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FRÅN DÖD TILL LIV

SAMTAL MED BISKOPEN

Krokoms pastorat invigdes

PÅSKEN I FÖRSAMLINGARNA
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Offerdal, Rödön och Ås församlingar. 
Tidningen delas ut gratis till samtliga hushåll i 
Krokoms pastorat, fyra gånger per år.

Ansvarig utgivare 
Olof Roos, kyrkoherde, 0640-171 07

Redaktör
Anders Gustafsson, 
kommunikatör, 070-350 23 10

Tryck Trydells Tryckeri AB, 2018
Produktion Mikael Karlsson Grafisk Design

Omslag Ambulanshelikoptern klar för start.
Foto omslag Johan Rydham

Svenska kyrkan i Krokom
svenskakyrkan.se/krokom

Förra året kom att handla om både bröllop och begravningar för min 
familj. Jag hoppas att det blir ett dop i år. 
 Dop, bröllop och begravning. Det är tre viktiga milstolpar i våra 
liv där vi lägger ett stort förtroende i kyrkans händer. Svenska kyrkan 
finns närvarande vid sidan av livets högtider; som ankare i lokalsam-
hället, själavårdare vid svåra tillfällen och som välgörare för de som 
inte fångas upp av samhällets skyddande nät. 
 För mig personligen finns ett stort intresse för Svenska kyrkans 
stora ansvar för att vårda vårt gemensamma kulturarv så att det kan 
komma till glädje för kommande generationer. 
 Jag har tidigare varit ordförande i Offerdal-Alsens pastorat. Det 
är med stor förväntan och ödmjukhet som jag ser på min roll som 
ordförande för vårt nya gemensamma pastorat i Krokom. 
 Min hjärtefråga är att församlingsråden tar en tydlig plats i det 
nya pastoratet och att den lokala särarten i verksamheten kan behål-
las. För att kyrkan ska kunna stå stark i framtiden måste det finnas 
en stabil grund underifrån. 
 Tillsammans med personal, förtroendevalda och frivilligarbetare 
hoppas jag att vi lyckas utveckla Krokoms pastorat och dess verk-
samhet. 

Hans Åsling, Trångsviken

Nya ordföranden 
i kyrkorådet
har ordet

KONTAKTA OSS
Telefontider 
Expedition måndag–fredag 9.00–12.00
Telefon: 0640-171 00

Besökstider
Öppet 9.00–12.00
Krokom: måndag, onsdag, fredag
Föllinge: tisdag, torsdag

Besöksadress
Expedition i Krokom
Strandvägen 10 B, Krokom

Expedition i Föllinge
Kyrkvägen 17, Föllinge

Postadress 
Krokoms pastorat
Strandvägen 10 B
835 32 Krokom

Bankgiro
747-8779

Swishnummer
Se sidan 17.

Mejl
krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se 

Hemsida
svenskakyrkan.se/krokom

Personal
Kyrkoherde
Olof Roos, 0640-171 07

Församlingsherde Föllinge/Aspås
Kjell Thuvall, 0645-102 12

Församlingsherde Offerdal/Alsen/Nälden
Calle Wahlström, 070-676 92 54

Församlingsherde Rödön/Ås
Cecilia Lundgren, 070-686 68 81

Fastighets- och kyrkogårdschef
Stefan Ångström, 0640-171 05

Hans Åsling, ordf 
hans.asling 

@asebruk.se
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Innehåll Kyrkbacken
Frågor på

1. Vad tänker du på när du hör 
ordet påsk?
2. Vad betyder påsken för dig?
3. Har du offrat dig för någon?

1. Jag har minnen sen jag var 
barn och jag fick följa med till 
kyrkan om påsken. Det grep 
mig mycket och det gör det 
fortfarande.
2. Våren har kommit, och allt 
är på nytt, en nyfödelse.
3. Själv har jag nog offrat mig 
på det sättet att jag försöker 
hjälpa människor. Jag är en-
gagerad i nyanlända och det 
är på sätt och vis ett offer att 
hjälpa dem.

