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ÄNTLIGEN!

Skapelsetid – Act now
BEGE DIG UT I GUDS NATUR

MUSIK I SOMMARKVÄLL
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Pandemins grepp lättar

Sjung i kör
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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 Från Prostbölestigen.
Foto omslag Anders Gustafsson.

Ute på morgonpromenad med min hundvalp Ronja, låter jag läder-
kopplet löpa mellan fingrarna. Ibland får jag hålla emot. Ibland släpper 
jag efter lite mer, för att det ska harmoniera med avståndet mellan oss, 
när hon är nere i diket och nosar.
 Livet handlar så mycket om det där att hålla i – och släppa. Person-
ligen ligger det mer för mig att hålla i. Släppa är svårt. Det goda i livet, 
vill man gärna hålla kvar. Att behöva släppa det, gör ibland väldigt ont. 
Annat är det med det svåra, det är jobbigare att behöva omfamna, och 
ofta rena befrielsen att få släppa.
 Konsten är att finna växelverkan, tänker jag, så att livets koppel blir 
lagom spänt. Livet består av en räcka av olika ”just nu”, som pumpas 
fram av tiden, oavsett om vi är redo att ta emot dem eller inte – för att 
sedan släppa.
 Hålla i – och släppa. Just nu håller jag i min goa lilla Ronja, och är 
tacksam för varje ögonblick jag får tillsammans med henne. Framför 
ligger en hel sommar, fylld av nya ”just nu” att ta emot, innan de för-
vandlas till minnen.
 Gud, Du är den ende som finns med i varje ”just nu”, som jag upp-
lever. Hjälp mig att våga ta emot nytt, hålla i och omfamna det Du ger 
mig. Och hjälp mig att villigt öppna mina händer och släppa ifrån mig, 
när det är vad som behövs. Jag vill leva så, att jag till slut kan vara tack-
sam för alla de ”just nu” som Du har gett mig. 
 Tack Gud för att Du finns med här hos oss alla, just nu. Du är den 
ende som vi aldrig, aldrig behöver släppa, och även om vi gjorde det, så 
släpper Du aldrig oss. Det är en trygghet som vi får vila i.

Alexandra Gelland

Hålla i – och släppa

Telefon- och besökstider  28/6–20/8
Expedition tisdag–torsdag 9.00–12.00
Telefon: 0640-171 00 
Nu har vi tre knappval:
1. Begravning
2. Gravärenden
3. Övriga ärenden

Besöksadress
OBS! Tills vidare stänger vi Kyrkans hus 
för besök.

Kontakta oss gärna via telefon eller mejl 
så hjälper vi dig med ditt ärende eller 
kommer överens om en tid för besök.

Postadress 
Krokoms pastorat
Strandvägen 10 B 
835 32 Krokom

Bankgiro
747-8779

Mejl
krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se 

Hemsida
svenskakyrkan.se/krokom 

Personal
Kyrkoherde
Hanna Pettersson, 0640-171 07

Komminister Aspås 
Kristina Eliasson, 0640-171 10

Församlingsherde Föllingebygden
Cecilia Nilsson, 0645-102 12

Församlingsherde Offerdal/Alsen/Näskott
Calle Wahlström, 0640-171 30

Församlingsherde Rödön/Ås
Johannes Swahn-Paulsson, 0640-171 40

Diakoni
Helen Sjödin, 0640-171 26
Kerstin Gustafsson, 0640-171 13

Kyrkogårdschef
Joachim Reineke, 0640-171 05

Kamrer
Catrin Haglund, 0640-171 04

Alexandra Gelland 
diakon, nu kyrko-
gårdsarbetare i Ås

Svenska kyrkan i Krokom
svenskakyrkan.se/krokom

KONTAKTA OSS

mailto:krokoms.pastorat%40svenskakyrkan.se?subject=
http://svenskakyrkan.se/krokom


KYRKBLADET  JUN  JUL  AUG  2021 3

Innehåll
4 Bege dig ut i Guds natur
6 Skapelsetid
8 Våra körer och konfirmation
10 Det händer i församlingarna
13 Info från personal och fastighet
14 Kyrkogårdsinformation
16 Marita bjuder in till samtal i naturen
19 Kyrkovalet

JUN  JUL  AUG  2021

16

När det finns ett stort hjärta och nöd för 
andra människor som lever under samma 
himmel sitter det inte fast för eldsjälarna i 
pastoratet. En idé föddes och snart fanns 
ett stort lotteri till förmån för fastekam-
panjen – Under samma himmel – som 
ACT Svenska kyrkan står bakom. Anette 

Johansson och Pernilla Jontegård var 
några av kontaktpersonerna som samord-
nade arbetet med lotterilistor, insamlade 
vinster och lottdragning. Sammanlagt 
samlade lotteriet in 10 000 kronor. 
 Ett stort tack till er som deltog – till-
sammans gör vi skillnad!

Stort engagemang under Fasteinsamlingen

Ovan eller van körsångare, varmt välkom-
men att sjunga tillsammans och lära dig 
mer om din röst och sångteknik. Vi sjung-
er enkla folkvisor, vår- och sommarsånger 
och sånger från kyrkans rika sångskatt. 

brent.johnson@svenskakyrkan.se tar emot 
din anmälan. Begränsat antal platser.
Träffar onsdagar 18:30–20:00 i Offerdals 
församlingshem, Ede.
16, 23, och 30 juni samt 7, 14 och 21 juli.

Trots pandemitider har vi fått 
fira gudstjänst och andakt ute 
i pastoratet tack vare ett fint 
samarbete med Radio Krokom. 
En trogen lyssnarskara har på det 
sättet, var man än befunnit sig, 
kunnat ta del av ord och ton från 
församlingarnas egna präster och 
musiker. Många lokala ideella 
medarbetare har också varit 
aktiva i betraktelser, bibelläsning 
och bön.

Nya digitala erfarenheter 
De erfarenheter vi gjort av 
sändningar och inspelningar 
kommer vi bära med oss och även 
fortsättningsvis kunna använda 
för att våra samlingar ska bli mer 
tillgängliga i vårt stora pastorat. 
I sommar har vi uppehåll och nu 
längtar vi till vi får träffas som 
vanligt i våra kyrkor.
 Alla sändningar går att lyssna 
på i efterhand: svenskakyrkan.se/
krokom/radioandakt.

Ett år med
radioandakter

6 48

Kom och var med i Sommarkören!
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Att vara pilgrim och att pilgrimsvandra inne-
fattar mycket. Det är något för alla, oberoende 
av bakgrund i form av tro eller kultur. Pilgri-
mer finns i alla åldrar och stilar. Det bästa är 
att pilgrimsvandring inte kräver varken någon 
särskild kunskap eller någon senaste sportut-
rustning.  
 Pilgrimslivet är en typ av livsstil som präglas 
av enkelhet, bekymmerslöshet, delande, and-
lighet, frihet, tystnad och långsamhet – vilka 
också blivit pilgrimens sju nyckelord. Enkel-
heten handlar om att skala bort och skala av, 
dels materiellt, men också i form av brus och 
information för att istället öppna upp och göra 
mig mer mottaglig för den vila och tystnad där 
jag lättast erfar Guds närvaro. 
 Enkelheten är en känd andlig princip som 
många praktiserar oberoende av om man är 
troende eller inte, men som lätt glöms bort i 
det samhälle vi lever i.

ATT VARA PILGRIM OCH PILGRIMSVANDRA – FÖR STOR OCH LITEN

Bege dig ut i Guds natur 
och samla skatter för själen



KYRKBLADET  JUN  JUL  AUG  2021 5

Arrangerade vandringar i sommar
Pilgrimsvandringar för barn åk 4–6 
Onsdag 4 augusti 10:00–16:00 start: Alsens församlingshem 
Onsdag 18 augusti 10:00–16:00 start: Offerdals kyrka
Vandra med oss till Prostböle på Hällberget från Alsens 
kyrka. Längs vägen finns spännande uppgifter att lösa 
och mycket att lära sig.
Anmälan: svenskakyrkan.se/krokom/anmalan,  
senast 23 juni. 

