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Tore Sunding

Jag hörde på nyheterna häromdagen
att ett sjukhus övervägde att stänga sin
BB-avdelning över jul- och
nyårshelgen, på grund av resursbrist.
De blivande mammorna skulle helt
enkelt bli tvungna att försöka hålla
igen tills de kom till nästa stad. För
mig blev nyheten komisk mitt i det
tragiska, den påminde om en annan
tid, en annan jul. Jag minns
berättelsen om kvinnan för länge
sedan som vägrades nattlogi trots att
värkarna börjat, om barnet vars första
skri hördes i ett stall. Kanske har
världen inte förändrats så mycket på
2000 år. Då som nu fokuserades på
pengar och värdslig rikedom. Den som
väntar en ekonomisk vinning kan allt
som oftast låta vinstintresset styra,
före förnuftet och medkänslan. Även
då förväntade man att barnet, som
sades bli inflytelserikt i samhället,
skulle finnas i ett ståtligt palats.
Så tänkte inte Gud. När han sände
sin son till världen, valde han att
skicka honom som ett hjälplöst och
fattigt litet barn, mitt i en brusten
värld. Hans första utflykt blev inte en
hyllningsfärd eller ett lugnt gungande i
en barnvagn, utan en flykt utomlands
för att rädda livhanken.
Visst ska vi, när vi möter orättvisor
och orättfärdiga system runt omkring
oss, protestera. Ingen ska behöva föda
barn i bilen för att BB är stängt, ingen
ska behöva bo i ett stall, ingen ska
behöva fly sitt land på grund av
förföljelse. Det ska vi kämpa mot.

Ändå lever vi i samma brustna värld
dit Jesus blev född. Just därför vet
han precis vad det innebär att vara
människa på mänskliga villkor, eller
rentav omänskliga ibland.
Du och jag har olika strider att
utkämpa, stora eller små. Men mitt
i kampen får vi stanna upp och
tänka på att Gud själv vet vad vi går
igenom, och han stödjer just sådana
små och oansenliga människor som
dig och mig i våra vardagsstrider.
Jesusbarnet som föddes kom inte
med den typ av makt som värdslig
rikedom ger. Han hade ett helt
annat maktmedel som i grunden är
mycket starkare; Kärlekens. Med
kärlekens kraft kan det mesta
övervinnas, till och med döden. Det
blev hans liv det yttersta beviset för.
Gud älskar oss vanliga människor,
dig och mig. Han vill komma nära,
och ha en plats i din och min
vardag. Det är julen en påminnelse
om. Därför kan även vi, som lever
i Kalle Ankas tidsålder, verkligen
önska varandra en God Jul. Den
bästa
julklappen
har vi redan
fått, den
stavas
”KÄRLEK”.
Diakon
Alexandra
Gelland
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Kyrkklockorna var medeltidens facebook:
Men varför ringer de idag?
Kyrkklockornas ringande ljud
har sedan 1200-talet hörts i våra
församlingar och klockorna har
förmedlat budskap om både
glädje, sorg och fara.
Ljudet av kyrkklockor är ett av få
ljud vi kan dela med tidigare
generationer och som inte ersatts
eller försvunnit. Klockljudet
förenar oss också med en stor del
av den kristna världen som
använder klockor i sina
gudstjänster.
Klockorna är också något av
kyrkans dyrbaraste föremål som
tidigare generationer sett som
mycket viktiga och värda att vårda
så att de kan användas till att
meddela församlingsborna både
glädje, sorg, samlingar och fara.
I Rödöns kyrka, Krokoms kyrka,
Näskotts kyrka, Näldens församlingshem, Aspås kyrka och Ås
kyrka finns kyrkklockor som varje
vecka ringer av olika anledningar.
I alla byar kan ljudet av någon
kyrkklocka höras om vindarna
ligger rätt. Inte alltid förstår man
varför det ringer. Nedan vill jag
kort ge de vanligaste skälen till
varför vi ringer i kyrkklockorna.
Stor och liten klocka finns
i kyrktornen i Ås, Rödön, Näskott
och Aspås. Vid själaringning,
tacksägelseringning och vid
begravningar ringes det olika för
män och kvinnor. Om det är en
kvinna börjar och slutar ringningen med den lilla klockan. Om
det är en man börjar och slutar
ringningen med det stora klockan.