1. Påskharen
2. Våren kommer
3. Jag offrar mig ibland när jag 
spelar tv-spel.

1. Jesu korsfästelse
2. Vila och återhämtning, 
ledig från jobbet.
3. I jobbet som lärare där jag 
haft elever som har svårt för 
sig, man får aldrig ge upp, 
kämpa och få dem på fötter!

Östen
Johansson

Edvin
Wall

Gunnar
Hellström

4 Samtal med biskopen

6 Ord och begrepp i kyrkan
 Församlingsrådens ordföranden

7 En extra dotter

10 Påsken i församlingarna

13 Festmässa i Offerdal
 Nya kyrkohandboken invigs

14 Församlingssidor

17 Betala med Swish

18 Att sjunga i kör

20 Musik i församlingarna

Öppet kyrkis i Ås församlingsgård
Måndagar 9:00–12:00

Öppet kyrkis i Näldens församlingshem
Måndagar 9:30–12:00

Stor och liten i Föllinge prästgården
Måndagar och torsdagar 10:00–12:00

Stor och Liten i Offerdal
Tisdagar 10:00–12:15

En mötesplats 
för dig med barn

ÖPPET KYRKIS

Öppet kyrkis är en mötesplats för 
dig med barn där det ges möjlig-
het att träffa andra föräldrar som 
också är hemma med sina barn. 
 Här finns tid för samtal, 
möjlighet att knyta kontakter 
eller bara vara. Barnen får tillfälle 
att leka och ha roligt tillsam-
mans med andra barn. I träffen 
ingår också en sångstund med 
sång, rörelser och ramsor inne i 
kyrkan.
 Eftersom barnen finns i cen-
trum blir gemenskapen öppen 
och spontan. Här finns verkli-
gen plats för både liten och stor. 
Träffen fylls med lek, sångstund, 
enkelt fika och med vad vi gör 
det till.
 Ingen anmälan behövs. Vi 
bjuder på fika.

4
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Det tändes sju ljus i gudstjänsten när Biskop 
Eva medverkade vid Festmässan i Offerdal 
28 januari. Ett ljus för var och en av de sju 
församlingarna i det nybildade Krokoms 
pastorat. För biskopen blev ljusstaken en bild 
för just detta att församlingarna hör ihop 
men har sin egen låga.
 – Församlingen är den primära enheten 
och då är ju församlingen toppen i hierarkin 
och sedan är det stiftets uppdrag att se till 
att församlingens grundläggande uppgift 
kan skötas som det är beskrivet i vår kyrkas 
ordning. 
 Biskop Eva Nordung Byström tycker inte 
om att prata om sammanslagning när hon 
får frågor om bildandet av det nya Krokoms 
pastorat.
 – Använd inte ordet slå samman eller 
sammanslagning för det är inte det handlar 
om. Det handlar om samverkan! Försam-
lingarna finns kvar. Det är inte så att man 
slår ihop dem så de försvinner.  Sånt gjorde 
vi förr, men vi har slutat med det för att vi 
vill att församlingarna ska vara kvar. 

KYRKAN FINNS KVAR

Biskopen betonar att kyrkan inte är någon 
koncern eller vilken organisation som helst. 
 – I glesbygden är det ibland bara är kyr-
kan som finns kvar, och som ger människor 
hopp, sammanhang och tillhörighet.
 Kyrkan är ingen koncern eller någon orga-
nisation vilken som helst. Därför att kyrkan 
är kyrka finns vi också i vårt område med 
mycket glesbygd där det ibland bara är kyr-

