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Näskottskören togs emot med värme av
Svenska kyrkan i San Agustín, sid 11

Gabrielle ser fram emot 
att vara präst i Ås, sid 4



Aspås församling
Präst Kristina Eliasson
0640-171 10
Kyrkomusiker
Helen Alvebro
0640-171 20
Besöksassistent
Yvonne Olausson
0640-171 06
Kyrkvaktmästare
Nils-Gunnar Gustafsson
0640-171 21

En tidning från Rödöns, Aspås,
Näskotts och Ås församlingar.
Produktion: JGS Media
Tryck: Daus Tryckeri Östersund
Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde
Olof Roos
0640-171 07

I Kyrkans Hus:
Box 120, 835 22 Krokom
0640-171 00
mån, tis, tors, fre 09.00-12.00 
ons 10.00-12.00    
Fax 0640-109 40
Samordnar all administration:
bokningar, blomsterfond,
ekonomi, information, etc.
Hemsida:
www.svenskakyrkan/krokom
rodons.pastorat
@svenskakyrkan.se
Besöksadress:
Strandvägen 8, Krokom 
Maria Agerberg
Adm.assistent, 0640-171 02
Maria Nordell
Ekonomiassistent, 0640-171 03
Catrin Haglund
Kamrer, 0640-171 04
Stefan Ångström
Fastighets- och 
kyrkogårdschef 
0640-171 05

Rödöns församling
Präst Kristina Eliasson
0640-171 10
Diakon Alexandra Gelland
0640-171 11
Församlingspedagog
Iréne Qvarnberg
0640-171 13
Fritidsledare Thomas Linnarsson
0640-171 14
Fritidsledare Sigrid Berglund
070-692 38 61
Kyrkomusiker 
Elisabeth Claesson-Trång
0640-171 12
Kyrkvaktmästare Ulf Kalén
0640-171 28

Ås församling
Präst Gabrielle Jakobsson 
fr o m 1 jan 2016
063-16 15 33
Kyrkomusiker
Hjördis Lindé
063-16 15 34
Församlingspedagog
Maja Björk-Edlund
063-16 15 39
Församlingspedagog
Birgitta Lindgren
063-16 15 37
Församlingspedagog
Sandra Åhman (vik) 
073-843 91 55
Kyrkvaktmästare
Sören Edberg
063-16 15 36

Alla medarbetares e-postadresser
finns på hemsidan:

www.svenskakyrkan.se/
krokom/personal  

omslag: foto Pia Lundberg

Näskotts församling
Präst Therése Brendt
0640-171 25
Kyrkomusiker
Helen Alvebro
0640-171 20
Körledare
Britt-Marie
Öhrman Bergquist
0640-171 26
Församlingspedagog
Liselotte Bergner
0640-171 27
Kyrkvaktmästare 
Reine Eltnäs
0640-171 15

Första söndagen i ännu ett kyrkoår.
Vi får börja om!  Bakom oss ligger
Allhelgonahelg och Domsöndag,
som speglar livets och tidens slut.
Nu får vi se framåt. Se hur det första
ljuset tänds, hur det växer och blir
starkare, hur vi ser fram emot det
som kommer. Han som kommer.
Nåden personifierad. Förlåtelsens
och upprättelsens mästare. Vår
mästare, vår vän och förebild. Det är
första advent och Jesus rider in
i Jerusalem på lånad åsna under
jubel och Hosiannarop. Vi får jubla
vi också och med en stämningsfull
rysning ställa oss upp och sjunga
vårt Hosianna. Glädjeropet
i förväntan och förvissning, som
faktiskt betyder Herre rädda oss!

Den nya chansen
Det finns år då glädjen i detta går
förbi oss. År då besvikelserna varit
för många, men rytmen finns där
ändå. Han rider oupphörligen in.
Den nya chansen. Det börjar om.
Kanske kan det bära oss även om vi
inte förmår känna något. Kanske är
det just den trygghet vi
behöver för att orka ett tag
till. Det kända. Det finns
också år då glädjen i detta
förmår livet att återvända, då
vi uppfattar ljuset och
känner oss styrkta av hoppet.
Då vi fylls av värme och
förväntan. Inför det okända.
Det vi har framför oss.

Balansen mellan det kända och det
okända. Tryggheten i upprepning-
en som får oss att våga möta livet.

Det går att börja om
Ett nådens år! Smaka på det och
förundras över vad det innebär.
Vilken tröst och kraft det finns
i orden. Varje dag, varje ny
morgon, här och nu och
i evigheters evighet står löftet fast!

