
”Att fasta innebär 
att avstå något 
och att vinna 
något annat.”
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tid för att jobba med vår rela-
tion till Gud.

Vad kan jag då avstå ifrån? 
Tänk såhär: vad i mitt liv stjäl 
tid från mig själv? Det kan 
vara TV:n, mobilen, smink-
ning, datorn eller kanske tjat 
på närstående. Att fasta kan 
också innebära att avstå från 
något som leder till onödiga 
slöseri av pengar, pengar som 
istället kan gå till behövande. 
Någon kanske bestämmer sig 
för att avstå fredagsmyset och 
lördagsgodiset, andra kanske 
avstår alkohol, tobak, biobe-
sök, restaurang- och cafébesök 
eller shoppingrundan. 

Varje år vid fastan inleder 
Svenska kyrkan en kampanj 
för att samla in pengar till 
något av våra internationella 
hjälpprojekt. Årets kampanj 
heter ”Att resa sig starkare” 
och handlar om att stärka 
människor som av olika anled-
ningar tvingats fly sina hem-
länder. Fokus i denna kampanj 
ligger på psykosocialt stöd.

Fasta, vad innebär det?
40 dagar. Kyrkoårets största fasta inleds. Hur kan fastan se ut? Att fasta 
innebär att avstå något och att vinna något annat. 

Tillsammans med samarbets-
partners på plats i olika flyk-
tingläger erbjuder Svenska 
kyrkan bland annat möjlighet 
till att utbilda sig inom vissa 
yrkeskategorier. Deltagarna 
får även lära sig att läsa, skri-
va och räkna. Insatsen leder 
inte bara till att fler kan för-
sörja sig och sina familjer, det 
innebär även tillgång till en 
arbetsgemenskap. 

Man har ordnat naturliga mö-
tesplatser så som gemensam-
ma brunnar och platser för att 
tvätta kläder. Man har startat 
förskolor där barnen kan leka, 
sjunga, dansa och bara vara 
barn. Förskolorna blir trygga 
platser där barnen alltid kän-
ner sig välkomna och älskade. 
Vissa barn har blivit separera-
de från sina familjer i flykten 
och behöver fosterföräldrar, 
för dessa ges stöd och utbild-
ning genom att bland annat 
anordna aktiviteter som själv-
hjälpsgrupper där man t.ex. 
bakar tillsammans och kan 
diskutera och stödja varandra.

”Vi vill visa vad det är som 
gör att människor kan gå från 

att överleva till att leva. Från 
att få tillgång till det basala, 
som mat och vatten, till att få 
kraft till att komma tillbaka 
till ett normalt liv. När männ-
iskors egna resurser och egen 
kapacitet är i centrum kan 
drabbade människor orka vara 
aktiva i sina egna liv.” 
(text hämtad från Svenska kyr-
kans fastekampanjmaterial) 

Fasteperioden startar den 14 
februari och avslutas på påsk-
afton den 31 mars. Min fasta 
kommer att bli att skippa onö-
diga kostnader för att skänka 
till de som behöver pengarna 
mer än jag gör. Jag tänker 
uppmärksamma mina tidstju-
var och stanna upp i livet lite 
då och då.

Använd fastan ni också, an-
vänd den till det som ger er 
möjlighet till eftertanke och 
skänk en extra tanke till de 
som behöver det som mest.

Stina Nordin
Fritidsledare i Ljusnans pas-
torat och ledamot i Rådet för 
Internationell Mission och 
Diakoni i Uppsala stift

I detta nummer lyfter 
vi ett par exempel på 
hur vi kan göra det 
bästa av vår tid och 
våra resurser under 
fasteperioden. Vi kan 
fasta genom själs-
lig uppmärksamhet i 
meditationen. Vi kan 
fasta genom att av-
stå elektricitet under 
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Välkommen till Källan
Kylan biter tag och våren verkar långt borta, men videungen gör 
sig redo, påsken närmar sig. Läs påskens kalendarium och tips 
kring den tid som leder fram till påsken: kyrkans fasteperiod. 

Foto: Simon Stanford

Earth Hour. Vi kan 
fasta genom att bidra 
till Svenska kyrkans 
fasteinsamling. 

Detta nummer bjuder 
även på något allde-
les extra för den som 
intresserar sig för foto 
och för den med pas-
sion för musik.

Vi har hörsammat 
önskemålen från vår 
reformationsport. Läs 
kyrkoherdens svar till 
alla er som skrivit en 
tes för framtiden.
 
Trevlig läsning!  

