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Under Fastan och Påsken kommer
våra kyrkor att fyllas av psalmsång,
körsång och orgelmusik som vill få oss
att förstå och reflektera över livets
ytterligheter, från lidande och död till
gränslös glädje och evigt liv. Musiken
är en omistlig del i kyrkans
verksamhet. Den har förmågan att
uttrycka känslor och upplevelser som
kan vara svåra att klä i ord.
Med bilder från jordbävningskatastrofen på Haiti för ögonen, kan vi
bara ana oss till hur mänskligt lidande
tar sig uttryck. Livet blir ett oändligt
mycket större mysterium, när vi ser
det möta olycka, ondska och död.
Våren som sammanfaller med påsktiden är på samma gång en mäktig
vändpunkt. Den kommer som en
livets revolution efter vinterns tjäle
och frostiga natur. Med blommande
lökar som övervintrat och som tecken
för uppståndelse och liv.
Vid Långfredagens gudstjänst i
Näskotts kyrka framförs traditionsenligt Jesu sju ord på korset, en kantat
skriven av tonsättaren Jerker Leijon,
som i adventstid 2009 lämnade
jordelivet, blott 53 år gammal.

På 1980-talet startade han i
Västsverige verksamheter som han
kallade ”Prova på - körer” eller
”Alla kan sjunga - körer”. Dessa
rönte stor framgång och
inspirerade många körledare till
efterföljd.
Jerker blev en stor profil inom
kyrkomusiken med sin rika
produktion av verk för orgel,
piano, blandad kör, barnkör, solo
och församling. Hans många verk
kommer med all säkerhet att leva
vidare bland sångare, musiker och i
människors hjärtan. Jerker kunde
konsten att locka fram den
svindlande, befriande glädjen i
sången. Han förblir genom sin
musik en livets tolk, trots sin
bortgång.
BrittMarie
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Bergquist
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Besök hos
vänförsamlingarna
i Tanzania
Vackert belägen på det
sydvästra tanzanianska
höglandet ligger byarna
Kilolo och Kisinga. Här
finns två församlingar som
under två år haft utbyte med
Ås och Rödöns
församlingar, och i början av
november reste sex
representanter från
församlingarna dit för att
avtala om fortsatt
samarbete.
– Det är tusen mil mellan Ås och
Kilolo men avstånd har väldigt lite
att göra med hur människor kan
mötas, säger Olof Roos, präst i Ås
församling, som reste till Kilolo
tillsammans med
kyrkorådsledamoten Claes
Ahlström och Tommy Norin.
Gruppen bestod också av
Marianne Lindström, Anna-Carin
Stuenes Karlsson (ordförande för
kyrkorådet i Rödön) samt Solvig
Ljusterdal som besökte Kisinga.
– Vi blev varmt mottagna efter
tre dagars resa. Vid vägkanten stod
en 50-tal människor och sjöng. De
hade väntat i flera timmar.

Glädjen över samarbetet var
påtagligt hos människorna i våra
vänförsamlingar, berättar Olof.
Resans mål var att vistas i byarna
under tre dygn. Besöket innehöll
bland annat många goda samtal
och en lång söndagsgudstjänst
med skönt sjungande
församlingar.
– Vi delade både glädjeämnen
och bekymmer med varandra.
Ungdomarnas situation i Kilolo
var ett sådant samtalsämne. Där
kunde vi dela gemensamma
erfarenheter kring hur man skapar
förutsättningar för att
ungdomarna ska känna att de
finns i meningsfulla sammanhang.
– Utbytet handlar om att två
händer möts. Vi behöver det som
symbol för att vi tillsammans är
en kyrka, en gemenskap i den tro
vi omfattar, säger prästen i Ås.

Avtal om bön och
besök
De vänförsamlingsavtal som nu
skrivits under går bland annat ut
på att församlingarna ber för
varandra vid gudstjänster varje
vecka, det kommer att utbytas
erfarenheter kring gudstjänst och
musikliv, och det kommer att
dryftas gemensamma teologiska
frågor.
Det pågår också brevväxling
mellan skolbarn i Ås och Kilolo.
I Ås och Rödön arbetar man just
nu för att det ska bli möjligt för
ett antal personer från Kilolo och
Kisinga att komma hit inom ett
par år. Detta är också en del av det
avtal som skrivits under mellan
församlingarna. Den som vill höra
och se en presentation av
vänförsamlingarna eller
engagera sig i samarbetet
med vänförsamlingarna
kan höra av sig till Olof
Roos. Eller komma till
Nälden torsdag 18 mars.
text & bilder
Tommy Norin

Omslagsbilden:
Vänskap ger gränslös
glädje. Anna-Carin
Stuenes Karlsson, ordf i
Rödöns kyrkoråd, och
Miria Kavindi i Kisingá
församling uttrycker
tydligt vad det betyder.
Foto: Marianne
Lindström.