Kvällsvandringar i sommarljuset 
Måndag 21 juni 18:00 Start: Glösa parkering
Vandring i Alsen, från Glösa till Bröllopsstenen. Pauser 
med sång och bön. Ta med fika. Cirka 7 km totalt. 
Medvandrare: Calle Wahlström.  

Blomstervandring i Offerdal, Almåsa till Gårdstjärn 
Torsdag 24 juni 18:00 Samling vid Almåsa parkering 
Jana Novak berättar om växter längs stigen. Pauser med 
sång och bön, ta med fika. Grill finns vid tjärnen. 
Medvandrare: Calle Wahlström. 

Prostbölestigen, en meditationsstig 
med tankar på vägen, är en stig med 
gamla anor som förbinder Alsen med 
Offerdal. Stigen har fått nytt liv genom 
den upprustningen av leden som gjor-
des av ideella krafter i samarbete med 
Svenska kyrkan 2018. 
 Prostbölestigen går genom kalkrik 
jord med mossor och grov granskog 
blandat med fina myrar och en tjärn 
uppe på berget. Att få njuta av natu-
rens skönhet och rikedom i kombi-
nation med att få ett ord på vägen är 
grunden för meditationsstigen. 
 Texterna runt leden har sin ut-
gångspunkt från Herrens bön, eller 
Vår fader som den heter i nya över-
sättningen. Det är bönen som Jesus 
lärde sina lärjungar och det är den 
bönen som deltagarna får med sig i 
små portioner under sin vandring.

Prostbölestigen
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Ett led i opinionsbildningen är att 
utbilda ACT-ombud till klimatambas-
sadörer. Ett femtiotal ombud går en 
utbildning under fyra kvällar. Gästföre-
läsare kommer från Sverige och länder 
som ACT Svenska kyrkan har samarbe-
te med.
 Calle Wahlström, församlingsherde 
i Alsen, Offerdal och Näskott, är en av 
dem som nappade på inbjudan att bli 
klimatambassadör. Det kan hänga ihop 
med att han gärna cyklar i tid och otid 
och vill ha solceller på Alsens kyrktak.
 – Men mer är det för att jag är 
bekymrad över vilket klimatavtryck 
jag lämnar efter mig när min stund på 
jorden är slut, säger Calle.
 Det fokus ACT siktat på handlar 
om rättvisa. Vi känner igen temat från 
tidigare kampanjer. Nu styrs det in på 
klimaträttvisa. Det är inte rättvist att 
en liten del av världen, den ekonomiskt 
starka, orsakar stora klimatförändring-
ar som den stora delen av världen, den 
ekonomiskt svaga, drabbas av. 
 I första utbildningstillfället fick del-
tagarna möta Patricia från Filippinerna. 
Hon berättade att hennes land redan nu 
drabbas hårt av klimatförändringar och 
att det vi siar om framtiden redan är 
verklighet hos henne.
 – Jag tycker att det är mycket klokt 
av ACT att göra klimaträttvisa till tema. 
Det är på kristen grund vi har ansvar 

för skapelsen och rättvisan. Klimat- 
frågan är så svår att den riskerar att 
förlama vår handlingsförmåga. Att 
lägga fokus på rättvisa är ett sätt att ta 
sig an problemet. Jag lär mig mycket på 
kursen och jag hoppas att kunna bidra 
till opinionsbildningen här hemma, 
säger Calle Wahlström.
 Alsen och Offerdals församlingar 
låter temat Skapelsetid prägla guds-
tjänster och temakvällar under 1 
september till 3 oktober. Skapelsetid 
har sin bakgrund i Kyrkornas världsråd 
som bestämde att den månaden ska 
vara Skapelsetid.
 – Bed gärna för klimaträttvisa, COP 
26, och solceller på Alsens kyrktak, 
avslutar Calle Wahlström.

SkapelsetidSvenska kyrkan siktar på att väcka  
opinion inför COP 26, Klimattoppmötet 
i Glasgow den 1–12 november i år.

”Men mer är det för att jag är bekymrad 
över vilket klimatavtryck jag lämnar 
efter mig …
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Välkommen till fyra viktiga möten då vi tänker 
lokalt och påverkat globalt. Våra namninsam-
lingar ska till klimatmötet i Glasgow november 
2021.

Act Now for Climate Justice
Det är en kampanj som leds av 
ACT Alliance, en koalition av mer 
än 140 organisationer och kyrkor 
som jobbar tillsammans i mer än 
140 länder för att skapa positiv 
och hållbar förändring för fattiga 
och marginaliserade människor. 
I Sverige representeras ACT av 
Svenska kyrkan och Diakonia.

Fyra kvällar 
i Alsen och Offerdal 
för klimaträttvisa och 
en hållbar skapelse

SÖNDAG 5 SEPTEMBER 18:00 • BLECKÅSEN 352, ALSEN

Grönsaker för livet
Möt odlare i Bleckåsen. Lotten Wallenhed och Britt- 
Marie Panther Olausson leder samtal om odling, 
förvaring och användning. Servering, sång och bön. 
Calle Wahlström.

ONSDAG 8 SEPTEMBER 19:00 • OFFERDALS FÖRSAMLINGSHEM

Café Traktor
Vad är en klimatsmart bil? Erika Bjurling, Energikon-
toret Region JH, Per Åsling (c) och Andreas Axels-
son, LRF Alsen gästar Café Traktor. Andakt: Calle 
Wahlström och medhjälpare.

TISDAG 28 SEPTEMBER 19:00 • JÄNSMÄSSHOLMENS HOTELL

Samisk inspiration till hållbar livsstil
Helen Bergkvist, Jänsmässholmen med vän, berät-
tar och svarar på frågor om hållbarhet och spår vi 
lämnar efter oss. Andakt: Calle Wahlström.

FREDAG 1 OKTOBER 19:00 • TRÅNGSVIKENS BYGDEGÅRD

Äventyrets enkelhet i vardagen
Äventyraren Lina Hallebratt visar bilder, berättar och 
ger tips på hur äventyrets sparsamhet och enkelhet 
kan användas i vardagen. Samtal, servering och 
andakt.

EXISTENTIELL HÄLSA

Tema skapelse
Hopp genom att växa
Tisdag 14 september 19.00  
Magneten Krokom 
”Växt är hopp” Sådd leder till växt 
som leder till skörd. 
Människans växande – fysiskt, men-
talt och andligt. Trädgårdsodlare 
och psykiatrikern Gunhild Ekdahl.

För kärlekens skull – drivkrafter 
och klimatförändringar
Tisdag 16 november 19.00 
Magneten Krokom 
Dag Hedin, miljöteolog och Lotta 
Magnusson, miljöhandläggare 
leder ett samtal om miljön utifrån 
ett kristet perspektiv.

Pastoratets nyhetsbrev
Välkommen att ta del av allt som 
händer i våra församlingar i det 
nya digitala nyhetsbrevet. Med 
brevet är du alltid uppdaterad och 
får senaste nytt. Brevet kommer ut 

omkring den 27:e i 
varje månad.

svenskakyrkan.se/krokom/nyhetsbrev

Scanna QR-koden för att anmäla dig  
som prenumerant.



