
”Kyrkan i sig 
är som sinnesro 
för mig.”



Maria Idänge, församlingsherde, 
Järvsö församling: Jag vill job-
ba just hos oss. Det här är härliga 
församlingar och medarbetare med 
möjligheter att skapa goda mötes-
platser.

Annelie Söderlind, samordnande 
ungdomspedagog, Ljusnans pastorat: 
Ljusnans pastorat är just nu i en spän-
nande fas då det är relativt nybildat. Det 
erbjuder både utmaningar och möjlig-
heter i så väl den professionella som 
den personliga växten. Men mitt kall är 
att verka för kunskap och det djupin-
riktade lärandet. Att tillsammans med 

andra utforska personlig och andlig växt, 
existens och gudsrelation och vad det 
innebär att vara människa är en ynnest 
som gör arbetet både roligt, spännande 
och meningsfullt.

Emma Fockström, barn- och ung-
domsledare, Ljusdal-Ramsjö försam-
ling: Jag bytte till Ljusnans pastorat för 
att jag älskar att jobba med barn. Och för 
att jag ville ha en möjlighet att få växa i 
min tro, och få hjälpa barnen att finna den 
tro jag hade som barn. 

Vi träffas första gången 
2 december kl. 10.00 
i Färila kyrka. Föranmälan till: 
070-528 54 13. 
Vi ses!

<<< Vi åker på en längre 
         resa tillsammans 
         under 2019! :D
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Varmt välkomna till Ljusnans pastorat
Våra nya medarbetare har fått svara på frågan ”Varför vill du jobba just hos oss?”

Maria Idänge, Annelie Söderlind, Emma Fockström, Anna Andersson, Ann-Cathrine von Wachenfeldt och Helén Ståhl

Anna Andersson, förvaltningsassis-
tent för fastighet och kyrkogård, 
Ljusnans pastorat: Jag är intresserad av 
människor, byggnadsvård och ekonomi. 
Därför vill jag vara just ”hos oss”.

Ann-Cathrine von Wachenfeldt, vi-
karierande barn- och ungdomsledare, 
Ljusdal-Ramsjö församling: Det är en 
glädje att var här igen. Jag är så tacksam 
för att få jobba med barngrupperna. 

Helén Sthål, HR/lön, Ljusnans pas-
torat: En tydlig vision och att få arbeta 
med och för människor motiverarar och 
inspirerar mig.

!



En tid att samla och en tid att kasta 
Ljusen, stenarna och berättelserna har fått följa sinnesrobesökarna i Ljusnans pas-
torat. Lotta Lundberg möter sinnesron redan vid kyrkportarna och kyrkogården.

När klockorna ringer in till sinnesro-
gudstjänst finns Lotta Lundberg på 
plats i Ljusdal. För henne är detta 
inte vilken kyrklig sammankomst 
som helst. 
- Jag känner liksom aldrig nån press 
att man måste vara en sån som ak-
tivt går i kyrkan, utan det här är för 
alla, och det tycker jag känns både 
när man kommer in och hela tiden 
som man är där. Jag brukar inte gå 
på högmässa och sånt, men det här 
är annorlunda, och att få ta del av 
en människas liv genom delningarna 
går inte att beskriva. Jag tycker alltid 
att den människan är så stark och 
modig. 

Sinnesrogudstjänsten innehåller ofta 
återkommande inslag. Däribland att 
lyssna till när någon delar en livsbe-
rättelse, att tända ljus, att be sin-
nesrobönen och att lätta sina bördor 
med en symbolhandling, exempelvis 
genom att lägga ifrån sig en sten. 
- Man kan hålla den i handen och 
tänka att man lägger det tunga, det 
jobba eller nånting man vill bli av 
med i stenen, berättar Lotta.
- Ibland sitter jag och håller i den där 
stenen hela kvällen och tänker på det 
jag vill bli av med just den dagen. Sen 
kastar vi bort våra stenar, och det 
kan vara så skönt att bara få kasta 
bort det som tynger en. Sen kan jag 
lägga det bakom mig. Ju mer man 
slänger, ju lättare blir ens ryggsäck, 
ju lättare blir det att bära den och gå 
vidare.

När Lotta var yngre var hon inte in-
tresserad av kyrkan, det har kommit 
i vuxen ålder. Hon beskriver hur hon 
idag blir lugn så fort hon kommer till 
en kyrkogård eller till en kyrka. 
- Det började nog när en god vän 
gick bort 2001, det var då jag 
började besöka kyrkogården och 
kyrkan mer. Sen har det trappats upp 
eftersom det är många vänner som 
gått bort genom åren, jag vill gå in 
och tända ett ljus för dem. 

Lotta berättar att hon aldrig upple-
ver det som tungt att tänka på de 
vänner som dött, åtminstone inte 
när hon befinner sig vid kyrkan och 
kyrkogården. Då blir hon istället 
tacksam för det som varit. 
- Jag ägnar gärna tid åt att gå runt 
och tända ljus. Jag har ju folk över-
allt här tycker jag. Sen går jag in i 
kyrkan en stund. Kyrkan i sig är som 
sinnesro för mig, även när det inte är 
någon sinnesrogudstjänst. 

