
”Man måste möta det 
och prata om det, 
det där som gör så 
fruktansvärt ont.”
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Att dela skapar en kraft att leva vidare
Den 10 april 2016 avslutade Ann-Catrin Romlins son Victor sitt liv, 22 år gammal. 
Att öppna upp för andras erfarenheter har varit själavårdande i sorgeprocessen.

Lördagen den 7 juli invigdes utställ-
ningen med nya och gamla bilder 
av Peter Hoelstad. Gunilla Stenberg, 
chef vid Hälsinglands museum, invig-
ningstalade. Motiven speglar arbete, 
kyrka, världsarv och vardagsliv i 
omnejden kring kyrkan. Bilden till hö-
ger visar nyfikna besökare som hade 
sökt sig till Hamra kyrka. Vi hade till 
och med en övernattande gäst som 
ville testa på konceptet ”champing” 
(church-camping).

Fram till den 18 oktober står Ham-
ra kyrka öppen för den som vill se 
utställningen. Besökstiderna är varje 
tisdag och torsdag kl. 12-14, men 
den som önskar besöka kyrkan vid 
annan tid kan höra av sig till  Inge-
gerd Nyström: 070-240 18 46. 

”Se och lefv!” är ett sarbete mellan 
Svenska kyrkan och Hälsinglands 
museum. Utställningen kommer att 
visas i Uppsala domkyrka senare i år.

När polisen kom med beskedet 
vändes Ann-Catrins värld upp och 
ner, allt blev totalt mörkt. Hennes 
man bad polisen om hjälp och de fick 
kontakt med en präst som lovade att 
en diakon skulle komma hem till dem 
morgonen därpå. Klockan åtta stod 
Ulla Hofverberg utanför dörren.
- Hon var helt fantastisk, lugn och 
saklig, berättar Ann-Catrin och 
fortsätter skildra en efterföljande 
tid med tät kontakt, praktisk hjälp, 
besök och samtal.
- Ulla fanns med när vi tog avsked av 
Victor, hon behövde inte göra något, 
men hon fanns där och för mig var 
det en oerhörd trygghet.

Med tiden blev kontakten glesa-
re och Ann-Catrin kände ett stort 
behov av att få prata med andra som 
hade liknande erfarenheter. 
- Jag fattade inte hur jag skulle kun-
na bli människa igen och leva vidare. 
Det finns ju folk som gör det, men 
hur har de klarat det?

I november samma år startade 
diakonerna Ulla Hofverberg och Lena 
Mill en Leva vidare-grupp i Ljusdal. 
Gruppen träffades en gång i mån-
aden och bestod av ett antal familjer 
som förlorat ett vuxet barn. Vid 
gruppens uppstart närmade sig den 
första julen och Ann-Catrin kände 
att hon inte skulle orka med alla 
förväntningar. Hon beskriver hur hon 
kände ett stort hål på insidan, att 
någon fattades.

- Då var det otroligt skönt att höra 
andra berätta om samma sak som 
man själv känner och upplever, och 
att få prata med de som förstår vad 
man menar, de som gått en bit före. 
Att höra hur de tänkte och gjorde 
har gett väldigt mycket hjälp. De 
som inte varit i samma sits har svårt 
att förstå, men här har vi alla liknan-
de upplevelser av förlust, sorg, skam 
och skuld som vi kan dela. 

Vid flera tillfällen övervägde 
Ann-Catrin att skippa träffarna och 
hon gruvade sig inför att åka. Men 
efter varje träff kändes vardagen lite 
lättare eftersom hon fått tillfälle att 
prata öppet om de känslor som är 
svårast att prata om i andra sam-
manhang. Ann-Catrin beskriver att 
det finns en kraft i att dela och att 
denna kraft skapas tillsammans. 
- Det är nånting som händer i en 
när man gräver i det där som gör så 
himla ont, känslan efteråt var bra, 
och då förstår man att man måste 
möta det och prata om det, det där 
som gör så fruktansvärt ont. 