Det går att börja om. Det är inte
är för sent att göra gott och att få
uppleva kärlek. Varje dag, varje ny
morgon, här och nu och i evig-
heters evighet står löftet fast!
Genom adventstidens och julens
gudstjänster får vi låta musiken
och orden öppna våra hjärtan.
Vi får läsa julevangeliet i begrund-
an. Frågan kanske också då
kommer: finns det plats också för
andra i mitt hjärta?  I en
julgemenskap eller i en julgåva till
behövande? Möjligheterna är stora
att fira jul genom att säga till
varandra: Du får plats här.

Välsignad advent och en
god jul önskar jag dig!

Kristina Eliasson
församlingspräst Rödön

och Aspås

Rödöns pastorat
Bankgiro: 278-4114

Ett nådens år



Från och med årsskiftet kommer
informationen om vår verksamhet
i församlingarna på följande sätt:

Min kyrka
– som du håller i din hand kommer ut med två
nummer per år. En gång i jultiden och en gång
på sommaren.

100% Krokom
– gratistidning som når hela kommunen.
Här annonserar vi om det som händer
församlingarna under vår och höst.

Predikoturer via SMS eller mejl
– Från och med årsskiftet kan du beställa
predikoturer via mobiltelefonen eller som e-post.
Varje fredag skickas veckans gudstjänster och
evenemang ut om du beställer tjänsten som är
gratis.

Appen kyrkguiden
– här finns information om alla våra kyrkor,
församlingshem och verksamhet. Appen hämtas
från Apple Store eller Google Play till din
smarttelefon.

Församlingarnas webbsidor
– Läs aktuella artiklar, bildspel och
verksamhetsinformation på vår webbplats. Här
finns också viktiga dokument och
anmälningsfunktion till olika aktiviteter.

Affischer
– Läs om våra gudstjänster och övrig verksamhet
på bygdens anslagstavlor.

Radio Krokom
– Predikoturerna
(församlingarnas
gudstjänster och
evenemang) läses upp
i radion varje vecka.

Facebook
– genom att ”gilla” sidorna Svenska
kyrkan i Krokom och Svenska kyrkan
i Näskott får du uppdaterad
information och bilder från vår
verksamhet. Här finns också grupper
för ÅRAN 2015/16 och Öppet Kyrkis
i Näldens församlingshem.

Predikoturerna i dagspressen upphör vid årsskiftet.

Vad händer i kyrkan?



Gabrielle är uppvuxen i Östersund
och Höglunda (Stugun) och
prästvigdes i juni 2011. Hon har
varit präst i Västra Storsjöbygden
och är nu vikarierande präst i Åre
församling. Under några år
arbetade hon också med samiska
frågor som handläggare för
Härnösands stifts samiska resurs-
och utvecklingscentrum. Gabrielle
kommer förutom sin placering
i Ås församling också ha ett
särskilt samordningsansvar för
konfirmand- och ungdomsarbetet
i pastoratets alla fyra församlingar.

Erfarenheter
Vi talar om vilka erfarenheter som
gjort henne till den hon är.

– Jag har växt upp med en
mamma som blev svårt
hjärnskadad när jag var liten, det
har präglat mig, berättar Gabrielle.

Hon har också arbetat i vården
vilket bidragit till en tacksamhet
inför livet och en ödmjukhet över
våra kroppar och själar, som hon
uttrycker det.

Praktiken i Sydafrika 2009 har
också satt sina spår. Då var hon
prästpraktikant i den lutherska
kyrkan i Sydafrika.

– Den tiden har påverkat min
församlingssyn. Vi är församlingen
tillsammans. Några är anställda
men vi äger frågan tillsammans
om vad kyrkan är och gör. Det är
viktigt att bemyndiga människor
genom att tro på människors
förmåga. Det blev tydligt
i Sydafrika där det var livsfarligt
att sticka ut näsan utanför
stängslet i området där jag bodde.
Jag tillbringade mesta tiden  i ett
socialt utsatt område och det lärde
mig mycket, gav mig perspektiv

och bekräftade mina
värderingar om vad
som är viktigt i livet.

Vad är
viktigast i din tro?
– Det är nog
budskapet om att det
alltid finns en öppen
famn att vila i och
vända sig till och att
det är en famn som
tål allt.

Du tycker
om djur…
– Ja verkligen. Jag
har nästan alltid haft
djur sedan jag var
liten. Akvariefiskar,
vandrande pinnar och
salamandrar och katter och
hundar. Och nu har mitt livs dröm
gått i uppfyllelse. Jag har en häst
också. Den heter Tröj (trygg på
jamska) och är en Nordsvensk
brukshäst.

