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Det känns högtidligt 
              och fint att tända lju-
              sen, ensam eller 
tillsammans. Ibland lägger jag 
in någon särskild innebörd i 
ljusen, något jag vill tänka på. 
Ofta ber jag, låter det tända 
ljuset bli en riktning i mitt liv. 

Jag tänder det första ljuset. 
Första advent. Ett nytt kyr-
koår börjar och i kyrkorna 
uppmärksammas Jesu intåg 
i Jerusalem. Jesus gör på ett 
sätt ingen storslagen entré, 
han rider in på en åsna, han 
rider in med öppenhet för 
vad som kommer att hända 
honom, glädje, vänskap, sorg 
och smärta. ”Gud, hjälp mig 
att vara öppen för vad det nya 
året har med sig. Vad kommer 
jag att möta, vad kommer jag 
att vara med om? Hjälp mig 
att ta emot det som kommer 
till mig med öppenhet och i 
tillit till att du är med mig.”

Det andra ljuset tänder jag för 
vad som är ljus i mitt liv just 
nu. Samtidigt som jag vill vara 
öppen för vad som kommer så 
vill jag vara öppen för det som 
är just nu. Allt det fantastiska 
jag har runtomkring mig, intill 
det svåra och tunga. Där finns 

Vi tänder ljusen
Vi går snart in i adventstiden, plockar fram våra adventsstakar och 
tänder de fyra ljusen ett efter ett. 

glimtar av heligheten, av Gud-
snärvaron och himmelriket, 
som gör att livet känns värde-
fullt och storslaget, som beri-
kar och ger kraft och liv, mitt 
i livet. ”Gud, hjälp mig att ta 
vara på dessa glimtar och låta 
dem breda ut sig i mitt liv. 
Hjälp mig att inte uppslukas 
av stress och onödiga måsten 
utan se och ta vara på det som 
ger liv.”

Den tredje söndagen i advent 
har temat ”Bana väg för Her-
ren”. Jag tänker: Gör plats för 
livet, gör plats för hoppet och 
ljuset hos mig själv men också 
hos andra. Bönen får vara 
det verktyg jag använder för 
att bana väg för Gud, när jag 
tänder det tredje ljuset. ”Gud, 
kom med ditt ljus till den 
som lever i mörker, för den 
som inte ser någon ljusning, 
för barnen som ingen ser, för 
människorna som flyr från 
sina hem i rädsla för att torte-
ras och dö.” 
 

Så kommer Marias, Jesu mo-
ders söndag som ju i år också 
är julafton. Maria är en före-
bild när hon vågar säga sitt ja 
till Gud och ta emot Jesus i 
sitt liv. Hon gör det utan några 

större protester men ändå med 
någon invändning och efter-
tanke. Hur gör vi med våra 
tvivel och våra invändningar? 
Gud sträcker ut sin hand till 
alla människor med en önskan 
om att få finnas i våra liv. Blir 
svaret på önskan ”nej” eller 
”ja, kom du och finns här jäm-
te mina tvivel” eller ”ja, min 
tro är större än mina tvivel så 
kom du och ta plats i mitt liv” 
eller ”Gud tack att du sträcker 
ut din hand till alla. Tack att 
Maria tog emot dig, hjälp ock-
så mig att ta emot dig.”

Nu brinner alla ljusen i ljus-
staken. ”Gud, tack att du blev 
människa i Jesus. Tack att du 
kommer till var och en av oss 
med ljuset, hoppet och friden. 
Du kommer till mig, till dem 
jag älskar, till dem jag saknar, 
till dem jag har svårt för, till 
alla som lider och kämpar, till 
alla som skrattar och gläds.”
 

Jag önskar Dig en välsignad 
adventstid och jul.
 

Eva-Lotta Berg
Församlingsherde i Järvsö 
församling, Ljusnans pastorat

Denna digitala uppla-
ga innehåller utökat 
och exklusivt material. 
Vi introducerar en ny 
layout som enar Ljus-
nans pastorat lokalt 
via Vision 2027 och 
nationellt med inspira-
tion från den grafiska 
profilen på Svenska 
kyrkans externwebb. 

Den diakonala julen i Ljusnans pastorat
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Välkommen till Källan
Lagom till jul och årets sista nummer testar vi ett nytt koncept. 
Både en ny look och ett nytt sätt att nå ut; med en tryckt upplaga 
som går ut i kommunen och en digital upplaga via nätet.

Foto: Magnus Aronson /Ikon  

2017 har varit ett 
händelserikt år. Vi 
vill uppmärksamma 
banbrytande händelser 
både nära och längre 
tillbaka i tiden. 