Edward Vallingstam 
Kommunikatör i  
Ljusnans pastoratI fastan vinner vi tid till 

oss själva; tid för bön, 
eftertanke och insikter, 



Testa att meditera i Järvsö
Du som aldrig har mediterat kan ta tillfället i akt under fastan. Den 13 
mars står S:t Persgården på kyrkön i Järvsö öppen från klockan 18 för 
alla som vill testa att meditera eller har frågor till våra meditationsledare.

trationsövningar. Han menar 
att denna teknik inte är något 
att leka med. 
- Man blir mer av vem man är. 
I alla traditioner har det därför 
funnits ledare som visat hur 
meditationen går till. Sture be-
rättar att meditationen börjar 
med att känna in kroppen och 
balansen. Meditationsledarna
poängterar att utövandet i 
Järvsö kyrka inte handlar om 
att prestera eller uppnå något.
- Det finns ingen strävan, be-
rättar Krista. Hon fortsätter att 
tala om att det däremot upp-
står ett särskilt fokus under 
meditationen som följer med 
henne i vardagslivet. 

Kravlösheten i utövandet hjäl-
per även mot upplevda presta-
tionskrav som kan uppstå när 
utövaren tappar fokus. Sture 
berättar att tanken kan sticka 
iväg ibland, men att ingen ska 
döma sig själv när det inträf-
far. 
- Att uppnå en minut blankt 
kan vara tillräckligt, tillägger 
han. 

Krista beskriver tankarna som 
ett löv som glider förbi på 
Ljusnan. 
- Tankarna får komma och gå, 
men vi släpper dem. 

Meditationen är en teknik 
som går att öva upp över tid. 
Genom uthållighet kan medi-
tationens positiva inverkan er-
faras kraftfullt och holistiskt. 
Ulla berättar att hon numera 
kan finna sitt lugn med endast 
fem andetag. När tekniken 
är satt i system kan den an-
vändas överallt, i princip när 
som helst. Birgitta berättar att 
hon sätter sig på sin medita-
tionspall om hon vaknar mitt 
i natten. När hon hittat sitt 
fokus kan hon somna igen. 

Sture berättar att han emellan-
åt tar sig tid för att meditera 
en stund när han behöver hitta 
sitt lugn mitt i vardagen. Han 
avslutar dock inom tolv minu-
ter för att inte gå ner för djupt 
i meditationen. 

Den som undrar vad kristen 
djupmeditation går ut på är 
välkommen till S:t Persgår-
den tisdagen den 13 mars. Vi 
bjuder in alla till att testa eller 
ställa frågor, både nyfikna och 
fundersamma. För den som 
vill testa vid ett annat tillfälle 
står Järvsö kyrka öppen för 
meditation varje tisdag klock-
an 19:30. Ingen föranmälan 
behövs och den som vill få en 
grundläggande introduktion 
behöver bara fråga någon av 
våra meditationsledare på 
plats. Vill du veta mer kan 
du kontakta Eva-Lotta Berg, 
församlingsherde i Järvsö 
församling och en av kyrkans 
meditationsledare. 

Edward Vallingstam
Kommunikatör

Foto: Edward Vallingstam

”I en värld full 
av mötande 
och bemöt-
ande, som är 
bra, är det 
viktigt att även 
möta sig själv”

Meditation
Järvsö kyrka står öppen för kristen djupmeditation varje tisdag klockan 
19:30. Att sitta i stillhet, att varva ner, att komma till ro. Järvsö kyrkas 
meditationsledare berättar om vad meditationen betyer för dem.

ägnar 30 minuter varje mor-
gon åt meditationen. Att åka 
till jobbet utan att meditera är 
som att åka utan arbetskläder. 
Meditationen ger honom en 
välbehövd balans i vardagen, 
men det krävs ihärdighet.
- Efter att ha hoppat över med-
itationen i tre dagar är det som 
att vara nybörjare igen, berät-
tar han. 
- Ingen kan bli fullärd, det är 
en konstant träning, tillägger 
meditationsledaren Maud. 
Hon har goda erfarenheter av 
utmaningarna och fördelarna 
med utövandet efter att ha äg-
nat sig åt meditation i 20 år.

Just denna tisdagskväll sitter 
sex meditationsledare och be-
rättar om meditationens bety-
delse i deras liv och det ges en 
introduktion till nya besökare. 
I vanliga fall ser dock inled-
ningen ut på ett annat sätt. 
- Vi kommer till en tyst kyrka, 
vi pratar inte med varandra, 
berättar Sture. 
- Att prata innan stör. Du kan 
komma som du är, utan att 
prata, le eller nicka åt någon, 
berättar Maud. 

Meditationsledaren Birgitta 
blev rekommenderad medita-
tion när hon var på hälsocen-
tralen för 20 år sedan. Hon 
upplever att meditationen har  
fungerat som en alternativ 
stresshanteringsmetod.

- Jag vet inte vem jag skulle 
vara utan meditationen, berät-
tar hon. 

Flera av meditationsledar-
na har ägnat decennier åt att 
praktisera meditation. Medi-
tationsledaren Krista började 
för fem år sedan men känner 
att hon naturligt har växt in 
i ledarrollen. För Krista har 
meditationen inneburit en inre 
ro, närvaro i vardagen och ett 
sätt att ge sig själv tid till att 
lyssna. 