Gabrielle berättar att hon ofta
åker och rider på Rödön där Tröj
finns.

Vad har du för förväntningar
på tjänsten i Ås?
– Det känns lite kravfyllt av att
tala om förväntningar, men min
bild är att jag ska få lära känna en
bygd som är väldigt levande.
Samtidigt är den i förändring
genom att det kommer nyanlända
flyktingar nu. Det finns många
familjer i Ås och många aktiva och
engagerade människor. Jag ser
fram emot att bli en del av den
bygden.

Vad är bäst med
att vara präst?
– Det jag tycker bäst om med att
vara präst är pulsen att få följa
människor över tid och träffa
människor i olika sammanhang.
Att lära känna och följa
människor genom livet, från att
vara barn i kyrkis till att själv vara
dopförälder.

Vad är det första du ska göra
på nya jobbet?
– Jag ska ta med mig mina två
ljuslyktor som ska stå i fönstret på
mitt arbetsrum i Ås och sedan ska
jag säga hej till mina
arbetskamrater och kanske ta en
kopp kaffe med dem.

Gabrielle – 
ny präst i Ås

– Mycket av mitt ledarskap har jag lärt mig genom att
ta hand om djur, säger nya prästen i Ås.

Foto Thorsten Stjärnered

En kyrka som tror på människors förmåga.
Det är en av de saker som den nya prästen i Ås
vill arbeta för. Och på fritiden träffar hon
gärna Tröj …

Gabrielle Jacobsson, 34 år från Frösön,
välkomnas i Ås kyrka i gudstjänsten på
trettondagen den 6 januari klockan 11.00.



sön 22 nov 18.00
Kaffegudstjänst
i sockenstugan,
Gelland.

tors 26 nov 08.15
Adventssamling med
Aspås skola i kyrkan,
Eliasson och
barnkörerna.

sön 29 nov 11.00
Adventsgudstjänst
i kyrkan, Eliasson.
Aspåskören. Kyrkkaffe.

sön 22 nov 18.00
Mässa Brendt.

tis 24 nov 11.00
Sopplunch i församlings-
gården.

sön 29 nov 11.00
Adventsgudstjänst, Stjärnered. 
Åskören. Kyrkkaffe.

sön 22 nov 11.00
Gudstjänst i församlings-
hemmet tillsammans
med Pingstförsamlingen
i Ytterån, Brendt och
Mattiasson. Se sista
sidan!

tis 24 nov 11.00
Stickcafé i församlings-
hemmet.

sön 29 nov 11.00
Adventsgudstjänst
i Näskotts kyrka, Brendt.
Näskottskören. Kyrkkaffe
i församlingshemmet
i Nälden. Därefter jul-
marknad på bygdegården
och evenemang på
ishallen.

ÅsNäskottRödönAspås
lör 21 nov 16.00
Konsert i Rödöns kyrka. En fjällfärd
Musik av Peterson-Berger. KFs
Drängar. Solister Henric Hallberg,
Jan Löfgren och Hans Löfgren.
Piano Stefan Vidmark och dirigent
KF Jehrlander.

sön 22 nov 11.00
Mässa i Krokoms kyrka, Eliasson.
Kojbyggarhögtid. Kyrkkaffe.

ons 25 nov 18.00
Hantverkskväll i Krokoms kyrka.

tors 26 nov 11.00
Mitt på dagen träff i Krokoms
kyrka. PROs dansgrupp bjuder upp
till dans.

sön 29 nov 11.00
Adventsgudstjänst med mässa
i Rödöns kyrka, Roos. Rödökören.
Kyrkkaffe.

Församlingsalmanacka  november 2015 – februari 2016

48

48

Foto Gabriella Fredriksson

Tack!
Tack för alla de skördegåvor som skänktes till våra skördeauktioner
från er församlingsbor i både Rödön, Aspås och Näskotts församlingar.

I Aspås församling kom det in 3.210:- till flyktingarbetet.
I Rödöns församling kom det in 3.438:- till flyktingarbetet.
I Näskotts församling kom det in 5.480:- till flyktingarbetet.