Vi bjuder även på 
glimtar från sådant 
som har hänt under 
året, sådant som kom-

mer att hända runt jul 
och ett extraordinärt 
välkomnande av vår 
nye församlingsherde 
Mattias Haglund. 
 
Trevlig läsning!  

Edward Vallingstam 
Kommunikatör i  
Ljusnans pastorat



Gemenskap över en kopp kaffe
Från sensommaren till det första snöfallet har språkentusiaster samlats 
över en fika i Färila, Järvsö och Ljusdal. Här kan du läsa om vad den 
gångna hösten har bjudit på och vad som väntar till våren.

om språkcaféerna. Vi träffas 
varannan söndag, jämna veck-
or, kl. 13:00-15:00 på Klock-
aregården. Det brukar vara 
35-40 personer varje gång. Vi 
fikar, pratar, sjunger, spelar 
spel och umgås med varandra. 
Här kan man träna sig i svens-
ka och träffa nya vänner. 

Här finns också möjlighet 
att få hjälp med kläder, skor, 
husgeråd och liknande som 
man kan behöva när man är 
nyanländ och som vänliga 
människor skänkt till oss. 

Den 3 december har vi julfest 
och sedan tar vi paus till den 4 
februari. Fler är välkomna att 
vara med! Den som vill veta 
mer kan man höra av sig till 
070-542 23 80. 

Britt-Marie Liljedahl 
Frivillig/volontär i Färila

           pråkcaféet i Järvsö har 
           varit välbesökt, upp-
           skattat och omtalat 
genom åren. Till hösten öpp-
nade vi upp konceptet ännu 
mer genom att byta namn till 
Cafékväll. 

Vår cafékväll är öppen för 
alla. Varje kväll har ett tema 
som kan vara allt från pyssel 
till dans. Vi har en öppen scen 
för spontansång, poetry slam 
och tillfällen att testa på att 
visa dolda talanger. 

Vi håller till på S:t Persgården 
i Järvsö på tisdagskvällar kl. 
17:00-19:00. Det samman-
faller även med meditation i 
kyrkan som startar kl. 19:30 
i Järvsö kyrka och som är 
öppen både för de som vill 
gå vidare direkt från vårt café 
och de som endast vill komma 
för en lugn reflektion i stillhet. 

Stina Nordin
Fritidsledare i Järvsö 

församling

Varje onsdagskväll 
    klockan 18:00-20:00 
    är det språkcafé i 
Röda Korsets lokaler i Ljus-
dal. Språkcaféet är ett samar-
bete mellan Svenska kyrkan, 
Röda Korset och Ljusdals 
kommun. Här träffas och trivs 
svenskar, nysvenskar och 
asylsökande i en fin gemen-
skap. Vi pratar svenska och 
fikar tillsammans. 

Alla är välkomna! Vissa 
volontärer är där i stort sett 
alltid, medan andra tittar in 
ibland för en kortare eller 
längre stund. En volontär gör 
varje vecka en frågesport som 
är mycket populär. Vi har 
sett en utveckling att antalet 
nysvenska cafébesökare har 
ökat. Vår reflektion är att fler 
har lämnat asylboendena efter 
sin asylprocess och nu väljer 
att bosätta sig i Ljusdal. En 
trevlig och välkommen ut-
veckling. 

Diakonerna  
Lena Mill och Ulla Hofberg

Eva-Lotta Berg, församlingsherde i Järvsö församling, tillsammans med deltagare ur Järvsös språkcafé. Bilden är hämtad från 
Svenska kyrkans kyrkovalskampanj tidigare denna höst: ”Öppen för alla”.    Foto: Alex & Martin /Ikon

”Det är nog 
inte så att 
man får en 
sämre 
ekonomi 
just till jul 
eller extra 
få besök, det 
blir bara så 
mycket 
tydligare”

Den diakonala julen i Ljusnans pastorat
När allt förväntas andas frid kan kaoset upplevas som värst. Julen är en 
sådan tid för många, just därför vill Ljusnans pastorats diakonala verk-
samhet göra skillnad för de som behöver det som mest.

Foto: Alex & Martin /Ikon

vackra hem och en fin gemen-
skap. Men den kan också bli 
en påminnelse om att man 
har det svårt ekonomiskt och 
inte har stor släkt eller många 
vänner. Under de år vi arbe-
tat socialt med människor 
har vi märkt en försämring 
socioekonomiskt för många 
människor. Klassklyftorna har 
ökat, utanförskapet och en-
samheten har blivit tydligare. 
Det är nog inte så att man får 
en sämre ekonomi just till jul 
eller extra få besök, det blir 
bara så mycket tydligare när 
en ”riktig jul” ska firas med 
”extra allt”, från pynt och jul-
klappar till glöggfester med 
släkt och många vänner. 

