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Årets konfirmander:  
”Gör det, det är lätt 
värt det.”



Några av konfirmanderna i Färila- 
Kårböle och Los-Hamra berättar 
att de bland annat lärt sig nya saker 
om begravningar, kyrkan och hur 
en ska behandla andra människor. 
En av konfirmanderna uttryckte att 
den lärt sig att se på andra på ett helt 
annat sätt. Många av dem tycker att 
det har varit mycket att ta in, både 
intryck och kunskap, därför krävs 
det mycket energi och tålamod. 
- Gör det. Det är lätt värt det i 
slutändan, berättar en av dem. 

Två återkommande höjdpunkter 
har varit alla nya kompisar och alla 
resor de fått göra tillsammans.

En av konfirmanderna i Järvsö 
tycker sig ha lärt känna flera av sina 
kompisar från skolan på ett annat 
sätt i konfagruppen. Andra konfir-
mander berättar om vad året med 
konfirmandgruppen betytt för dem 
personligen, någon har exempelvis 
blivit mer säker på sig själv och en 
annan har blivit mer mån om livet 
och tar vara på det bättre efter kon-
firmationen. 
- Hela jag har växt, jag har lärt mig

”Jag har lärt mig att jag aldrig är ensam och aldrig blir dissad av Gud!”

Elsa går i skolan i Färila men be-
stämde sig för att konfirmera sig i 
Ljusdal för att träffa nya vänner från 
olika platser. Hon tycker att konfa-
träffarna varit roligare än skolan och 
berättar att hon träffat två av sina 
bästa vänner under konfatiden.  

Elsa rekommenderar den som fun-
derar över konfirmationen att ge det 
ett försök.  
- Jag har lärt mig att det inte behöver 
vara en så stor grej att vara kristen, 
det är något vardagligt, som att ha 
brunt hår. 

Tack för alla år av musik i Järvsö kyrka
Till sommaren går Lena Modin-Ericzon i pension och lämnar därmed 
Järvsö församling. Hon vill skicka med ett varmt och innerligt tack till alla.

Allas vår Barbro Svensson har 
hyllats över hela landet sedan 
dödsfallet den 3 april. Hon har 
haft stor betydelse för Järvsö 
kyrka genom åren. Här är ett 
utdrag ur Järvsö Bladet som 
gavs ut i december 2005: 

Debut som kyrkosångerska i hem-
bygdens kyrka gjorde Lill-Babs den 
18 mars 1973, då hon medverkade 
i en konsert av Nya Gals & Pals 
tillsammans med 25 körsångare och 
Lasse Bagges trio. 

Foto: Stig Andersson.

Under hela 17 år har jag haft förmå-
nen att få verka som musiker i Järv-
sö församling, i en kyrka omfluten 
av livgivande vatten. Fantastiska år, 
fyllda av utmaningar och upplevel-
ser. Vilket privilegium att få verka 
i denna underbara bygd och få lära 
känna så många positiva och vänliga 
människor! 

Att regelbundet få möta korister-
na i Järvsö Kyrkokör har gett mig 
glädje, sammanhang och styrka. 
Vi har kämpat tappert med många 
gemensamma mål, upplevt både 
sorg och glädje, gjort ett flertal resor 
och konserterat som ambassadörer 
för Järvsö med vår ”Järvsömässa”; 
vi har utvecklats tillsammans genom 
sången. Den gemenskap som vuxit 
fram har varit oändligt värdefull. 

För mig är det emellertid dags att 
gå in i en ny fas i livet; det går inte 
att ha ett ”både och”. Nu kommer i 
stället friheten att planera tillvaron 
själv; inte längre vara bunden av 
tider, ansvar och plikter. Det blir 
säkert ovant, men samtidigt både 
spännande och befriande!

Inte i min vildaste fantasi drömde 
jag om att få ett så fint förtroende 
och ett så stimulerande arbete! Det 
har givit mig  mängder av fantas-
tiska minnen att tänka tillbaka på.  
Därför är det med stolthet, tacksam-
het och ett stänk av vemod jag nu 
säger ett varmt och innerligt Tack 
och farväl!

Lena Modin-Ericzon
Kyrkomusiker i Järvsö församling

Bild från Järvsömässan i 
Hedvig Eleonora år 2016

Vi minns Barbro med värme

Järvsös konfirmander med Edit 
Åkerlund och Stina Nordin på lä-
ger i Rättvik första helgen i maj.

att jag aldrig är ensam och aldrig 
blir dissad av Gud, berättar en tredje 
och tillägger att de fått lära sig saker 
som de troligen inte skulle ha lärt 
sig annars, både om Gud och om sig 
själva. Just på grund av detta tycker 
Järvsögruppen att nästa årskull ska ta 
chansen att konfirmera sig.  
- Testa, man vet inte förrän man 
provat säger en av dem. En annan 
konfirmand håller med. 
- Gör det! Det är roligare än man tror, 
säger han.

INFÖR HÖSTEN  
Nästa år kommer det finnas fem olika 
grupper att välja mellan i Ljusnans 
pastorat, tre håller till i sin egen för-
samling medan två är pastoratstäck-
ande. Samtliga grupper startar under 
hösten, vissa träffas oftare under ter-
minen och konfirmeras under våren 
medan andra kommer att ses ett par 
gånger under året och avsluta med att 
åka på sommarläger. Mer information 
om höstupptakten och nästa läsårs 
konfirmandgrupper kommer snart!

Årets konfirmander minns det gångna året som 
lärorikt och utvecklande. Grupperna i Färila- 
Kårböle, Los-Hamra och Järvsö konfirmerade 
sig under maj månad, medan konfirmanderna i 
Ljusdal-Ramsjö kommer att konfirmeras senare i 
sommar, efter ett intensivt läger i södra Sverige.

Övre: Los konfirmander med 
Mattias Haglund och EllaMaria 
Berglund Jonsson vid konfirma-
tionsmässan i Los kyrka 10 maj. 
Nedre: Färilas konfirmander med 
Mattias Haglund och EllaMaria 
Berglund Jonsson vid konfirma-
tionsmässan i Färila kyrka 13 maj.

Elsa vid Ljusdals kyrka.



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 Bonander

Tryck: AB Romi Tryck  
Museivägen 2, Ljusdal

Fotograf omslagsbild: 
Magnus Aronson/Ikon

Sommarmusik i Ljusnans pastorat
Missa inte sommarens konserter 
i våra kyrkor och kapell. Musik i 
sommarkväll återkommer regel-
bundet i samtliga församlingar 
och under Färilaveckan bjuder vi 
på lunchmusik måndag-fredag. 

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

Håll utkik på vår hemsida  
www.svenskakyrkan.se/ljusnan
och församlingarnas  
Facebook-sidor för  
mer information om 
pastoratets musikliv.

Angående GDPR 
Den 25 maj 2018 trädde den 
nya Dataskyddsförordningen i 
kraft, även kallad GDPR. Den 
nya förordningen gäller i hela 
EU och syftar till att stärka 
skyddet för den enskilda indi-
viden vid behandling av per-
sonuppgifter. 

För oss inom Svenska kyrkan 
är det viktigt att du ska känna 
dig trygg med hur vi hanterar 
dina personuppgifter. Vi skyd-
dar den information som du 
anförtror oss med, samt följer 
de lagar och regler som finns 
för att skydda din integritet. 

Du har enligt dataskyddsför-
ordningen rätt att få ett utdrag 
av dina personuppgifter samt 
information om hur vi behand-
lar dem, under förutsättning att 
din identitet kan bevisas.