 JUN  JUL  AUG  2021  KYRKBLADET8

Vuxenkörer
ALSEN-OFFERDALS KYRKOKÖR
Tisdagar 19:00–21:00.
Ede församlingshem/ 
Alsens församlingshem.
Körledare: Brent Johnson.
Start: Tisdag 31 augusti

MANSKÖR I ALSEN/OFFERDAL
Körledare: Brent Johnson.
Start: I höst

ASPÅSKÖREN
Torsdagar 18:30–20:00
i Aspås sockenstuga.
Körledare: Helen Alvebro.

FÖLLINGEBYGDENS KÖRER
Kontaktperson: Wilhelm Dahllöf,  
kantor i Föllingebygden.

KOM & SJUNG-KÖREN
Blandad kör för sångglada daglediga, 
där alla kan hänga med oavsett kör-
vana. Varannan tisdag jämna veckor 
13:00–15:00 i Krokoms kyrka.
Körledare: Elisabeth Claesson-Trång.

RÖDÖKÖREN
En 4-stämmig blandad kör som 
sjunger på gudstjänster och konserter. 
Tisdagar 19.00–21.00 Jämna veckor i 
Rödöns Sockenstuga och udda veckor i 
Krokoms kyrka.
Körledare: Elisabeth Claesson-Trång.

DROP IN-KÖREN
Torsdagar 11:00–13:00 udda veckor i 
Näskotts kyrka. Start: Torsdag 2 sept.
Körledare: Josefin Hallbeck. 

Körer i Krokoms pastorat

Nu öppnas det för körsång
– sång för själen och hälsa för kroppen

Josefin Hallbeck
072-454 14 65, josefin.hallbeck@svenskakyrkan.se

Helen Alvebro
073-064 42 99, helen.alvebro@svenskakyrkan.se

Hjördis Lindé
070-251 40 01, hjordis.linde@svenskakyrkan.se

Brent Johnson
072-209 40 46, brent.johnson@svenskakyrkan.se

Elisabeth Claesson-Trång
070-326 19 10, elisabeth.claesson-trang@svenskakyrkan.se

Wilhelm Dahllöf
070-331 94 15,wilhelm.dahllof@svenskakyrkan.se

Britt-Marie Öhrman Bergquist
070-582 21 49

Hanna Hallberg
070-356 66 26

Körledare

4

5 6

1 2

3

1

2

3

4

5

6

Nu äntligen får vi sjunga tillsammans! 
Pastoratets körledare laddar upp och 
många längtar till höstens körstarter.

DAMKÖREN AFTER EIGHT
Jämna veckor onsdagar 19:00–21:00 i 
Näskotts kyrka. Start onsdag 8 augusti.
Körledare: Josefin Hallbeck. 

ÅSKÖREN
Torsdagar 19:00–21:00 i Ås försam-
lingsgård.
Körledare: Hjördis Lindé.

NÄSKOTTSKÖREN
Körledare: Britt-Marie Öhrman
Bergquist och Hanna Hallberg.
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Barnkörer
För alla sångglada barn i vårt pastorat.

ASPÅS
Silvertonerna F–åk 1, Guldtonerna åk 
2–4 och Diamanterna åk 5–6.
Körledare: Helen Alvebro.

FÖLLINGE
Kontaktperson: Wilhelm Dahllöf,

KROKOM
Kör-Drama-Pyssel, åk 3–6.
Körledare: Elisabeth Claesson-Trång.

NÄLDEN
Körledare: Josefin Hallbeck

RÖDÖN
Sångfåglarna , åk 2–6.
Körledare: Elisabeth Claesson-Trång.

ÅS
Barnkör åk 2–3
Barnkör åk 4
Barnkör Sånghusvallen
Körledare: Hjördis Lindé.

Du som ska börja åttan eller är född år 
2007 är inbjuden till konfirmationsäven-
tyr. Konfirmationstiden är en unik chans 
att fördjupa sig i frågor som rör livet och 
tro. Tillsammans med kompisar, nya och 
gamla, funderar och resonerar vi om allt 
mellan himmel och jord.

HALLÅ DÄR !

ANMÄLAN
LÄS MER 
SE FILM: 
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20 juni–15 september 2021
Arrangemangen är sorterade i bokstavsordning. 
Med reservation för eventuella ändringar.

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGARNA

SÖNDAG 20 JUNI
Föllinge kyrka 11:00
Mässa. Cecilia Nilsson,Ingvar 
Bergner.

Jänsmässholmens kapell 
18:00
Mässa. Hanna Petterson, Jose-
fin Hallbeck.

Rödöns kyrka 11:00
Konfirmation. Therése Brendt, 
Jenny Aronsson,Thomas 
Linnarsson, Elisabeth Claes-
son-Trång. Följ via länk, endast 
anhöriga i kyrkan.

Ås kyrka 11:00
Gudstjänst. J Swahn-Paulsson

MÅNDAG 21 JUNI
Vandring i Alsen 18:00
Vandring i Alsen, från Glösa 
till Bröllopsstenen. Vandra 
på årets längsta dag upp till 
utsikten. Pauser med sång 
och bön. Ta med fika. Cirka 7 
km totalt. Medvandrare: Calle 
Wahlström.

TISDAG 22 JUNI
Alsens kyrka 15:00–17:00
♫ Öppen kyrka med orgelmu-
sik. Brent Johnson, orgel.

ONSDAG 23 JUNI
Näskotts kyrka 16:00–18:00
♫ Orgelmeditation. Josefin 
Hallbeck.

Offerdals församlingshem 
19:00
Café Traktor. Gott fika med 
rimliga priser.

TORSDAG 24 JUNI
Vandring i Offerdal 18:00
Blomstervandring i Offerdal, 
Almåsa till Gårdstjärn. Jana 
Novak berättar om växter 
längs stigen. Pauser med sång 
och bön, ta med fika. Grill 
finns vid tjärnen. Medvandra-
re: Calle Wahlström. Samling 
18:00 vid Almåsa parkering.

LÖRDAG 26 JUNI
Myrbyan, Valsjöbyn 12:00
Friluftsgudstjänst. Johan 
Ederfors, piano och trumpet. 
Cecilia Nilsson. Servering. Ta 
med något att sitta på.

Rödöns kyrka 23:00
Midsommarnattsgudstjänst. 
Lena Moén, sång. Hanna 
Pettersson. Elisabeth Claes-
son-Trång.

SÖNDAG 27 JUNI
Kyrkoruinen Aspås 11:00
Friluftsgudstjänst. Lisa Whass, 
Lennart Berggren. Medtag kaf-
fekorg. Vid dåligt väder inne i 
sockenstugan.

Näskotts kyrka 14:00
Friluftsgudstjänst. Calle Wahl-
ström, Brent Johnson.

Offerdals kyrka 18:00
Mässa. Johan Ederfors spelar 
extramusik på flygeln. Calle 
Wahlström, Brent Johnson.

Jo-gården, Åse 11:00
Bygudstjänst. Calle Wahlström, 
Brent Johnson. Kyrkkaffe.

Ås kyrka 11:00
Gudstjänst vid utealtaret. Gun-
nar Stenmark och Elisabeth 

Grönlund fiol och fljöjt. Johan-
nes Swahn-Paulsson, Elisabeth 
Claesson-Trång.

SÖNDAG 4 JULI
Gamla lanthandeln  
i Krokom 14:00
Gudstjänst. Musik med famil-
jen, Carina Grahn-Hellberg, 
Hanna Pettersson. Servering.

Skärvångens kapell 18:00
Gudstjänst. Hanna Pettersson.

Näskotts kyrka 11:00
Gudstjänst med konfirma-
tionsjubiléum. Therése Brendt, 
Thomas Svedlund, Brent 
Johnson.

Rönnöfors kyrka 18:00
Gudstjänst. Therése Brendt, 
Thomas Svedlund, Brent 
Johnson.

Ås kyrka 11:00
Mässa vid utealtaret. Hanna 
Pettersson, Lennart Berggren.