kan som finns kvar, och som ger människor 
hopp, sammanhang och tillhörighet. 
 Biskop Eva pekar på det goda arbetet som 
reda sker i våra församlingar och uppmunt-
rar oss att vara stolta över det vi faktiskt 
redan gör. 
 – Säg det till varandra vad som sker i 
församlingarna och hämta sedan energi av 
det uppdraget att vara Kristi kyrka där ni bor 
och verkar. Fortsätt det goda arbetet som 
redan finns.
 För biskopen är de nya större pastoraten 
en förutsättning för att Svenska kyrkan på 
sikt ska kunna finnas i hela landet och sär-
skilt i glesbygd.
 – Vi måste göra det vi kan för att fördela 
våra resurser rättvist, säger hon.
 – Det här är fantastiska bygder, fantastisk 
miljö, goda engagerade människor. Jag har 
själv varit här på visitation så jag har själv 
sett det. Om alla kunde drabbas av den här 
elden, att vi ska göra vad vi kan för att fort-
sätta vara kvar i våra bygder som kyrka och 
hjälpas åt. Det är precis det som pastoratet 
handlar om.

GUDSTJÄNSTEN – SOM EN FOTBOLLSMATCH

Gudstjänstens framtid är ifrågasatt idag. En 
del säger att gudstjänsten inte kommer att 
överleva för att den är så stel och tråkig.
 – Samtidigt upplever jag att människor 
börjar komma till kyrkan och upplever att 
här får man någonting som man inte får 
någon annanstans i samhället. Man får en 
stillhet, ett tilltal, ett sammanhang, man får 

Samverkan 
är nyckelordet
för biskopen

Biskop Eva
Eva Nordung Byström vigdes 
till biskop för Härnösands stift 
14 december 2014 som den 
26:e biskopen sedan stiftet 
bildades 1647.
Biskopens valspråk är ”Nu 
är Guds tid”. Det är hämtat 
från familjegudstjänstens 
inledningsord i 1986 års 
kyrkohandbok. Valspråket vill 
betona barnens och de ungas 
särställning i vår tro och vår 
kyrka.
Lär mer om biskopen på 
www.svenskakyrkan.se/
harnosandsstift/biskopen

Biskopens 
vapensköld 
med valspråk.

Text &  Foto Anders Gustafsson
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”

Kyrkbacken
Frågor på

1. Vad tänker du på när du hör 
ordet påsk?
2. Vad betyder påsken för dig?
3. Har du offrat dig för någon?

1. Allt som händer i kyrkan, 
skidor och på ferier.
2. Det är en stor högtid, man 
ser också fram emot vår och 
sommar, påsken är som ett 
avslut.
3. Jag kan känna att jag ställer 
upp för äldre medmänniskor 
omkring mig som man vill 
hjälpa.

1. Ägg och påskliljor, vår
2. Det betyder att man är 
ledig har trevligt och är ute i 
naturen.
3. Vår son tog livet av sig, 
det var väldigt sorgligt. Då 
gick mina tankar till Jesus på 
korset.

1. Påskris och ett stort påsk-
ägg med färgglada fjädrar.
2. En chans att få umgås med 
familjen ungefär som julen.
3. En kille på jobbet som fick 
annat för sig och då tog jag 
hans arbetspass i stället.

Karin  
Gradin

Birgitta
Nilsson

Hampus
Lilleby

möjlighet att dela en tro, man växer in i det 
här. 
 Eva tror inte att man måste ändra allt i 
gudstjänsten för att människor ska komma. 
Hon jämför med en fotbollsmatch. 
 – Om man inte kan någonting om fotboll, 
kanske inte ens är intresserad av, vad fattar 
man då om att kliva upp och skrika och sitta 
ner och vara tyst. Ta bara offside-reglerna. 
Jag kan tycka att det är jättetråkigt när jag 
inte vet något om det. Men om jag lär mig 
och börjar sätta mig in i det hela, kan det 
också ge mig något. Och det är samma sak 
med kyrkan och kristen tro.
 – I Gudstjänsten finns en vila som man 
måste tränas i att upptäcka.
 Gudstjänsten är ingen uppvisning eller 
lyckopiller, menar biskopen.
 – Jag tror, jag går i gudstjänsten, jag vill 
leva livet för att jag har fått det här livet! Där-
för att Gud finns. Jag behöver andas i någon 
slags tillbedjan, det är en del av meningen 
med livet. Det är inte så att mitt liv ska vara 
enkelt och vara glatt, för sånt är inte livet.