Den tysta meditationen i Järvsö 
kyrka kom också att bli viktig för 
Ann-Catrin under en period.  Det har 
varit en stund där hon fått möta sig 
själv. Hon berättar att hon i tystnad 
kunde sitta och låta tårarna rinna, 
eller bara finna ro en stund.
- Jag uppskattar den tysta nicken 
när man kom dit och att man också 
lämnade i tystnad. 

Tidigare har Ann-Catrin varit skep-
tisk till kyrkan av rädsla att bli 
pådyvlad att tro på ett visst vis. Hon 
har till och med varit på väg att gå 
ur Svenska kyrkan i flera år. Erfaren-
heten av mötet med diakonin har 
varit den motsatta och idag skulle 
hon inte ens fundera över att lämna 
kyrkan. 
- Det jag har fått är ju själavård och 
det är väl det viktigaste uppdraget, 
att vi tar hand om våra medmänn-
iskor, det känner jag att jag har fått 
och det har varit helt fantastiskt. 

För den som befinner sig i samma 
situation som Ann-Catrin ger hon 
rådet att ansluta sig till en Leva 
vidare-grupp eller annan grupp där 
deltagarna får dela sina erfarenheter 
och få höra andras.
- Det är viktigt att prata om ditt barn, att 
ha han eller hon med i det du gör. Undvik 
inte jobbiga situationer för länge, det var 
jag på väg att göra.
Hon betonar även att sorg kan yttra 
sig på olika sätt, även för de som sörjer 
samma person. 

Det har tagit lång tid för Ann-Catrin att 
hitta tillbaka till sådant som får henne att 
må bra, till exempel att lyssna på musik, 
det förknippades för mycket med Victor. 
Idag kan hon lyssna på den musik som 
hennes son uppskattade igen. 
- Livet blir aldrig som det var, men man 
får bygga upp en ny version av sig själv. 
Den versionen bär på en stor sorg och 
saknad, men det går att leva med den.

Vi var i Rom i fem dagar, mellan lör-
dagen 16 och onsdagen 20 juni. Där 
bodde vi på ett mysigt vandrarhem 
som hette Ill Rosario och som var 
drivet av nunnor. Det låg nära många 
sevärdheter, så som Colosseum och 
frihetsmonumentet. Vi åt massor av 
god mat, och varje gång vi åt lunch 
fick vi ett brev av en person som har 
betydelse för kyrkohistorien: Maria, 
Petrus, Paulus och Heliga Birgitta. I 
de breven fanns några tankeställare, 
de kunde vara ”Vad är meningen med 
ditt liv?” eller ”Vad är din uppgift i li-
vet?”. Och varje kväll hade vi en liten 
andakt, antingen på terrassen eller 
den lilla trädgården på Ill Rosarios 
innergård. Efter andakterna utvär-
derade vi dagen och breven i våra 
tankeböcker. 

På söndagen hälsade vi på Svenska 
kyrkan i Rom och deltog i en mässa. 
En konfirmandgrupp från Örebro 
som också bodde på Ill Rosario med-
verkade i mässan. Vi träffade även 
Concezio Panone som varit organist 
i Ljusdal. 

På måndagen åkte vi till S:t Peter-
skyrkan. Det brukar vara många 
turister där så vi gick upp tidigt för 
att inte behöva stå i kö hela dagen. 

På tisdagen åkte vi till katakomberna. 
Det var en väldigt häftig upplevelse 
att se hur de kunde bygga vägar och 
gravar där nere för så längesen. Det 
fanns också ”graffiti” från 1600-ta-
let där folk hade skrivit namnen på 
sina döda familjemedlemmar i en 
underjordisk kyrka. 

Sista dagen passade vi på att besöka 
en marknad innan vi åkte hem. Det 
var en intressant och lärorik resa. 
Det var väldigt varmt och vi gick så 
himla mycket att vi fick ont i fötter-
na, men det var det värt! 

