en var det så dags för Mats att 
hålla sin avskedspredikan. 
Och vad kunde väl passa bätt-
re än att den hölls i Miljömäs-
san i Enångers gamla kyrka på 
Midsommardagen, då miljöfrå-
gor ligger Mats extra varmt om 
hjärtat. 
Kyrkan var fylld till sista plats och 
solen strålade in genom fönstren.
Extra roligt var att alla Mats 

barn, Johannes , Samuel och Sti-
na var delaktiga i gudstjänsten 
med sång och musik.
Enångers kyrkokör framförde 
flera sånger och när dom tågade 

någonstans, om det behövs.
Med detta ser jag tillbaka på 35 
innehållsrika år, som jag har fått 
dela med er på olika sätt. 

Med önskan till Er alla om Guds 
rika välsignelse.

Text och bild: Mats Sandström

Midsommardagen 2019

ut till tonerna av ”Vi ska vandra 
i Guds kärleks ljus” fylldes kyr-
kan av feststämning. 
Efter mässan bjöds församlingen 
in till lunch i församlingshem-
met där gåvor överlämnades och 
många fina tal hölls. 
Mats hade själv valt den av-
skedspresent han fick av för-
samlingen och kyrkorådet, en 
solcellspanel som ska sättas upp 
på familjen Sandströms sommar-
ställe. Den ska Mats använda 
för att, som han själv uttryckte 
det, samla solsken på burk.

Vi önskar dig Mats en välsignad 
tid som pensionär !

Text och bild : Katarina Sölveskog

Mats, omgiven av sin familjen vid lunchen.

Många ville byta några ord med Mats 
utanför kyrkan
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VILL DU KONFIRMERA 
DIG ?
Upptaktsträff och inskrivning för 
årets (2019-2020) konfirmander.

Söndag 15 september kl 
11:00 i Njutångers kyrka

med Konfapräst: 
Mia-Marie Kjellgren

Vill du vara med eller har du 
frågor? 

Kontakta Andreas  072-7352020 
Maggan 0730607463

Åt mig har getts all makt i him-
len och på jorden. Gå därför ut 
och gör alla folk till lärjungar: 
döp dem i Faderns och Sonens 
och den heliga Andens namn 
och lär dem att hålla alla de bud 
jag har gett er. Och jag är med er 
alla dagar till tidens slut.
Matt 28:18-20

Konfirmationen är ett svar på 
det andra ledet i missionsbefall-
ningen ”…och lär dem att hålla 
alla de bud jag har gett er”. Det 
är en tid då den som döpts som 
barn kan förstå vad det är att 
vara kristen och med i kyrkans 
gemenskap och säga sitt person-
liga ”JA” till det. 
På pingstdagen den 9 juni detta 
år sade sju ungdomar sitt ”JA” 
till livet med Gud. 

Vi har fått uppleva kristen ge-
menskap i gudstjänst, läger, bön, 
lek, andakt och samvaro. 
Vi har varit på två läger, ett då 
vi njöt av den fina hösten på Un-
dersviks stiftsgård och ett där 

vi pilgrimsvandrade i S:t Olofs 
efterföljd över fjäll och dal med 
bas på Hållandsgården i Åre. 

Jag vill tacka alla faddrar, ledare 
och konfirmander som gjort det-
ta år så fint. Må Gud allsmäk-
tig hålla var och en av oss i sina 
händer!

Text: Zack Lindahl

Olof Haraldsson, konung av Norge, 
senare kallad Olof den helige och 
vördad som Norges evige konge, 
rex perpetuus Norvegie, var inte 
bara Norges utan hela Nordens 
mest älskade helgon. Olof var i sin 
ungdom en vildsint vikingahöv-
ding och härförare som blev om-
vänd och döpt till den kristna tron 
i Normandiet. Omkring år 1015 
återvände han till Norge för att 
såsom en ättling till Harald Hår-
fager göra anspråk på den norska 
kronan. Han lyckades bli Norges 
enväldige konung och verkade 
med stor nit för Norges kristnade i 
både trosutövning och lagar. Bland 
annat instiftade Olof lagar om bar-
nafrid, kvinnofrid och kyrkofrid 
men fick också farliga motståndare 
i landet och fördrevs till sist från 
både tronen och landet och gick i 
landsflykt i gamla Gårdarike, nuva-

rande Novgorod. Vid återkomsten 
gick han i land med en här i Selång-
er för att sedan marschera det som 
nu är S:t Olofsleden. Väl i Norge 
möttes han av en upprorshär. Vid 
Stiklastad stod det avgörande sla-
get, den 29 juli 1030. Där stupade 
kung Olof. Efter sin död blev han 
vördad som helgon. I domkyrkan 
i Trondheim, den underbara Ni-
daros-domen, fick Sankt Olof sitt 
sista vilorum. Sankt Olofs relikva-
rium i domkyrkan blev Nordens 
mest uppskattade vallfärdsmål, 
besökt av bland andra den heliga 
Birgitta och hennes make. Olofs-
mässodagen den 29 juli firades i 
hela Norden som en stor helgdag. 
Olofsleden går igenom vår försam-
ling och Njutångers kyrka är hel-
gad till S:t Olofs minne.