I Gudstjänsten 
finns en vila som 
man måste tränas i 
att upptäcka.

svenskakyrkan.se/krokom
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ALBA 
Vitt fotsida plagg med krage eller huva och skärp.
Biskopsbrev 
Skrifter som biskopsmötet med Svenska kyrkans samtliga 
14 biskopar ger ut, med pastorala råd och ansvisningar.

BISKOPSMÖTE 
Består av stiftens 13 biskopar och sammankallas av ärke-
biskopen som är mötets ordförande. Biskopsmötet är ett 
rådslag mellan biskoparna, i för kyrkan viktiga frågor. 

CELEBRERA
Att fira mässa, vilket man gör under en gudstjänst med 
nattvard. Den präst som håller i (förrättar) nattvarden 
celebrerar mässan.

DIAKONI 
Kyrkans och församlingens ansvar för människors sociala 
situation. Internationell diakoni kallas kyrkans bistånd och 
hjälp till människor i andra länder.

EKUMENIK
Världsomfattande. Begreppet används om kyrkornas och de 
kristna samfundens arbete för enhet.

EMERITUS 
Pensionerad präst eller biskop.

EUKARISTI 
Tacksägelse. Benämning på nattvarden.

GRIFTEFRID ELLER GRAVFRID 
Ett lagfäst skydd som avser kvarlevorna efter en avliden 
och innebär att man inte får vanära eller skada dessa eller 
graven och kyrkogården eller begravningsplatsen.

HERDABREV 
Ett brev från biskopen till stiftets församlingar. Herdabrev 
kan även skrivas i form av en bok som skickas till försam-
lingarna.

KATEKES 
Sammanfattande lärobok om den kristna trons innehåll.

KOMMUNION 
Gemenskap. Ordet används om nattvardens måltid.

KRÄKLA 
Biskopsstav som symboliserar herdestaven.

KYRKLIGA HANDLINGAR 
Dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjäns-
ter.

KYRKOHERDE 
I Svenska kyrkan den präst som har lednings- och chefsan-
svar för ett pastorat. 

KYRKOORDNINGEN 
Det inomkyrkliga regelverket som sedan år 2000 trädde i 
kraft och ersatte 1992 års kyrkolag. Dock finns det fortfa-
rande lagar som särskilt gäller för Svenska kyrkan bland 
annat lag (1998:1591) om Svenska kyrkan där riksdagen 
reglerar Svenska kyrkans identitet  som trossamfund, 
organisationens uppbyggnad, kyrkoavgiften, den kyrkliga 
egendomen och vilken offentlighetsprincip som ska råda i 
Svenska kyrkan.

KÅPA 
Plagg som bland annat används av biskop. Praktfullt 
broderad och bärs ovanpå alban eller röcklinet.

MITRA 
Huvudbonad som biskopen bär.

OFFICIANT 
Beteckning på präst som förrättar (håller i) gudstjänst, dop, 
vigsel eller begravning.

PASTORSADJUNKT 
Titel på präst i Svenska kyrkan under första året efter 
prästvigningen, innan prästen fått en tillsvidare anställning. 
Pastorsadjunktsåret är ett utbildningsår och prästen har 
under denna tid alltid en handledare.

RÖCKLIN 
Vitt fotsida eller knälångt plagg som kan användas vid 
gudstjänst av såväl präst som lekman.

STOLA 
Brett textilband som bärs över alban eller röcklinet. Stolan 
finns i kyrkoårets färger och bärs av diakoner, präster och 
biskopar.

VISITATION 
Besök, används om biskops- och prostvisitation. Biskopen 
och kontraktsprosten besöker församling eller pastorat för 
att utöva tillsyn och ge råd och inspiration.