Diakonala insatser
Vi försöker att hinna med ex-
tra många samtal och hembe-
sök. Vi delar ut matkassar och 
julklappar till dem som ansö-
ker om det. Just kring julklap-
par till barn samarbetar vi med 
Round Table i Ljusdal som i 
flera års tid gjort ett fantastiskt 
jobb med att samla in klappar 
från givmilda Ljusdalsbor. 
Vi har även samarbetat med 
bland annat Frivilligcentralen 
kring Alternativ Jul som har 
haft stor betydelse för många 
människor. Där har besökare 
kunnat få dela gemenskap och 
äta gott på julafton. Givetvis 
har vi också extra många till-
fällen att delta i gudstjänster 
och vacker musik där vi får 
del av julens budskap. 

Diakonin i Ljusnans pastorat

ulen är en särskild tid 
som kan vara så skön, 
med ledighet, god mat,J

I Färila har Röda Korset, 
Färila-Rådet och Svenska 
kyrkan tillsammans hand S
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Musikinsats för Världens Barn
Under september, oktober och november hölls temakonserter i samtliga 
församlingar i Ljusnans pastorat. Tillsammans samlades över 15.000 kro-
nor in som oavkortat gick till Världens Barn.

Pastoratets körer i juletid
Våra fantastiska kyrkokörer och barnkörer fortsätter att sprida ljus i vinter-
mörkret. Här kan Du läsa om alla tillfällen kring advent, Lucia och jul då 
körerna medverkar. 

Färila sångkör 
Färila sångkör medverkar vid 
installationen av församlings-
herde Mattias Haglund vid 
första advent: 3 december kl. 
10:00, vid julkonserten Äng-
larnas tid: 10 december kl. 
17:00 (OBS! inträde), vid jul-
ottan: 25 december kl. 06:00, 
och vid 13-dagskonserten: 6 
januari kl. 18:00. Allt i Färila 
kyrka. 

Järvsö Kyrkokör 
Järvsö kyrkokör medverkar 
vid gudstjänsten vid första 
advent: 3 december kl. 11:00, 
vid julkonserten Hälsingejul: 
17 december kl. 16:00 (OBS! 
inträde), och vid julottan: 25 
december kl. 07:00. Allt i 
Järvsö kyrka.

Järvsö barnkör 
Barnkören i Järvsö församling 
medverkar vid kröningen av 

Musik ihop(p) 
Helgen 28-29 oktober kom 
Anders Nyberg och Jennifer 
Ferguson till Järvsö för att 
leda workshops i körsång och 
samtal mellan deltagarna. Tan-
ken var att samla en blandad 
skara, oavsett tidigare erfaren-
heter av körsång eller kyrk-
ligt engagemang, och sjunga 
tillsammans för fred. När den 
stora musikaliska finalen hölls 
i Järvsö kyrka medverkade 
även Järvsö barnkör. 

Församlingsherde Eva-Lotta 
Berg, en av initiativtagarna till 
Musik ihop(p), beskriver hel-
gen som hoppingivande i både 
det lilla och det stora, något 
som ger kraft och mod. 
- Livsbejakande var det någon 
som sa efteråt och det stäm-
mer bra, berättar hon. 

Årets Musik ihop(p) var första 
omgången av ett koncept som 
kommer att återkomma varje 
år hädanefter. 
- Det är öppet för alla att kom-
ma och sjunga tillsammans, 
vi bjuder in någon som leder 
oss i en tillfällig kör en helg, 
berättar Eva-Lotta. 

Mitt i veckan-konsert 
Tisdag den 7 november hölls 
en välgörenhetskonsert i Ljus-
dals kyrka. Fördelen med att 
ha konserten ”mitt i veckan” 
var att det inte behövde vara 
lika stort och uppstyrt som på 
en söndag. Anneli Aspengren 
Sköld, kantor i Ljusdal-Ram-
sjö församling, berättar att det 
inte var fokus på att prestera 
något storartat. 
- Man känner sig fri att göra 
saker, publiken känner också 
att det är mer avspänt. 

Konserten innehöll ett regisse-
rat inslag där mobbning illus-
trerades med enkla medel via 
rörelse och musik. 
- Fortfarande när konserten 
var slut var det folk som grät, 
det rörde djupt i folks hjärtan 
och själar, berättar Anneli.  

För Anneli var det viktigt att 
belysa hur världens barn har 
det svårt, men också att lyfta 
utmaningar i samhället.  
- Så många barn lider av 
mobbning i Sverige, och så 
många vuxna lider av mobb-
ning, det är ett viktigt ämne 
att ta upp, berättar hon.