■ Helgsmålsringning. Varje
lördag 18.00 ringer det cirka fem
minuter till vila i alla kyrkor.
■ Själaringning. Vid dödsfall
i församlingen ringes det 11.00
i den närmaste kyrkklockan cirka
fem minuter dagen efter det att
församlingen har fått meddelande
om dödsfallet. I Krokom och
Rödön sker själaringningen 10.00.
■ Gudstjänst. Klockorna kallar
till gudstjänst. På söndagar två
timmar före, en timme före och
vid gudstjänstens start cirka fem
minuter. Vid vigsel dopgudstjänst
och begravning, ringer det bara
vid gudstjänstens start.
■ Tacksägelseringning.
Varje församlingsmedlem som
dött hedras och minns
i gudstjänsten genom
klockringning samt att namnet,
dödsdatum och ålder nämns, en
bön bedes och ett ljus tändes.
■ Nyårsringning.
■ Landssorg.
■ Fara av extraordinär karaktär.
■ Klockslagsringning. I Rödöns
kyrka slår lilla klockan vid varje
heltimme det antal slag klockan är
och vid varje halvtimme ett slag.
Kyrkklockorna våra kyrkor väger
mellan 400 och 1000 kilo styck
och numera elektriskt styrd
ringning. Flera av klockorna har
text ingjuten. På Rödöns
storklocka (975 kg) står texten:
I denna klocka ljuda fortfarande
stycken av malmen från de
klockor, som tiden och olyckan
härjat. Endast femton år hade
Jämtland varit svenskt då Rödöns

kyrka av Eric Claudii änka erhöll
sin storklocka år 1660… Då
Gudsv V var Sveriges konung
samt på den mindre klockan
(557 kg) står texten: I kristen tro
och redlig vandel går vägen över
gruset mot höjden. Så länge vi
frukta Gud, ära konungen och
icke förgäta fädrens maningar och
gärningar skola Rödöns klockor
ringa för ett lyckligt och fritt folk
i älskad hembygd. Gläds min själ.
Mikael Sjödin Kyrkoherde

Krokoms klocka och klockstapel med
tolv pelare. Symbol för kyrkans tolv
apostlar och de tolv stammarna i Israel.

Generösa gåvor på skördefesterna
Nästan 23000 kronor till Svenska
kyrkans internationella arbete. Det
blev resultatet vid höstens
skördeauktioner i församlingarna.
Ett varmt Tack till alla som var
med och bidrog med gåvor och till
alla som bjöd frikostigt!

I samband med gudstjänsten för
stora och små i Aspås sockenstuga
den 5 oktober samlades 2620
kronor in. Auktionen den 12
oktober i Krokoms kyrka
inbringade 5504 kronor.
Vi skördefesten i Nälden blev

resultatet 6760 kronor till Svenska
kyrkans internationella arbeta
med Syriens barn och i Ås
samlades 8000 kronor in vid
skördeauktionen och lotteriet efter
gudstjänsten för stora och små på
tacksägelsedagen.

Rödön

Näskott

Ås

sön 23 nov 11.00

sön 23 nov 18.00

sön 23 nov 18.00

Kaffegudstjänst i sockenstugan. Gelland.

Mässa i Krokoms kyrka. Eliasson. Kojbyggarhögtid. Sång av ungdomar. Kyrkkaffe.

Gemensam gudstjänst.
Se Aspås församling.

Gemensam gudstjänst.
Se Aspås församling.

sön 30 nov 11.00

tors 27 nov 11.00

sön 30 nov 11.00

sön 30 nov 11.00

Adventsgudstjänst
i kyrkan. Eliasson.
Aspåskören. Invigning
av nya kormattan.
Kyrkkaffe.

Mitt på dagen träff i Krokoms kyrka. Lena
Persson berättar om yllebroderier.