Unga ledare på upptäcksfärd i Rom
Under sommaren har Gabbi och Ingrid varit sommarvärdar i Järvsö kyrka. De har 
gått en utbildning för unga ledare i Ljusnans pastorat som avslutades med en resa 
till Rom tillsammans med en präst, en fritidsledare och andra blivande unga ledare.

Redaktör: Edward Vallingstam 
Ansvarig utgivare: Jan Bonander
Tryck: AB Romi Tryck

Alla bokningar görs via pastorsexpeditionen i Ljusdal
Telefon: 0651-76 80 60
E-post: ljusnans.pastorat@svenskakyrkan.se

För mer information, besök vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/ljusnan

Vardagsliv i en finnmarkstrakt av idag
Mellan 7 juli och 18 oktober visas utställning ”Se och lefv! Hamra och Fågelsjö - 
människor och bilder”. Hamra kyrka har öppet för besök tisdagar och torsdagar.

Foto: Marit Holmstrand

Gabbi och Ingrid i Järvsö kyrka

Kontakta en präst eller diakon:  
Jan Bonander, präst och kyrkoherde: 070-362 20 46
Maria Idänge, präst och församlingsherde: 070-222 43 26 
Mattias Haglund, präst och församlingsherde: 076-100 70 45
Magnus Boäng, präst och församlingsherde: 070-362 26 98 
Eva-Lotta Berg, präst: 070-656 04 93
Edit Åkerlund, präst: 070-378 79 42
Jan-Anders Johansson, präst: 070-338 56 04 
Lena Mill, diakon: 070-309 12 68

Text & foto:  
Edward Vallingstam



Kyrkkalendarium september-november 
v.35 Söndag 2 september 
 10.00     Färila kyrka     Mässa
 11.00     Ljusdals kyrka     Högmässa 
 15.00     Järvsö kyrka     Stipendiekonsert

v.36 Tisdag 4 september
 19.30     Järvsö kyrka     Meditation
 Onsdag 5 september
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal     Morgonmässa
 Söndag 9 september 
 10.00     Färila kyrka     Gudstjänst  
 11.00     EFS-kyrkan i Järvsö     Gudstjänst
 11.00     Ljusdals kyrka     Gudstjänst 
 14.00     Fågelsjö kapell     Gudstjänst

v.37 Måndag 10 september
 19.00     Kårböle bystuga     Församlingsafton
 Tisdag 11 september
 19.30     Järvsö kyrka     Meditation
 Onsdag 12 september
 08.00     S:t Görans kapell i Färila     Morgonmässa 
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal     Morgonmässa
 Söndag 16 september 
 11.00     Järvsö kyrka     Mässa 
 11.00     Ljusdals kyrka     Högmässa 
 18.00     S:t Görans kapell i Färila     Mässa

v.38 Tisdag 18 september
 19.30     Järvsö kyrka     Meditation 
 Onsdag 19 september 
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal     Morgonmässa 
 Söndag 23 september 
 10.00     Färila kyrka     Mässa  
 11.00     Järvsö kyrka     Gudstjänst 
 11.00     Ljusdals kyrka     Gudstjänst 
 14.00     Los församlingshem     Mässa

v.39 Tisdag 25 september
 19.30     Järvsö kyrka     Meditation 
 Onsdag 26 september
 08.00     S:t Görans kapell i Färila     Morgonmässa 
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal     Morgonmässa
 Lördag 29 september
 18.00     Hamra kyrka     Helgmålsbön med körer
 Söndag 30 september 
 10.00     Färila kyrka     Musikgudstjänst med körer 
 11.00     Järvsö kyrka     Mässa
 11.00     Ljusdals kyrka     Familjegudstjänst 
 14.00     Ramsjö kyrka     Gudstjänst 