Höstkonsert 
Helgen 23-24 september ledde 
Anders Nyberg och Jennifer 
Ferguson en körhelg tillsam-
mans med Färila sångkör och 
Loos-Hamra kyrkokör. De 
övade inför den höstkonsert 
som hölls 24 september i både 
Hamra kyrka och Färila kyrka. 

För Ann-Christin Svedman, 
kantor i Färila-Kårböle för-
samling, blev det en upplevel-
se för både kropp och själ. 
- Anders och Jennifer är ena-
stående som människor och i 
det de förmedlar genom sång-
en och musiken och det krist-
na budskapet, berättar hon. 

- Det var högt tempo hela 
helgen, det gav mycket. Det 
berättar Mona Kihlström, 
kantor i Los-Hamra försam-
ling. Hon berättar vidare att 
publiken blev euforisk av det 
resultat som visades på höst-
konserterna.

Förutom Nyberg, Ferguson 
och körerna medverkade även 
Filip Ekestubbe på piano och 
Oskar Eriksson på bas. 

Rep med barnkören i Järvsö. Foto: Lisa Hellström 

Järvsö Lucia i Järvsö kyrka: 9 
december kl. 16:00. 

Klockarekören 
Barnkören i Färila-Kårböle 
församling medverkar vid 
installationen av församlings-
herde Mattias Haglund vid 
första advent: 3 december kl. 
10:00 och vid kröningen av 
Färila Lucia: 9 december kl. 
18:00. Allt i Färila kyrka.

Ljusdals Kyrkokör 
Ljusdals kyrkokör medverkar 
vid gudstjänsten vid första 
advent: 3 december kl. 11:00, 
vid julkonserter: 16 december 
kl. 15:30 och kl. 18:00 och vid 
midnattsmässan: 24 decem-
ber kl. 23:30. Allt i Ljusdals 
kyrka.

Loos-Hamra Kyrkokör 
Loos-Hamra kyrkokör med-
verkar vid installationen av 
församlingsherde Mattias 

Haglund i Färila kyrka vid 
första advent: 3 december kl. 
10:00, vid adventsmässan i 
Fågelsjö kapell: 3 december 
kl. 14:00, vid julottan i Hamra 
kyrka: 25 december kl. 06:00, 
och vid julkonserten i Los 
kyrka: 28 december kl. 19:00. 

MiR-kören 
Mästersångare i Ramsjö 
medverkar vid gudstjänsten 
vid första advent: 3 december 
kl. 11:00 och vid julkonserten: 
18 december kl. 19:00. Allt i 
Ramsjö kyrka.

Linblomman 
Barnkören i Los-Hamra för-
samling medverkar vid instal-
lationen av församlingsherde 
Mattias Haglund i Färila kyrka 
vid första advent: 3 december 
kl. 10:00.

Varmt välkomna! 
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Vägmärkesmässa
Den 15 oktober hölls Vägmärkesmässa i Ljusdal, en mässa som bygger 
på texter av Dag Hammarskjöld. Kyrkoherde Jan Bonander, medskapare 
av Vägmärkesmässan, berättar om sin relation till Hammarskjölds texter.

”Den 
längsta 
resan är 
resan 
inåt...”

D ag Hammarskjöld 
     har ”drabbat” mig 
    starkt sedan snart 
25 år. Jag kom i kontakt med 
boken Vägmärken genom vår 
tidigare ärkebiskop KG Ham-
mar. KG introducerade till en 
värld med ett språk som jag 
inte tidigare fått tillgång till.

Dag Hammarskjöld pratade 
om Gud på ett sätt som träffa-
de mina själsliga djup på ett 
sätt som jag inte trodde var 
möjligt. Poetiskt och med ord 
bortom mina tidigare taffliga 

beskrivningar. Gud kom helt 
enkelt närmare mig och mitt 
liv.

Jag bär alltid med mig ett 
exemplar av boken vart jag 
än reser. Bibeln når jag via 
nätet men Vägmärken finns 
i bokens form. Med åren har 
texterna gett mig djup och till-
träde till mitt eget jag och min 
gudsrelation. Jag kan, tror jag, 
beskriva Gud och min relation 
till tro utifrån min roll som 
präst på ett bättre sätt genom 
att läsa Vägmärken.

