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Advent och jul i våra kyrkor

Att vinna över ensamheten
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En tidning från Alsen, Aspås, Föllingebygden, 
Näskott, Offerdal, Rödön och Ås församlingar. 
Tidningen delas ut gratis till samtliga hushåll i 
Krokoms pastorat, fyra gånger per år.

Ansvarig utgivare 
Hanna Pettersson, 
Kyrkoherde, 0640-171 07.

Redaktör
Anders Gustafsson, 
kommunikatör, 070-350 23 10.

Tryck Trydells Tryckeri AB, 2021.
Produktion Mikael Karlsson Grafisk Design.

Omslag Julkonsert i Rödöns kyrka.
Foto omslag Anders Gustafsson.

Adventsstjärnan lyser i fönstret, allt annat är höljt i mörker. Den lyser 
med ett milt ljus, men vill också berätta något, något som inte ger mig 
ro. Det skira ljuset från stjärnan snuddar vid något där i mörkret. Snud-
dar vid världen. Snuddar vid nöden. Avslöjar livets skuggsida.  
 Stallet, krubban, den unga kvinnan, det lilla barnet. Det blir som om 
då och nu smälter samman. För hur många är inte kvinnorna som fö-
der sina barn i fattigdom världen över? Unga kvinnor som förnekats 
att vara barn, som förnekats trygghet och skolgång, unga kvinnor som 
kanske själva till och med är barn, föder barn i stall världen över varje 
dag, varje stund. Livet blottlagt och utsatt. Just där träffar ljuset från 
stjärnan och visar vår trasiga värld för mig. Och just där är Gud. Ut-
lämnad.
 Med vördad besöker jag stallet. Jag vill så gärna göra något, göra nå-
got för alla män, kvinnor och barn som delar livets start med Gud själv. 
Jag vill så gärna att världen skulle vara på ett annat sätt. Att stallet skulle 
vara den där varma, rena, och fina platsen, som den ibland är i våra 
krubbor i kyrkan. Men sanningen är en annan. Den berör mig – ut-
manar mig allt mer. Utmanar mig och fördjupar julens budskap. Gud 
blir människa för att dela liv. Gud blir människa mitt i utsattheten. Gud 
blir människa – utlämnad åt oss. I våra händer. Så är vi alla tänker jag 
– utlämnade i varandras händer. Låt oss den här julen minnas just det, 
att vi är utlämnade åt varandra. Låt oss vara extra varliga med varan-
dra. Låt julens budskap djupna bortom glitter och pynt. Låt mysteriet 
djupna så att vi tar emot och ger all den omsorg som värnar livet i stort 
och i smått.

Hanna Pettersson

Stjärnans ljus
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I snart 100 år har Näskottskören 
förgyllt tillvaron för församlingsbor 
och andra sångarvänner. 
Sedan 1922 har kören tjänstgjort 
som Näskotts kör i gudstjänster och 
julkonserter. Körens medlemmar 
kommer från Nälden och omkring-
liggande byar och många har en 
lång tradition av att sjunga i kören.
 Kören firar jubiléet med en stor 
konsert under maj månad 2022 men 

också den sedvanliga julkonserten i 
december. Kören medverkar också 
vid gudstjänster några gånger under 
vår- och hösttermin i samarbete 
med församlingen.
 Redan i december 2021 finns 
det möjlighet att ta del av Näskott-
skören vid den årliga julkonserten 
19 december som hålls i Näskotts 
kyrka.

Näskottskören fyller 100 år nästa år

KONTAKTA OSS

4
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22

… My baby drove up in a brand 
new Cadillac!
Medlemmarna i Drop in-kören i 
Nälden trivs när de blir upplocka-
de i Uno Nilssons rymliga Cadillac 
på väg till körövning.
Träffas torsdagar 11:00 udda veck-
or i Näskotts kyrka.

Hanna Pettersson 
kyrkoherde,

Krokoms pastorat
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Att renovera en kyrka är ett tidskrävande 
arbete med mycket omsorg och omtanke. 
Arbetet med Hotagens kyrka började i maj 
och stod klart i september 2021.
 – Det är ett hantverk, vi använder inte så 
mycket maskiner, utan det är händer och 
handverktyg. Plåten formas med en tång 
och en plastklubba, säger Torbjörn Winther 
som är VD för företaget som gjort renove-
ringen.
 Kyrkan har fått helt ny plåt under torn-
spiran och tornhuven har renoverats. På 
fasaden har all lös puts knackats ner och 
försetts med ny puts.

ORIGINALFÄRGEN

Den observante kan se att kyrkan fått en ny 
färgnyans. Bakom putsen har man näm-
ligen hittat den ursprungliga kulören och 
tagit fram den i målningen. Alla fönster är 
urplockade och renoverade efter konstens 
alla regler.
 – En sakkunnig antikvarie finns också 
med på resan, det är krav från länsstyrel-
sen. Det är restaurering mer än renovering 
många gånger, säger Torbjörn.

FÖRGYLLT KORS MED ÄKTA GULD

– Vi fick klä in korset så det blev vindtätt. 
Bladguldet är ju tunt och väger inget, blåser 
lätt bort. Med varsam hand lägger man på 
de små fyrkantiga guldarken, de är bara 
några centimeter stora. Tunna blad av äkta 
guld, säger Torbjörn.
 För byggföretaget är det alltid viktigt att 
göra hållbara lösningar. Till exempel när 
man ersätter rötskadade trädelar är det 
viktigt att välja senvuxen fura.
 – Det ska hålla länge innan nästa renove-
ring, det kan vara 50–60 år, säger Torbjörn 
Winther.

VYKORT SOM TIDSMARKÖRER

Under arbetets gång, när det lyftes på 
plåten, hittade Torbjörn och hans medar-
betare gamla brevkort från 1904. Det är en 
hantverkstradition att lägga in sina tids-
markörer. Då, 1904, hade man varit där och 
beslagit kyrkan med koppar.

 – Nu har vi lagt in våra namn. Inte lika 
skickligt sirliga som våra föregångare men 
ändå vårt avtryck, säger Torbjörn.

VAD ÄR DET ROLIGASTE I ARBETET?

– Återskapandet av det gamla. Att vara med 
och se hur det byggde förr och sen får göra 
det igen.
 Den 15 november 2021 gjordes slutbe-
siktningen av Hotagens kyrka.
Hur känns det och lämna ett långvarigt 
projekt?
 – Det är en resa. Nu när allting är klart 
känns det bra. Känns också lite vemodigt, 
man har byggt upp en relation här uppe, 
säger Torbjörn.

Text & foto Anders Gustafsson

Nu står hon där vacker och fräsch. Hotagens kyrka 
har fått ett ansiktslyft med ny puts, ny plåt under 
tornspiran och korset förgyllt med skinande bladguld.
 – Det är en resa. Nu när allting är klart känns det 
bra. Känns också lite vemodigt, man har byggt upp en 
relation här uppe, säger Torbjörn Winther.

Hotagens kyrka  
nyrenoverad

FRÅN TOPP TILL TÅ
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Att renovera en kyrka är ett tidskrävande 
arbete med mycket omsorg och omtanke. 
Arbetet med Hotagens kyrka började i maj 
och stod klart i september 2021.
 – Det är ett hantverk, vi använder inte så 
mycket maskiner, utan det är händer och 
handverktyg. Plåten formas med en tång 
och en plastklubba, säger Torbjörn Winther 
som är VD för företaget som gjort renove-
ringen.
 Kyrkan har fått helt ny plåt under torn-
spiran och tornhuven har renoverats. På 
fasaden har all lös puts knackats ner och 
försetts med ny puts.

ORIGINALFÄRGEN

Den observante kan se att kyrkan fått en ny 
färgnyans. Bakom putsen har man näm-
ligen hittat den ursprungliga kulören och 
tagit fram den i målningen. Alla fönster är 
urplockade och renoverade efter konstens 
alla regler.
 – En sakkunnig antikvarie finns också 
med på resan, det är krav från länsstyrel-
sen. Det är restaurering mer än renovering 
många gånger, säger Torbjörn.