För meditationsledaren Ulla 
handlar meditationen om 
tålamod. Hon har mediterat i 
kyrkan i perioder under livet, 
men vardagsmeditationen tar 
hon tid till flera gånger i veck-
an. Meditationen har bidragit 
med nya perspektiv på tillva-
ron. 
- I en värld full av mötande 
och bemötande, som är bra, är 

editationsledaren 
Sture har mediterat 
sedan 80-talet. Han M Sture berättar att med-

itation är en teknik 
bestående av koncen-
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det viktigt att även möta sig 
själv, berättar Ulla. 

Maud beskriver meditationen 
som ett sätt att sortera tankar-
na, vilket ger henne en känsla 
av trygghet.
- Jag vill inte vara utan med-
itationen, det har blivit ett 
behov, berättar hon. 
- Det är som att borsta tänder-
na, fast i huvudet, du känner 
dig helt ren, tillägger Birgitta. 

Sture tror att framtidens kris-
tenhet kommer att bestå av fler 
och fler mystiker som söker 
personliga erfarenheter. Han 
uppmanar därför människor 
att utforska meditationen. 
- För många är det viktigt att 
skaffa en egen erfarenhet av 
Gud som en förstahandsupp-
levelse, inte genom andras 
erfarenheter.

>>>

”För många är det viktigt att 
skaffa en egen erfarenhet av Gud 
som en förstahandsupplevelse, 
inte genom andras erfarenheter.”

Vad innebär  kr is ten djupmeditat ion
Hur är  det  a t t  medi tera  i  kyrkan

Hur går  en meditat ionssi t tning t i l l
Varför  f inns det  en specif ik  s i t tposi t ion

Hur påverkar  andningen s innet
Hur hanterar  jag mina tankar  under  medi ta t ionen

Välkommen att testa meditation i Järvsö 

den 13 mars kl. 18:00!

?



Earth Hour
Lördagen den 24 mars uppmärksammas Earth Hour i Los kyrka 
med början klockan 20.15.  

Uppföljning av Reformationsporten
TACK för alla de fina förslag om kyrkan och dess verksamheter i 
våra församlingar. Många goda ideér har nått fram och nu sam-
manställts för att skapa en sammanhållande bild av önskemålen. 

denna bredd har en samman-
ställning gjorts enligt ned-
an. Det är givetvis delvis en 
indelning i kategorier som en 
utvald grupp bedömt från sin 
horisont.

En indelning i kategorier blev 
naturligt där följande delar 
kunde utkristaliseras;
Musik – Fred – Samverkan – 
Andlighet – Miljö – Övrigt.
Flest lappar om önskemål 
kopplat till kyrklig verksam-
het fick tydligast temat Fred.
Sedan följde tre kategorier 
med ett klart avstånd till Fred. 
Dessa var; Musik – Andlighet 
– Miljö.

Vår slutsats är givetvis att 
Kyrka och Fred hör tätt sam-
man, vilket också ska synas på 
olika sätt i våra olika kyrkliga 
verksamheter. Våra försam-
lingar ska tänka in detta tema 
även i nyplanering och om-
strukturering av hur kyrkan 
förhåller sig och agerar.

me. Detta sker på bestämda 
klockslag över hela jorden. På 
så sätt pågår manifestationen 
alltid någonstans i världen un-
der det aktuella dygnet. Det är 
alltid sista lördagen i mars om 
inte påsken infaller den helgen 
(då är det helgen innan).  
 
Det första Earth Hour genom-
fördes den 31 mars 2007 i 
Sydney, Australien. 2,2 mil-
joner Sydneybor och 2000 

företag minskade stadens 
elförbrukning med tio pro-
cent genom manifestationen. 
Kampanjen drivs av Världsna-
turfonden. Läs mer om Earth 
Hour på earthhour.org eller 
wwf.se.

Mattias Haglund
Församlingherde i Färi-
la-Kårböle och Los-Hamra 
församlingar

Under medverkan av Loos- 
Hamra kyrkokör och våra  
konfirmander kommer vi att  
delta i kampanjen med sång,  
levande ljus och andra inslag 
som vi inte avslöjar förrän det  
är dags!  
 
Sedan några år har Earth Hour 
varit ett sätt att uppmärksam-
ma vår klimatpåverkan genom 
att vi tillsammans släcker allt 
elektriskt ljus under en tim-

Porten med teser på Riotorget i Ljusdal. 
Foto: Edward Vallingstam

Vi ser detta som ett viktigt 
mandat och vill driva fredste-
mat på ett tydligare sätt. Att 
koppla samman fred med det 
kristna budskapet och dess 
evangelium om Jesus Kristus 
är en enkel teologisk tanke.
Men hur gör vi det i prakti-
ken? Vi hoppas kunna svara 
upp till dessa förväntningar på 
olika sätt i våra församlingar.