Jag har givetvis några favo-
riter som följer med mig och 
som jag lärt mig utantill, jag 
avsluter ”min” trosbekännel-
se. Men jag vill också lyfta en 
text som är en slags start på 
läsandet av Dags olika väg-
märken: ”Den längsta resan 
är resan inåt...” och tidigare: 
”Ju trognare du lyssnar inåt, 
desto bättre skall du höra vad 
som ljuder omkring dig. Och 
blott den som hör kan tala”.
”Hör” ska då inte enbart vara 
begränsat till hörsel utan även 
en vidare tanke om att vara 
receptiv. Kanske kan dessa ra-
der inspirera fler att upptäcka 
denna bok.

Mässans tillkomst 
Vägmärkesmässan är född 
ur min längtan att dela Dag 
Hammarskjölds ord med fler.
Jag fick en engelskspråkig 
version av Vägmärkesmässan 
i min hand för tre år sedan av 
en kollega. Leif Nahnfeldt; 
präst, lyriker, musiker, ton-
sättare, fick den i sin hand 
och menade att texterna var 
för spretiga för att användas 
i en mässa. Han lämnade nya 
förslag som jag och han dis-

Foto: Edward Vallingstam

kuterade och sedan fastställde. 
Detta arbete skedde parallellt 
med att Anders Widmark; 
musiker tonsättare, accepterat 
att skriva ny musik till texter 
samt använda äldre material.
Sammantaget blev det Väg-
märkesmässan i sin nuvarande 
form. Allt i mässan utöver 
instiftelseord och Vår Fader 
är hämtat från Dag Hammar-
skjöld och boken Vägmärken. 

Vägmärkesmässan har fram-
förts ett flertal gånger i Gävle 
och nu senast i Ljusdal. Den 
var också radiogudstjänst 
våren 2015 och via finsk radio 
sommaren 2016. 

Vi hoppas kunna fira denna 
mässa i vårt pastorat även 
under 2018.

Var stund
öga mot öga
med denna kärlek
som ser allt,
men överser i tålamod.
Som är rätten
men ej dömer,
om vår blick
speglar dess egen
i ödmjukhet.

Jan Bonander
Kyrkoherde, Ljusnans pastorat
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”Med åren 
har texterna 
gett mig djup 
och tillträde 
till mitt eget 
jag och min 
gudsrelation”

Under Vägmärkesmässan  hölls en dialogpredikan mellan Edit Åkerlund, pastors-
adjunkt i Järvsö församling, och Jan Bonander, kyrkoherde i Ljusnans pastorat. 

Helena Jönsson, Ljusdals kyrkokör och Järvsö kyrkokör leddes av Leif Nahnfeldt. 
Musiken framfördes av mässans kompositör Anders Widmark..



pastorat placerat en port på 
Riotorget i Ljusdal för att upp-
märksamma 500-årsjubiléet av 
Martin Luthers berömda teser 
som blev startskottet till den 
reformation som mynnade ut i 
den Lutheranska grenen inom 
kristendomen. Kyrkoherde Jan 
Bonander och kyrkorådets 
ordförande Marit Holm-
strand spikade upp 
ledorden från pasto-
ratets Vision 2027 
och bjöd in allmän-
heten att spika upp 
sina teser för framtiden. 
Men vad döljer sig bakom 
de uppspikade bilderna?

För vissa säger en bild ”mer 
än tusen ord”. Det må vara 
ett utnött uttryck, men ibland 
behöver vi stanna upp och låta 
bilderna tala till oss. Bildsprå-
ket i Vision 2027 är skapat 
som underlag till reflektion, 
dialog och upptäckter, med 
lager av teologiska, filosofiska 
och personliga tolkningsut-
rymmen. På ett sätt personifie-
rar de en nödvändig komplexi-
tet, precis som varje människa 
innehar flera nivåer av sökan-
de, dolda inre rum och egna 
erfarenheter av det gudomliga. 
Ur ett perspektiv symboliserar  
bilderna treenighetens mys-
terium, tillika budskapet om 
tro, hopp och kärlek. De har 
en mängd enhetliga betydel-
ser samtidigt som de innehar 
individuella egenskaper. 

Se människan 
Att se människan är en upp-
maning till oss alla. Det rör 
sig inte om ett övervakande 
öga, utan om ett öppet öga 
som leder in till det gudom-
liga hjärtat, vilket vi inbjuds 
att efterlikna i relation till vår 
nästa. Vi får erfara Den Oänd-
lige som ledstjärna även i de 
        mörkaste av nätter, 
      omgivna av 
         ett ödes-
           mättat 
                             universum 
                             där vi är så 
                               små men 
                              ändock så 
                              betydelse-
                          fulla i detta 
     kärleksfulla 
                    öga. 