I varje församling finns ett för-  
troendevalt församlingsråd som 
fungerar som församlingens 
styrelse. Tillsammans med kyr-
koråd och kyrkoherden har de ett 
gemensamt ansvar för gudstjänst-
livets utformning och utveckling. 
 Församlingsråden utser kyrk-
värdar, beslutar om församlings-
kollekter och för vilka andra 
ändamål än gudstjänst som kyrka 
kan lånas ut för. Församlingsrå-
den ska även särskilt bevaka den 
egna församlingens intressen.
 Nedan ser du orförandena i 
pastoratets församlingsråd.

ALSENS FÖRSAMLINGSRÅD
Barbro Erlandsson
070-334 06 70
barbro.erlandsson@hotmail.com

OFFERDALS FÖRSAMLINGSRÅD
Ingrid Sandström
070-391 82 11
sandstrom_ingrid@hotmail.com

ASPÅS FÖRSAMLINGSRÅD
Ingrid Eriksson
070-670 89 69
max26troll@hotmail.com

FÖLLINGEBYGDENS FÖRSAMLINGSRÅD
Lars Andersson
070-624 82 05
Anderssona1@hotmail.com

NÄSKOTTS FÖRSAMLINGSRÅD
Kurt Lundstedt
076-767 45 69
lundstedt_vaplan@hotmail.com

RÖDÖNS FÖRSAMLINGSRÅD
Carina Grahn Hellberg
070-512 44 81
carinagrahn@gamlalanthandel.se

ÅS FÖRSAMLINGSRÅD
Ingrid Torstensson
070-308 55 13
ingrid.torstensson@gmail.com

Församlingsråd

De flesta branscherna använder sig 
av fackspråk, Svenska kyrkan är inget 
undantag i det fallet. Här finns förkla-

ringar på några av de vanligt förekom-
mande fackuttrycken som används 
inom kyrkan.

Ord och begrepp i kyrkan
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Bussolyckan
gav Johan 
en extra dotter

Text Olof Roos  Foto Anders Gustafsson
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Bussen har färdats från Boråstrakten och 
ska till Klövsjö dit skolan under många år 
åkt med sina elever för att åka skidor. Det 
här året blir det annorlunda.
 – Vi visste att det fanns fem–sex allvar-
ligt skadade ungdomar när vi åkte ner med 
helikoptern.
 Johan är 46 år och bor i Ås med fru 
och tre barn. Han har lång erfarenhet av 
akutsjukvård, men händelsen i april 2017 
kommer alltid att vara speciell för honom.
 – Det känns nästan som att jag fått en 
extra dotter, säger han om Bella, den svårt 
skadade flickan.

TVÅ TIMMARS SÖMN

Johan och hans kollegor har sovit två tim-
mar på natten efter att ha arbetat hela dagen 
innan med både bilolyckor, hjärtinfarkter 
och en klätterolycka. Egentligen skulle de gå 
av sitt pass strax efter att larmet om busso-
lyckan går. Så blir det inte.
 – Först känner man sig onykter när man 
vaknar, men när man får reda på vad som 
gäller blir man väldigt pigg av både rädsla 
och adrenalin. Det håller i sig hela dagen.
  När den första trafikanten kom till bus-
solyckan var Bella medvetslös och andades 
inte. Trafikanten lyckades med hjärt- och 
lungräddning få igång andningen. Sedan 
tog Johan över.
 Han berättar att det blev dramatik i 
helikoptern när hon plötsligt fick problem 
att andas. Tack vare Johans snabba behand-

Ambulanshelikoptern
Gör cirka 1 000 uppdrag per 
år med helikoptern samt 500 
väguppdrag med ambulans, 
då inte vädret tillåter flyg-
ningar. Inställelsetiden är 15 
minuter.

Du som väntar på helikoptern 
kan vara till hjälp på land-
ningsplatsen. Du kan hitta 
ett utrymme för landning, 
ta bort lösa föremål och ge 
dig till känna då helikoptern 
kommer.