Andlighet är en bärande del, 
ett fundament, en hörnsten 
i att vara kyrka. Att koppla 
samman våra liv med en and-
lighet som vi inte förstår eller 
kan bevisa men samtidigt är 
närvarande i vår vardag är en 
självklarhet i att vara kyrka. 
Kyrkan och dess verksamhe-
ter hoppas kunna erbjuda och 
påvisa ett andligt perspektiv 
genom Jesus Kristus i allt kyr-
kan företar sig.

Musik är ett återkommande 
sätt att påvisa Guds närvaro 
i vardagen och till fest. Vårt 
musikaliska utbud hoppas vi 
ska spegla mångas längtan 
till Gudsmöten som berör och 
berikar.

Miljö och en genomtänkt stra-
tegi för hållbarhet är en själv-
klarhet i vår tids uttryck som 
kristna människor och en kris-
ten kyrka. Guds skapelse och 
vårt ansvar som människor är 
stort och fantastiskt samtidigt 
som det är betungande och 
svårbegripligt. Församlingar-
na i vårt pastorat arbetar för 
att utveckla och förbättra vårt 
miljöansvar på en mängd olika 
sätt, från predikan till hand-
ling. Temat är att vi alltid kan 
bli bättre och klokare.

Varmt tack för alla tankar och 
önskemål från vår Reforma-
tionsport i oktober 2017 vid 
kommunhuset. Nu går vi vida-
re med era tankar och ideér.

Jan Bonander
Kyrkoherde
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Bilen
# Ta bilen varannan gång istäl-
let för varje gång. 
# Välj att åka kollektivt. 
# Byt till elbil. 
# Res med tåg istället för flyg. 
# Semestra i Sverige istället 
för utomlands. 

Biffen
# Minska köttkonsumtionen. 
# Ha koll på vart kvarvarande 
mängd kött kommer ifrån.
# Planera, förvara och ta till 
vara på det du köper.
# Kasta inte i onödan. 

Bostaden
# Nyare vitvaror drar mindre 
energi. 
# Bruka fossilfri energi (gär-
na egenproducerad förnybar 
energi). 
# Använd LED-lampor. 
# Tvätta i lägre grad. 

Butiken 
# Laga istället för att kasta. 
# Satsa på vintage. 
# Återanvändning istället för 
nyproduktion. 
# Nyttja fler digitala tjänster. 
# Testa köpfria perioder. 
# Värdera kultur och umgänge 
högre än produkter. 

För den som vill fortsätta 
vara miljömedveten resten 
av året följer här en mängd 
tips från WWF, sammanfat-
tat i deras fem B: börsen, 
bilen, biffen, bostaden, 
butiken. 

Börsen 
# Samla dina fonder, försäk-
ringar och besparingar hos 
klimatsmarta aktörer som inte 
investerar i kol, gas eller olja. 
# Ställ krav på din bank att 
redovisa hur de arbetar för att 
uppnå klimatmålen. 
# Byt bort banker med för låg 
standard. 

E n analys som dragits 
är att det är brett och 
mångfaciterat och av 



Kyrkan utanför kyrkan
Att vara kyrka innebär inte bara att fira gudstjänst eller ha akti-
viteter ordnade av kyrkans personal i kyrkans lokaler. Kyrkan är 
människor. Ett sätt att markera att kyrkan inte bara är dess 
personal eller byggnader är att göra kyrkan synlig även utanför 
de egna lokalerna. 

varit närvarande i bygden. 
Gudstjänster och andakter 
firas regelbundet på andra 
platser än i kyrkorummet. Un-
der hela året firas gudstjänst 
på Öjegården. Det är en viktig 
mötesplats och gemenskap 
för många människor. Att fira 
gudstjänst på Öjegården är ett 
sätt att mötas och finnas till 
för människor som inte längre 
själva kan komma till kyrkan. 
I Järvsö firar vi också guds-
tjänster på toppen av Järvsö-

backen, trädgården på Stene-
gård och Skästra marknad för 
att bara nämna några exempel. 
Dessa gudstjänster har till-
kommit av olika anledningar. 
Ibland genom en längtan från 
egenagerade människor på 
platsen, i andra fall genom 
en önskan från kyrkans per-
sonal att finnas på plats där 
människor är. Förhoppningen 
är att kunna skapa mötesplat-
ser för gemenskap och för-
djupning även utanför kyrkans 
lokaler och för människor som 
kan uppleva det som ett stort 
steg att själva ta sig till Kyr-

kön. I Järvsö har vi också per-
sonal på plats regelbundet på 
ungdomsgården Metro. Detta 
är ett sätt att visa engagemang 
för ungdomar på platser där 
de redan befinner sig. Här 
skapas en naturlig mötesplats 
med möjlighet att ställa frågor 
och finna stöd utan att behöva 
söka sig till ett traditionellt 
kyrkligt sammanhang. I varje 
tid hittar vi nya former och 
platser att vara kyrka.

Edit Åkerlund
Pastorsadjunkt i Järvsö 

församling
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Foto: Edit Åkerlund
”Se människan”, det första ledordet ur 
Ljusnans pastorats vision: Vision 2027.