Visa framtidstro 
Att visa framtidstro kan vara 
en källa till ny inspiration. Vi 
kan använda oss av frihetens 
duva, fredens regnbåge och 
löftet om en ny dag för att få 
insikt om det vi behöver just 
nu, det kan vara att bryta de-
struktiva mönster, 
att se ett lång-
siktigt mål 
eller att förstå 
att vi aldrig 
har blivit eller 
kommer att bli 
övergivna. 

Erbjuda gemenskap
Att erbjuda gemenskap 
är centralt både för mänsklig-
hetens överlevnad och  
kyrkans fortsatta relevans. 

Grafiska visionen bakom Vision 2027
Ljusblåa skyar och blånande berg skymtar fram bakom visionens bud-
skap. Fram träder även bilder av ett universum bakom ett öga, en regnbå-
ge bakom en duva och en grönskande natur bakom två förenade händer. 

Reformation 2017 - Luther 500 år
Återforma, förändra till det bättre, omskapa. Dessa är de vanligaste 
betydelserna av ordet Reformera. Luther ville allt detta, omskapa till 
det bättre. 

Vi sitter i 
samma 
båt, i 
vår 
vackra 
men 
trasiga 
värld. 
Hur tålig 
naturen än 
må vara råkar det 
också vara den enda värld vi 
har, vilket gör dess omvårdnad 
till vårt gemensamma ansvar. 
Vi måste fatta varandras hän-
der, mötas och göra gemen-
samma insatser. I denna 
process, och kanske i naturen 
i sig, kan vi erfara hur någon 
håller i vår hand, denna någon 
som är vårt ursprung. Med 
bilden av de fattade händerna 
framför oss lämnas vi för-
hoppningsvis med en intuitiv 
känsla av att på ett självklart 
sätt utmana inpräntade hierar-
kier och vedertagna maktord-
ningar. 

På många områden kan vi väl-
ja hur vi ser på vår tillvaro.
              Ett tillfälle att kick-
                   starta ett sådant 
                      mindset skulle 
                       kunna vara hur  
                        vi ser på bild-
                      erna i Vision 
  2027. Vad ser 
  du? Ta dig tiden 
          att hitta egna ord 
        för att skapa en 
    djupare mening. 

Edward Vallingstam
Kommunikatör

Kyrkoherde Jan Bonander intervjuas av SVT på Riotorget. Foto: Edward Vallingstam

Bonander och Holmstrand spikar upp första ledordet i Vision 2027: ”Se människan”.

Luther såg skeenden, betenden 
som han menade drev dåtidens 
kyrka mot en avgrund. Och i 
sin totala kärlek till Gud och 
kyrkan ville han reformera.

Det borde vara varje tids an-
svar att omskapa, förändra till 
det bättre. Och så sker nog 
också runt omkring oss ide-
ligen. Men en del vill vi inte 
veta av, annat banaliseras, en 
del blir genomfört på ett gott 
sätt. Det kanske är våra svul-
ster som måste omskapas, och 
är att förändras till det bättre 
ett normkritiskt tänkande och 
beteende? #Metoo är ett ut-
tryck för att gränsen är nådd. 
Inte mer, inte längre. Kyrkan 
liksom alla människor behöver 
analysera sina beteenden och 
uttalanden för att inte kränka 
och/eller särbehandla.
En reform, en förändring till 
det bättre i detta avseende 
känns givetvis naturlig men 
kommer troligen att stöta på 
hinder hos en del som utnyttjar 
ett maktbeteende inte sällan 
med sexuella inslag och an-
spelningar. Befria oss från det-
ta, alla män och några enstaka 
kvinnor.

Att omforma, förändra till det 
bättre är kyrkans roll. I denna 
pågående förändringsprocess; 
skapelsen, hämtar vi vår kraft 
och näring i evangeliet om Je-
sus Kristus. Vi går till källorna, 
läser, diskuterar och omformar. 
Våra Gudsbilder förändras och 
den uppståndne blir levande 
igen och igen i en ständigt på-
gående reformation. Men det är 
den samme, samtidigt.  

Det är Jesus Kristus som fort-
sättningsvis är Vägen – San-
ningen – Livet. Men kanske i 
en annan språkdräkt med lite 
andra bilder.

Se människan. En uppmaning 
till oss att tänja ut våra rela-
tioner. Att bli sedd för den hen 
är, bortom yta och fernissa 
är troligen allmänskligt. Se 
människan är en uppmaning 
förbi individualiseringen där 

färdiga normer ger recept på 
det enskilt goda livet. Att Se 
människan är att se i ett sam-
manhang där våra relationer till 
varandra är bärande element 
i vårt eget jag, samtidigt som 
mitt eget jag är omhändertaget 
i relationen.