Aspås

Rödön

Näskott

Ås

sön 14 feb 11.00

sön 14 feb 18.00

sön 14 feb 11.00

sön 14 feb 18.00

Söndagsmässa,
Eliasson.

Gudstjänst i Rödöns kyrka,
Stjärnered, Rödökören.

Gudstjänst i församlingshemmet,
Stjärnered.

Mässa, Eliasson. Åskören
medverkar.
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Fastlagssöndagen

ons 17 feb 13.30

tis 16 feb 11.00

tis 16 feb 19.00

Elvakaffe i
sockenstugan.

Andakt på Karlavagnen,
Stjärnered.

Elvakaffe i församlingshemmet.

”Befrielse” – ett bibelstudium kring 2 mosebok.

sön 21 feb 18.00

lör 20 feb 18.00

Söndagsgudstjänst i
sockenstugan, Eliasson.

Rödökväll i sockenstugan,
Torkel Selin.

Gudstjänst för stora & små i
församlingshemmet, Brendt, Bergner.

sön 21 feb 14.00

sön 21 feb 15.00
Bygudstjänst i Sånghusvallens nya förskola, Roos.

sön 21 feb 11.00

sön 21 feb 17.30

Mässa i Rödöns kyrka, Brendt.

Konsert i kyrkan med Ås
gospel, Hjördis Lindé,
Karin Runow. Se notis.
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1 i Fastan

tis 23 feb 11.00

ons 24 feb 19.00

ons 24 feb 19.00

ons 24 feb 19.00

Göran Skytte berättar i
Rödöns kyrka.

Göran Skytte berättar i Rödöns
kyrka.

Göran Skytte berättar i Rödöns kyrka.

Trivselträff.

sön 28 feb 18.00

lör 27 feb 15.00

sön 28 feb 11.00

ons 24 feb 19.00

”Musik direkt från
hjärtat”. Musikgudstjänst med Mickeys
och Aspåskören,
Eliasson. Se notis.

Lilla Krokomsturen. Invigning och
prisutdelning. Lokal: se affischer.

Ekumenisk mässa i Ytterån
tillsammans med
Filadelfiaförsamligen, Brendt,
Mathiasson.

sön 28 feb 18.00
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sön 28 feb 11.00

Göran Skytte berättar i
Rödöns kyrka.
Mässa, Roos.

Familjegudstjänst i Rödöns kyrka,
Stjärnered.

2 i Fastan

tors 4 mars 11.00

ons 3 mars 13.30

tis 2 mars 11.00

ons 3 mars 19.30

Elvakaffe i
sockenstugan.

Andakt på Karlavagnen,
A Johansson.

Elvakaffe i församlingshemmet.

sön 7 mars 18.00

sön 7 mars 11.00

Kaffegudstjänst i
sockenstugan,
Stjärnered.

Söndagsmässa i Krokoms kyrka,
Stjärnered.

Gudstjänst i församlingshemmet
kring Internationella kvinnodagen,
Brendt, Vigebo.

”Vandringen”
- ett bibelstudium kring
4 mosebok.

sön 14 mars 11.00

sön 14 mars 18.00

Söndagsmässa,
Stjärnered.

Gudstjänst i Rödöns kyrka,
Stjärnered.

sön 7 mars 18.00

sön 7 mars 11.00
Gudstjänst, Eliasson.
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3 i Fastan

sön 14 mars 11.00

tis 9 mars 11.00

Gudstjänst i församlingshemmet,
Roos.

sön 14 mars 18.00

Sopplunch.
Mässa, Roos, Ås Gospel
medverkar.
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Midfastodagen

ons 17 mars 13.30

Elvakaffe i
sockenstugan.

Andakt på Karlavagnen, Roos.

sön 21 mars 15.00

Familjemässa i Krokoms kyrka,
Eliasson, Sångfåglarna, Körkul,
G-klaven.

sön 21 mars 11.00

Elvakaffe i församlingshemmet.

tors 18 mars 19.00
Internationell afton med
Tanzaniatema.

sön 21 mars 18.00
Mässa i kyrkan på Jungfru Marie
Bebådelsedag, Brendt.
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ons 24 mars 19.00

sön 28 mars 18.00

Musik-café i
sockenstugan med
Anna Brandt och
Olle Simonsson.