FÖRGYLLT KORS MED ÄKTA GULD

– Vi fick klä in korset så det blev vindtätt. 
Bladguldet är ju tunt och väger inget, blåser 
lätt bort. Med varsam hand lägger man på 
de små fyrkantiga guldarken, de är bara 
några centimeter stora. Tunna blad av äkta 
guld, säger Torbjörn.
 För byggföretaget är det alltid viktigt att 
göra hållbara lösningar. Till exempel när 
man ersätter rötskadade trädelar är det 
viktigt att välja senvuxen fura.
 – Det ska hålla länge innan nästa renove-
ring, det kan vara 50–60 år, säger Torbjörn 
Winther.

VYKORT SOM TIDSMARKÖRER

Under arbetets gång, när det lyftes på 
plåten, hittade Torbjörn och hans medar-
betare gamla brevkort från 1904. Det är en 
hantverkstradition att lägga in sina tids-
markörer. Då, 1904, hade man varit där och 
beslagit kyrkan med koppar.
 – Nu har vi lagt in våra namn. Inte lika 
skickligt sirliga som våra föregångare men 
ändå vårt avtryck, säger Torbjörn.

VAD ÄR DET ROLIGASTE I ARBETET?

– Återskapandet av det gamla. Att vara med 
och se hur det byggde förr och sen får göra 
det igen.
 Den 15 november 2021 gjordes slutbe-
siktningen av Hotagens kyrka.
Hur känns det och lämna ett långvarigt 
projekt?
 – Det är en resa. Nu när allting är klart 
känns det bra. Känns också lite vemodigt, 
man har byggt upp en relation här uppe, 
säger Torbjörn.

”Känns också lite vemodigt, 
man har byggt upp en 
relation här uppe.

Börje Jonsson vid det 
nyförgyllda korset.

Brefkort som hittades under 
takplåten från 1904.
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TORSDAG 16 DECEMBER
Hotagens kyrka 18:00
Gudstjänst med julavslutning 
för barngrupper. E M Sivertsen, 
W Dahllöf, M Arnsäter.

SÖNDAG 19 DECEMBER
Aspås kyrka 11:00
Mässa. Kristina Eliasson, Helen 
Alvebro, Maja Björk-Edlund, 
Thomas Linnarsson. Konfir-
mander medverkar.

Backgården, Alsen 18:00
Bygudstjänst i Storstugan. Cal-
le Wahlström, Brent Johnson.

Näskottskyrka 18:00
♫ Julkonsert med Näskotts- 
kören.

Rödöns kyrka 11:00
Gudstjänst. Therése Brendt, 
Josefin Hallbeck.

Rönnöfors församlingshem 
09:00
Kyrkfrukost och morgonbön.  
C Wahlström, B Johnson.

Ås kyrka 18:00
♫ Vi sjunger in julen. Åskören, 
Peter Mellgren solist, Simon 
Jonsson piano, Emelie Jonsson 
tvärflöjt, P-O Olsson bas, Hjör-
dis Lindé körledare. Johannes 
Swahn-Paulsson.

FREDAG 24 DECEMBER

Alsens kyrka 11:00
Julbön med stora och små 
kring krubban. Julsånger med 
sopranen Angelika Lindahl, 
Mona Puttick, Calle Wahlström, 
Brent Johnson. Kyrkkaffe

Föllinge kyrka 11:00
Samling kring krubban.

Krokoms kyrka 11:00
Julbön. Sångsolist Anna 
Brandt. Kristina Eliasson, Helen 
Alvebro. Efter julbönen serve-
ras julkaffe.

Näskotts kyrka 11:00
Samling kring krubban. Theré-
se Brendt, Josefin Hallbeck.

Näskotts kyrka 23:00
Julnattsgudstjänst. Solosång 

Kjell-Erik Jonasson. Therése 
Brendt, Josefin Hallbeck.

Ås kyrka 11:00
Samling kring krubban. Sång 
Klara Roos och Vilma Hjelte. 
Johannes Swahn-Paulsson, 
Anders Blomberg.

Ås kyrka 23:00
Julnattsmässa. Peter Mell-
gren sångsolist. Johannes 
Swahn-Paulsson, Stephanie 
Wendt.

LÖRDAG 25 DECEMBER
Aspås kyrka 07:00
Julotta. Aspåskören. Kristina 
Eliasson, Helen Alvebro. Glögg 
i kyrkan efter julottan.

Hotagens kyrka 07:00
Julotta. Maria Arnsäter, Wil-
helm Dahllöf.

Laxsjö kyrka 07:00
Julotta. Cecilia Nilsson, Mats 
Andersson, Karin Andersson.

Offerdals kyrka 07:00
Julotta. Alsen-Offerdals kyr-
kokör. Calle Wahlström, Brent 
Johnson.

Rödöns kyrka 08:00
”Julåtta”. Rödökören. 07:40 
sjunger kören julsånger från 
kortrappan. Hanna Pettersson, 
Elisabeth Claesson-Trång.

Rönnöfors kyrka 09:30
Julotta. Alsen-Offerdals kyr-
kokör. Calle Wahlström, Brent 
Johnson.

SÖNDAG 26 DECEMBER
Backens bystuga 14:00
♫ Julmusik i Backens bystuga,
Rödön. Johannes Swahn- 
Paulsson.

Skärvångens kapell 18:00
Musikgudstjänst. Gudstjänst 
med älskade psalmer och 
julmusik. Kristina Eliasson, 
Wilhelm Dahllöf.

LÖRDAG 27 NOVEMBER
Hotagens kyrka 18:00
♫ Adventskonsert med opera-
sångarna Katarina Böhm och 
Johan Rydh. Mattias Böhm 
piano. Firandet av kyrkans 
nyrenovering med bön av 
kyrkoherde Hanna Pettersson.

SÖNDAG 28 NOVEMBER
Pastoratet erbjuder kyrkskjuts, 
till närmsta kyrka, för försam-
lingsbor till samtliga advents-
gudstjänster. Ring och boka 
på 0640-171 00 senast fredag 
26/11.

Alsens kyrka 18:00
Adventsgudstjänst. Alsen-Of-
ferdals kyrkokör. T Brendt och 
B Johnson. Kyrkkaffe. 

Aspås kyrka 11:00
Adventsgudstjänst. Aspåskö-
ren, Karin Tjärnhage trumpet. 
K Eliasson, H Alvebro. Advent-
skaffe i sockenstugan, åk 6 
från Aspås skola säljer fika.

Föllinge kyrka 11:00
Adventsgudstjänst. Cecilia 
Nilsson, Wilhelm Dahllöf. 
Kyrkkaffe ordnas av Krokoms-
bygdens Rödakorskrets.

Laxsjö kyrka 18:00
♫ Adventskonsert. Opera-
sångarna Katarina Böhm och 
Johan Rydh tillsammans med 
pianisten Mattias Böhm ger 
ett program med advents- 
och julsånger.

Näskotts kyrka 11:00
Adventsgudstjänst. Näskotts- 
kören, Dropp in-kören, Kon-
firmandmedverkan. Therése 
Brendt, Josefin Hallbeck.

Offerdals kyrka 11:00
Högmässa. Alsen-Offerdals 
kyrkokör. Hanna Pettersson, 
Brent Johnson. Kyrkkaffe.

Rödöns kyrka 11:00
Adventsgudstjänst. Rödökö-
ren. Sångsolist Angelika 
Lindahl, Stefan Vidmark piano. 
Johannes Swahn-Paulsson, 
Elisabeth Claesson-Trång. Sön-
dagskaffe i Rödöns sockenstu-
ga 12:00. Sång med Rödökö-
ren och lotteri till förmån för 
Julkampanjen.

Ås kyrka 18:00
Adventsgudstjänst. Åskören. 
Johannes Swahn-Paulsson, 
Hjördis Lindé.

LÖRDAG 4 DECEMBER
Offerdals kyrka 18:00
♫ Orgelkonsert. Stephanie 
Wendt orgel. (som en del 
av Orgel första lördagen, se 
kyrkomusikerjh.se). Brent 
Johnson sjunger advents- och 
julsånger. Fri entré.