Jan Bonander
Kyrkoherde, Ljusnans pastorat

Mellan 31 oktober 
och 12 november 
hade Ljusnans 

10 11Läs Vision 2027 i sin helhet på www.svenskakyrkan.se/ljusnan/vision2027



Leva vidare-grupper i Ljusnans pastorat
Vi erbjuder kostnadsfria samtalsgrupper till alla i Ljusdals kommun.

Till dig som mist din livskamrat

Vi har Leva vidare-grupp där vi samtalar 
kring hur det är att bli ensam när ens livs-
kamrat dött. Gruppen är riktad till make, 
maka och sambo som under det senaste året 
mist sin livskamrat. För vissa av deltagarna 
har det gått en tid, för andra har dödsfallet 
nyligen inträffat.  
Vi startar en ny grupp efter behov och  
träffas några gånger per termin. 
Vi erbjuder även enskilda samtal för dig 
som önskar. 

Till dig som mist ett barn

Vi har Leva vidare-grupp för föräldrar som 
mist ett barn, oavsett ålder. Många upplever 
att det kan hjälpa att träffa andra som ock-
så förlorat ett barn, att lyssna på hur andra 
upplever sorgen och saknaden, samt dela 
erfarenheter.  
Vi startar en ny grupp efter behov och  
träffas några gånger per termin. 
Vi erbjuder även enskilda samtal för dig 
som önskar.

Låter detta som något för dig eller har du vidare frågor eller funderingar är du 
välkommen att ringa. 
Öppen för alla!  

Lena Mill, diakon: 070-309 12 68

Läs om de från Ljusnans pastorat som har fått en plats i Kyrkofullmäktige

Socialradikala Demokraterna 
i Ljusnans Pastorat 
Ledamöter: Rolf Hjelm. 
Ersättare: Rolf Paulson och 
Anne-Charlotte Haverskog. 
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Arbetarpartiet - Social-
demokraterna 
Ledamöter: Martit Holmstrand, 
Kurt Ericsson, Inger Isaksson 
Granqvist, Kjell Nilsson, Anita 
Haglund, Johnny Svensson, 
Vanja Isaksson och Jan Norlin-
der. 
Ersättare: Birgitta Backman, 
Ove Schönning, Tommy Borg 
och Jenny Breslin. 

Meddelande från valnämnden 
Vi vill rikta ett stort tack till alla er 
som arbetade med årets Kyrkoval 
- ingen nämnd och ingen glömd! 
Och tack alla ni som kom och röstade!

Centerpartiet
Ledamöter: John Nyman, Ingrid 
Gustafsson, Tommy Olsson, 
Gunilla Brink, Aina Michelson, 
Maj-Britt Tönners. 
Ersättare: Solange Nordh, Jör-
gen Brink och Ulla Lundberg. 

Framtidens Kyrka i Ljusnans 
pastorat
Ledamöter: Olle Larsson, Marcus 
Melin, Per Ferm, Björn Hasselberg, 
Mona Andersson, Bertil Skoog, Ulla 
Grönstedt, Anne Tessmann, Maria 
Eng Hillbom och Rolf Berg. 
Ersättare: Stefan Kuldsaar, Anneli 
Engström, Vibeke Sjögren Ottosson, 
Johan Thonfors och Kajsa Blank. 



Korrarna möter Mattias Haglund
Agnes och Moa går en konfirmationsledarutbildning i pastoratet. De har 
intervjuat Mattias Haglund som är ny församlingsherde i Färila-Kårböle 
och Los-Hamra församlingar.

Mattias berättade att han alltid 
varit intresserad av religion. 
Han brukade bli kallad profes-
sor i skolan för att han var så 
smart och insatt i religion. Mat-
tias växte upp på en bondgård i 
Stocksbo, en liten socken utanför 
Färila. Senare i livet flyttade han 
till Skåne och bodde där i 20 år. 
Det var där tanken föddes att han 
ville bli präst. För att bli präst 
så studerade Mattias i sex år på 
universitet och efter det blev han 
vigd i Domkyrkan. Mattias berät-
tade att man efter en prästvigning 
är präst oavsett om man har en 
anställning i en kyrka eller inte.

Eftersom vi är konfirmerade var 
vi nyfikna på vad Mattias tän-
ker om konfirmationen. Mattias 
tycker att konfirmationen är kul, 
att det är intressant att träffa nya 
ungdomar och att det är roligt 
att det finns ungdomar som vill 
konfirmera sig. 