TISDAG 6 JULI
Alsens kyrka 15:00–17:00
♫ Öppen kyrka med orgelmu-
sik. Brent Johnson, orgel.

ONSDAG 7 JULI
Näskotts kyrka 19:00
♫ Musik i Sommarkväll. Sofie 
Norling.

SÖNDAG 11 JULI
Alsens kyrka 18:00
Gudstjänst. Anna Brandt 
sjunger några sånger. Therése 
Brendt, Brent Johnson.

Häggsjövik 11:00
Friluftsgudstjänst. Gudstjänst i 
form av pilgrimsvandring. 3,8 
km. Samling vid bygdegården. 
Avslutning och fika vid Kal-
lebackens vindskydd cirka kl 
13. Tag med kaffekorg. Cecilia 
Nilsson, Marita Arnsäter.

Näskotts kyrka 11:00
Gudstjänst. Therése Brendt, 
Brent Johnson.

Ås kyrka 14:00
Gudstjänst vid utealtaret. 
Sven-Erik Mattiasson, Lennart 
Berggren.

TISDAG 13 JULI
Alsens kyrka 15:00–17:00
♫ Öppen kyrka med orgelmu-
sik. Brent Johnson, orgel.

ONSDAG 14 JULI
Näskotts kyrka 19:00
♫ Musik i Sommarkväll. Bottle-
NeckJohn.

SÖNDAG 18 JULI
Holgers, Aspås 14:00
Friluftsgudstjänst. Hembygds-
gården Holgers. I samarbete 
med Aspås heimbygdsför-
ening. Cecilia Nilsson, Marie 
Ottosson. Servering.

Föllinge kyrka 11:00
Gudstjänst. Cecilia Nilsson, 
Marie Ottosson.

Backens bystuga Rödön 
14:00
Gudstjänst. Utomhus vid fint 
väder. Hanna Pettersson, Len-
nart Berggren.

Ås kyrka 11:00
Mässa vid utealtaret. Hanna 
Pettersson, Lennart Berggren.

ONSDAG 21 JULI
Näskotts kyrka 19:00
♫ Musik i Sommarkväll. Mari-
asånger med Mia Gyllenör och 
Josefin Hallbeck.

SÖNDAG 25 JULI
Aspåsnäset 11:00
Friluftsgudstjänst hemma hos 
konstnär Ingrid Roth, Aspåsnä-
set 168. Ta med egen stol, 
servering. Åk väg 745 Näsevä-
gen. Kristina Eliasson, Helen 
Alvebro. Sångmedverkan.

Sågbacken, Laxviken 12:00
Friluftsgudstjänst. Mats 
och Karin Andersson, sång, 

♫ Musikgudstjänst, konsert, musikcafé

 Friluftsgudstjänst, gudstjänst vid utealtare
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tvärflöjt, gitarr och fiol. Cecilia 
Nilsson. Kaffe och kolbullar.

Mus-Olles museum,  
Ytterån 11:00
Friluftsgudstjänst, ekumenisk. 
Therése Brendt, Sven-Erik Mat-
tiasson, Brent Johnson.

Offerdals kyrka 18:00
Gudstjänst. Therése Brendt, 
Brent Johnson.

LÖRDAG 31 JULI
Rönnöfors kyrka 18:00
Mässa. Sommarpsalmer och 
sånger från Taizé. Calle Wahl-
ström, Josefin Hallbeck.

SÖNDAG 1 AUGUSTI
Alsens kyrka 18:00
Högmässa. Calle Wahlström, 
Josefin Hallbeck.

Aspås kyrka 18:00
♫ Musik i sommarkväll. Sång 
och flöjt, Mia Abrahamsson, 
piano och orgel, Helen Alve-
bro. Andakt, Kristina Eliasson.

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

Holmgården,  
Storholmsjö 11:00
Friluftsgudstjänst. Hos Jon 
Erik Hedman Storholmsjö 124 
Sång och flöjt, Mia Abrahams-
son. Kristina Eliasson, Helen 
Alvebro. Ta med kaffekorg och 
något att sitta på.

Offerdals kyrka 11:00
Högmässa. Calle Wahlström, 
Josefin Hallbeck.

Näskotts kyrka 14:00
Friluftsgudstjänst. Calle Wahl-
ström, Josefin Hallbeck.

Kännåsen, Ås 14:00
Friluftsgudstjänst. Hos Back-
lunds, Kännåsen 710. Sång av 
Vilma Hjelte och Klara Roos. 
Johannes Swahn-Paulsson, 
Hjördis Lindé. Servering.

SÖNDAG 8 AUGUSTI
Backgårdens storstuga,  
Alsen 11:00
Gudstjänst. Backgården ligger 
1 km väster om kyrkan. Ta 
med eget kyrkkaffe. Välkom-
na! Calle Wahlström, Josefin 
Hallbeck.

Tunbacken, Föllinge 11:00
Friluftsgudstjänst. Johannes 
Swahn-Paulsson, Hjördis 
Lindé. Servering.

Handlarn i Dvärsätt 15:00
Gudstjänst. Rödövägen 6. 
Johannes Swahn-Paulsson, 
Hjördis Lindé.

Näskotts kyrka 18:00
Gudstjänst. Calle Wahlström, 
Josefin Hallbeck.

LÖRDAG 14 AUGUSTI
Offerdals kyrka 16:00
Konfirmation. Calle Wahlström, 
Liselotte Bergner Stevanovic, 
Mona Puttick, Josefin Hallbeck.

SÖNDAG 15 AUGUSTI
Aspås kyrka,  
minneslund 11:00
Friluftsgudstjänst. Kristina 
Eliasson, Helen Alvebro. Tag 
med kaffekorg.

Offerdals kyrka 11:00
♫ Musikgudstjänst till Lapp-
Nils 150-årsminne. Musik av  
bl a Katarina och Ingvar Åhlen, 
Kjell-Erik Eriksson och Offer-
dals spelmanslag. Spelmans-
kollekt. Gudstjänsten filmas 
och sänds på Facebook, Jämt-
land Härjedalen spelmans-
förbund. Firandet fortsätter 
på Hembygdsgården. Arr: J-H 
spelmansförbund, Offerdals 
församling. Studieförbundet 
Bilda. Calle Wahlström.

Café Blåbacka,  
Störåsen 15:00
Friluftsgudstjänst. Mats och 
Karin Andersson, sång, tvär-
flöjt, gitarr och fiol. Kristina 

Eliasson, Helen Alvebro. Ser-
vering av kolbullar och kaffe 
efter gudstjänsten. Ta med 
något att sitta på.

Krokoms kyrka 18:00
Gudstjänst. J Swahn-Paulsson, 
Hjördis Lindé.

Sems småskola Ås 11:00
Gudstjänst. Johannes 
Swahn-Paulsson, Hjördis 
Lindé. Ta med kaffemugg.

SÖNDAG 22 AUGUSTI
Stora Stensjön,  
Offerdalsfjällen 12:00
Friluftsgudstjänst. Kör från 
Rötviken mot Stora Stensjön. 
Utomhus. Ta med fika och 
något att sitta på. Calle Wahl-
ström, Helen Alvebro.

Näskotts kyrka 18:00
Gudstjänst. Calle Wahlström, 
Lennart Berggren.

Rödöns kyrka 19:00
♫ Musik i sommarkväll. Bengt- 
Erik Norlén, fiol och David 
Wahlén, dragspel.

Ås kyrka 11:00
Konfirmationsmässa. Johan-
nes Swahn-Paulsson, Thomas 
Linnarsson, Hjördis Lindé.

ONSDAG 25 AUGUSTI
Ås kyrka 18:30
♫ Konsert. Sommarlovskö-
ren under ledning av Hjördis 
Lindé, Helen Alvebro och 
Elisabeth Claesson-Trång.