Tack för ett innehållsrikt år tillsammans 
God jul hemma och i församlingen 

och Gott Nytt År
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tors 3 dec 11.00
Elvakaffe i sockenstugan.

sön 6 dec 18.00
Adventskonsert i kyrkan,
Rådhuskören under ledning
av Tove Thofeldt. Stefan
Vidmark, piano,  Kristina
Eliasson, andakt.

sön 13 dec 15.00
Luciagudstjänst i kyrkan,
Eliasson. Barnkörerna.
Kyrkfika.

tors 17 dec 11.00
Julkonsert i kyrkan med kör
från Storsjögymnasiet.
Elvakaffeavslutning
i sockenstugan efter
konserten.

sön 20 dec 11.00
Gemensam gudstjänst. 

Se Rödöns församling.

tors 24 dec 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.

fre 25 dec 07.00
Julotta, Stjärnered.
Aspåskören.

lör 26 dec 14.00
Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.

sön 27 dec 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Ås församling.

tors 31 dec 18.00
Nyårsbön i kyrkan, Eliasson.
Sven-Erik Johansson med
familj & vänner.

fre 1 jan 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.

sön 3 jan 11.00
Gemensam gudstjänst. 
Se Näskotts församling.

Aspås Rödön Näskott Ås
tis 1 dec 11.00
Elvakaffeavslutning och
födelsedagsfest
i församlingshemmet.

sön 6 dec 18.00
Mässa i församlings-
hemmet, Stjärnered.

tis 8 dec 11.00
Stickcafé i församlings-
hemmet.

sön 13 dec 11.00
Gudstjänst för stora och
små i församlingshemmet,
Brendt. Barnens Luciatåg
och avslutning för alla
barngrupper. Gröt och
kaffe.

sön 13 dec 18.00
Luciakröning i Näskotts
kyrka.

sön 20 dec 15.00
sön 20 dec 19.00
Näskottskörens julkonsert
i Näskotts kyrka. Se sista
sidan. OBS två tillfällen!

tors 24 dec 11.00
Samling vid krubban
i församlingshemmet,
Brendt.

tors 24 dec 23.00
Julnattsgudstjänst
i Näskotts kyrka, Brendt.
Sång av Lennart Berggren.

fre 25 dec 07.00
Gemensam gudstjänst.
Se Aspås- och Rödöns
församlingar

lör 26 dec 14.00
Julmusik i Backens
bystuga, Rödön,  Roos.
Kyrkkaffe.

sön 27 dec 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Ås församling.

tors 31 dec 14.00
Nyårsbön i församlings-
hemmet, Brendt.
Musikmedverkan.

sön 3 jan 11.00 
Gudstjänst i församlings-
hemmet, Brendt. Julkaffe.

tis 1 dec 18.30
Musikcafé med barnkören
Friends i församlingsgården.
Se sista sidan.

ons 2 dec 19.30
Samtal om livet och tron
i församlingsgården. Roos.

tors 3 dec 18.30
Handarbetskväll
i församlingsgården.

sön 6 dec 11.00
Gudstjänst för stora och små,
Eliasson. Barnkören Tonika
framför julspel. Kyrkfika.

tis 8 dec 11.00
Trivselträff i församlings-
gården. Julsånger och julgröt.

sön 13 dec 18.00
Musikgudstjänst. Vi sjunger
in julen. Åskören med
solister. Se sista sidan.

tis 15 dec 18.30
Ungdomsgruppen ÅRANS
julavslutning i Ås
församlingsgård.

ons 16 dec 19.00
Birkas julkonsert

sön 20 dec 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.

tors 24 dec 11.00
Samling vid krubban.

tors 24 dec 23.00
Julnattsmässa, Roos.
Åskören.

fre 25 dec 07.00
Gemensam gudstjänst.
Se Aspås- och Rödöns
församlingar.

lör 26 dec 14.00
Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.

sön 27 dec 11.00
Mässa, Roos.

tors 31 dec 18.00
Gemensam nyårsbön.
Se Aspås församling.

fre 1 jan 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Rödöns församling.

sön 3 jan 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Näskotts församling.
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ons 2 dec 12.00
Orgelmusik i Krokoms kyrka,
Claesson-Trång.

ons 2 dec 13.30
Andakt Krokoms sjukhem,
avd Gullvivan. Gelland.

ons 2 dec 19.00
Kulturskolans konsert i Krokoms
kyrka med insamling till Musikhjälpen.

sön 6 dec 15.00
Luciagudstjänst i Rödöns kyrka,
Stjärnered. Avslutning för barnkörerna
G-klaven och Sångfåglarna. Kyrkfika.

tors 10 dec 11.00
Mitt på dagen träff i Krokoms kyrka.
Kom och sjung kören och
julklappslotteri.