I Järvsö finns det en lång 
tradition av att kyrkans 
personal på olika sätt 

Kyrkoherde Jan 
Bonander under 
Bandymässa vid 
idrottsplatsen i 
Ljusdal-Ramsjö 
församling.

”I Järvsö firar vi 
också gudstjäns-
ter på toppen av 
Järvsöbacken, 
trädgården på 
Stenegård och 
Skästra marknad 
för att bara näm-
na några exem-
pel”

Foto: Edward Vallingstam

A tt möta människor 
där de är handlar om 
att Se människan, 

vilket är det första ledordet i 
pastoratets vision för framti-
den: Vision 2027. 

Färila-Kårböle 
och Los-Hamra 
I Färila-Kårböle och 
Los-Hamra församlingar har 
församlingsborna varit med 
och bestämt hur vissa av 
gudstjänsterna ska se ut. Innan 
Ljusnans pastorat bildades 
ingick de två församlingarna 
i Färila pastorat och dåva-
rande kyrkoherden beslutade 
att sammankalla till ett möte 
för att låta kyrkobesökar-
na berätta sina önskemål. 
Därefter skapades koncep-
tet församlingsafton som än 
idag är populärt i Kårböle. I 
Los-Hamra församling bjuds 

församlingsbor in till husför-
hör, ett gammalt begrepp som 
kan låta påtvingat för vissa, 
men som fått ny betydelse i 
bygderna eftersom de skapar 
och upprätthåller mötesplatser. 
Det bjuds även in till andakt 
i hemmen flera gånger per år 
där både präst och musiker 
brukar närvara. 

Församlingsherde Mattias Hag-
lund uppskattar andakterna i hem-
men eftersom de skapar ett utrym-
me för samtal om tro och liv. Han 
vill därför gärna ha husandakter 
på fler ställen i Färilabygden med 
omnejd. 

Ljusdal-Ramsjö 
I Ljusdal-Ramsjö församling 
möter kyrkan människor i 
deras vardag genom att hålla 
andakter på servicehus, sam-
ordna språkcaféer tillsammans 

med Röda Korset och hålla 
gudstjänster på offentliga 
platser. Den senaste gudstjäns-
ten var den Bandymässa som 
ägde rum vid Ljusdals IP inför 
matchen söndagen den 21 
januari. 

Edward Vallingstam
Kommunikatör



Markerar bilder vår medmänsklighet? 
I februari fick Ljusnans pastorat besök av Tomas Gunnarsson, även kall-
lad Genusfotografen, i ett samarbete mellan Svenska kyrkan och Ljusdals 
kommun under rubriken ”Markerar bilder vår medmänsklighet?”.

var efter journalistutbildningen 
som han upptäckte hur stort 
behovet av genusmedvetenhet 
egentligen är. Han hamnade i 
”grabbiga” branscher på olika 
teknikmagasin och nöjesre-
daktioner där det fanns fler 
robotar än kvinnor på omsla-
gen och där de få kvinnor som 
fick plats användes som objekt 
för att sälja produkter. Tomas 
beskriver erfarenheten likt en 
allergisk reaktioner som stötte 
bort honom från tidskrifts-
branschen. Han bestämde sig 
istället för att börja blogga om 
genus. Med bloggandet kom 
erbjudanden om fotoutställ-
ningar, fotoböcker och föreläs-
ningar. Idag granskar han olika 
organisationers bilder, bland 
annat hos Svenska kyrkan.

Vi lever i en kultur som blir 
mer och mer visuell. Enligt 
Tomas tar vi emot den största 
delen undermedvetet, vilket 
innebär att vi måste sätta ord 
på vad bilderna säger till oss. 
- De flesta bilder runt oss är 
budskap om hur vi ska vara 
för att vara riktiga, naturliga, 
attraktiva kvinnor och män, 
inget där emellan får vi vara, 
berättar Tomas. 
Detta uttrycker sig bland an-
nat i att kvinnor och män med 
samma yrken kan porträtteras 
olika i media. I sin föreläsning 
visar Tomas exempel på hur 
kvinnor ofta fotograferas upp-
ifrån för att uppfattas som söta 
och snälla, medan män foto-

graferas nerifrån för att upp-
fattas som mäktiga. Miljöerna 
har dessutom ofta ett fokus på 
män kompetens och kvinnors 
privatliv. Tomas menar att 
detta förstärker ett ojämnställt 
samhälle där kvinnor med för 
mycket makt provocerar och 
där män måste leva upp till 
en dominant könsroll för att 
betraktas som riktig män. Idag 
riskerar en man att bli utsatt 
för våld eller få lägre status 
ifall han betraktas som för 
mycket kvinna. Tomas berät-
tar även om kvinnliga politi-
ker som klär sig mer manligt 
för att ”klä på sig makt”. Hon 
får dock inte uppfattas som för 
manlig eftersom det förvän-
tas att hon ska vara varm och 
godhjärtad. Att leva upp till 
könsrollerna kan vara en svår 
balansgång.