TORSDAG 26 AUGUSTI
Ås kyrka 19:00
♫ Musik i Sommarkväll. Maria 
Sidorova från S:t Petersburg 
framför ar en Harpkonsert.
Musik av Bach, Smetana, Grieg, 
svensk och jämtländsk musik.

SÖNDAG 29 AUGUSTI
Minneslunden  
Näskotts kyrka 14:00
Friluftsgudstjänst. T Brendt, 
Josefin Hallbeck. Medtag 
kaffekorg. Kyrkogårdsvandring 
med Sune Lööf efter kaffet.

Sommarens friluftsgudstjänster:
JUNI 26, 27
JULI 4, 11, 18, 25
AUGUSTI 1, 8, 15, 22, 29
SEPTEMBER 5

          Se         i kalendern för 
             mer information.
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Hotagens kyrka 11:00
Gudstjänst. Wilhelm Dahllöf.

ONSDAG 1 SEPTEMBER
Offerdals församlingshem 
19:00
Café Traktor. Varma mackor 
och varma leenden. Calle 
Wahlström och medhjälpare.

SÖNDAG 5 SEPTEMBER
Valne, Alsen 09:00
Älgotta i Rödebuan. Svenska 
kyrkan i Alsen och Offerdal 
samt Örjan Rhodin med 
jaktlag välkomnar jägare och 
alla andra till samling inför 
jakten. Det är en friluftsguds-
tjänst med sång, bön och 
trumpet med Johan Ederfors. 
Efteråt blir det kolbullar och 

kaffe. Rödebuan ligger längs 
vägen mellan Änge och Valne. 
Vid s-kurvan nåra kilometer 
norr om Valne står en flagga, 
där kör man in mot Rödebu-
an. Calle Wahlström, Brent 
Johnson.

Bleckåsen, Alsen 18:00
Grönsaker för livet. Lotten Wal-
lenhed och Britt-Marie Panther 
Olausson leder samtal om 
odling, förvaring och använd-
ning. Servering, sång och bön. 
Calle Wahlström.

Sågbodarna Aspås 14:00
Friluftsgudstjänst. Kristina 
Eliasson, Helen Alvebro. Tag 
med kaffekorg.

Krokoms kyrka 11:00
Gudstjänst. Calle Wahlström, 
Brent Johnson.

12:00 Söndagskaffe. Helen 
Sjödin.

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

Ås kyrka 18:00
Gudstjänst. Therése Brent, 
Josefin Hallbeck.

ONSDAG 8 SEPTEMBER
Offerdals församlingshem 
19:00
Café Traktor. Vad är en klimats-
mart bil. Erika Bjurling, Energi-
kontoret Region JH, Per Åsling 
(c) och Andreas Axelsson, LRF 
Alsen gästar Café Traktor. Alla 
som vill lära sig mer är välkom-
na. Andakt. Calle Wahlström 
och medhjälpare.

SÖNDAG 12 SEPTEMBER
Rönnöfors kyrka 11:00
Mässa. Calle Wahlström, Brent 
Johnson

Näskotts kyrka 18:00
Musikgudstjänst med Näskot- 
tskören. Calle Wahlström, 
Brent Johnson.

Krokoms kyrka 18:00
Gudstjänst. Johannes 
Swahn-Paulsson, Hjördis 
Lindé.

Ås kyrka 11:00
Gudstjänst. Johannes 
Swahn-Paulsson, Hjördis 
Lindé.

TISDAG 14 SEPTEMBER
Magneten Krokom 19:00
”Växt är hopp” Sådd leder till 

Musik i sommarkväll

SÖNDAG 1 AUGUSTI 18:00 • ASPÅS KYRKA

Sång och flöjt, Mia Abrahamsson. Piano, 
orgel, Helen Alvebro. Andakt, Kristina 
Eliasson.

ONSDAG 7 JULI 19:00 • NÄSKOTTS KYRKA

Sofie Norling.

ONSDAG 14 JULI 19:00 • ÅS KYRKA

BottleNeck John.

SÖNDAG 22 AUGUSTI 19:00 • RÖDÖNS KYRKA

Bengt-Erik Norlén, fiol och David Wahlén, 
dragspel.

TORSDAG 26 AUGUSTI 19:00 • ÅS KYRKA

Maria Sidorova från S:t Petersburg framför 
en harpkonsert. Musik av Bach, Smetana, 
Grieg samt svensk och jämtländsk musik.

ONSDAG 21 JULI 19:00 • NÄSKOTTS KYRKA

Mariasånger med Mia Gyllenör och  
Josefin Hallbeck.

SÖNDAG 15 AUGUSTI 11:00 • OFFERDALS KYRKA

Musikgudstjänst till Lapp-Nils 150-års-
minne, Musik av bland andra Katarina 
och Ingvar Åhlen, Kjell-Erik Eriksson och 
Offerdals spelmanslag. Spelmanskollekt. 
Gudstjänsten filmas och sänds på Face-
book, Jämtland Härjedalen spelmansför-
bund. Firandet fortsätter på Hembygds-
gården. Calle Wahlström.
Arr: J-H spelmansförbund, Offerdals för-
samling. Studieförbundet Bilda.
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Aktuell 
vardagsverksamhet 
– SE SVENSKAKYRKAN.SE/KROKOM

SWISH-NUMMER

Alsen 123 635 4450 
Aspås 123 068 0413
Föllingebygden 123 312 0540
Näskott 123 364 5363
Offerdal 123 349 9142
Rödön 123 676 0474
Ås 123 348 2700

växt som leder till skörd. 
Människans växande – fysiskt, 
mentalt och andligt. Träd-
gårdsodlare och psykiatrikern 
Gunhild Ekdahl.

ONSDAG 15 SEPTEMBER
Offerdals församlingshem 
19:00
Café Traktor. Varma mackor 
och varma leenden. Calle 
Wahlström och medhjälpare.

SÖNDAG 19 SEPTEMBER
Alsens kyrka 18:00
Mässa. Therése Brent, Josefin 
Hallbeck.

Aspås kyrka 11:00
Gudstjänst. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro, Maja Björk 
Edlund, Utdelning av biblar 
till 6-åringar. Medverkan av 
Silvertoner.

Näskotts kyrka 11:00
Familjegudstjänst. Therése 
Brendt, Josefin Hallbeck, Lise-
lotte Bergner Stevanovic.

Rödöns kyrka 11:00 
Gudstjänst. Rödökören. Johan-
nes Swahn-Paulsson, Elisabeth 
Claesson-Trång.
12:00 Söndagskaffe i kyrkan.

Ås kyrka 18:00
♫ Musikgudstjänst. Åskören 
under ledning av Hjördis 
Lindé. Solist Marit Eriksson.

Träffpunkt Klockstapeln 
Tisdagar kl 11:00

Promenadgrupp
Torsdagar kl 11:00, start 1 juli.
Har du frågor ring Helen 
Sjödin tel. 0640-171 26.

Elvakaffe i Rödöns för-
samling blir Söndagskaffe
Söndagar kl 12:00, ojämn 
vecka med start 5 septem-
ber i Krokoms kyrka, med 
undantag 19 september 
(valdagen) och 1:a advent 
då vi är i Rödöns kyrka. 

Välkommen att också delta 
i gudstjänsten kl 11:00. Kon-
taktperson: Helen Sjödin tel. 
0640-171 26.

”Bullkyrka” i Krokom 
Onsdagar kl 14:30–16:00
Även i sommar. Välkommen 
för en stunds gemenskap 
utanför Ica i Krokom. 
Ideella och personal från 
kyrkan finns på plats för en 
pratstund och bjuder på ett 
vänligt leende.