SÖNDAG 5 DECEMBER
Alsens kyrka 11:00
Gudstjänst med stora och 
små. Mona Puttick, Calle Wahl-
ström, Brent Johnson. Fika.

Aspås kyrka 15:00
♫ Julkonsert. Veteranorkestern 
under ledning av Ulla-Britt 
Johansson. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro.

Krokoms kyrka 11:00
Gudstjänst. Kom & sjung-kö-
ren. Kristina Eliasson, Elisabeth 
Claesson-Trång.

Offerdals kyrka 15:00
Gudstjänst med stora och 
små. Mona Puttick, Calle Wahl-
ström, Brent Johnson. Fika.

TISDAG 7 DECEMBER
Aspås kyrka 18:00
Luciagudstjänst med luciatåg. 
Barnkören Silvertonerna. Kris-
tina Eliasson, Helen Alvebro, 
Else Marie Sivertsen. Fika på 
kyrkbacken.

TORSDAG 9 DECEMBER
Laxsjö kyrka 18:00
Gudstjänst med julavslutning 
av barngrupper, Else Marie 
Sivertsen, Maja Björk Edlund.

SÖNDAG 12 DECEMBER
Föllinge kyrka 11:00
Gudstjänst. Unga ledare och 
ungdomsgruppen ÅRAN med-
verkar. Cecilia Nilsson, Wilhelm 
Dahllöf, Else Marie Sivertsen, 
Maja Björk-Edlund.

Föllinge kyrka 18:00
♫ Julkonsert med Canti-
lenakören från Östersund 
under ledning av Rasmus 
Lövgren. Vi bjuder på ett här-
ligt program som tar lyssnaren 
på en resa med verk av bland 
andra Elaine Hagenberg och 
Marten Lauridssen och som 
slutar i julens traditionsenliga 
sånger.

Krokoms kyrka 11:00
Gudstjänst. Johannes Swahn- 
Paulsson, Hjördis Lindé, Helen 
Sjödin, Kerstin Gustafsson. 
Söndagskaffe 12:00.

Näskotts kyrka 11:00
Familjegudstjänst. Litet lucia- 
tåg. Therése Brendt, Josefin 
Hallbeck.

Näskotts kyrka 18:00
Luciakröning. 2021 års Lucia 
krönes med deltagande från 
årskurs 3–9 under ledning 
av Hanna Hallberg. Therése 
Brendt, Josefin Hallbeck.

Offerdals kyrka 14:00
Gudstjänst. Therése Brendt, 
Josefin Hallbeck.

Rödöns kyrka 15:00
Luciagudstjänst med Lucia 
och julavslutning Sångfåglarna 
och Kör-Drama-Pyssel sjunger. 
Johannes Swahn-Paulsson, Eli-
sabeth Claesson-Trång, Jenny 
Aronson.

Ås kyrka 18:00
Luciagudstjänst. Luciatåg 
med barnkörerna. Johannes 
Swahn-Paulsson, Hjördis 
Lindé, Birgitta Lindgren, Tho-
mas Linnarsson.

MÅNDAG 13 DECEMBER
Föllinge kyrka 18:00
Luciagudstjänst. Solstrålarna 
och Naturkyrkis. Else Marie 
Sivertsen, Helen Alvebro, Nina 
Hallin, Thomas Svedlund. 
Julgröt efter gudstjänsten. 
Anmälan senast 10 december 
till Else Marie, 072-530 03 70.

TISDAG 14 DECEMBER
Aspås kyrka 18:00
Gudstjänst med julspel. 
Barnkörerna Guldtonerna och 
Diamanterna. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro, Else Marie 
Sivertsen. Fika på kyrkbacken.

Offerdals kyrka 19:00
♫ Strålande jul. En magisk 
julkonsert med Sound of Wo-
men, bestående av Maria Sjö-
stedt Björs piano, Lena Moen 
sopran, Annelie Ryd violin och 
Katarina Bergner Åhlen cello. 
Konserten blir tillsammans 
med Alsen-Offerdals kyrkokör. 
Fri entré.

ONSDAG 15 DECEMBER
Rödöns kyrka 19:00
♫ Julkonsert med Rödökören 
och Sound of Women: Lena 
Moén, Anneli Ryd, Katarina 
Bergner Åhlén och Maria 
Sjöstedt.

Ås kyrka 19:00
♫ Birkas julkonsert med Birka 
folkhögskolas musikstudenter.

27 november–20 februari 2022
Arrangemangen är sorterade i bokstavsordning. 
Med reservation för eventuella ändringar.

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGARNA

En natt för 2 000 år sedan föddes Jesus i ett stall i Betlehem. Bibeln berättar att det var 
Gud som föddes som människa, eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten.

Maria och Josef var två unga människor från 
Nasaret. Vid var sitt tillfälle mötte de en 
ängel, som berättade för dem att Maria skulle 
få ett barn, att barnet var Guds son och att 
de skulle ge honom namnet Jesus.    
Efter nio månader måste de båda resa till 
Betlehem. De var tvungna att anmäla sig i 
Betlehem, den stad där de skulle betala skatt. 
Många andra reste samtidigt till Betlehem, 
så natten då de kom fram var det fullt på alla 
platser där man kunde övernatta. Det fanns 
inget annat att göra för Maria och Josef än 
att övernatta i ett stall och där födde Maria 
sitt barn. Samma natt såg några herdar på 
en äng utanför Betlehem ett stort ljussken. 

Herdarna hörde änglar som sjöng om fred 
på jorden. Änglarna berättade för herdarna 
att de kom med den goda nyheten om att en 
frälsare hade fötts. Ordet frälsare betyder 
räddare eller befriare.
Av änglarna fick herdarna också veta att 
frälsaren låg i en krubba.
Herdarna gick till Betlehem och hittade där 
det nyfödda barnet, Jesus, i en krubba. De 
förstod att det var sant att en räddare hade 
fötts och de berättade för Maria och Josef om 
vad änglarna hade sagt. 
Du kan läsa berättelsen i Julevangeliet om 
när Jesus föddes.

Ett barn är fött

Radio-/videogudstjänst 
11.00. Radio krokom och 
pastoratets hemsida.

Radio-/videogudstjänst 
11.00. Radio krokom och 
pastoratets hemsida.
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TISDAG 28 DECEMBER
Krokoms kyrka 15:00
"Möt julen och tomten utanför 
Krokoms kyrka." Välkommen 
till eld, sång, fika och tomte.

FREDAG 31 DECEMBER

Alsens kyrka 16:00
Nyårsbön. Therése Brendt, 
Josefin Hallbeck.

Aspås kyrka 15:00
Nyårsbön. Sångsolist Peter 
Mellgren. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro.

Krokoms kyrka 11:00
Nyårsbön. J Swahn-Paulsson, 
H Lindé. Fest med gemenskap 
och nyårsfika efter gudstjänst 
12:00. Ingen anmälan behövs. 
Kontakt: Helen Sjödin 0640-
171 26.

Näskotts kyrka 14:00
Nyårsbön. Therése Brendt, 
Josefin Hallbeck.

Offerdals kyrka 18:00
Nyårsbön. Therése Brendt, 
Josefin Hallbeck.

SÖNDAG 2 JANUARI
Rönnöfors kyrka 11:00
Nyårsgudstjänst. Mona Puttick 
med musiker leder gudstjäns-
ten.

TORSDAG 6 JANUARI
Aspås kyrka 15:00
♫ Julmusik. Aspåskören, Guld-
toner och Diamanter. Katarina 
Bergner Åhlén cello. Kristina 
Eliasson, Helen Alvebro.

Bredbyns skola 11:00
Bygudstjänst. Calle Wahlström, 
Olivia Wahlström. Kyrkkaffe.

Helleberg, Alsen 15:00
Bygudstjänst hos Ann-Marie 
och Hans Hellby, Helleberg 
532. Calle Wahlström, Olivia 
Wahlström. Kyrkkaffe.

Hotagens kyrka 11:00
Mässa. Cecilia Nilsson, Wilhelm 
Dahllöf.

Rödöns sockenstuga 11:00
Gudstjänst. Helen Sjödin.