Adventsgudstjänst
i kyrkan. Brendt.
Näskottskören,
trumpet. Kyrkkaffe
i församlingshemmet
av Röda korset.

Adventsgudstjänst. Roos.
Åskören. Kyrkkaffe.
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sön 30 nov 11.00
Adventsgudstjänst i Rödöns kyrka. Sjödin.
Rödökören. Kyrkkaffe med start av
julinsamlingen.

sön 7 dec 18.00

ons 3 dec 13.30

sön 7 dec 18.00

ons 3 dec 18.30

Adventskonsert i kyrkan
med kören Decibel
under ledning av Roger
Rådström. Andakt
Sjödin.

Andakt Krokoms sjukhem, Gullvivan, Gelland.

Mässa i församlingshemmet. Brendt.

Advents- och julkonsert
med kören Friends.
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tors 4 dec 18.00

sön 7 dec 11.00

Kulturskolans julkonsert i Krokoms kyrka.
Insamling till Musikhjälpen som går till HIV/AIDS.

Mässa för stora och
små. Roos och
arbetslaget. Kören
Tonika. Kyrkfika.

sön 7 dec 15.00.
Gudstjänst för stora och små i Krokoms kyrka.
Sjödin. Terminsavslutning för barnen i Kyrkis
och Babyrytmikgruppen. Luciatåg. Kyrkfika.

sön 14 dec 15.00

tors 11 dec 11.00

Gudstjänst i kyrkan med
luciatåg och julspel.
Eliasson. Barnkörer.
Kyrkkaffe.

sön 14 dec 14.00

tis 9 dec 11.00

Mitt på dagen träff i Krokoms kyrka med Lucia
och julsånger med Kom & Sjung kören.

Gudstjänst för stora
och små i
församlingshemmet .
Roos. Barnens
Luciatåg, gröt och
kaffe.

Trivselträffens
julavslutning.

tors 11 dec 14.00-19.00
Liten julmarknad i gamla Konsumlokalen
i Krokom till förmån för julinsamlingen Låt fler
fylla fem. Internationella gruppen.

sön 14 dec 18.00
Musikgudstjänst Vi
sjunger in julen. Roos.
Åskören.

fre 12 dec 18.30
Luciahögtid i Rödöns kyrka med barnkörerna
G-klaven och Sångfåglarna. Glögg och
pepparkakor på kyrkbacken.

sön 14 dec 18.00
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sön 21 dec 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.

Sinnesrogudstjänst i Krokoms kyrka. Gelland.
Kyrkkaffe.

sön 21 dec

ons 17 dec 19.00

sön 21 dec 19.00

Julkonsert i Rödöns kyrka. Rödökören. Solister
Astrid Domino och Henric Hallberg.

Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.
Julkonsert i kyrkan.
Näskottskören.

sön 21 dec 11.00
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tors 25 dec 07.00
Julotta i kyrkan.
Eliasson. Aspåskören.
Glögg och pepparkaka.

fre 26 dec 14.00
Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.

sön 28 dec 11.00
Gemensammässa. Se
Ås församling.

Mariagudstjänst i Krokoms kyrka. Eliasson.
Sång av Maria Blomberg och Ulrika Wassberg.
Kyrkkaffe.

ons 24 dec 11.00

ons 24 dec 11.00

ons 24 dec 23.00
Julnattsmässa i kyrkan.
Brendt.

tors 25 dec 07.00

fre 26 dec 14.00

fre 26 dec 14.00
Julmusik i Backens bystuga, Rödön. Eliasson,
Sång av Maria Larsson och Therése Eklund.
Servering.

sön 28 dec 11.00
Gemensam mässa. Se Ås församling.

Julmusik i Backens
bystuga, Rödön.
Eliasson, Sång av
Maria Larsson och
Therése Eklund.
Servering.

sön 28 dec 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Ås församling.
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Mässa = nattvard

Birkas julkonsert.

sön 21 dec 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.

Samling kring krubban
i församlingshemmet.
Brendt.