Ett stort tack till …

Kyrkvaktmästare Monica 
Söderlund som varit tjänstle-
dig för studier i ett år och nu 
går vidare till annan tjänst. 
Monica har haft sin arbets-
plats i Näskotts 
församling. Vi 
önskar dig all 
lycka i din nya 
tjänst.

Yvonne Olausson 
går i pension nu 
till sommaren. 
Yvonne har ock-
så arbetat i flera 
församlingar bland annat 
i Aspås och nu senast i Ås 
församling.

Cecilia Nilsson, 
församlingsher-
de i Föllinge-
bygdens och 
Aspås försam-

lingar avslutar sin tjänst i 
sommar. Cecilia har arbetat i 
olika församlingar i pasto-
ratet men nu senast har hon 
haft sin arbetsplats i Föllinge.

Nina Hallin som jobbat med 
barn i Offerdals, Alsens och 
Näskotts församlingar slutar 
till sommaren, (men kom-
mer tillbaka på ett vikariat i 
höst, det är vi glada för)

Gabrielle Jacobs-
son, komminister 
i Rödöns försam-
ling slutar sin 
tjänst.

Vi kommer att sakna er. Vi 
önskar er Guds välsignelse!

Elisabeth Claesson-Trång 
kommer jobba halvtid under 
höstterminen.

Personalnytt

Öppen kyrka med 
orgelmusik
Alsens kyrka, Tisdagar 15:00–
17:00. (8, 15, 22 juni samt 6 
och 13 juli).
Brent Johnson, orgel.

Välkommen till gemenskap  
utanför Krokoms kyrka i sommar!

RÖDÖNS FÖRSAMLING

Föreläsning: Ensamhet
Välkommen att lyssna till Sara Ling, PTP-psykolog från Krokoms 
hälsocentral. Föreläsningen ger många verktyg och förståelse 
vad ensamhet är och hur vi kan bryta den. Föreläsningen vän-
der sig till oss som ibland eller ofta känt oss ensamma.
Ensamma kan vi känna oss oavsett om vi har människor runt 
omkring eller inte.

Innehåll: 
• Information om ensamhet
• Samtalstekniker
• Hur man kan bemöta sina  
jobbiga tankar
• Stegvisa strategier för att  
förändra sin situation
• Vad man kan tänka på som anhörig.

Föredraget hittar du på:
www.svenskakyrkan.se/krokom/forelasning-ensamhet

Ås församling
Välkommen till gemenskap 
utanför Ås församlingsgård i 
sommar.
Varannan tisdag kl 11:00 med 
början 22 juni, anmälan.
Kontakt: Margit Andersson  
070-573 31 78.
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Säkra gravstenar i Krokom

 Enligt begravningslagen är försam-
lingarna skyldiga att provtrycka grav-
stenarna vart femte år. Orsaken är att 
förhindra olyckor av fallande stenar.
 – Dels för säkerheten för besökarna 
men också för vår säkerhet för de som 
jobbar på kyrkogårdarna. Det är både 
av arbetsmiljöskäl och säkerhetsskäl, 
säger Joachim Reineke, kyrkogårdschef 
i Krokoms pastorat.
 Joakim håller som bäst på att beta av 
provtryckning på Näskotts kyrkogård 
och han har en plan.
 – Vi har 11 000 gravar i pastoratet 
och det klarar vi inte av att trycka på en 

sommar. Nu har vi lagt upp en turord-
ning så vi ska ta en femtedel av stenar-
na varje år, 2 000–2 200 stenar varje år.
 Varje sten utsätts för 35 kilos tryck 
från båda hållen. Klarar de inte det säk-
rar vi dem temporärt med stolpe och 
ett svetsat platsband runt stenen för att 
slippa lägga ner stenen.
 – De som inte klarar testet får ett 
brev som uppmanar till åtgärd av 
stenen inom ett år. Har man inte gjort 
det, får de ett föreläggande att göra det, 
och får ytterligare ett år på sig. Händer 
inte det, tar vi tillbaks gravrätten. Då 
hamnar ansvaret på oss och i många 
fall tar vi bort gravstenarna om de inte 
är kulturhistoriskt intressanta.

För att ta vårt ansvar för miljöfarligt 
avfall har Krokoms pastorat skapat 
tre miljöstationer där allt som klassas 
som farligt avfall ska samlas. När 
behållarna är fulla hämtas avfallet 
av Lundstams Återvinning AB efter 
rapport till Naturvårdsverket. Våra 
lokala miljöstationer finns i Aspås, 
Ede och Föllinge.
• Till Aspås körs farligt avfall från Ås, 
Krokom, Rödön och Näskott.
• Till Föllinge körs farligt avfall från 
Laxsjö, Skärvången och Hotagen
• Till Ede körs farligt avfall från Al-
sen och Rönnöfors.
För miljöns skull och för oss själva.

Lokala miljöstationer
– för miljöns skull

I Krokoms pastorat har man en 
gigantisk uppgift framför sig: 
provtrycka 11 000 gravstenar!

Behöver du hjälp  
att säkra gravstenen? 

Krokoms pastorat erbjuder via en extern 
entreprenör alla gravrättsinnehavare 
hjälp med att resa och säkra nedlagda 
stenar.
Priset på stensäkringen är 1 850–2 500 kr.

För beställning eller prisuppgift:
Kontakta kyrkogårdschef Joachim 
Reineke, 0640-171 05, joachim.reineke@
svenskakyrkan.se

Du har möjlighet att lämna tillbaka din 
gravrätt eller ta bort gravstenen om du 
inte vill säkra den.
Kontakta i så fall expeditionen på  
Kyrkans hus i Krokom, 0640-171 00.
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En ny ljusbärare för gravljus och värmeljus finns nu på Ås 
kyrkogård med plats för 40 ljus samtidigt. Ljusbäraren är 
placerad mellan minneslunden och askgravplatsen.
Det är fastighetsförvaltare Jonas Thelander och vaktmästare  
Janne Kahlén som tagit initiativ och monterat ljusbäraren.

Vid tallarna på Rönnöfors kyrkogård har 
Rönnöforsborna nu fått sin önskade ask-
gravlund. När man grunnade på hur den 
nya askgravlunden skulle utformas växte 
en tanke fram att använda den gamla fina 
pargrinden som tidigare varit vägen in till 
Rönnöfors kyrka. Nu är vägarna till kyrkan 
omgjorda att man kommer från ett annat 
håll. Grinden har varit bortglömd, men i 
den här placeringen fick den nytt liv. Nu är 
den är upprustad och pulverlackad. Sym-
bolen för grinden är Jesu ord om att ”Jag är 
grinden”.
 – Vägen in till livet med Gud, både här i 
livet och livet efter detta. Det är fina symbo-
ler, berättar Calle Wahlström församlings-
herde Alsen och Offerdal.
 Konstsmeden som tillverkat grinden hette 
Otto Nordling (1875–1954) och kom från 
Trångsviken. Grindstolparna i Offerdalsskif-
fer är nytillverkade av Mikael Ekholm som 
bor i Rönnöfors gamla prästgård.

Ny askgravlund i Rönnöfors

Släggan, tången och städet. Symbolerna påminner om Rönnöfors gamla järn-
brukstid. Bokstäverna I H S, symbol för Jesus Kristus. Jesus människornas frälsare. 
På grindstolparna kommer vi limma fast namn på de avlidna som är gravsatta här. 
Namn, födelse- och dödsdatum, vilken by man kommer från. Skyltarna sitter uppe i 
minst 25 år.

Hotagens kyrka byggdes 1851–61 av murarmästaren Ivar 
Pålsson och byggmästaren Olof Ersson efter ritningar av 
Ludvig Hawerman. Den ersatte då en äldre kyrkobyggnad 
i trä från 1795 som kallades Grufvelns Kapell och låg på 
näset mellan Grufveln och Hotagen. Den nya kyrkan ligger 
på Kyrknäset invid Hotagensjön.
 Vi renoverar under sommaren 2021 exteriört fasader 
och tak. Arbetet leds av Winther Bygg AB.