SÖNDAG 9 JANUARI
Alsens församlingshem  13:00
Julgransplundring. Välkom-
men på fest med dans kring 
granen, servering, andakt och 
kanske tomten.

Laxsjö kyrka 11:00
Gudstjänst. Hanna Pettersson, 
Wilhelm Dahllöf.

Näldens församlingshem 18:00
Mässa. Calle Wahlström. 

Ås församlingsgård 11:00
Gudstjänst. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro. Kyrkkaffe.

SÖNDAG 16 JANUARI
Aspås sockenstuga 11:00
Gudstjänst. Hanna Pettersson, 
Wilhelm Dahllöf. Kyrkkaffe.

Krokoms kyrka 11:00
Mässa. Johannes Swahn-Pauls-
son, Hjördis Lindé.

Näldens församlingshem 
11:00
Familjegudstjänst. Upptakt för 
kyrkans barngrupper. Therése 
Brendt, Mona Puttick, Josefin 
Hallbeck.

Offerdals församlingshem 
18:00
Gudstjänst. Therése Brendt, 
Josefin Hallbeck.

Skärvångens kapell 18:00
Gudstjänst. Hanna Pettersson, 
Wilhelm Dahllöf.

Ås församlingsgård 18:00
Mässa. Johannes Swahn-Pauls-
son, Hjördis Lindé.

TISDAG 18 JANUARI
Krokoms kyrka 13:00
Start för: Tankar om livet – 
öppen samtalsgrupp. Ledare: 
Helen Sjödin. Läs mer på s. 21

SÖNDAG 23 JANUARI
Aspås sockenstuga 15:00
Gudstjänst. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro. Kyrkkaffe.

Föllinge kyrka 11:00
Gudstjänst. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro.

Näldens församlingshem 
11:00
Gudstjänst. Therése Brendt.

Offerdals församlingshem 
10:00
Tillsammansdag med mässa. 
Vi samlas i församlingshem-
met och förbereder mässan. 
Vuxna med samtal och sån-
gövning. Barn med söndags-
skola. Cirka 11:00 mässa i 
församlingshemmet. Calle 
Wahlström, Brent Johnson. 
Kyrkkaffe.

Rödöns sockenstuga 18:00
Gudstjänst. Therése Brendt, 
Josefin Hallbeck.

SÖNDAG 30 JANUARI
Krokoms kyrka 11:00
Gudstjänst. J Swahn-Paulsson, 
H Lindé.

Laxsjö kyrka 11:00
Mässa. Cecilia Nilsson.

Rönnöfors församlingshem 
11:00
Gudstjänst. Calle Wahlström, 
Brent Johnson. Kyrkkaffe.

Värmon, Alsen 18:00
Bygudstjänst hos Astrid och 
Bengt-Olof Wärdell, Värmon 
424. Calle Wahlström, Brent 
Johnson. Kyrkkaffe.

SÖNDAG 6 FEBRUARI
Aspås kyrka 18:00
♫ Musikgudstjänst. Från 8 
år till 80 – Ett liv med mu-
sik! Lennart Berggren med 
gäster. Kristina Eliasson, Helen 
Alvebro.

Hotagens kyrka 11:00
Gudstjänst. Samernas natio-
naldag. Hanna Pettersson.

Krokoms kyrka 18:00
Mässa. Johannes Swahn-Pauls-
son, Hjördis Lindé.

Näskotts kyrka 18:00
♫ Musikgudstjänst. Näskotts- 
kören. Therése Brendt, Josefin 
Hallbeck.

Ås kyrka 11:00
Gudstjänst för stora och 
små. Barnkörerna. Johannes 
Swahn-Paulsson, Hjördis 
Lindé. Kyrkfika.

TISDAG 8 FEBRUARI
Föllinge kyrka 18:30
♫ Musikcafé. Fika och musik.

TORSDAG 10 FEBRUARI
Alsens församlingshem 17:15
Vardagsgudstjänst för stora 
och små. Calle Wahlström, 
Brent Johnson.

SÖNDAG 13 FEBRUARI
Alsens församlingshem 11:00
Mässa. Calle Wahlström, Brent 
Johnson. Enkelt kyrkkaffe.

Aspås sockenstuga 15:00
Mässa. Guldtonerna. Kristi-
na Eliasson, Helen Alvebro. 
Kyrkkaffe.

Föllinge kyrka 11:00
Gudstjänst. Hanna Pettersson, 
Wilhelm Dahllöf.

Krokoms kyrka 11:00
Gudstjänst. Kristina Eliasson, 
Helen Sjödin, Helen Alvebro. 
Söndagskaffe 12:00.

Offerdals församlingshem 
18:00
Mässa. Calle Wahlström, Brent 
Johnson.

SÖNDAG 20 FEBRUARI
Alsens församlingshem 18:00 
Gudstjänst. Therése Brendt, 
Josefin Hallbeck. 

Aspås sockenstuga 11:00
Gudstjänst. Cecilia Nilsson, 
Wilhelm Dahllöf. Kyrkkaffe.

Aktuell 
vardagsverksamhet 
– SE SVENSKAKYRKAN.SE/KROKOM

Elisabeths Claesson-Trång, 
organist i Krokoms pastorat 
går i pension  till 
årsskiftet. Elisa-
beth har arbetat i 
25 år och hon har 
haft sin placering 
i Rödöns församling, där har 
hon bland mycket annat lett 
både barnkörer och Rödökö-
ren. Stort tack till Elisabeth 
och vi är glada för att du 
kommer att vikariera på 50 % 
under våren. 
Sören Eriksson, kyrkvaktmäs-
tare i Alsens församling går i 

pension. Sörens 
sista arbetsdag 
är den sista fe-
bruari. Sören har 
arbetat i 6 år och 

ni har kanske mött honom 
både i Alsens kyrka och på 
kyrkogården i Alsen. Vi säger 
stort tack till Sören för det 
fina arbete du gjort! 

Ann-Lois Sjölund har gått i 
pension. Hon arbetade som 
lokalvårdare i 
Krokoms pastorat 
och har varit här 
sedan 2012 och 
mestadels i Ås 
och Rödöns församlingar. Vi 
tackar Ann-Lois för hennes 
fina arbete!

Personalnytt

Öppen kyrka med 
orgelmusik
Offerdals kyrka 
tisdagar 15:00–17:00 

Näskotts kyrka
onsdagar 16:00–18:00 

Pauser med 
Herrens bön
Trångsvikens bygdegård
Onsdagar 18:30–20:30
Start 10/11. Kursen ger dig 
djupare förståelse för bönen 
Anmälan: calle.wahlstrom@
svenskakyrkan.se eller 
070-676 92 54.

Bibelsamtal i Ås
Ås församlingsgård
Onsdag 18:00–20:00
8 december
Samtalsledare: Sven-Erik 
Mattiasson och Margit An-
dersson.

Torsdag 2 december
Näldens församlingshem 
11:00 Elvakaffe
Rönnöfors församlingshem 
12:00 Mitt på dagen-träff

Tisdag 7 december
Näldens församlingshem 
11:00 Stickcafé. 
Ås församlingsgård 11:00
Trivselträff

Torsdag 9 december
Aspås sockenstuga 11:00
Elvakaffe

Offerdals församlingshem 
12:00 Mitt på dagen-träff

Torsdag 16 december
Näldens församlingshem 
11:00 Elvakaffe
Alsens församlingshem 
11:00 Mitt på dagen-träff

Se hemsidan för träffar under 
januari och februari 2022.

Gemenskapsträffar mitt på dagen

Näskotts kyrka 11:00
Högmässa. Drop in-kören, 
Damkören After Eight. Theré-
se Brendt, Josefin Hallbeck.

Rödöns kyrka 11:00
Gudstjänst för stora och små. 
Johannes Swahn-Paulsson, 
Jenny Aronsson, Hjördis 
Lindé.

Skärvångens kapell 18:00
Mässa. Cecilia Nilsson, Wil-
helm Dahllöf.

Ås församlingsgård 18:00
Mässa. Johannes Swahn- 
Paulsson, Hjördis Lindé.