Julbön i Krokoms kyrka. Sjödin. Levande
krubba. Sång av Jan Löfgren.
Julotta i Rödöns kyrka. Sjödin. Rödökören
sjunger från kortrappan 06.45.

ons 17 dec 19.00

Se även predikoturer & affischer – det kan bli ändringar!

ons 24 dec 11.00
Samling vid krubban,
Roos.

ons 24 dec 23.00
Midnattsmässa. Roos.
Åskören.

fre 26 dec 14.00
Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.

sön 28 dec 11.00
Mässa. Eliasson.
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Aspås
sön 23 nov 18.00

Aspås

Rödön

Näskott

Ås

ons 31 dec 18.00

ons 31 dec 18.00

ons 31 dec 14.00

ons 1 jan 11.00

Nyårsbön i kyrkan.
Eliasson. Sven-Erik Johansson med familj & vänner.

Gemensam nyårsbön.
Se Aspås församling.

Nyårsbön i församlingshemmet. Brendt.

Gemensam mässa.
Se Rödöns församling.

tors 1 jan 11.00

tors 1 jan 11.00

tors 1 jan 11.00

sön 4 jan. 11.00

Mässa i Krokoms kyrka. Roos. Kyrkkaffe.

Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.

Mässa. Roos.

Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling

sön 4 jan 11.00

sön 4 jan 11.00
Gemensam gudstjänst. Se Ås församling.

sön 4 jan 11.00
Gemensam mässa.
Se Ås församling.

Gemensam mässa.
Se Ås församling.
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tis 6 jan 15.00

tis 6 jan 11.00.

Psalmcafégudstjänst
i församlingshemmet.
Brendt.

Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.

Mässa i Krokoms kyrka. Eliasson.
Kyrkfrukost kl 09.00. Internationella
gruppen. Anna-Stina Eriksson från Kälen
berättar om sin resa till vår vänförsamling
i Kisinga, Tanzania.

sön 11 jan 11.00
Mässa i församlingshemmet, Roos.

Mässa i församlingsgården. Roos.
Ungdomsgruppen ÅRAN
medverkar.

ons 14 jan 13.30

tis 13 jan 11.00

Andakt Krokoms sjukhem avd
Karlavagnen, Gelland.

Elvakaffe i församlingshemmet.

sön 18 jan 11.00

sön 18 jan 11.00

sön 18 jan 18.00

Kaffegudstjänst Rödöns sockenstuga.
Gelland.

Mässa i församlingshemmet, Brendt.

sön 25 jan 11.00

tors 22 jan 11.00

tis 21 jan 11.00

Mässa i sockenstugan.
Eliasson. Kyrkkaffe.

Mitt på dagen träff i Krokoms kyrka.

Stickcafé i församlingshemmet.

Trivselträff i
församlingsgården

Gemensam gudstjänst.
Se Aspås församling.

sön 25 jan 11.00

sön 25 jan 18.00

Mässa i församlingshemmet, Roos.

Musikgudstjänst
i kyrkan, Roos.
Aspåskören och musiker
framför sånger av
Benny Andersson.

ons 28 jan 13.30

tis 27 jan 11.00

sön 1 feb 11.00

Andakt Krokoms sjukhem avd
Karlavagnen, Bo Karlsson.

Elvakaffe i församlingshemmet.

sön 1 feb 11.00

sön 1 feb 18.00

Mässa i Krokoms kyrka. Sjödin.
Kyrkfrukost 09.00. Internationella gruppen.

Ekumeniskt gudstjänst
i Pingstkyrkan, Ytterån.
Brendt och Mattiasson.

tors 5 feb 11.00

tors 5 feb 11.00

tis 3 feb 11.00

Elvakaffe i sockenstugan.

Mitt på dagen träff i Krokoms kyrka.

sön 8 feb 11.00

sön 8 feb 15.00

Gudstjänst för stora och
små i kyrkan. Eliasson.
Barnkörer. Kyrkkaffe.