Musikgudstjänst i Rödöns kyrka,
Stjärnered, Rödökören.

sön 28 mars 12.00

tis 16 mars 11.00

ons 17 mars 19.30
Bibelstudium: ”Jesus och
Mose”.

sön 21 mars 11.00
Mässa för stora och små,
Roos, Barnkörerna.
Kyrkfika.

Jungfru Marie beb

sön 28 mars 14.00

tis 23 mars 11.00

Gudstjänst för stora & små i
församlingshemmet, Brendt, Bergner.

Trivselträff.

sön 28 mars 18.00
Musikgudstjänst på
Palmsöndagen, Brendt.

Friluftsgudstjänst i
Näversjöberg, Eliasson.
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Palmsöndagen

april 2010

tors 18 mars 11.00

Familjegudstjänst,
Eliasson, Silvertonerna
och Guldtonerna.
Kyrkkaffe med våfflor i
sockenstugan.

Församlingsalmanacka februari

tors 18 feb 11.00

Aspås

Rödön

Näskott

Ås

tors 1 april 19.00

ons 31 mars 13.30

tis 30 mars 11.00

tors 1 april 19.00

Andakt med nattvard på
Karlavagnen, Eliasson.

Elvakaffe i församlingshemmet.

Skärtorsdagsmässa, Roos.

tors 1 april 19.00

tors 1 april 19.00

fre 2 april 15.00

Skärtorsdagsmässa i kyrkan, Brendt,
musikmedverkan.

Långfredagsgudstjänst,
Roos.

fre 2 april 15.00

sön 4 april 11.00

Långfredagsgudstjänst i kyrkan,
Brendt, Britt-Marie Öhrman med
familj.

Påskdagsmässa, Roos,
Åskören. Festfika.

Skärtorsdagsmässa,
Eliasson, Aspåskören.

sön 4 april 11.00
Påskgudstjänst,
Eliasson, Aspåskören.
Påsklunch i
sockenstugan.

Skärtorsdagsmässa i Krokoms kyrka,
Stjärnered.

fre 2 april 11.00
Långfredagsgudstjänst i Krokoms
kyrka, Stjärnered. Peter Mellgren
sång, Elisabet Lundqvist orgel &
piano.

sön 4 april 09.00
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Påskotta i Rödöns kyrka, Stjärnered.
Påskfrukost i sockenstugan.

lör 3 april 23.30
Påsknattsmässa i kyrkan, Brendt.
Britt-Marie Öhrman Bergquist sång,
Elisabet Lundqvist piano & orgel.

Stilla veckan

sön 11 april 11.00

mån 5 april 13.30

sön 11 april 11.00

tis 6 april 11.00

Bordsmässa i
sockenstugan, Eliasson.

Andakt på Karlavagnen, Stjärnered.

Ekumenisk gudstjänst i
församlingshemmet, Mathiasson,
Roos.

Sopplunch.
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sön 11 april 18.00
Kaffegudstjänst i Krokoms kyrka,
Stjärnered.

tors 15 april 11.00 ons 14 april 13.30

Förbönsgudstjänst, Roos.

2 i påsktiden

tis 13 april 11.00

Elvakaffe i
sockenstugan.

Andakt på Karlavagnen, Brendt.

Elvakaffe i församlingshemmet.

sön 18 april 18.00

sön 18 april 18.00

sön 18 april 18.00

Gospelgudstjänst i Aspås kyrka.
Frösö Gospel, konfirmanderna,
Eliasson.

Psalmgudstjänst i
församlingshemmet, Brendt, Vigebo.

Gospelgudstjänst,
Frösö Gospel,
konfirmanderna,
Eliasson.

sön 11 april 18.00

sön 18 april 11.00
Gudstjänst för stora och
små, Roos. Dopgåvor
delas ut till alla döpta
under 2009.
Barntimmebarnen
medverkar.
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3 i påsktiden
Mässa = nattvard

Se även predikoturer & affischer – det kan bli ändringar!

Hör Göran Skytte
foto Knut Koivisto

Rödöns kyrka onsdag 24 februari 19:00
Passa på att lyssna till Göran Skyttes berättelse om
livet som kristen. Näskottskörens medverkan får vi
dessutom uppleva när vi tillsammans försöker att
fylla Rödöns kyrka en ovanlig onsdagskväll. Alla
hälsas mycket varmt välkomna!