”Nättrollen” är snabba att 
framställa Tomas som en repre-
sentant för politisk korrekthet. 
Han berättar att dessa ofta är 
rädda för att alla genusegen-
skaper ska raderas, att kvinnor 

inte får vara kvinnor och att 
män inte får vara män. 
- Lyssnar man på vad jag 
faktiskt säger så är det att vi 
får vara exakt som vi vill, vill 
du vara supermycket man eller 
supermycket kvinna så får du 
det, berättar Tomas. 

Under mars månad bjuds 
allmänheten in till att uppleva 
fotoutställningen Kvinnor i 
Järvsö. Tomas ser utställningen 
som ett fint initiativ att speg-
la och ge plats åt kvinnorna i 
bygden. När han såg bilder-
na förstod han att det var en 
kvinnlig fotograf, vilket skapar 
ytterligare ett lager av kvinnlig 
representation i kyrkan. För 
framtiden ger han tipset att 
fortsätta spegla de som annars 
hamnar utanför och även inklu-
dera fler som inte är vana att se 
sig själva bli speglade, exem-
pelvis fler icke-vita. 
- Det kan vara ännu häftigare 
för dem att bli sedda på det 
sättet, säger Tomas. 

Edward Vallingstam
Kommunikatör
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Vad ger dig 

LIVSKRAFT?
...den frågan har kvinnorna i utställningen 

Kvinnor i Järvsö 
funderat och svarat på. Med den här utställningen vill vi lyfta upp kvinnor i Järvsö, 

visa hur lika och olika vi tänker om livskraft och hur viktigt det är för oss alla.

Ta med dig frågan: 

vad ger DIG livskraft? 
Det är gott att stanna upp och tänka på. 

Se utställningen på kyrktorget i Järvsö kyrka under mars månad.

Genusfotografen i Ljusdals församlingsgård.

T omas var intresserad 
av genusfrågor redan 
på gymnasiet, men det 

Genusfotografens tips 
för att se sina bilder 
med genusglasögon

Titta på bilderna i grupp, 
beskriv och diskutera dem: 
- Vad ser personerna ut att säga? 
- Vem pratar och vem lyssnar? 
- Vem är aktiv och vem är passiv? 
- Vem fotas uppifrån eller nerifrån? 
- Vem är centrerad i bilden? 



Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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Ljusdal-Ramsjö församling
Onsdagar: soppluncher i Ljus-
dals församlingsgård. 
13 mars, välgörenhetskonsert 
i Ljusdals kyrka med Ljusdals 
kyrkokör. 
13 mars (förmiddag) och 15 
mars (eftermiddag), ”prästen 
säljer prästost” på Stora Coop 
i Ljusdal. 
22-23 mars, bössinsamling 
utanför Stora Coop i Ljusdal. 

Fasteinsamling i Ljusnans pastorat
Runt om i Ljusnans pastorat står det små fastebössor där alla insamlade 
medel går till Svenska kyrkans fastekampanj Att resa sig starkare. Här 
nedan finns exempel på fler platser där du kan vara med och bidra.

Los-Hamra församling 
Fasteandakter hemma hos försam-
lingsbor, se predikoturer. 
7 mars, Berättarkväll i Losgruvan. 
 
Färila-Kårböle församling
18 mars, konsert i Färila kyrka 
med Färila sångkör. 

Järvsö församling
18 mars, ”kyrkan på marknaden” 
brödförsäljning i Skästra.

Se predikoturer för exakta tider.
Vi har även insamlingar i våra 
kyrkor under hela fasteperioden.

Mattias Haglund, församlingsher-
de i Färila-Kårböle och Los-Ham-
ra församlingar, har skapat en 
frågesport om påsken och fastan 
som har blivit uppskattad. Testa 
dina kunskaper här nedan! Facit 
presenteras först efter påskhelgen.

1. Idag förknippas fasta med bant-
ning och fitness. Men genom profeten 
Jesaja får vi veta hur Gud vill att vår 
fasta ska vara. Men hur ska den vara? 
Att man…
a) klär sig i säck och aska.   
b) hjälper andra.  
c) plågar sig själv.
(Jesaja 58:5-7)

2. Om man utifrån Guds ord genom 
profeten fastar på rätt sätt…
a) kommer man att bli rik  
b) kommer man att gå ner i vikt  
c) kommer gryningsljuset att gå upp 
för en
(Jesaja 58:8-9)

3. Jesus säger att när man fastar ska 
man…
a) visa det tydligt för alla  
b) skryta om hur from man är 
c) vara som vanligt
(Matteus 6:16-18)
 
4. Jesus säger att de som låter det 
synas att de fastar för att få uppmärk-
samhet av andra redan har fått ut sin 
lön. I vilka andra fall gäller detta enligt 
Jesus i Matteus’ sjätte kapitel? 
a) I fråga om bönen  
b) I fråga om allmosorna  
c) I fråga om botgöringen