Söndagen 28/11 11:00
Adventskonsert från Hota-
gens kyrka. Operasång och 
firande av Hotagens kyrkas 
renovering med bön av kyr-
koherde Hanna Pettersson.

Julafton 24/12 11:00
Julandakt med ett axplock av 
julens musik från våra kyrkor.

Nyårsafton 31/12 tolvslaget
Gott Nytt År med klang av 
nyårsklockor från alla pasto-
ratets kyrkor.

Se svenskakyrkan.se/krokom/ 
digital-gudstjanst.
Sänds även i Radio Krokom.

Barnandakter 
med Julia & Alexander
Söndag 28/11 
Advent
Julafton 24/12 
Julen när Jesus föddes

Medverkar gör Liselotte 
Bergner och Jenny Aronsson.

Se svenskakyrkan.se/krokom/
barnandakter.

Stick-Caféet i Nälden träffas varannan vecka i Näldens för-
samlingshem. Det stickar och samlar in pengar till ”Säker för-
lossning”. Kvinnor kan gå till fots flera dagar för att få komma 
dit och föda säkert. De blir också vårdade tills både mor och 
barn är redo att klara sig. Hjälpen går genom Läkarmissionen.

Under 2022 byter vi kanal för 
vår tryckta församlingsinfor-
mation. Du kommer att hitta 
kalendarium, texter och bilder 
från pastoratet i Krokomsbla-
det som går ut till alla hushåll. 
Hjälp gärna till och sprid detta.
Utgivningsdatum våren 2022: 
15/2, 15/3, 12/4. Sedan som-
marnummer.

Digitala gudstjänster i jul

Radio-/videogudstjänst 
24.00. Radio krokom och 
pastoratets hemsida.

Kyrkbladet i
Krokomsbladet
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Det är sen höstdag och alla löven har 
fallit av träden, det börjar bli kyligt. I 
Näldens församlingshem får Kyrkbla-
det ett samtal med Thomas Svedlund. 
Hade de inte varit för pandemin hade 
jag fått en stor kram. Thomas sprider 
värme i sin omgivning och i hans när-
het känner jag mig hemma på något 
sätt.

VEM ÄR THOMAS SVEDLUND?

– Jag är ursprungligen stockholma-
re, dessutom medelpadda, så jag är 
kanske jämtens värsta mardröm, säger 
Thomas med ett leende.
 En stuga i Edsåsdalen som Thomas 
morfar byggt var en av orsakerna till 
att flyttlasset 2010 drog mot Jämtland.
 – Vi flyttade mot strömmen, min 
fru Helena var läkare och kunde välja. 
Jag jobbade på Ramirent och kunde 
också flytta hit upp inom firman, säger 
Thomas.
 En annan orsak till flytten var när-
heten till natur, tystnaden och luften.

 – Taket är så högt i Jämtland, det 
känns som om varje andetag innehåll-
er så mycket mer syre här. Ljudet 
tänkte jag inte på då men tänker på 
det nu varje gång jag åker ner till 
Stockholm. Vilka ljudföroreningar vi 
lever i där nere, säger Thomas.
 Thomas trivs också med människ-
orna här och har engagerat sig i idrott 
och kyrkan.

VÄGEN TILL GUD?

Under uppväxten kom Thomas mor-
mor och morfar betyda mycket för 
honom. Thomas och hans bror spen-
derade mycket tid där när föräldrarna 
jobbade.
 – Mormor var församlingspedagog 
i Timrå och alltiallo. Jag är uppväxt 
bland flörtkulor, kräppapper, och allt 
som ingår i en pedagogs arsenal och 
var ofta med henne i kyrkan. Jag levde 
i en miljö där Gud existerade utan att 
jag reflekterade över det. Det var en 
väldigt kärleksfull miljö, det bidrog sä-

kert till bilden i min uppväxt att vara 
sedd och älskad, säger Thomas.

PANDEMIN BLEV EN VÄNDPUNKT

Thomas har varit kyrkvärd i Näskotts 
församling och även deltagit i försam-
lingsrådet. Där började Thomas sam-
tala med prästen Therese om existen-
tiella frågar som ofta blev många och 
långa. Intresset att läsa teologi började 
växa inom Thomas.
 – Vår fina kyrkoherde Hanna hade 
frågat om jag inte skulle bli präst? Det 
kändes inte riktigt möjligt för mig, 
säger Thomas.
 Sen kom pandemin. Alla vet vad 
som hände då.
 – Jag förlorade alla mina kunder. 
Vad skulle jag göra nu? undrade 
Thomas.
 Ansökningar till universitetet skulle 
vara inne bara några veckor senare. Då 
tog Thomas modet till sig och sökte 
till kandidatprogrammet teologi, från 
Umeå universitet som gick på distans.

HAN LEDER GUDSTJÄNSTER OCH PLUGGAR GREKISKA KASUSFORMER

Pandemin blev
vändpunkten
för Thomas

Text & foto Anders Gustafsson

”Ingen av oss har 
närmare eller längre 
till Guds kärlek 
än någon annan.

Under pandemin förlorade Thomas alla sina uppdrag.
Då växte en längtan fram som inte tidigare varit möjlig. 

Nu läser Thomas till präst och pluggar grekiska kasusformer 
och får samtidigt möjlighet att leda gudstjänster i Föllingebygden.

 – Det är därför jag har sökt mig till yrket, säger Thomas Svedlund.



KYRKBLADET  DEC  JAN  FEB  2021–22 DEC  JAN  FEB  2021–22  KYRKBLADET 1514

Kyrkorådet har beslutat om höjning 
av grundskötselavgifterna. Redan 
ingångna avtal löper ut med gamla 
avgiften. Detta gäller från och med 1 
januari 2022:
Gräsgravar
• Nuvarande 390 kr/3 år oavsett 
storlek

• Ny avgift 450 kr/3 år oavsett storlek
Grusgravar
• Nuvarande 780 kr/3 år oavsett 
storlek
• Ny avgift 900 kr/3 år storlek max 12 
kvm
• Ny avgift 1500 kr/3 år storlek över 
12 kvm.

En gravrätt är inte evig. När gravrät-
ten för en grav sägs upp eller avslutas 
finns det möjlighet att återanvända 
graven. Nu provar Krokoms pastorat 
ett nytt grepp att även återanvän-
da själva gravstenen. Det finns två 
gamla gravstenar vid Ås kyrka som är 
avidentifierade, slipade, tvättade och 
säkrade. Dessa gravar går att återupp-
låta, inklusive sten.
 – Vi vill se om det här kan vara en 
väg att få några att välja en gammal 
grav med en fin sten. Faller det väl ut 

kommer vi att fortsätta på fler ställen, 
säger Joachim Reineke, kyrkogårds-
chef i Krokoms pastorat.
 Kostnad att återuppta gravrätten 
inklusive sten är ett självkostnadspris 
på 5 000 kronor, ny gravering tillkom-
mer.

 – Det som inte hade varit möjligt 
några månader tidigare hade blivit 
möjligt nu, säger Thomas.

VEM ÄR JESUS FÖR DIG?

– Gud … (lång tystnad). Det är det 
enkla svaret. Jag tror att Jesus är Gud 
genom Guds ord. Jag tror det ordet 
var avsett för människan, därför var 
han tvungen att bli människa. Jag 
tror att för att det skulle sprida sig 
var Jesus tvungen att död. Efter hans 

död, som var en katastrof för hans 
samtida. Så började ordet att sippra 
ut och börja letandet in i hjärtat hos 
människor med hjälp av den Helige 
Anden, säger Thomas.
 – Är det något som är den röda 
tråden så är det Guds kravlösa 
kärlek till oss alla. Det tycker jag är 
väldigt tydligt i evangelierna, vi är 
alla lika. Ingen av oss har närma-
re eller längre till Guds kärlek än 
någon annan. Det tycker jag är det 

vackraste som egentligen gör att den 
här gemenskapen är så inkluderan-
de. Det gör den universell, menar 
Thomas Svedlund.