Till Taizé igen
Vi kommer att ordna en resa till klostret i
Taizé under augusti 2010. Vill du veta mer,
kontakta Maja Björk-Edlund, 0730- 51 59
92, församlingspedagog Ås församling

Kontakta Kyrkans Hus 0640-101 05, så
skickar de en minnes- eller hyllningsadress.
När Du stöder Blomsterfonden i Rödön, Pengarna sätts in på PG 12 63 43-3,
Aspås, Näskott eller Ås, medverkar Du Rödöns kyrkliga samfällighet. Ange vilken
blomsterfond det gäller och vem Du vill
till att äldre, sjuka och ensamma blir
hedra.
uppmärksammade och ihågkomna.

För att hedra

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

Direkt från hjärtat
sön 28 februari 18:00
Aspås kyrka
Sista söndagen i februari blir
första gången som dansbandet
Mickeys och Aspåskören gör
något tillsammans i kyrkan.

"Musik direkt från hjärtat" är
temat och den röda tråden i
musikgudstjänsten.
Andreas Klahr tillhör redan
manssångarna i Aspåskören och
nu vidgas samverkan med hela
dansbandet. Det blir en
spännande musikupplevelse att se
fram emot och ta del av. Varmt
välkomna! Då också!!

Insamlingsgala

illustration Susanne Engman/IKON

Aspås församling

tors 4 mars 18:30
Aspås sockenstuga
Till förmån för de drabbade på
Haiti sjunger Silvertonerna,
Guldtonerna och Diamanterna.
Dela engagemanget med dem
och kom till en härlig kväll i
Sockenstugan!

Anna & Olle
ons 24 mars 19:00
Aspås sockenstuga
Musikcafé med Anna Brandt
sång & fiol, och Olle Simonsson
gitarr, flöjt & sång.

Rödöns församling

Rödökväll med
Torkel Selin
lördag 20 feb 18:00
Rödöns sockenstuga. Torkel
Selin kallas ofta Kyrkans trubadur.
Hans favorit är Lapp-Lisa och
hennes sånger
sjunger han gärna.
Jan Sparring sa en
gång att ”Ser ni hans
namn annonseras, så
gå dit! Bättre kan ni
inte tillbringa ett par
timmar i ert liv!”.
Internationella
gruppen ordnar fika
till förmån för
Kisingá.

Lilla
Krokomsturen
lör 27 feb 15.00
Invigning och prisutdelning.
Lokal: se affischer.

Krokoms kyrka vattenskadad
En måndagsmorgon – dan efter
julgransplundringen - möttes
medarbetarna i Krokoms kyrka av
ett formligt skyfall. Vatten rann
från tak och sipprade ut lite
varstans. Saneringsarbetet
inleddes omedelbart men det som
hänt har ändå gjort kyrkan
obrukbar för den närmaste tiden
framåt i varje fall.
Verksamheterna kommer att
vara utlokaliserade på olika
ställen. Kyrkis och babyrytmiken
har t ex flyttat ut till Rödöns
sockenstuga och konfirmanderna
till Aspås sockenstuga. Rödökören

övar nu varje vecka i Rödön
medan barnkörerna i Krokom
finns i alternativa lokaler i
Krokom. För de anställda medarbetarna har provisoriska tjänsterum ordnats och de kan i första
hand nås via sina mobiltelefoner
och e-postadresser. Alternativ för
Mitt på dagen-träffarna och
gudstjänsterna visas vecka för
vecka i predikoturer och hemsida.
Vad som kommer att hända med
kyrkan i framtiden har blivit en
prioriterad fråga för de nya
förtroendevalda att ta sig an.

Babyrytmik och
öppet kyrkis
Rödöns sockenstuga
Tisdagar 9:00-12:00
Med utvecklande babyrytmik,
lek, fika, sång- och fruktstund,
öppen gemenskap för barn och
vuxna. Kontakta Patrik Bergner
070-269 65 37 för mer info.

Bön, bibelstudier,
Lectio Divina,
För dig som vill söka i de kristna
källorna eller samtala om trosfrågor finns det flera möjligheter i
vår församling. Några onsdagkvällar (och en tisdagkväll – se
almanackan) under våren är det
bibelstudier då vi börjar från
början i Bibeln och studerar
moseböckerna.
Varannan söndagkväll är det bön
i kyrkan klockan 19.30.
Lectio Divina är en samling för
medititativ bibelläsning i
församlingsgården. Se
annonsering. Alla är välkomna –
inget krav på förkunskaper!