v.40 Tisdag 2 oktober
 19.30     Järvsö kyrka     Meditation 
 Onsdag 3 september
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal     Morgonmässa
 Söndag 7 oktober
 10.00     Färila kyrka     Gudstjänst
 11.00     Ljusdals kyrka     Mässa 
 18.00     Järvsö kyrka     Mässa 
 18.00     Los kyrka     Folkmusikkonsert

v.41 Måndag 8 oktober
 19.00     Kårböle bystuga     Församlingsafton
 Tisdag 9 oktober
 19.30     Järvsö kyrka     Meditation
 Onsdag 10 oktober
 08.00     S:t Görans kapell i Färila     Morgonmässa 
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal     Morgonmässa
 Söndag 14 oktober
 11.00     EFS-kyrkan i Järvsö     Gudstjänst 
 11.00     Ljusdals kyrka     Högmässa 
 14.00     Fågelsjö kapell     Mässa 
 18.00     Järvsö kyrka     Sinnesrogudstjänst 
 

v.42 Tisdag 16 oktober
 19.30     Järvsö kyrka     Meditation 
 Onsdag 17 september
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal     Morgonmässa  
 Söndag 21 oktober

 10.00     Färila kyrka     Gemensam mässa

v.43 Tisdag 23 oktober
 19.30     Järvsö kyrka   Meditation 
 Onsdag 24 oktober
 08.00     S:t Görans kapell i Färila   Morgonmässa 
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal   Morgonmässa
 Söndag 28 oktober
 10.00     Färila kyrka     Gudstjänst
 11.00     Järvsö kyrka     Mässa 
 11.00     Ljusdals kyrka     Familjegudstjänst
 14.00     Los kyrka     Gudstjänst 
 18.00     Ljusdals kyrka     Requiem

v.44 Tisdag 30 oktober
 19.30     Järvsö kyrka   Meditation 
 Onsdag 31 oktober
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal   Morgonmässa  
 Lördag 3 november - alla helgons dag
 15.00     Hamra kyrka     Minnesgudstjänst 
 15.00     Kårböle kyrka     Minnesgudstjänst 
 16.00     Järvsö kyrka     Minnesgudstjänst
 18.00     Ljusdals kyrka     Minnesgudstjänst
 18.00     Färila kyrka     Minnesgudstjänst 
 18.00     Los kyrka     Minnesgudstjänst 
 18.00     Ramsjö kyrka     Minnesgudstjänst
 Söndag 4 november
 11.00     EFS-kyrkan i Järvsö     Gudstjänst 
 11.00     Ljusdals kyrka     Högmässa

v.45 Tisdag 6 november
 19.30     Järvsö kyrka     Meditation 
 Onsdag 7 november
 08.00     S:t Görans kapell i Färila     Morgonmässa
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal     Morgonmässa
 Söndag 11 november
 10.00     Färila kyrka     Gudstjänst  
 11.00     Ljusdals kyrka     Gudstjänst 
 14.00     Hamra kyrka     Gudstjänst 
 18.00     Järvsö kyrka     Mässa

v.46 Måndag 12 november
 19.00     Kårböle bystuga     Församlingsafton 
 Tisdag 13 november
 19.30     Järvsö kyrka     Meditation 
 Onsdag 14 september
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal     Morgonmässa
 Söndag 18 november
 11.00     Järvsö kyrka     Gudstjänst 
 18.00     Ljusdals kyrka     Sinnesrogudstjänst 
 18.00     S:t Görans kapell i Färila     Mässa

v.47 Tisdag 20 november
 19.30     Järvsö kyrka     Meditation 
 Onsdag 21 november
 08.00     S:t Görans kapell i Färila     Morgonmässa
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal     Morgonmässa
 Söndag 25 november
 10.00     Färila kyrka     Mässa
 11.00     Järvsö kyrka     Mässa 
 11.00     Ljusdals kyrka     Högmässa

 14.00     Los kyrka     Mässa

v.48 Tisdag 27 november
 19.30     Järvsö kyrka     Meditation 
 Onsdag 28 november
 08.00     S:t Olofs kapell i Ljusdal     Morgonmässa 