Zack Lindahl

S:t Olofsleden och S:t Olofsgården
 -vem var egentligen Olof?

KONFIRMATION

2019 års konfirmander  tillsammans 
med Maggan, Zack och faddrarna.

Foto: Madelene Rettrup

S:t Olofsgården vid Njutångers k:a

Konfirmanderna fick besöka Nidaros-
domen i Trodheim

Foto: Maggan Andersson
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DETTA HÄNDER I HÖST I FÖRSAMLINGEN

BIBELSTUDIEGRUPP

Varannan tisdag kl 11.00
Församlingsgården Iggesund
Start 3 september

Kontakt Per-Olof Svedberg
0650-76545

VILL DU SJUNGA?

Tycker du om sång och musik? 
Det finns önskemål om någon typ 
av alla-kan-sjunga-kör. 
Eventuellt sätter vi också ihop 
en kompgrupp.
Låter det intressant, så hör av 
dig till kantor Ingrid Svensson 
på mail 
ingrid.svensson@svenskakyrkan.se 
eller ring 0650-76546.

För info om våra kyrkokörer, se 
hemsidan

HANDARBETSCAFÉ

Varannan måndag kl 17.30 
Församlingsgården Iggesund
Start 9 september 
Varmt Välkommen!

Kontakt Siv Asterlund 
tel 073-8169238

BARN & UNGDOM 

KYRKIS
för föräldrar och barn 0-6år
Må Ons Fre 9.30-12(fr o m 9/9)
Församlingsgården Iggesund

BARNKÖR åk 1-3 
onsdagar kl 13.30-15.30
Enångers församlingshem
Start 2 oktober
anmälan på sms till Katarina
0727271544

JUNIORER åk 4-5 
Måndagar 14.30-16.30
S:t Olofsgården Njutånger
Start 16 september
anmälan på sms till Katarina
0727271544

FREDAGSKUL åk 6
Varannan fredag, kl 18-21
Start 20 september
Församlingsgården Iggesund

UNGDOMSGRUPP
För dig som är konfirmerad 
2019 eller tidigare.
Varannan onsdag19-21
Start 11 september
Församlingsgården Iggesund

SAMTAL I HÖSTKVÄLLEN

Kom & träffa nya kyrkoherden!
Musikcafé 
3 oktober Kl.18.00
Enångers Församlingshem 

Varmt Välkommen!

Musikalen ”Vilse på villoväg”

Iggesunds kyrka söndag 6 okt
Föreställning 1  kl 17,00
Föreställning 2 kl 18,30

Medverkande:
Njutånger-Iggesunds kyrkokör

med teater- & kompgrupp

Varmt välkomna!
 Kollekt        medarr: Bilda

För löpande information :
Facebook Enånger-Njutångers församling
www.svenskakyrkan.se/enanger
HT Kyrkan i helgen
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Tack från Brogården och 
Välkommen till EFS-kyrkan!
Brogården har besökts av många 
vandrarhemsgäster, släktträffar, 
bröllopsgäster, kyrkobesökare 
och lägerdeltagare. Söndags-
kvällarna har bjudit på guds-
tjänster, sång- och musikcaféer 
i olika former och det har varit 
ett brett utbud av medverkande. 
Stort tack till alla som besökt 
oss och på olika sätt deltagit i 
verksamheten.
Vill man se fler bilder av vad 
som hänt så får man gärna be-
söka vår facebooksida Brogår-
den EFS Njutånger eller vårt 