Skördefesten

Handrum
Nu startar Handrum i Ås
församling. Ett forum för dig som
är dagledig, vill arbeta med
händerna och samtidigt få en
stund att tillsammans med andra
hämta andan i en hektisk vardag.
Handrum vänder sig till alla
åldrar. Är du intresserad av att
träffa människor, bredda din
kunskap om hantverk och att
diskutera allt som rör livet — kom
och var med! Första träffen är
torsdag 25/2 kl. 13,00 i Ås
församlingsgård. Kom och tyck till
och säg dina önskemål. Vi kan
prova på allt från träsnideri och
flugbindning till kalligrafi och
akvarellmålning. Har du frågor
kan du kontakta diakon Jennie
Vigebo på tel. 070-225 75 46.

Ås församling

Gospelkonsert
sön 21 feb 17.30 Ås kyrka
Konsert med Karin Runow och
Per Olsson, som är kända ledare
för Sollentuna Gospel sen 20 år
tillbaka. Gospelsångare från länet
medverkar tillsammans med dessa
ledare. Fri entré - Kollekt
Arr. Ås församling &
Kyrkosångsförbundet

Ett stort TACK till alla som
bidrog till festen och de insamlade
pengarna, drygt 8500 kronor, till
Svenska kyrkans internationella
arbete.

Therése
Brendt
Nu finns Therése
tillbaka i tjänst efter
föräldraledigheten!
Möt henne i samtal
och gudstjänster, i
Näldens
församlingshem eller
på telefon 0640-200 49
eller 070-6710714.

Näskotts församling

Bakdagar i Nälden
tors 18 februari 10.00
Vill du fika hembakat bröd på kyrkkaffet? Kom då till
församlingshemmet.
Vi bakar tillsammans i trevlig gemenskap både
kaffebröd och matbröd, allt från småkakor till
tunnbröd. Det vi bakar används sedan i kyrkans
verksamheter, såsom kyrkkaffe och gemenskapsträffar.

Internationell afton
tors 18 mars 19:00 Näldens
församlingshem
En kväll tillsammans med dem som i höstas
besökt Tanzania. Se sid 3.

Stor & liten
Välkommen föräldrar och barn till Stor &
liten (kyrkans öppna förskola) i
församlingshemmet på måndagar 9-13. Här
har ni möjlighet att umgås, fika och sjunga.
Vi har öppet alla veckor till och med 31 maj
(stängt v 14). Vi har också startat en grupp i
babyrytmik på torsdagar 12.30-13.30. Ingen
föranmälan behövs.

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

Tack & lycka till!
I höstas var det kyrkliga val. Vid årsskiftet är det därför en hel del nya som tar plats i
församlingarnas kyrkoråd och i de gemensamma organen i kyrkofullfullmäktige och
kyrkonämnd. Samtidigt lämnar andra sina uppdrag efter många års engagemang och goda
insatser. MIN KYRKA vill gärna säga tack till dem som avslutat sin tid som
förtroendevalda och till dem som tar vid ett varmt välkommen och ett uppriktigt lycka till.

I Aspås hölls 2009 det allra sista
kyrkofullmäktigemötet. Från 2010
väljs kyrkorådet direkt av
församlingens medlemmar vid det
vanliga kyrkovalet. Holger Jansson
har dokumenterat den här
milstolpen med sin kamera.

Detta är våra nya förtroendevalda, Näskotts nya kyrkoråd:
På första raden sitter Lars-Ivan Larsson och Lars Trollsås, avgående
resp. tillträdande ordförande. I bakre raden står Kerstin Landy, Uno
Nilsson, Sven-Olof Svensson, Gunilla Edler, Barbro Lööv, Sune Lööv,
Ingrid Larsson, Therése Brendt och Börje Hammarsten.
De välkomnades i mässan i församlingshemmet den 24 januari. Ett
särskilt tack vill Min kyrka säga till vår avgående ordförande Lars-Ivan
Larsson, som fortsatt finns kvar som ledamot i vårt kyrkoråd.

Senaste nytt från våra
församlingar hittar du på den
gemensamma hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/krokom.
Lägg adressen på minnet - som en
av dina Favoriter!

Ett orimligt faktum

Varje minut
dör fyra barn
av brist på
rent vatten

Vet du att omkring två miljoner barn dör av diarré varje år?
Det är fullständigt orimligt! Dels handlar det om
människoliv, dels är åtgärden något så enkelt som rent vatten
och dass. Stöd därför Svenska kyrkans fastekampanj som
handlar om allas rätt till rent vatten. Ge en gåva via plusgiro
90 01 22-3, bankgiro 900-1223, sms:a VATTEN till 729 50, ge
via www.svenskakyrkan.se/vatten eller i kollekten i kyrkan.
Då är du med och förändrar!
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