Renovering av Hotagens kyrka

Ny ljusbärare på Ås kyrkogård

ÖPPEN SAMLING
Lokalförsörjningsplan för Krokoms pastorat
Torsdag 2 september kl 18:30. Live eller digitalt.  
Meddelas senare.



 JUN  JUL  AUG  2021  KYRKBLADET16

Jag följer Fiskevägen från Krokom norrut, 
förbi Tulleråsen, Landön, Skärvången och 
Häggsjövik. Temperaturen är blygsam och 
våren liksom smyger fram. Vissa av sjöarna 
jag passerar är fortfarande isbelagda. Med 
jämna mellanrum får jag bromsa för tjäder-
honor som patrullerar i sakta mak rätt över 
vägbanan utan den minsta brådska att flytta 
på sig. Levande farthinder, bara att bromsa 
och respektera. Så svänger vägen och en 
lucka öppnar sig, där breder Hotagssjön 
ut sig. Sjön ligger stilla och längst bort på 
udden ligger hon likt ett smycke, Hotagens 
kyrka. När jag kommer närmre ser jag att 
kyrkan är inslagen som i ett skimrande 
transparent födelsedagspaket med bygg-
nadsställningar runtomkring. Kyrkan håller 
på att få en ansiktslyftning, en renovering 
som kommer pågå hela sommaren.
 Denna söndag ska det firas gudstjänst. 
Men inte en enda gudstjänstfirare finns på 
plats, de är nämligen via digitala radiovå-
gor som ska nå lyssnare från hela Krokoms 
pastorat med sång, psalm, bön och för-
kunnelse. Marita Arnsäter är en av de som 
medverkar vid dagens radiogudstjänst. Hon 
har längtat.
 – Det känns så fint att få mötas på riktigt. 
Jag har saknat gudstjänsterna. Vi är få 
men jag har saknat dem. Jag har saknat att 

sjunga. Vi har haft en kvartett med Ville 
(kantorn) och det har betytt jättemycket för 
mig, säger Marita.

FÖRÄLSKAD I HEMBYGDEN 

När Marita var nygift med Egon och vän-
tade sitt första barn kom de till Hotagen. 
Varför? Marita är uppvuxen i Hammerdal 
men pappa Rune och mamma Emma skulle 
ta ett ”sabbatsår” och flyttade 1977 till Ru-
nes hemgård i Häggsjövik för att livet skulle 

Text & foto Anders Gustafsson

Kyrkbladet besöker Marita Arnsäter i Häggsjövik i Hotagen. Hon är 
naturälskare och vill verka i sin hembygd. Hon drömmer om att skapa 
levande mötesplatser som får oss att växa. Första fredagen i månaden 
besöker hon en av byarna för att där inbjuda till en promenad.
 – Det är längtan jag har att mötas på ett enkelt sätt, att samtala, dela 
erfarenheter och tankar kring livet och tron, säger Marita.

Marita bjuder in 
till samtal i naturen

Psaltaren återvänder jag till. 
Den rymmer hela livet! Allt 
får plats, alla känslor, vi är så 
mycket känslor, där får allt 
plats, säger Marita Arnsäter

HON LÄNGTAR EFTER ATT SJUNGA TILLSAMMANS MED ANDRA
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bli lugnare. Han verkade i kyrkan, kyrkoråd 
och kommunen för att på alla sätt bidra 
med något positivt i Hotagsbygden. Så även 
mor Emma som bland annat startade en 
barnkör. Här blev de kvar i 36 år!
 – Det blev viktigt för honom att vara kvar 
och verka i sin hembygd, säger Marita.
 Och det var närheten till mor och far som 
gjorde att Marita och hennes familj valde 
Häggsjövik 1983. Det lokala engagemanget 
fick hon med sig på köpet.

SAPMI I HOTAGEN

Marita har genom barn och barnbarn kom-
mit närmare den samiska kulturen. Samer-
na är ju en del av församlingen och kyrkan 
som alla andra. Varken mer eller mindre 
kyrkliga, vi ser ju sekulariseringen överallt. 
Men tradition, att kyrkan är viktig är kanske 
starkare.
 – Kyrkan har en uppgift att synliggöra 
den samiska kulturen. Det pågår översätt-
ning av handböcker och psalmer på det 
nationella planet men vi har en del saker att 
ta tag i här i vår kyrka. När man kommer in 
i Hotagens kyrka finns det ingenting som 
säger att vi lever i ett samiskt landskap. Vi 
har tankar på gång att utforma en ljusbärare 
till att börja med. Något som självklart sker 
i samråd med samerna, säger Marita.

SOCKENRÅD OCH FÖRSAMLINGSRÅD

Maritas vilja att påverka har lett till ett en-
gagemang i sockenrådet, som är den minsta 
enheten i Föllingebygdens församling. 
Tidigare var Hotagen, Laxsjö och Föllinge 
enskilda församlingar. Eftersom resurserna 
sakta krymper gäller det att samverka i pas-
toratet. Trots det är det en saknad när saker 
försvinner eller krymper.
 – Att ha en egen präst, som känner till 
den här bygden, det har försvunnit. Det är 
en saknad, säger Marita.
 Känslan av att saker plockas bort gör 
också att yngre krafter vaknar till liv, allt får 
inte försvinna.
 – Det för oss samman! Vi har ett socken-

råd som fungerar. Det är till för att kunna 
fånga upp och föra vår talan, för att sen 
kunna föras vidare till församlingsrådet. 
Där engagerar jag mig och backar upp, 
säger Marita.

DRÖMMAR OM KYRKAN OCH FRAMTIDEN

– Jag skulle önska att kyrkan inte ”bara” är 
den härliga konsertlokalen med den vackra 
kyrkan på udden där vi firar våra högtider 
och sorgetider, utan att det skulle bli natur-

Hotagens kyrka får en ansiktslyftning, 
en renovering som kommer pågå hela 
sommaren.
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”Det är längtan jag har att mötas på ett 
enkelt sätt, att samtala, dela erfarenheter 
och tankar kring livet och tron.

ligt att mötas på andra sätt, säger Marita.
 Marita har tidigare jobbat som gränsdia-
kon, vilket innebar att hon fick leda sam-
talsgrupper över gränsen. Öppna grupper 
med levande samtal som blev fina mötes-
platser.
 –Det var en väg in i kyrkan, menar Ma-
rita.

EN PROMENADSTIG MED KÅTA

Vid församlingshemmet i Hotagen finns 
en spelplats som har funnits i hembygds-
föreningens regi under många år. Här har 
många bygdespel signerat Berta Magnusson 
uppförts. I samarbete med hembygdsför-
eningen kommer vi i sommar att röja kring 
församlingshemmet med hjälp av medel vi 
fått. Det finns en idé att skapa en prome-
nadslinga med fakta om kyrkan, historiska 
gravar med mera.
 – Det blir så märkbart att man behöver 
samverka för att få något gjort. Det blir bra!, 
säger Marita.
 Där finns också en vision om att bygga en 
större kåta, som samlingsplats, för att syn-
liggöra den samiska kulturen, symboliskt. 
Här kan man också samlas kring elden och 
fira gudstjänster och skapa rum för samtal 
och goda möten.