VECKOPROGRAM

Måndag
Ojämn vecka:  19.30 Bön 

Onsdag 
11.00-14.00 Stick- och sygrupp

Fredag  
13.30-14.30 Barnkören  7-10 år

Andreas Holmberg, 
Katarina Pettersson 076-115 94 50

EFS - NJUTÅNGER
instagramkonto brogardslager 
där vi samlat bilder och film-
klipp från sånglägren.
Nu går Brogården in i vin-
terdvala och vi ser fram emot 
att öppna upp dörrarna på 
EFS-kyrkan igen. 
Vi samarbetar på samma sätt 
som tidigare med församlingen 
och kommer att tillsammans ha 
en gudstjänst i månaden på EFS. 
Vi hälsar er även varmt välkom-
na till vissa måndagars ”11-kaf-
fe” (se program) som bjuder på 
olika aktuella och närliggande 
ämnen och medverkande. Kom 
gärna med egna förslag om nå-

gon/något vi skulle kunna lyf-
ta fram där. 
Första 11-kaffet för hösten, 
mån 16 sept, kommer vår 
nya kyrkoherde Mia-Marie 
Kjellgren dit och presenterar 
sig själv och vill gärna träffa 
många församlingsbor.
Eftersom programmet ännu 
inte är fullständigt så får vi 
reservera oss för ev ändring-
ar och ber er att se Kyrkan i 
helgen och vår anslagstavla för 
färska uppgifter. Programmet 
kommer även att läggas ut på 
facebooksidan.

Midsommarfirande på Brogården
Foto: Katarina Pettersson

HÖSTENS SCHEMA
Mån 16 sep 11-kaffe  Presentation av nya   
  kyrkoherden  Mia-Marie Kjellgren

Sön  22 sep 11.00 Ekumenisk gudstjänst Buränge
Sön  22 sep 18.00 Bibeln från början. Sigrid L

Mån 30 sept 11-kaffe

Lör  12 okt Höstkonferens Mia Ström
  15.00  Bibelstudium        Måltid
  18.00  Gudstjänst

Sön  13 okt  11.00  Gudstjänst Mia Ström   
  Enångers kyrka

Sön  20 okt  11.00 Gudstjänst

Sön  27 okt 18.00 Bibeln från början. Andreas H

Mån 28 okt 11-kaffe

Tor  31 okt 19.00 Sånger i Allhelgonatid
  Njutånger-Iggesunds Kyrkokör

Mån 11 nov 11-kaffe

Sön  17 nov  11.00 Gudstjänst 

Fre  22 nov  18.00 Auktion 

Sön 24 nov 18.00 Bibeln från början. Sigrid L
Mån 25 nov  11-kaffe
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Vi tackar alla flitiga korsordslösare och har nöjet att 
presentera Sommarkryssvinnarna 2019

Namn..............................................................

Adress.............................................................

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

Lösningen ska vara inlämnad senast 
25 oktober till : 

Församlingsexpeditionen 
Kyrkovägen 3
82530 Iggesund

H
Ö
S
T
K
R
Y
S
S
E
T

Gunnar Andersson
Vinkelgränd 4B
826 37 Söderhamn

Karin Andersson
Konsistoriegatan 6
582 22 Linköping

Birgitta Peräinen
Centralgatan 11A
825 30 Iggesund
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Kära församling!

Då jag nu skall flytta och därför av-
slutar min tjänst i vår församling 
vill jag tacka för de år som jag fått 
förtroendet att vara er präst. Jag 
är särskilt glad över att den stora 
förmånen att vara buren i bön av 
så många av er. Vet också att jag 
burit er, många vid namn, dagligen 
i mina böner. Tusen tack för den 
godhet och vänlighet ni visat mig. 
En sista uppmuntran vill jag ge er: 
”Låt oss orubbligt fortsätta att be-
känna vårt hopp, ty han som gav 
oss löftena är trofast”. (Heb. 10:23). 
Herren välsigne er och bevare er 
till det eviga livet!

Zack Lindahl

Batteriljus

Nu när hösten närmar sig så   
börjar många tända ljus på 
kyrkogårdarna och det är så 
vackert.
Vi vill bara påminna så att ni 
som använder batteriljus i grav-
lyktorna kommer ihåg att slänga 
batterierna i avsedd behållare 
som finns på kyrkogården.

Tack!

Tack Zack för allt du gjort och allt du betytt för så många här i 
Enånger- Njutångers församling! Lycka till i framtiden!