Gudstjänst för stora och små i Rödöns
kyrka. Eliasson. Dopgåvor delas ut. Biblar
delas ut till 6 åringar. Kyrkkaffe.

tis 6 jan 15.00

tis 6 jan 11.00

Julmusik i kyrkan,
Eliasson, Aspåskören,
Diamanter, Guldtoner,
solister och musiker.

Gudstjänst i Rödöns prästgård. Sjödin.
Kyrkkaffe.

sön 11 jan 18.00
Mässa i sockenstugan.
Eliasson. Kyrkkaffe.

2
tors 15 jan 11.00
Elvakaffe i sockenstugan.

sön 18 jan 18.00
Gudstjänst i sockenstugan.
Sjödin. Kyrkkaffe.

3

sön 11 jan 11.00

sön 25 jan 11.00

4
sön 1 feb 18.00
Mässa i sockenstugan.
Sjödin. Kyrkkaffe.
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Stickcafé i församlingshemmet.

sön 8 feb 11.00
Ljusgudstjänst i
församlingshemmet.

sön 11 jan 18.00

Mässa i församlingsgården. Brendt.

tis 21 jan 11.00

Mässa i församlingsgården, Brendt.

tis 4 feb 11.00
Sopplunch i
församlingsgården

sön 8 feb 18.00
Mässa, Roos.

6

Kyrkskjuts
Använd gärna möjligheten att gratis
få åka taxi till gudstjänster och
arrangemang i Din församling.
Ring Krokoms taxi dagen innan:
0640-101 32.

Minnesblad
via hemsidan
Nu är det möjligt att hemifrån ordna en
sista hälsning vid någons bortgång.
På hemsidan finns formulär och beskrivet

hur man gör. Du kan stödja församlingens
blomsterfond eller något av Svenska kyrkans
internationella arbeten och formulera det
tack och den hälsning du vill ha med till
minnesstunden. Adressen är:
www.svenskakyrkan.se/krokom/minnesblad.

Det gamla
tornuret

Rödöns församling

Julkrubba med liv
På Julafton 11.00 blir det Julbön i Krokoms kyrka, där
många församlingsbor medverkar i ”Levande Julkrubba”.

Resa i det inre och det yttre
Alexander Elofsson från Rödöns församling har varit på en
”livsresa” med ungdomar från Härnösands stift till Krakow
i Polen. Resan varade en vecka och förbereddes under 9
månader. Förberedelserna bestod av personliga uppgifter
och även med att göra olika projekt för att samla in
pengar.
Vad är en livsresa? -En livsresa är att gå djupare in i livet
genom att göra något för andra. Jesus säger ”det ni har
gjort för en av dessa mina minsta det har ni gjort för mig”.
På resan gjorde vi något för de minsta genom att jag
överlämnade pengarna jag samlat in till ”Livets fönster”.
Livets fönster är ett barnhem där unga mammor har
möjlighet att lämna in sina bebisar som de inte själva har
möjlighet att ta hand om.
Vi var också till Auschwitz, besökte två olika barnhem
och besökte en verksamhet som tillhandahöll hjälpmedel
till funktionsnedsatta.
I Wieliczka besökte
vi en mycket
märklig kyrka i en
nedlagd saltgruva.
Alexander framför
”Livets Fönster”.
En lucka där
mammor kan lämna
in sina bebisar som de
inte kan ta hand om.

Rödöns kyrka har ett
gammalt tornur som
sköts manuellt.
Linderroths
Stockholm 1927 står
det på uret. Det dras
upp en gång i veckan.
Det är många trappsteg att gå upp och ner så
det är inte gjort i en handvändning. Av ålderskäl
saktar sig tiden några minuter i veckan. (det ska
åtgärdas så småningom). När visarna fastnar på
grund av snö och is finns den lilla luckan som
går att öppna vid klockan 21.00 på urtavalan.
Då kan man borsta bort snön så gott det går.
På bilden är det Tore Sunding som är uppe och
ställer om uret.
Text och foto Iréne Qvarnberg