5. Jesus berättar om farisén och 
tullindrivaren. Vem menar han står 
närmast Guds rike? 
a) Farisén  
b) Tullindrivaren  
c) Han själv
(Lukas 18:9-14)

6. Var menar Jesus att man ska samla 
skatter? 
a) I himlen  
b) I madrassen  
c) På jorden
(Matteus 6:19-21)

7. I katolska länder inleds fastan med 
karnevaler. Mest känd är antagligen 
karnevalen i Rio. Men vad betyder 
ordet karneval? 
a) Farväl till vapnen  
b) Farväl, min kära  
c) Farväl till köttet 

8. Vilka av följande dagar ingår i fastla-
gen, alltså fastetidens inledning? 
a) Blåmåndagen 
b) Skärtorsdagen 
c) Fastlagssöndagen

9. Vilka av följande psalmer är fastep-
salmer enligt psalmbokens innehålls-
förteckning? 

a) 135, Se, vi går upp till Jerusa-
lem 
b) 739, Hosianna, Davids son 
c) 137, Den kärlek du till världen bar

10. Vilken veckodag avbryts fastan 
tillfälligt?
a) Lördag  
b) Söndag  
c) Måndag

11. Vilken annan period under kyr-
koåret är i äldre tradition också en 
fastetid?
a) Allhelgonahelgen 
b) Söndagarna mellan jul och nyår 
c) Advent

12. Markus och Matteus berättar att 
Johannes döparens och fariséernas lär-
jungar fastade, men inte Jesu lärjungar. 
Varför fastade inte de, enligt Jesus? 
a) För att bröllopsgästerna inte kan 
sörja medan brudgummen är hos dem. 
b) För att Människosonen är herre 
över sabbaten. 
c) För att deras synder är förlåtna.
(Markus 2:18-20, Matteus 9:14-15)

13. Varför ska man fasta överhuvud-
taget? Fritt svar.
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Nicola Guercini: ny musiker i Ljusdal
Anja Ahlzén är konfirmandledare i Ljusdal-Ramsjö församling och vårens 
Källan-korre. Hon har träffat Nicola Guercini för att ställa ett par frågor om 
hans kärlek till musik och natur, och hans relation till Sverige och Italien.

Rom. Han har flyttat till Ljusdal 
för att uppfylla sin barndoms-
dröm; att jobba med musik. I Ita-
lien är det inte möjligt att arbeta 
som kyrkomusiker, det är endast 
ett volontärarbete. 
- Jag har inte bara drömt om att 
jobba med att spela orgel, utan 
också om att bo på en plats med 
massa snö. Det är något jag velat 
sedan jag var en liten pojke, be-
rättar Nicola.
- Naturen är så nära här. Där jag 
kommer ifrån står husen så tätt 
att det inte finns plats för naturen, 
men här har ni träd överallt och 
inte så många hus, luften är så 
ren att andas, i Italien är det inte 
så. Jag älskar naturen och jag 
har funnit ett hem här, berättar 
Nicola.
- Men den största skillnaden 
mellan Italien och Sverige är 
människorna, på sättet de tän-
ker och på sättet de älskar andra 
människor, det är stora skillnader. 

Nicola tycker att Ljusdal är en 
vacker plats, med vacker natur, 
vackra människor och en vacker 
kyrka med sina tre olika orglar. 
De största skillnaderna mellan 
kyrkorna i Sverige och i Italien 
är att uppmärksamheten ligger på 
musiken i Sverige och skönheten 
i liturgin i Italien. 
- Det är mycket mer musik här, 
mycket högre kvalitet, det finns 
nästan inga professionella orga-
nister i Italien. Orgeln är speciell, 
man måste veta hur man ska spe-
la på den rätt, berättar Nicola.

Jag träffar Nicola i församlings-
gården. Han kommer direkt från 
en begravning och förklarar att 
han fortfarande är uppfylld av 
orgelmusiken. Jag frågar om 
han tror att han kan leva upp till 
den standard som orgelprofessor 
Concezio Panone satte. Nicola 
vet att Concezio var väldigt om-
tyckt i Ljusdal. 
- Han är den bäste organist jag 
någonsin hört så det är klart att 
det är svårt, men jag tror att jag 
kan fortsätta i hans riktning efter-
som jag har varit hans elev och 
har lärt mig att spela på det sätt 
som han gör. 
På frågan om varför Nicola valt 
just orgeln svarar han enkelt:
- Det är kungen av instrument, att 
spela på orgeln är som att spela 
på en hel orkester samtidigt. 

Nicola beskriver sig själv som 
aktiv och experimentell. Han 
tycker om att ha kontakt med 
sina känslor och att reflektera 
över vad andra människor kän-
ner. När jag frågar vad han gör 
på sin fritid svarar han att han 
spenderar mycket tid vid pianot 
och orgeln, men han gillar att 
cykla, åka skidor, gå på promena-
der och umgås med människor.
- Jag gillar att fundera och filo-
sofera också, det är viktigt och 
något som inte får försummas, 
det ger mig mycket.