Kyrkogårdsförvaltningen
Adventsgranar

Till advent 2018 donerades stora 
adventsgranar om lyste upp mörk-
ret utanför våra kyrkor. 
Dessa tackade tackade vi särskilt 
för i Kyrkbladet nr 2/ 2019

Om det är så att någon skulle 
vara intresserad av att skänka 
granar till advent 2019 kontakta 
gärna någon av våra vaktmästare

Iggesund - Kenneth Åkerlund
0650-20416

Njutånger - Mikael Blomkvist
0650-70522

Enånger - Ola Borin 
0650-550556 

Vi har haft en normal sommar i år. Det må vi 
tacka Herren för. 
Och komma åter i selen med nya krafter.
Den gångna våren var jobbig för alla. Det var en 
svår tid att byta kyrkoherde men det var ju inget vi 
kunde välja bort. Troligen blir hösten nästan lika 
jobbig med fler tjänster att besätta och stort besvär 
med budgetplaneringen som nu ligger framför oss.
Jag hoppas att församlingen ska må bra i höst 
och att vår Herre ska leda oss till kloka beslut.

Monica Björkman, Kyrkorådets ordförande.

MONICAS 
RUTA
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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

SEDAN SISTSEDAN SISTSEDAN SIST
Döpta 

John Henry Smedhäll
Pär Olle Bergström
Ingrid Vera Gurli Åkerlund
Fanny Elsa Helena Smith
Chris Hampus Tord Maxwell Jonsson
Minna Ingrid Strömgren
Gottfrid Edwin Karlsson
Alfred Bror John Östlin
Ella Inger Maria Vedin
Laura Brink
Albin Mattias Andreas Niva
Ayliine Maria Lovisa Niva

Konfirmerade

Sebastian Brandt
Filippa Nordell
Mary Mang
Saga Hammarstrand
Lukas Andersson
Towe Ström
Anton Rettrup

Till vila

April
24 Maj Inga-Lill  Pettersson   82 år   
    
Maj
1 Anita Ingegerd Norling   60 år
5 Karin Pettersson               96 år
6 Fredrik Gösta Flank    93 år
15 Börje Pettersson                     82 år
18 Signe Marianne ”May” Nilsson  77 år
19 Karl Gustaf Danielsson   88 år
20 Nils Arild Nylander          83 år
22 Brita Maria Wester    98 år

Juni 
2 Viola Margareta Forsberg   92 år
17 Bengt Anders Settlin    92 år
25 Per Bertil Karl Faxèus   88 år  

Juli
3 Erik Gösta Andersson   89 år
6 Anja Inkeri Sutinen         91 år
13 Ulla-Britt Maria Viklund   89 år
21 Ally Teresia Knutsson      93 år
21 Anita Elisabet Vesterlund   75 år
22 Elsie Margreta Wängman   97 år
22 Bengt Edvin Englin    79 år
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Höstens Gudstjänster 

September

1/9  11:e e trefaldighet
 kl.11 Högmässa i Njutångers k:a   
  Zack Lindahl avskedspredikar
  Pizzabuffé på S:t Olofsgården

8/9  12:e trefaldighet
 kl.16  Enångers k:a
  Installation av Kyrkoherde 
  Mia-Marie Stigsdotter Kjellgren                                        
  Förtäring i församlingshemmet 

15/9  13:e trefaldighet
 kl 11  Högmässa i Njutångers k:a   
  med konfirmandupptakt   
  Diakonins dag och Bröd-Välsignelse

22/9  14 e trefaldighet
 kl.11 Gudstjänst i Buränge kapell. 
  Sven Lindström

29/9  Den helige Mikaels dag 
 kl.11 Högmässa i Njutångers k:a   
  Kyrklunch

Oktober

6/10  16:e e trefaldighet
 kl.11 Högmässa i Njutångers k:a

13/10 Tacksägelsedagen  
 kl.11 Gudstjänst i Enångers k:a
  Lovsång. Mia Ström predikar  
  Centerkvinnorna bjuder på kyrkkaffe

20/10 18:e e trefaldighet
 kl.11 Gudstjänst på EFS Njutånger

27/10 19:e e trefaldighet
 kl.11 Högmässa Njutångers k:a

November

2/11  Alla helgons dag (obs Lördag)
 kl.11 Högmässa Njutångers k:a 
 kl.19 Minnesgudstjänst Enångers k:a

3/11  Söndag e alla helgons dag
 kl.15 Minnesgudstjänst Njutångers k:a
 kl.17 Minnesgudstjänst S:ta Maria 
 
10/11  21:a e trefaldighet
 kl.11 Högmässa Njutångers k:a

17/11 Söndag före Domsöndagen
 kl.11 Gudstjänst EFS Njutånger

24/11 Domsöndagen
 kl.11 Högmässa Njutångers k:a

      SAMHÄLLSINFORMATION

ALLHELGONA I VÅRA KYRKOR

Angående kyrkornas öppethållande i samband 
med allhelgonahelgen, se kyrkan i helgen i HT 

samt vår hemsida och facebook för tider och mer 
information.