sön 13 dec 11.00
Gudstjänst i Krokoms kyrka, Eliasson.
Luciatåg och avslutning av
kyrkisgrupperna. Kyrkfika.

ons 16 dec 19.00
Konsert i juletid i Rödöns kyrka,
Rödökören m fl. Se sista sidan!

sön 20 dec 11.00
Mässa i Krokoms kyrka, Brendt.
Kyrkkaffe.

tors 24 dec 11.00
Julbön i Krokoms kyrka, Roos, Anette
Johansson.  Levande julkrubba. Sång
av Jan Löfgren.

fre 25 dec 07.00
Julotta i Rödöns kyrka, Roos.
Rödökören sjunger från kortrappan
06.40.

lör 26 dec 14.00
Julmusik i Backens bystuga, Rödön,
Roos. Kyrkkaffe.

sön 27 dec 11.00
Gemensam gudstjänst. Se Ås
församling.

tors 31 dec 18.00
Gemensam gudstjänst.
Se Aspås församling.

fre 1 jan 11.00
Mässa i Krokoms kyrka, Eliasson.
Kyrkkaffe.

sön 3 jan 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Näskotts församling.
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Kyrkskjuts
Använd gärna möjligheten att gratis
få åka taxi till gudstjänster och
arrangemang i Din församling.
Ring Krokoms taxi dagen innan:
0640-101 32.

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

Minnesblad 
via hemsidan

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.

Försam
lingsalm

anacka
novem

ber
2015

–
februari2016

Aspås Rödön Näskott Ås
ons 6 jan 15.00
Julmusik i kyrkan,
Eliasson. Aspåskören,
Guldtoner, solister och
musiker. Se sista sidan.

sön 10 jan 11.00
Gemensam gudstjänst. 

Se Rödön.

sön 17 jan 11.00
Mässa i kyrkan, Roos.

tors 21 jan 11.00
Elvakaffe i sockenstugan.

sön 24 jan 18.00
Gudstjänst i socken-
stugan, Eliasson. 

Kyrkkaffe.

sön 31 jan 15.00
Ljusgudstjänst – med
tacksamhet för en
vackrare kyrka, Eliasson.
Aspåskören. Kyrkkaffe. 

tors 4 feb 11.00
Elvakaffe i sockenstugan.

sön 7 feb 18.00
Mässa i sockenstugan,
Brendt. Kyrkkaffe.

sön 14 feb 18.00
Mässa i sockenstugan,
Eliasson. Kyrkkaffe.

ons 6 jan 11.00
Gemensam gudstjänst. Se Ås församling.

sön 10 jan 11.00
Kaffegudstjänst i Rödöns sockenstuga,
Gelland.

tors 14 jan 11.00
Mitt på dagen träff i Krokoms kyrka.
Arne Nilssons trio.

sön 17 jan 11.00
Gemensam gudstjänst. Se Aspås
församling.

ons 20 jan 13.30
Andakt Krokoms sjukhem, avd
Karlavagnen, Gelland.

sön 24 jan 11.00
Mässa i Krokoms kyrka, Eliasson.

tors 28 jan 11.00
Mitt på dagen träff i Krokoms kyrka.
Livet efter stroken, Janita Runudde.

sön 31 jan 11.00
Mässa i Rödöns kyrka, Brendt.

ons 3 feb 13.30
Andakt Krokoms sjukhem,
avd Karlavagnen, Brendt.

sön 7 feb 18.00
Sinnesrogudstjänst i Krokoms kyrka,
Gelland. Kyrkkaffe.

tors 11 feb 11.00
Mitt på dagen träff i Krokoms kyrka.
Alexandras hemliga.

sön 14 feb 11.00
Mässa i Krokoms kyrka, Eliasson.
Kyrkkaffe.

ons 6 jan 11.00
Mässa, Roos. Välkomnande
av komminister Gabrielle
Jacobsson. Åskören.
Kyrkkaffe.

sön 10 jan 18.00
Gudstjänst i församlings-
gården, Jacobsson.

sön 17 jan 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Aspås församling.

ons 20 jan 19.30
Samtal om livet och tron
i församlingsgården.

sön 24 jan 18.00
Mässa i församlingsgården,
Jacobsson.

tis 26 jan 11.00
Trivselträff i församlings-
gården.

sön 31 jan 18.00
Mässa i församlingsgården,
Eliasson.

ons 3 feb 19.30
Samtal om livet och tron
i församlingsgården.

sön 7 feb 11.00
Gudstjänst, Jacobsson.