TJÄNST I FÖLLINGEBYGDENS  
FÖRSAMLING

Thomas har blivit erbjuden Venia, 
som inom Svenska kyrkan ger en 
lekman rätt att leda en gudstjänst 
och att predika utan att vara vigd 
präst. Det ger möjlighet för Thomas 
att arbeta som så kallat tjänstebiträ-
de i Föllingebygdens församling.
 – Det är ju därför jag har sökt 
mig till yrket. Dels för att hamna i 
ett kyrkligt sammanhang, dels är det 
mer motiverande när man håller på 
att traggla antika grekiska kasusfor-
mer, säger Thomas.
 I Föllinge åker Thomas tillsam-
mans med kantor Ville runt på de 
tre äldreboendena i Föllingebygden: 
Storågården, Hogatsfjärden och 
Solbacka.
 – Andakterna är oerhört uppskat-
tade av de boende och personalen. 
Jag läser texter, har en betraktelse 
och framför allt sjunger vi väldigt 
mycket. Så dricker vi kaffe och pra-
tar, säger Thomas med ett leende.
 I det andra åldersspannet får Tho-
mas vara bland ungdomar tillsam-
mans med pedagog Else Marie och 
arbetet med konfirmander där 11 
av 14 har valt att bli konfirmander i 
Föllinge!
 En annan uppgift är att leda guds-
tjänster i kyrkor och kapell där han 
också träffar Lisa, Bengt och Johan 
som är våra vaktmästare i Föllinge-
bygden.

GUDSTJÄNSTEN – EN RESA

– Gudstjänsten är viktig för mig och 
har alltid varit det. Jag har ju arbetat 
som kyrkvärd och deltagit som 

Thomas Svedlund
Ålder: 49 år
Civilstånd: gift, två barn
Vad är du bra på: Kramas
Intresse: All slags musik
Vad avskyr du: Empatilöshet
Favoriträtt vid julbordet: Köttbullar.

besökare väldig många gudstjänster 
men det är skillnad och leda dem, 
säger Thomas.
 Thomas menar att gudstjänsten 
börjar redan vid förberedelserna. Att 
tillsammans med kantor och pedagog 
planera, att prata med kyrkvärdar och 
vaktmästare och att alla som tjänst-
gör blir delaktiga.
 – Gudstjänsten i sig är en resa, som 
bygger på att skapa förutsättningar 
för oss alla att på bästa sätt göra oss 
öppna för Guds ord, att kunna höra 
det, säger Thomas Svedlund.
 Thomas som också är en musikäls-
kare av stora mått uppskattar musi-
ken i gudstjänsten.
 – Guds ord är en gåva att dela till 
andra, det finns något vackert i att 
dela kärleken till Gud med andra, 
det gör vi i musiken och psalmerna, 
säger Thomas.

TILLSAMMANS I JUL

Genom vårt samtal har ordet gemen-
skap förekommit många gånger.
 – Gemenskap är något som bety-
der så mycket för oss människor. Det 
ger en känsla av trygghet. Vi formar 
våra identiteter i gemenskapen. Det 
här att få mötas igen betyder väldigt 
mycket. Körsångare vet att julen är 
den stora högtiden med alla julkon-
serter. De är oerhört uppskattade. 
När vi fyller varje kyrkbänk till bräd-
den. Det ser jag fram emot, avslutar 
Thomas.

Är det något som är den röda tråden 
är det Guds kärlek till oss alla.

Information från Kyrkogårdsförvaltningen

Återbruk – även på kyrkogården



KYRKBLADET  DEC  JAN  FEB  2021–22 DEC  JAN  FEB  2021–22  KYRKBLADET 1716

MIKAEL SJÖDIN BESÖKER VÅRA VÄNFÖRSAMLINGAR

Vi är ett i vår Herre Jesus
I Kisinga och Kilolo, Rödöns och Ås 
vänförsamlingar möts jag av sång, dans 
och glädjerop. De vet att jag represen-
terar människorna i Ås och Rödön som 
de ber för minst tre gånger i veckan. De 
vill veta allt som sker och ber mig hälsa 
till alla!
 Pastor Shukuro i Kisinga har som de 
flesta hushåll i byn föräldralösa eller 
andra behövande barn hos sig utöver 
sina egna barn och åldringar.
 Det är många damer i Krokom som 
stickar tröjor till barnen. Dessa baby-
koftor/tröjor har barnmorskan fått för 
att ge till behövande nyfödda och deras 
syskon. Byarna ligger högre än Kebne-
kajse och har kyligt klimat särskilt på 
nätterna.
 Kisinga skola har nu 700 elever i åtta 
klassrum. Flera klasser har 100 elever i 
samma klassrum och en lärare. Studie-
motivationen är det dock inga problem 
med. Rödöns skola skickade för några 
år sedan teckningar och bollar som 
ännu finns att se och använda.
 Yoram är bonde som de flesta i 
byn men också volontärarbetande 
evangelist och ansvarig för biblioteket 
som finns i gamla kyrkobyggnaden. 
Skolböcker finns nästan inte i skolan. 
Därför är biblioteket guld värt och 
mycket använt av både barn och vuxna. 
Biblioteket är bekostat av Rödöns 
församling med insamlade och skänkta 
medel. Utbildning är den viktigaste 
vägen ur fattigdomen. 

Som nybliven pensionär efter många års 
prästtjänst, varav nästan 19 år i Rödön med 
omnejd, så beslutade jag mig för att resa till 
vänförsamlingarna i Tanzania. 
 Få saker gör mig så glad som att få del av 
dessa kristna syskons vänskap, tro och glädje.

Py 3 år och Mikael 6 år, barn till 
evangelisten Edimondo.

Mirja har besökt Krokom och 
hälsar till alla. Hon är superenergisk 
fembarnsmor, bonde (kvinnorna 
sköter det mesta av hårt arbete) 
och bland annat  projektledare för 
jordbruksprojekt och skogsplante-
ring i församlingen.

Från prästgårdens kök. Anna Wihale 
lagar mat åt gästen från Rödön.

Text & foto Mikael Sjödin
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Det stora intresset för Epa-caféerna 
i Krokom där Svenska kyrkan och 
Krokoms motorklubb är arrangörer 
fångade en idé att göra något mer för 
ungdomarna, en chans att fördjupa sig i 
frågor som rör livet och tro.
 – Jag ser många ungdomar på kvällar 
och nätter som får skäll och skit för att 
de hörs och syns. De vill ju bara umgås 
och hålla på med sina motorer. Då ville 
vi som kyrka få finnas där för dem. Det 
är klart att de ska träffas, säger Jenny 
Aronsson, pedagog i Krokom.

KONTAKT MED MOTORKLUBBEN

Jenny Aronsson kontaktade Krokoms 
motorklubb där det blev napp direkt. 
Jocke Hestner, ordförande i motor-
klubb, är en eldsjäl för motorsport men 
har också en passion för ungdomar 
och deras mående. Han har själv varit 
konfirmand och har god erfarenhet av 
Svenska kyrkan.
 – Man fick lära sig det som inte 
mamma och pappa berättade. Det jag 
fick där har följt mig på vägen, säger 
Jocke.

LICENS I MOTORSPORT OCH LIVET

I samarbetet erbjuder Krokoms motor-
klubb en licensutbildning i folkrace.

 – Du får en skarp funktionärslicens 
inom svenska bilsportförbundet, den är 
livslång, säger Jocke Hestner, ordföran-
de i Krokoms motorklubb.
 Johannes, präst i Ås är också motor-
intresserad och kör hoj på sommaren.
 – Vi hoppas samarbetet inte bara ska 
ge licens i motorsport utan också en 
licens i livet, som i kyrkan heter dopet. 
Vi vandrar alla på livets väg och ibland 
spottar och fräser det i livet också och 
då kan man behöva mecka. I en motor 
kan man behöva skiftnycklar, men även 
i själen behöver man andra verktyg och 
drivkrafter, berättar Johannes Swahn 
Paulsson, präst i Ås och Rödön.
 – Där vi kan erbjuda kunskaper om 
den kristna tron och där motorklubben 
kan erbjuda kunskap om rally och mo-
torsport. Det är gemenskapen som gör 
att det hänger ihop, avslutar Johannes.