Många har en uppfattning om att 
det är fult att svära i kyrkan. Vi 
var nyfikna på det så vi frågade 
Mattias om han svor själv. 
- Ja självklart, svarade Mattias, 
men han tänker på hur han ut-
trycker sig. När han representerar 
kyrkan som sin arbetsplats tänker 
han mer på vad han säger så att 
alla ska uppleva kyrkan som en 
trevlig plats. 

Vår nästa tanke var om Matti-
as tvivlar på Gud någon gång. 
Enligt Mattias kommer livet inte 

vara perfekt. Om man utsätts för 
många prövningar kanske man 
tappar tron, men han tror att det 
beror på hur man förväntar sig att 
livet ska vara och vilka förhopp-
ningar man har. Därför menar 
Mattias att han egentligen aldrig 
tvivlar på Gud. 

Vi har funderat över att fler och 
fler lämnar Svenska kyrkan. Det 
är något som väcker tankar. Vad 
tror Mattias man kan göra för att 
locka fler människor till kyrkan?
- Le när man kommer dit, visa att 
det är kul där och visa uppskatt-
ning, tycker Mattias.

Sista frågan var om Mattias tyck-
er att det är fel att gifta sig eller 
att ha en begravning om man inte 
är troende. Mattias svar var att 

det är en själv som avgör. Han 
anser att det är hans uppgift att 
ta hand om alla människor som 
söker sig till kyrkan, inte bara 
kristna. 

Selfie: Församlingsherde Mattias Haglund med Agnes och Moa.

Församlingsherde Mattias 
Haglund vid Färila kyrka. 
Foto: Edward Vallingstam

Mattias på stenen där högmässa hölls 
efter branden i Färila kyrka år 1837.  

Foto: Edward Vallingstam

V år första fråga till 
Mattias var varför 
han blev präst. 
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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: 
Alex & Martin /Ikon 

Finnmarkskapellet
9 december kl. 18:00
Adventskväll

Fågelsjö Kapell
3 december kl. 14:00
Mässa 

31 december kl. 14:00
Nyårsbön

Färila Kyrka 
3 december kl. 10:00 
Adventsgudstjänst 
med installation av 
församlingsherde 
Mattias Haglund

9 december kl. 18:00  
Luciakröning

10 december kl. 17:00
Julkonsert, Magnus  
Carlsson (inträde)  

19 december kl. 18:30
Konsert, Musikskolan
 

25 december kl. 06:00
Julotta 

31 december kl. 18:00
Mässa 

6 januari kl. 18:00
13-dagskonsert  

Hamra Kyrka
25 december kl. 06:00
Julotta

Jul och nyår i Ljusnans pastorat
Järvsö Kyrka 
3 december kl. 11:00  
Adventgudstjänst 

3 december kl. 19:00
Julkonsert, Säljesta  
byorkester (inträde)

9 december kl. 16:00
Luciakröning 

10 december kl. 18:00
Kvällsmässa

17 december kl. 16:00
Julkonsert: Hälsingejul, 
Anna Sahlene (inträde) 

24 december kl. 11:00 
Samling kring krubban 

24 december kl. 23:00
Julnattsmässa 

25 december kl. 07:00 
Julotta 

31 december kl. 16:00 
Nyårsbön 
 

31 december kl. 18:00 
Sinnesrogudstjänst  

Kallmyr 
25 december kl. 08:30
Julotta

Koppargården 
26 december kl. 14:00
Gudstjänst

Kårböle Kyrka
2 december kl. 18:00
Adventsmusik

24 december kl. 22:00
Julgudstjänst

Ljusdals Kyrka
3 december kl. 11:00 
Adventsgudstjänst

5 december kl. 14:00
Adventskonsert

10 december kl. 11:00
Högmässa 

10 december kl 18:00
Lucia

16 december kl. 15:30
Julkonsert

16 december kl. 18:00
Julkonsert

17 december kl. 11:00
Temagudstjänst

24 december kl. 11:00
Julkrubba

24 december kl. 23:30
Midnattsmässa
 

25 december kl. 08:00
Julotta
 

27 december kl. 19:00  
Konsert, Robert Wells och 
Sofia Källgren (inträde) 
 

31 december kl. 18:00
Nyårsbön 
 

Los Kyrka
3 december kl. 18:00
Adventsmusik 

13 december kl. 18:00
Lucia

24 december kl. 22:00
Julgudstjänst 

28 december kl. 19:00
Julkonsert 

Ramsjö Kyrka
3 december kl. 11:00
Adventsgudstjänst 

18 december kl. 19:00
Julkonsert 

25 december kl. 06:00
Julotta 

31 december kl. 16:00
Nyårsbön

Solgården
17 december kl. 11:00
Gudstjänst

Välje
3 december kl. 14:00
Gudstjänst