tis 9 feb 11.00
Trivselträff i församlings-
gården.

sön 14 feb 11.00
Gudstjänst för stora och
små, Jacobsson. Kyrkfika.
Lilla kyrkloppet.
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ons 6 jan 11.00
Gemensam gudstjänst.
Se Ås församling.

sön 10 jan 11.00
Mässa i församlings-
hemmet, Jacobsson.

tis 12 jan 11.00
Stickcafé i församlings-
hemmet.

sön 17 jan 18.00
Gudstjänst i församlings-
hemmet tillsammans med
Pingstförsamlingen
i Ytterån, Roos och
Mattiasson.

tis 19 jan 11.00
Elvakaffe i församlings-
hemmet.

sön 24 jan 11.00
Mässa i församlings-
hemmet, Jacobsson.

tis 26 jan 11.00
Stickcafé  i församlings-
hemmet.

sön 31 jan 18.00
Ljusgudstjänst i Näskotts
kyrka, Brendt.
Näskottskören.

tis 2 feb 11.00
Elvakaffe i församlings-
hemmet.

sön 7 feb 11.00
Gudstjänst för stora och
små i församlings-
hemmet, Brendt.

tis 9 feb 11.00
Stickcafé i församlings-
hemmet

sön 14 feb 18.00
Taizemässa i församlings-
hemmet, Jacobsson.

Mässa = nattvard        Se även hemsidan & affischer – det kan bli ändringar!



Vem är gravrättsinnehavare?
Vi känner att kontakten med församlingsmedlemmar
och gravrättsinnehavare är extra viktig nu när flera
olika frågor dykt upp.

Gravstenssäkring är en del som blivit högaktuell.
Frågan om vem som är gravrättsinnehavare har bland
annat därför, också blivit högaktuell.

Vi behöver uppdatera våra gravregister och
fortsättningsvis hålla dessa register så uppdaterade
som möjligt. Med dagens teknik och program finns
alla förutsättningar för det, men vi behöver också er
hjälp. Att ha en kontinuerlig kontakt med er
gravrättsinnehavare är därför viktigt.

När det gäller skötsel av gravar så kommer lite
nyheter som är bra att känna till.

Vem ska sköta graven?
Ansvaret för skötseln av kyrkogårdarna delas mellan
kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna.
Då begravningsavgiften inte får användas till skötsel
av gravar har kyrkofullmäktige beslutat införa en
grundskötselavgift from 2016 för att täcka de
kostnader vi har för att hålla
gravarna i ett värdigt skick.

Gravrättsinnehavaren kan välja
att sköta graven själv men i de fall
man inte kan eller vill utföra det,
har man nu möjlighet att teckna
ett grundskötselavtal som
innefattar klippning,
ogräsrensning, krattning och
kantputs kring gravvård. Man kan
precis som tidigare köpa
blomsterplantering och skötsel av
planteringsyta. Denna tjänst
förutsätter dock att man har ett
grundskötselavtal.

Man kan naturligtvis sköta detta själv och får då
ingen kostnad för grundskötsel eller plantering.

Avgifterna för grundskötsel beror på omfattningen
av skötseln och kommer att bli i två nivåer: Enklare
gravar 130kr/år och mer skötselkrävande gravar
260kr/år.

Om en grav inte hålls i ett vårdat skick kan vi
besluta om återtagande av gravrätt och då avlägsna
gravvård och anordningar kring graven. Syftet är ju
att hålla våra kyrkogårdar fina och välskötta.

Vi förstår att det kan vara mycket att fundera på när
det gäller gravar, gravrätter, grundskötsel, plantering,
gravstensäkring och annat. Än en gång, kontakta oss
gärna så kan vi reda ut vad som gäller och vad som
blir bäst för just dig. På vår hemsida finns också
mycket information kring dessa frågor.

Några ord från oss
på kyrkogårds-
förvaltningen
Våra kyrkogårdar är viktiga ur många
perspektiv och skall vara platser där man kan
finna ro och få tillfälle till eftertanke, men även
finna hopp och glädje.

På dagens kyrkogårdar finns många olika typer av
gravskick och det kan vara lite rörigt att veta vad som är
vad. Våra vaktmästare och vi som jobbar på
pastorsexpeditionen är experter på detta och kan hjälpa
till att reda ut frågor som rör skötsel och olika gravskick.
Tveka inte att ringa oss och fråga om allt som rör våra
kyrkogårdar eller annat som rör förvaltningen. Ni är även
välkomna in bara för att säga hej och ta en kopp kaffe.