För Lotta är det viktigt att vi ger 
utrymme för alla i vår omgivning att 
upptäcka vilken väg som är rätt för 
dem.  
- Det finns ju människor som inte 
ens vågar gå in i kyrkan. Jag vet inte 
varför det är så skrämmande. För 
mig är det ju så fridfullt, men det 
måste man komma på själv, det var 
väl det jag gjorde när flera av mina 
vänner dog. Allt kändes liksom så 
mycket lättare när jag befann mig 
runt kyrkan. 

Innan Lotta började besöka 
sinnesrogudstjänsterna hade hon 
hört positiva rykten.
- Jag vet ju att det har funnits på 
andra platser och alla har sagt att 
det är jättebra. Så när jag hörde att 
det skulle börja i Ljusdal, då visste 
jag direkt att jag bara måste dit. Jag 
hade hört att många delat, men det 
var aldrig någon som berättade vem 
som hade delat eller vad det var den 
delade, för det som delas på sin-
nesron stannar i kyrkan. Jag blev ju 
såklart nyfiken men visste ingenting 
om vad det innebar.

Även fast vänner och bekanta till 
Lotta varit så positiva visste hon inte 
vad hon skulle förvänta sig. 
- Jag hade kanske tänkt att det 
skulle vara mer som.. kanske inte 
som en predikan, men åtminstone 
mer uppstyrt. Men det är så lätt-
samt. I kyrkan men ändå så lättsamt. 
Och när jag lyssnar på den som delar 
känner jag ofta att den sätter ord på 
något som jag också har varit med 
om. 

Varje sinnesro avslutas på samma 
sätt. De som varit med under kvällen 
samlas i en ring, fattar varandras 
händer och läser sinnesrobönen:

Text & foto:  
Edward Vallingstam

Gud, ge mig sinnesro  
att acceptera det jag inte kan förändra,  
mod att förändra det jag kan  
och förstånd att inse skillnaden



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

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
Jan-Anders Johansson, präst: 070-338 56 04 
Lena Mill, diakon: 070-309 12 68

EN FLICKA 
ÄR FÖDD
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Varje dag föds flickor in i  
förtryck och orättvisor. Det  
kan vi inte acceptera. Flickor  
ska aldrig nekas, kränkas,  
hotas, utnyttjas eller tvingas  
– bara för att de är flickor. Ge  
en gåva och ta ställning för  
varje människas lika värde  
och makt över sitt eget liv.

900 12 23

SwIshA
dIn gåva tIll

TACK!

Foto: Helena Goldon/Ikon

VAR MED OCH SAMLA IN TILL JULKAMPANJEN UNDER DECEMBER
2 december: insamling och försäljning vid julskyltning i Ljusdal kl. 15-19
4 december: lilla julafton i Klockaregården kl. 12, anmäl senast 30 november till 0651-76 18 58
10 december: gudstjänst med julgröt i Los församlingsgård  och kyrka från kl. 17
12 december: sopplunch med julgröt i Tandsjöborgs kapell kl. 12
12 december: sopplunch med julgröt i Ljusdals församlingsgård kl. 12

ADVENTS- & JULMUSIK 
1 december kl. 18: konsert i Kåreböle kyrka
1 december kl. 18: konsert i Ljusdals kyrka 
2 december kl. 10: körsång i gudstjänst i Färila kyrka
2 december kl. 11: körsång i mässa i Järvsö kyrka
2 december kl. 11: körsång i gudstjänst i Ljusdals kyrka
2 december kl. 11: körsång i gudstjänst i Ramsjö kyrka
2 december kl. 14: körsång i mässa i Fågelsjö kapell
2 december kl. 18: konsert i Los kyrka
5 december: dagkonsert i Ljusdals kyrka
8 december kl. 18: konsert i Färila kyrka
9 december kl. 18: konsert i Färila kyrka
9 december kl. 18: konsert i Järvsö kyrka
13 december kl. 18: konsert i Los kyrka
16 december kl. 16 & 18: konsert i Ljusdals kyrka
16 december kl. 18: konsert i Kårböle kyrka
17 december kl. 19: konsert i Ramsjö kyrka
18 december kl. 18.30: konsert i Järvsö kyrka
23 december kl. 18: konsert i Färila kyrka
24 december kl. 23.30: körsång i julnattsmässa i Ljusdals kyrka
25 december kl. 6: körsång i julotta i Färila kyrka
25 december kl. 7: körsång i julotta i Los kyrka
25 december kl. 7: körsång i julotta i Järvsö kyrka
MELLANDAGSKONSERT MED CONCEZIO PANONE
29 december kl. 18: konsert i Hamra kyrka

Läs mer om alla konserter, 
gudstjänster och verksamheter
i kalendern på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/ljusnan