Delaktig i gudstjänsten?
Längtar Du efter att få vara mer delaktig
i gudstjänsten? Då kan möjligheten att vara
med i en gudstjänstgrupp vara något för Dig!
Rödöns församling vill vara en levande
gemenskap där gudstjänsten upplevs
välkomnande och inspirerande för vår tro och
vårt liv. Förutsättningen för ett levande
gudstjänstliv är en hög grad av delaktighet, där
vi möts och får bidra utifrån vår längtan och
vår personlighet. Gud har lagt ned gåvor i allas
våra liv som vi får dela med oss av, till hopp och
glädje för oss själva och varandra.
Om Du skulle vilja medverka på något sätt
i våra gudstjänster är du välkommen till en
Informationskväll om delaktighet i gudstjänsten
mån 8 dec 18.00-20.00 i Krokoms kyrka, vi
bjuder på soppa, kaffe och kaka. Alla behövs!!!

Näskotts församling

Jul och Advent
sön 30 nov 11.00 Näskotts kyrka
Vi hälsar det nya kyrkoåret med gudstjänst i kyrkan,
Näskottskören, Kajsa Göransson trumpet. Röda
korset inbjuder till kyrkkaffe i församlingshemmet.
Pyssel 13.00-15.00. Julmarknad i Nälden.
tors 11 dec 18.00 Näskotts kyrka
Luciakröning i kyrkan.
sön 14 dec 14.00 Församlingshemmet
Gudstjänst för stora & små. Barnens luciatåg.
Terminsavslutning för barngrupperna. Julgröt & kaffe.
Julafton 24 dec 11.00 Församlingshemmet
Samling kring krubban.

Julafton 24 dec 23.00 Kyrkan
Julnattsmässa
Nyårsafton 31 dec 14.00 Församlingshemmet
Nyårsbön
Trettondagen tis 6 jan 15.00 Församlingshemmet
Psalmgudstjänst med julkaffe

Frivilliga
uppdrag

Ny kormatta invigs

Aspås församling

På gudstjänsten första söndagen i Advent
kommer Aspås församling att inviga sin nya
kormatta. Mattan är designad av Catharina Du är viktig för din församling
Widegren och vävd av Hanna Isaksson.
I en församling finns det plats för många olika slags
medarbetare. Några är anställda medarbetare, några är
förtroendevalda medarbetare och några är ideella medarbetare
som engagerar sig i församlingen.

Bara fantasin sätter gränser för hur man engagerar sig

Nestorn Sigge avtackad

Foto: Berndt Liljegren

Sigge Nilsson blev avtackad och hyllad i en
fullsatt kyrka för sina 68 år som
körsångare! Han fick också ett diplom och
hedersmedlemskap i Aspåskören.

En församling i Svenska kyrkan skapas genom församlingsbornas och de anställdas gemensamma strävan och engagemang. Till kyrkan skall man kunna komma och ”bara vara” när
man deltar i de aktiviteter, möten, samlingar som man är
intresserad av. Men det kan också vara så att du vill engagera dig
lite extra och mer aktivt ”skapa” den församling som du bor i.

Hitta ett sätt som passar just dig
Livet kan också se olika ut för oss och någon kanske vill
engagera sig under en längre tidsperiod medan det för någon
annan passar bättre med en punktinsats vid ett enstaka tillfälle.
Vi önskar att du som vill vara frivillig medarbetare i vår
församling ska kunna vända dig till oss och att vi tillsammans
ska hitta ett uppdrag som passar just dig.
Nådegåvorna är olika, men Anden är densamma. Tjänsterna
är olika, men Herren är densamma. Verksamheterna är olika,
men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos
var och en framträder Anden så att den blir till nytta.
1 Kor 12:4-7
Är du intresserad av att engagera dig ideellt i din församling så
hör gärna av dig till oss!
Kristina Eliasson, präst.

Nya unga ledare
Elva nya unga konfirmandledare har i höst börjat
sin utbildning i våra församlingar. På bilden är
delar av gruppen samlad i Krokoms kyrka.