Människor i Ås och Rödöns försam-
lingar har också startat microlånskas-
sor, ett växande getprojekt med mer 
än 500 skänkta getter, förskola med två 
betalda lärare, symaskiner i små företag 
drivna av kvinnor, och stöttande av 
studier för några elever.  
 På väg till besöket köpte jag i Dar 
es Salaam ett piano/keyboard som 
Rödökören och Internationella grup-
pen i Rödön samlat in pengar till. Ett 
otroligt välkommet tillskott till guds-
tjänsterna som karaktäriseras av musik, 
sång, dans och körsång. Emiry är för-
samlingens musiker och glädjespridare.
 Glädje och omtanke är signum för 
våra trossyskon i Kilolo och Kisinga. 
Som representant för Krokom med 
omnejd blev jag överöst av hedersbety-
gelse, gåvor, böner och hälsningar att ta 
med mig hem 
 Prästen Yona Kinganga är den som 
fört Krokoms församlingar och några 
av Tanzania Lutherska församlingar 
nära varandra! Här med en nattvards-
bägare som han skänker oss som ett 
tecken på att vi är ett i vår Herre Jesus.

Emiry bär hem det piano/keyboard som 
Rödökören och Internationella gruppen 
i Rödön samlat in pengar till.

Irene 3 år fick en av de stickade barnklä-
derna som goda damer i Krokom stickat 
och skickat. Mamman grät av glädje.

Motorkonfirmander 

Ett samarbete mellan Krokoms pastorat 
och Krokoms motorklubb.
Målgrupp: Tjejer och killar 14–18 år från 
hela Krokoms kommun.
Du blir konfirmerad i Svenska kyrkan och 
får en funktionärslicens inom svenska
bilsportförbundet och möjlighet till 
tävlingslicens i folkrace.
Kontakt: Johannes Swahn Paulsson,
 070-686 68 81
johannes.paulsson@svenskakyrkan.se

KYRKAN OCH MOTORKLUBBEN SATSAR PÅ UNGDOMAR

Motorkonfirmander i pastoratet

Kyrkan och motorklubben 
gick samman för att ge mo-
torintresserade tjejer och 
killar en chans att fördjupa 
sig i frågor som rör tro och  
liv. Samtidigt får de ta en 
skarp funktionärslicens inom 
Svenska bilsportförbundet.

Text & foto Anders Gustafsson
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Ensamhet är en känsla som 
väldigt många bär på, men som 
är svår att prata högt om. Det kan 
vara funderingar som: Passar jag 
in? Är jag omtyckt? Har jag en 
självklar plats i någons liv? Är jag 
annorlunda? Kommer jag att bli 
avvisad?
 Det är inte ovanligt att vi tar 
beslut utifrån dessa rädslor. Att 
inte fråga någon vad den ska göra 
till helgen för att man är rädd att 
få ett nej blir i längden inte bra. Ju 
mindre du vågar fråga och närma
dig andra människor desto mer 
ensam blir du. Föreläsningarna 
handlar om hur jag kan börja 
bryta ensamheten?

33 % AV SVERIGES BEFOLKNING 
KÄNNER SIG ENSAMMA

Ensamhet är något vi alla har 
testat på i olika former och i olika 
perioder. Det är något som kan 
komma och gå eller något som 
kan vara över tid. Forskning 
har visat att just i Sverige är det 
ovanligt svårt att hitta sociala 
sammanhang eller nya sociala 
sammanhang. Vårt land har 
strävat efter att inte vara bero-

ende av andra för att kunna vara 
självständig. Där har ensamheten 
kommit i kölvattnet.
 En stor studie visar att 33 % av 
befolkningen känner sig ensam-
ma ofta eller alltid. Det är en 
tredjedel av befolkningen. Det är 
inte ett individuellt problem för 
dig eller mig eller någon annan 
här. Det är ett samhällsproblem.

SAMTAL OCH TANKEFÄLLOR

Det finns saker vi kan göra själv 
åt vår känsla av ensamhet. I fö-
reläsningen får du höra om olika 
verktyg. Där är till exempel sam-
talet en viktig grundpelare. Hur 
tar man något från ett kallprat till 
en djupare vänskap? En annan 
aspekt är tankefällor som vi alla 
hamnar i ibland. Det är sätt som 
våra tankar sätter krokben på oss 
själva. 

I föreläsningarna får du höra psy-
kolog Sara Ling som på ett lätt-
samt sätt lotsar dig genom svåra 
teman där du också får verktyg 
att förändra din situation.

• Krokom Hälsocentral: 0640-166 00
• Svenska kyrkan i Krokom: 0640-171 00
• MIND äldrelinjen och sjävmordslinjen: mind.se
• Jourhavande präst: kyrkansjourtjanst.se
• Jourhavande medmänniska: jourhavandemed-
manniska.se
• Anonyma Ensamma
• Hjälplinjen 1177, tillfälligt psykologiskt stöd på 
telefon: 1177.se
• Aldrig Ensam: aldrigensam.se
• BRIS, barnens rätt i samhället: bris.se
• Röda Korsets jourtelefon för unga upp till 25 år: 
redcross.se
• Makalösa Föräldrar, stödgrupp för ensamståen-
de: makalosa.org
• Fontänhuset, hjälper människor som varit i 
kontakt med psykiatrin att hitta sociala aktiviteter 
och kontakter: sverigesfontanhus.se 

Vart kan jag vända mig?

Att bryta ensamheten  
– film och föreläsningar
Tisdag 30 november 13:00–15:00 
Att hålla fast vid goda levnadsva-
nor. Föreläsning och samtal med 
socionom/kurator Anette Nordvall, 
Krokoms hälsocentral.

Torsdag 9 december 13:00–15:00
Vi tittar på en filmad föreläsning 
om ensamhet och samtalar om 
den. Samtalet leds av psykotera-
peut Christina Reslegård, Krokoms 
hälsocentral.

Tankar om livet –  
öppen samtalsgrupp
Välkommen till en öppen samtals-
grupp om livsfrågor kring hopp, 
mening i livet, förundran med 
mera.
Detta är ett tillfälle att få stanna 
upp, fundera och dela tankar 
gällande frågor som påverkar vår 
existentiella hälsa.
Start tisdag 18 januari  
13:00–14:30 i Krokoms kyrka. 
Ledare: Helen Sjödin.

Ensamhet
Filmerna finns på: 
svenskakyrkan.se/krokom/ensamhet
Föreläsare: Sara Ling, PTP-psykolog
Föreläsningen utgår från boken: Att vinna över 
ensamheten av Anna Bennich

Kontakt i Krokom
Krokoms hälsocentral, Christina Reslegård 
0640-166 00, info.pse.krokomhc@regionjh.se
Krokoms pastorat
Helen Sjödin, diakon, 0640-171 26 
helen.sjodin@svenskakyrkan.se

Moment ur föreläsningen
Del 1
Vad är ensamhet? 
Samtalstekniker – hur kan jag utveckla mitt sätt 
att samtala med andra.

Del 2 
Tankefällor
Tankefällor är sätt som våra tankar sätter krok-
ben på oss själva. För att få en rättvisare bild 
av våra tankar kan man jobba vilka bevis och 
motbevis som finns för att tanken är sann.

Del 3
Att förändra sin situation
Att leva det liv man vill leva, trots jobbiga 
tankar. En övning som ges i filmen är Bussen. 
Den handlar om vad Du vill, som här definieras 
som din sluthållplats?  Att resa hela vägen dit 
oavsett vilka bråkiga medpassagerare (tankar) 
som kliver på längs vägen. De kan göra resan 
ansträngande, men dom kan inte hindra dig 
från att nå sluthållplatsen.

Sist i föreläsningen finns avsnittet: Förhållnings-
sätt hos anhörig

• Gosa på ett husdjur
• Ta ett varmt bad
• Gör upp en eld
• Titta på vågor
• Ringa släkt/vänner
• Pyssla med växter
• Cykla
• Lösa korsord
• Läsa
• Lyssna på ljudbok
• Lyssna på radio
• Ta en promenad och 
uppmärksamma alla 
träd du passerar

• Lyssna på musik
• Se en dokumentär
• Ät frukost ute
• Småprata med 
grannen
• Möblera om hemma
• Lägga pussel
• Baka
• Sätt på musik och 
dansa
• Gör sudoku
• Gör pepparkakshus
• Plantera om växter
• Träna på skrivstil.