När jag frågar Nicola vilken han 
som tvättäkta italienare tycker är 
den bästa pizzan skrattar han och 
säger bestämt att det självklart är 
Napoli från Neapel. Margarita, 
originalet ska det vara.

Den absolut viktigaste frågan är 
såklart hur det känns att flytta 
från en fotbollsälskande nation 
till det land som slog ut dem i 
VM-kvalet.
- För mig var det inget problem, 
jag tycker inte om fotboll. Jag sa 
till min pappa att Sverige bevis-
ligen är ett bättre land av många 
anledningar, exempelvis fotboll, 
det gjorde honom lite upprörd, 
säger Nicola med glimten i ögat.

Nicola Guercini vid Ljusdals kyrkas 
unika barockorgel från år 1765. 
Foto: Edward Vallingstam

Nicola vid kororgeln.  
Foto: Edward Vallingstam

Nicola är en ung man 
från den lilla italienska 
staden Marino i södra 
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Selfie: Anja Ahlzén och Nicola Guercini.



Kyrkoherde 
Jan Bonander, 0651-76 80 61 
jan.bonander@svenskakyrkan.se

Församlingsherde i Färila-Kårböle 
och Los-Hamra 
Mattias Haglund, 076-100 70 45 
mattias.haglund@svenskakyrkan.se 

Församlingsherde i Järvsö 
Eva-Lotta Berg, 0651-76 04 41 
eva-lotta.berg@svenskakyrkan.se

Församlingsherde i Ljusdal-Ramsjö
Magnus Boäng, 0651-76 80 63
magnus.boang@svenskakyrkan.se

Bokningar av dop, vigsel,  
begravning eller lokaler görs 
via pastorsexpeditionen: 
0651-76 80 60

All post sänds till: 
Ljusnans pastorat 
Kyrkogatan 12 
827 30 LJUSDAL 

Mail till våra expeditioner
ljusnans.pastorat@svenskakyrkan.se

Fastighets- och kyrkogårdsfrågor 
Måndag-fredag kl. 8-16 
Telefon: 0651-76 80 66, 
0651-76 18 60 

Hemsida
www.svenskakyrkan.se/ljusnan 
 
Expeditionen i Färila 
Öppet tisdag, onsdag och  
torsdag kl. 10-12 
Besöksadress: Prästvägen 2 

Expeditionen i Järvsö 
Öppet måndag, onsdag och 
fredag kl. 10-12  
Besöksadress: Kyrkvägen 13 

Expeditionen i Ljusdal 
Öppet måndag, tisdag, torsdag 
och fredag kl. 8-12 
Besöksadress: Kyrkogatan 12

Redaktör: Edward Vallingstam Ansvarig utgivare: Jan BonanderFotograf omslagsbild: 
Kristina Strand Larsson/Ikon

Påsk i Ljusnans pastorat

PINGSTAFTON 
19 maj: dropin-vigsel 
i Ljusdals kyrka

PINGSTDAGEN
20 maj: presentation av 
den nya kyrkohandboken

Färila-Kårböle 
Skärtorsdag 
Mässa i Färila kyrka kl. 19 
Långfredag 
Gudstjänst i Färila kyrka kl. 15

Järvsö 
Skärtorsdag 
Andakt på Öjegården kl. 14   
Mässa i Järvsö kyrka kl. 19
Långfredag 
Långfredagsgudstjänst i Järvsö 
kyrka kl. 11
Påskdagen 
Mässa i Järvsö kyrka kl. 11
Annandag påsk 
Mässa i EFS-kyrkan i Järvsö kl. 11

GRAVSKÖTSEL 2018 
På grund av ett datasystemsbyte 
kommer gravskötselfakturorna 
gällande Ljusdals och Ramsjös 
kyrkogårdar att skickas ut betyd-
ligt senare än vanligt. 

OBS! 
Om du anlitade Ljusnans pastorat för gravskötsel under 2017 bör 
du ha fått ett erbjudande om att teckna gravskötselavtal från och 
med 2018. Om du inte har fått vårt erbjudande höra av dig till: 

 IngMarie Persson, tel: 0651-76 04 43
 Ingegerd Fagerström, tel: 0651-76 18 51

Ljusdal-Ramsjö 
Skärtorsdag
Mässa i Ljusdals kyrka kl. 18
Långfredag
Gudstjänst i Ramsjö kyrka kl. 11
Gudstjänst i Ljusdals kyrka kl. 15
Påskdagen
Högmässa i Ljusdals kyrka kl. 11 
Högmässa i Ramsjö kyrka kl. 11
Annandag påsk
Påskgudstjänst på Koppargården 
kl. 14

Los-Hamra 
Påskdagen
Påskgudstjänst i Fågelsjö kapell 
kl. 10