Betala med Swish
Nu går det att betala kyrkkaffet eller boken
i bokbordet i församlingarna med Swish. Det är
en tjänst som du beställer hos din bank och som
gör att du kan betala från din telefon. För varje
betalning med Swish kostar 3 kronor, så betala gärna 103
kronor om du köper en bok för 100. Numret för att betala
på Swish är 1236903827.
OBS! MYCKET VIKTIGT att du skriver vad du betalar till,
t ex: ”Ås bokbord Julkort”

Benny Anderssons godbitar

Möte med medarbetarna
Vem är vem bland medarbetarna i kyrkan?
Vad pysslar de med och hur tänker de
egentligen om sitt liv och sin arbetsplats? Följ
hemsidans serie med personliga porträtt av
pastoratets anställda medarbetare.
Vi får följa med dem som jobbar i våra
församlingar i deras vardag. Lyssna in vad de
gör och vad de tänker. Hur de hoppas och
planerar, värderar och är som människor.
www.svenskakyrkan.se/krokom/mote-med

Ås församling

Fira
advent och Jul i Ås kyrka!

sön 25 januari 18.00 Ås kyrka
Musikgudstjänst med Aspåskören med solister och musiker
bjuder på favoriter ur Benny Anderssons stora låtproduktion.
Se almanackan på mittuppslaget.
Helen Alvebro leder kören. Olof Roos, Hjördis Lindé.

God Julmusik – i alla församlingarna

ODR till hushållen i
Rödöns, Aspås, Näskotts
& Ås församlingar

Alla julens gudstjänster är fyllda av musik. Här presenteras speciella musikarrangemang.
sön 30 nov 11.00
Adventsgudstjänst
i alla församlingar
Musikmedverkan. Se kalendern.
ons 3 dec 18.30
Obs! Tiden.
Ås kyrka
Det strålar en stjärna
Kören Friends och solister
Freya Richter och Hannah
Lindgren under ledning av
Hjördis Lindé. Kent Ögren basist.
tors 4 dec 19.00
Krokoms kyrka
Kulturskolans Julkonsert
Insamling till Musikhjälpen som
i år stöder arbetet mot
spridningen av HIV/AIDS.
sön 7 dec 18.00
Aspås kyrka
Adventskonsert
Kören Decibel under ledning av
Roger Rådström. Andakt –
Mikael Sjödin.

Lucia Rödön

fre 12 dec 18.30
Rödöns kyrka
Luciahögtid
G-klaven och Sångfåglarna.
Efteråt glögg och pepparkakor
och besök av Tomten. Elisabeth
Claesson-Trång

ons 17 dec 19.00
Rödöns kyrka
Julkonsert med Rödökören
Solister: Astrid Domino och
Henrik Hallberg. Elisabeth
Claesson-Trång

sön 14 dec 15.00
Aspås kyrka
Luciatåg och julspel
Församlingens barnkörer
Silvertoner, Guldtoner och
Diamanter. Eliasson, Alvebro.

sön 21 dec 19.00
Näskotts kyrka
Julefrid Julefröjd
Julkonsert med Näskottskören
under ledning av Britt-Marie
Öhrman. Solister – Henric Hallberg
med flera. Elisabeth Lundqvist piano

tors 11 dec 11.00.
Krokoms kyrka
Jul och Lucia-sånger
på Mitt-på-dagen
Kom&Sjung-kören sjunger.
Elisabeth Claesson-Trång

Kultur och bildning
i samarbete med Sensus

sön 14 dec 18.00
Ås kyrka
Musikgudstjänst Vi sjunger in julen
Åskören och solister. Astrid
Åslin, piano, Ulrika Nyh,
tvärflöjt, Kent Ögren, bas.

ons 31 dec 18.00
Aspås kyrka
Nyårsbön
Sång och musik av Sven-Erik
Johansson med familj och vänner.
Eliasson.
tis 6 jan 15.00
Aspås kyrka
Trettondedagen
Julmusik ”från advent till
Trettondedagen” med Aspåskören,
Diamanter, Guldtoner, solister och
musiker under ledning av Helen
Alvebro. Andakt – Kristina Eliasson.

Senaste nytt från våra församlingar hittar du på vår gemensamma hemsida:

www.svenskakyrkan.se/krokom