Kyrkogårdsförvaltningen anlägger nu askgravplatser på
alla våra kyrkogårdar och erbjuder därmed ett nytt

alternativt gravskick med mindre krävande skötselansvar.



Nils-Gunnar Gustafsson 
Aspås kyrkogård
0640-171 21

Reine Eltnäs
Näskotts kyrkogård 
0640-171 15

Sören Edberg
Ås kyrkogård
063-16 15 36

Ulf Kalén
Rödöns kyrkogård
0640-171 28

Maria Agerberg
Assistent Kyrkans Hus
0640-171 02

Stefan Ångström, kyrkogårdschef, 0640-171 05
E-post: stefan.angstrom@svenskakyrkan.se



Stor barnkör sjöng för världen
Ett 70-tal barnkörbarn från Rödön/Krokom, Aspås, Ås, Nälden och
Föllinge stod tillsammans på scenen i Krokomshallen och framförde
musikalen Mot hjärtats mitt av Karin Runow. Det var en del av
Kulturveckan och närmare 300 personer fanns i publiken.

Barnen hade jobbat hårt omkring en månad och det blev ett
imponerande resultat för alla att vara med om! 

Körledare har varit Elisabeth Claesson-Trång, Helen Alvebro, Hjördis
Lindé, Liselotte Bergner och Pernilla Jontegård.

Under kvällen samlades 8250 kronor in till FNs flyktinghjälporgan
UNHCR.

Stort tack till alla barn och ledare samt till dig som kom och bidrog till
att ge en hjälpande hand till våra medmänniskor! 

Ni lät hjärtat vara med!
Liselotte Bergner

Skördeauktion
Näldens församlingshem
26 personer deltog i auktionen
och köpte lotter. Behållningen
blev 5480 kr. Allan Borgsten höll
i auktionsklubban för 19:e året
i rad och uppmanade var och en
att ta med sig tre personer nästa år! 

Föräldralediga
träffas
Rödöns sockenstuga
I Rödöns sockenstuga möts barn
och föräldrar på måndagar 10.00
från 11 januari. För gemenskap,
fika, lek och barnsång med Iréne
Qvarnberg.

foto Helena Danielsson

Aspås kyrka –
vackrare än
nånsin
Att Aspås kyrka i sommar lagat
sprickor i fasaden och lagt ny puts
runtom och nymålats är ett stort
glädjeämne.

När arbetet nu är klart vill
församlingen gärna fira detta i en
gudstjänst med mycket sång och
musik och ett kyrkkaffe söndag
31 jan 15:00. Vi får möta några av
dem som medverkat till att kyrkan
nu är både vackrare och bättre tål
att möta framtiden.



Låt fler få fylla fem!
Varje dag dör tusentals barn för att de inte får
tillgång till mat, rent vatten och sjukvård. Men det
finns hopp. Svenska kyrkan stöttar kyrkor och
organisationer över hela världen, som värnar om
barns rättigheter.

Ett framgångsrikt exempel på Svenska kyrkans
internationella arbete är verksamheten med
mentormammor i Sydafrika, Swaziland och
Etiopien. Mentormammor vandrar i utsatta
bostadsområden och gör hembesök hos de familjer
som behöver stöd för att säkra barnens hälsa. De
upptäcker undernäring och sjukdomar och kan både
förebygga och behandla.

Med sig har mentormammorna en enkel ryggsäck
med våg, måttband, hälsojournaler och andra basala
arbetsredskap för att ge mödra- och barnavård. Men
en mentormammas främsta arbetsredskap är hennes
egen erfarenhet av att leva som mamma i utsatthet
och fattigdom. Hon har rekryterats till
mentormamma för sin förmåga att se, lyssna och
stötta. Som mentormamma arbetar hon med att ge
andra mammor kunskap om sina egna och sina
barns rättigheter. I en situation där fattigdomen är
utbredd räddar det barns liv.

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete!
Din gåva i Julkampanjen behövs!

Sms:a LJUS till 72905 och ge 50 kronor.
Swisha valfritt belopp till 900 1223.

Sinnesrogudstjänst
Krokoms kyrka  sön 7 feb och sön 4 mars 18.00
Sinnesrogudstjänst är en meditativ gudstjänstform
som vill betona det livsnära, Guds ingripande i vår
vardag. Den riktar sig till alla, med speciellt fokus på
livsförändring.