KLOCKAN 10, FÖRSTA FREDAGEN I MÅNADEN

Marita är naturälskare, beroende av natu-
ren.
 – Vi mår gott av att komma ut. Jag mår 
gott av det, det gör gott i själen också. Som 
med många andra upplever jag att det är 
många krav omkring oss. Är det någonstans 
det är kravlöst så är det i naturen, säger 
Marita. Att bara få vara. Att vara ute betyder 
också mycket för kreativiteten.
 – För att uppleva kreativitet måste jag 
vara ute, det är först där som tankarna kom-
mer igång. Det är då inspirationen kommer, 
säger Marita.
 Marita har på ett kreativt och kanske 
något okonventionellt sätt tagit ett initiativ 
att få med sig andra ut i naturen.

 – Klockan 10, första fredagen i månaden 
möter jag upp i byarna. Den första vand-
ringen var i Gunnarvattnet och i Valsjöbyn 
i juni. I juli här i Hotagen, september i 
Rötviken osv för att landa här i Häggsjövik i 
december, berättar Marita.
 Marita har ingen aning om vem som 
hänger på men första gången var det två 
kvinnor med.
– Vi promenerade en timme sen satte vi oss 
ner och fikade (med avstånd) och sen delar 
vi ord på vägen, en liten berättelse och så 
funderar vi kring den, säger Marita.
 Och kommer det ingen till tio så går 
Marita själv, det är ingen anmälan.
 – Det är längtan jag har att mötas på ett 
enkelt sätt, att samtala, dela erfarenheter 
och tankar kring livet och tron. Och efter-
som jag älskar att vara ute så blev det så. 
Det känns som en rolig grej att ta by för by. 
Det är ingen avancerad vandring, beroende 
vilka som kommer, de kanske har rullator, 
vi kanske bara går på landsvägen, säger 
Marita inbjudande.

Sommarsamlingar
– i Hotagen 

Lördag 26 juni 12:00
Friluftsgudstjänst. Myrbyan, 
Valsjöbyn. Johan Ederfors, 
piano och trumpet. Cecilia 
Nilsson.

Söndag 11 juli 11:00
Gudstjänst i Häggsjövik, med 
en naturnära vandring.

Där finns också en vision om att bygga 
en större kåta, som samlingsplats, för 
att synliggöra den samiska kulturen
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Vad handlar valet om?
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 5,8 
miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär ett 
engagemang för alla människors värde och värdighet 
och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.
 Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, för-
djupning och sammanhang för dig själv och andra, till 
exempel genom dop, bröllop, andra gudstjänster, öppen 
förskola, barn- och ungdomsverksamhet, körer och kon-
serter. Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma 
kulturarv, i form av byggnader och traditioner och du är 
med och stödjer kyrkans sociala arbete för människor i 
utsatthet, ensamhet och sorg.

Krokoms pastorat – sju församlingar tillsammans
Krokoms pastorat innefattar församlingarna i Ås, 
Rödön, Aspås, Näskott, Alsen, Offerdal och Föllingebyg-
den. 2018 blev församlingarna en del av Svenska kyrkans 
nya lagbygge i Krokoms kommun. 

”Dela det som är viktigt för oss”
Hanna Pettersson är kyrkoherde i 
Krokoms pastorat och fungerar som 
en lagledare för organisationen. Hon 
har tillsammans med sina medarbeta-
re och förtroendevalda arbetat fram en 
vision för pastoratet. Där är söndagens 
gudstjänst navet för verksamheten.
 – Där får vi dela liv, dela tro, dela 
det som är viktigt för oss. Prata om det som är svårt och 
om det som är vår längtan, säger Hanna.

 I detta rymmer också vårt ansvar för skapelsen och 
miljön men också att vara en del av samhället.
 – Där kan vi bidra med våra mötesplatser och vara 
en resurs och vara till stöd och hjälp för människor. En 
mötesplats där vi får växa tillsammans, säger Hanna Pet-
tersson, kyrkoherde och lagledare i Krokoms pastorat.

En stabil organisation med församlingsråd
En annan positiv sak med den nya organisationen har 
varit att församlingsråden blivit mer aktiva och kunna ta 
till vara på de lokala initiativen. Församlingsråd finns i 
varje församling och består av lokalt engagerade perso-
ner som tillsammans med personalen får driva verksam-
heten framåt i församlingen.
Vad har varit glädjande under perioden?
 – Vi har fått nya erfarenheter tillsammans och jag har 
fått lära känna många nya människor, säger Hans Åsling, 
kyrkorådets ordförande.

Söndag 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. 
Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om 
hur de vill att Svenska kyrkan ska styras.

Kyrkovalet

Hanna Pettersson

Demokrati
i kyrkan

Vision för Krokoms pastorat
Svenska kyrkan i Krokoms pastorat vill vara 
ett gudstjänstrum där Kristus är i centrum 
och gemenskap delas, en trädgård där tro, 
idealitet och hållbarhet får utrymme att 
växa och mogna samt en pelargång där 
mötesplatser och lokal identitet skapas.
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ODR till hushållen i 
Alsen, Aspås, Föllingebygden, Näskott, 

Offerdal, Rödön och Ås församlingar

POSK
– Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
POSK vill ha en levande kyrka, öppen för alla, där församlingen är 
grunden, vara de utsattas röst och välkomna varje människa. Värna 
de ideella medarbetarna, ta tillvara kompetens, engagemang och ge 
större delaktighet.
POSK vill prioritera körer för barn och vuxna, musiken har en stor 
betydelse inom kyrkan som folkrörelse och manifestation av tro och 
som uttryck för ideellt engagemang.

Socialdemokraterna
Socialdemokratiska värderingarna om frihet, jämnliket, solidaritet 
och hållbarhet ska genomsyra de kyrkliga verksamheterna. Vi vill 
se ett utökat samarbete mellan kyrkan, föreningarna och samhället i 
stort. Kulturen är en stor del av vårt kyrkliga arv, både kyrkogårdar 
och byggnader samt våra handlingar. Ett arv som vi vill förvalta för 
framtiden.

Vänstern i Svenska Kyrkan
Visk vill:
• Ta bort klyftorna i samhället
• Verka för rättvisa och solidaritet
• Vara en öppen famn för 
människor i nöd
• Stärka HBTQi-personers rättig-

heter och funktionsrättsfrågor
• Driva kyrkan i en feministisk 
riktning
• Motverka rasism
• Vara en förebild i klimat- och 
miljöarbete.

Centerpartiet
En öppen folkkyrka, tillgänglig för alla Kyrkan ska finnas till för alla, 
ung som gammal i livets alla skeden. Kyrkans gudstjänster är basen. 
Aktiviteter för barn- och ungdomar, mötesplatser för äldre, kultur 
och musik vill vi värna det ger gemenskap över generationsgränser. 
Kyrkan är en viktig kulturbärare i vårat samhälle.

De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för 
nomineringsgrupper. De motsvarar ungefär partier 
i de allmänna valen.

Det här vill 
nominerings- 
grupperna

Ida Bergman är förstagångs-
väljare i Kyrkovalet. Hon 
är engagerad som ledare i Åran (Svenska kyrkans unga) och tycker den viktigaste frågan för kyrkan är att berätta för ungdomar vad kyrkan är.

 – Det är inte bara som man tror, läsa bibeln, gå i kyrkan och göra massa tråkiga saker. Det är mer än så. När vi träffas har vi kul: spelar Maffia, fikar och det som skiljer oss åt mot andra är väl att vi har en andakt på slutet, säger Ida.
 Om Ida skulle få påverka på andra sätt är att få till ungdomligare gudstjänster. – Vi träffas varje år till en gemensam ung-domsgudstjänst på Frösön, såna gudstjänster skulle jag vilja ha i Krokom också, säger Ida. Ska du rösta?

 –Ja, men jag behöver kolla upp lite saker så jag vet vad det handlar om. Att rösta är också en chans att påverka, säger Ida.

Ida Bergman
19 år, förstagångsväljare

Medlemmar 
som är 16 år 

och äldre 
kan rösta