Förslag på aktiviteter 
att fylla sin vardag med

Att vinnaAtt vinna
över ensamhetenöver ensamheten

Senaste nytt hittar du på vår gemensamma hemsida:
www.svenskakyrkan.se/krokom

En känsla av ensamhet kan vara svår att 
prata om. Många bär på den och det är inte 
ovanligt att vi tar beslut utifrån den.
Svenska kyrkan i Krokom och Krokoms 
hälsocentral erbjuder hjälp i form av  
en föreläsning: Hur kan jag börja bryta  
ensamheten?
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Adventskonsert
LÖRDAG 27 NOVEMBER 18:00 • HOTAGENS KYRKA

Adventskonsert med operasångarna 
Katarina Böhm och Johan Rydh. Mattias 
Böhm piano. Firandet av kyrkans nyre-
novering med bön av kyrkoherde Hanna 
Pettersson.

Adventskonsert
SÖNDAG 28 NOVEMBER 18:00 • LAXSJÖ KYRKA

Adventskonsert. Operasångarna Katarina 
Böhm och Johan Rydh tillsammans med 
pianisten Mattias Böhm ger ett program 
med advents- och julsånger.

Orgelkonsert
LÖRDAG 4 DECEMBER 18:00 • OFFERDALS KYRKA

Stephanie Wendt orgel. Som en del av 
Orgel första lördagen. Brent Johnson 
sjunger advents- och julsånger. Fri entre.
Se kyrkomusikerjh.se för mer information 
om konserter i länet.

Julkonsert
SÖNDAG 5 DECEMBER 15:00 • ASPÅS KYRKA

Veteranorkestern under ledning av Ulla- 
Britt Johansson. Kristina Eliasson, Helen 
Alvebro.

Julkonsert
SÖNDAG 12 DECEMBER 18:00 • FÖLLINGE KYRKA

Cantilenakören från Östersund under 
ledning av Rasmus Lövgren. Vi bjuder på 
ett härligt program som tar lyssnaren på 
en resa med verk av bland andra Elaine 
Hagenberg och Marten Lauridssen och 
som slutar i julens traditionsenliga sånger.

Strålande jul
TISDAG 14 DECEMBER 19:00 • OFFERDALS KYRKA

En magisk julkonsert med Sound of Wo-
men, bestående av Maria Sjöstedt Björs 
piano, Lena Moen sopran, Annelie Ryd 
violin och Katarina Bergner Åhlen cello. 
Konserten blir tillsammans med Alsen- 
Offerdals kyrkokör. Fri entre.

Julkonsert
ONSDAG 15 DECEMBER 19:00 • RÖDÖNS KYRKA

Rödökören och Sound of Women: Lena 
Moén, Anneli Ryd, Katarina Bergner Åhlén 
och Maria Sjöstedt.

Birkas julkonsert
ONSDAG 15 DECEMBER 19:00 • ÅS KYRKA

Birka folkhögskolas musikstudenter.

Julkonsert
SÖNDAG 19 DECEMBER 18:00 • NÄSKOTTS KYRKA

Julkonsert med Näskottskören.

Vi sjunger in julen
SÖNDAG 19 DECEMBER 18:00 • ÅS KYRKA

Åskören, Peter Mellgren solist, Simon 
Jonsson piano, Emelie Jonsson tvärflöjt, 
P-O Olsson bas, Hjördis Lindé körledare. 
Johannes Swahn-Paulsson.

Julmusik
SÖNDAG 26 DECEMBER 14:00 • BACKENS BYSTUGA

Julmusik i Backens bystuga, Rödön. Jo-
hannes Swahn-Paulsson Hjördis Lindé.

Ett liv med musik
SÖNDAG 6 FEBRUARI 18:00 • ASPÅS KYRKA

Musikgudstjänst. Från 8 år till 80 – Ett liv 
med musik! Lennart Berggren med gäs-
ter. Kristina Eliasson, Helen Alvebro.

Musik iJuletid

Johan RydhMattias Böhm Katarina Böhm

Cantilenakören från Östersund

Pastoratets körer sjungerSound of WomenVeteranorkestern
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ODR till hushållen i 
Alsen, Aspås, Föllingebygden, Näskott, 

Offerdal, Rödön och Ås församlingar

Café Hopp är caféet där det 
primära är människorna som 
kommer och mötena som sker. 
Här ges möjlighet att själv 
vara delaktig som ideell eller 
få möjlighet att arbetsträna.

– På ett vanligt café pratar du med en 
kompis och inga andra, i det här caféet 
kanske du pratar med någon som du 
aldrig har pratat med förut, säger Bengt-
Ove Johansson som är ideell medarbe-
tare.
 På Café Hopp satsar man på gemen-
skap, det finns café-värdar som flyter 
omkring och pratar med folk. Det blir 
mer en mötesplats.

VARFÖR BLEV DET ETT CAFÉ MED HOPP?

– Det är en av kyrkans stora uppdrag att 
sprida hopp. Vi tror att man får hopp 
genom att vara tillsammans, att träffas 
är hoppfullt, vi kan förändra världen 
tillsammans. Vi har också ett hopp om 
en god Gud som är med oss och som 
hjälper oss nu och i framtiden, säger He-
len Sjödin, diakon i Krokoms pastorat.
 Man kan komma till caféet av olika 
skäl. Dels som besökare för att man 
vill och mår bra av det. Det finns också 
gäster som vill vara delaktiga och göra 

någonting, så finns det de som kommer 
hit för att arbetsträna.
 – Vi som är här hjälps åt. I måndags 
var vi elva!, säger Helen.

ALLA VILL VARA MED I ETT SAMMANHANG

Bengt-Ove Johansson är ideell och 
ställer sina intressen till förfogande. Han 
kommer att ge datahjälp till de som vill 
veta mer om till exempel sin smarthpone 
eller läsplatta.
 – Det är inte avancerat, jag har inget 
kursmaterial, det är mer att folk kan stäl-
la frågor och jag visar, säger Bengt-Ove.
 Bengt-Ove har kommit in i livets 
skede när han inte jobbar längre, han 
är sjukpensionär och har inte jobbet att 
haka tag i som tidigare. Det är mycket 
ensamhet och pandemitiden har spätt på 
den känslan rejält.
 – Alla människor vill vara med i ett 
sammanhang, det finns väldigt få av 
oss som trivs ensamma. Jag hoppas det 
kommer människor som känner som 
mig, säger Bengt-Ove.

VAD ÄR BAKGRUNDEN TILL STARTEN?

Svenska kyrkan möter många människor 
i olika grupper och ser ett behov av fler 
mötesplatser.
 – Det är en bristvara på öppna mö-
tesplatser i samhället. Då började vi att 
fundera och skulle vilja ha en mer öppen 
mötesplats där människor i olika livssi-
tuationer och åldrar kan mötas.
 – Vi behöver varandra, säger Kerstin 
som jobbar som diakoni-assistent.

VARIERANDE MENY

– Det kan variera vad som kommer på 
menyn, men först blir det soppa och 
våfflor, någon bulle och kaka. Utbudet är 
inte det primära, utan det är människor-
na och mötena där emellan, avslutar He-
len Sjödin, diakoni i Krokoms pastorat.

Café Hopp
Krokoms kyrka
Tisdagar, torsdagar 11:00–13.00
Drivs av Svenska kyrkan i Krokoms pastorat.
Café Hopp är en gemenskapsfrämjande 
plats, på kristen grund, där man blir sedd, 
respekterad som den man är och får möj-
lighet att använda sina gåvor.
Viktiga ord på caféet: Sedd, respekterad, 
gemenskap, växtplats, delaktighet, glädje, 
hopp.

Med gemenskap på menyn
Utbudet är inte det primära, 
det är människorna och 
mötena där emellan.