Parallellt med predikan vittnar någon personligt om
sin väg från botten och uppåt, ofta med koppling till
att ha tagit sig ur ett missbruk, då denna typ av
gudstjänst ursprungligen springer ur 12-stegsrörelsens
behandlingsprogram. Lugn musik och tystnad ger tid
för eftertanke, och det finns möjlighet att tända ljus
eller få personlig förbön. Tillsammans avslutar vi med
att i ring be Sinnesrobönen.

Vårt mål är att kontinuerligt fira Sinnesrogudstjänst
i Krokoms kyrka två gånger per termin. Under våren
är dessa tillfällen söndagarna 7 feb och 4 mars 18:00.

Årets konfirmandgrupp 
Näskott
De har börjat en intressant resa tillsammans – läsårets
konfirmander i Nälden: Ecke Löfgren, Maja Lundqvist,
Emma Liif, Martin Heggenes, Albin Nylander, Nikki
Wolgers. I knät Anton Molander.

Näskott – Gran Canaria t o r
På omslaget på Min kyrka finns Näskottskören
utanför ingången till Svenska kyrkan i San Agustín
på Gran Canaria. Kören fick under sin vistelse ett
varmt välkomnande av den svenska församlingen i
San Agustín och av kyrkans personal och sjöng bl a
vid musikcafé och andakt. Minnen och upplevelser
från resan kommer att berika oss i vårt körarbete.



Kultur och bildning
i samarbete med Sensus

sön 29 nov 11.00
Adventsgudstjänst
i alla församlingar
Körmedverkan. Se kalendern sid 6

tis 1 dec 18:30
Ås församlingsgård
Musikcafé
Kören FRIENDS, Hjördis Lindé &
Sandra Åhman, Kent Ögren, bas.
Melodikryss, hembakt bröd,
lotteri. Entré 50:-.

ons 2 dec 12.00 
Krokoms kyrka
Lunchmusik
Elisabeth Claesson-Trång, orgel.

ons 2 dec 19.00 
Krokoms kyrka 
Kulturskolans konsert 
Till förmån för Musikhjälpen.

sön 6 dec 18.00
Aspås kyrka
Adventskonsert 
med Rådhuskören under ledning
av Tove Thofeldt, Stefan Vidmark,
piano. Andakt - Kristina Eliasson.

sön 13 dec 15.00
Aspås kyrka
Luciagudstjänst 
med Silvertoner och Guldtoner.
Eliasson, Alvebro.

sön 13 dec 18.00
Ås kyrka
Vi sjunger in julen
Åskören med solister,
Hjördis Lindé, Astrid Åslin, piano,
Kent Ögren, bas.

ons 16 dec 19.00
Ås kyrka
Birkas julkonsert

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

www.svenskakyrkan.se/krokom

God Julmusik – i alla församlingarna
Alla julens gudstjänster är fyllda av musik. Här presenteras speciella musikarrangemang.

ODR till hushållen i
Rödöns, Aspås, Näskotts

& Ås församlingar

ons 16 dec 19.00 
Rödöns kyrka 
Konsert i juletid
Rödökören, Peter Mellgren, solist, Beng-Erik
Norlén, violin, Katarina Åhlén Bergner, violoncell,
och Maria Sjöstedt Björs, piano.

tors 17 dec 11.00
Aspås kyrka
Julkonsert 
med kör från Storsjögymnasiets musikklasser.

sön 20 dec 15.00 och 
sön 20 dec 19.00
Näskotts kyrka
Julefrid Julefröjd 
Julkonsert med Näskottskören
med solister och instrumentalister och Britt-
Marie Öhrman, dirigent. Henric Hallberg,
gästsolist.

tors 24 dec 11.00 
Krokoms kyrka
Julbön 
Levande krubba och
sång av Jan Löfgren.

lör 26 dec 14.00 
Backens bystuga 
Julmusik

Nyårsafton 
tors 31 jan 18.00 
Aspås kyrka
Sång och musik 
med Sven-Erik Johansson, hans familj 
och vänner. Nyårsbön - Kristina Eliasson.

Trettondedagen 
ons 6 jan 15.00
Aspås kyrka
Från advent till
trettondag jul
Julmusik med Aspåskören,
Guldtoner, solister och
musikerna Elisabet
Lundqvist, piano, och
Katarina Åhlén Bergner,
cello, under ledning av
Helen Alvebro. Andakt -
Kristina Eliasson. Final för
Julinsamlingen.

Peter Mellgren
foto Andreas Hansson

Henric Hallberg

Jan Löfgren

Näskottskören
foto Pia Lundberg