Mer information vad du kan 
hjälpa till med hittar du på 
ambulanshelikopterns hemsi-
da: ambulanshelikopter.info.
Titta under fliken Safety, så får 
du instruktioner.

Det är en söndagsmorgon i april och ambulanshelikoptern cirklar ett varv runt 
den dubbeldäckade bussen som ligger på sidan i diket vid vägen söder om Sveg. 
Där finns ett femtiotal skadade ungdomar och ambulanssjuksköterskan Johan 
Oscarsson vet att några unga redan är döda.
 När helikoptern landar får Johan ansvar för en svårt skadad 15-årig flicka.
 – Hon var egentligen död, berättar Johan.

ling i helikoptern överlevde hon resan till 
Östersunds sjukhus. 
 – Det var väldigt nära. Hade vi inte fått i 
henne syre så hade det inte gått.

FJORTON AMBULANSER

Räddningsinsatsen på olycksplatsen är mas-
siv. 14 ambulanser från tre landsting är på 
plats och flera helikoptrar förutom den som 
Johan sitter i. Följderna av den fruktansvär-
da olyckan hade troligen blivit ännu värre 
om det inte var för att den hände precis i 
skiftbytet mellan två jourteam då flera sta-
tioner kunde skicka två ambulanser. 
 Bella njuter av att leva och mår bra, 
berättar Johan som fortfarande har en del 
kontakt med henne. Hon har godkänt att 
han berättar för Kyrkbladet om händelsen.
 – Hon var och hälsade på mig i höstas. 
Hon är frisk och glad och går i skolan. 
Jättehärligt!
 Johan berättar om hur mycket sådana här 
händelser kan betyda i ett arbete som hans.
 – När man lyckas vända på det. Istäl-
let för att det bara blir död så lyckas man 
vända det och så blir det liv igen. Det är 
fantastiskt!

TALA OM KÄNSLOR

Vid bussolyckan blev församlingshemmet 
i Sveg en viktig mötesplats för skadade och 
anhöriga. Vi samtalar om varför kyrkans 
lokaler och personal blir så viktig när det 
värsta händer.
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 – Jag tror att ni är väldigt bra på att tala 
om känslor och att ta hand om varandra. Ni 
är ju tränade på det. På sjukhuset måste vi 
mest fokusera på symptom och behandling. 
Det andra har vi inte lika stora resurser för. 
Det har ju ni. Ni är ju fantastiska att fråga 
om sådant som är svårt och tungt. Jag har 
fått en känsla av det.
 Johan har lång erfarenhet av akutsjuk-
vård och han vet av erfarenhet att det inte 
alltid går bra.
 – Döden är ju svår – det är inte bara att 
dö. Det är både orättvist och rättvist och 
fint och hemskt. Det beror på vem som dör. 
När det är unga människor är det svårt. De 
har inte levt färdigt på långa vägar.

DET ÖPPNA FÖNSTRET

Inom sjukvården är det vanligt att man 
öppnar ett fönster i rummet när någon dör. 
Jag frågar Johan varför den traditionen 
finns.
 – Jag har hört flera som jobbar på vård-
hem som säger att något lämnar kroppen, 

och då måste man öppna fönstret. Det 
slipper ju jag när jag är ute. Det är bara att 
lämna om det måste.
 Vi talar om påskens budskap i kyrkorna 
om Jesu död och uppståndelse och om hur 
det ger hopp för många troende människor 
när man tänker på döden.
 – Jag vet ju inte vad jag tror. Det är svåra-
re när man inte är övertygad. När man inte 
vet om allt det här är Gud eller om det inte 
är det eller om det finns någon mening bak-
om. Man lever mitt i livet och mitt i döden. 
Man kan ju bara acceptera det också, säger 
Johan.
 Vi konstaterar att det nog är ganska 
många människor som inte riktigt vet vad 
man ska tro om döden och vad som händer 
sedan.
 Men man kan alltid öppna ett fönster.
 – Det kommer nog jag att göra också. 
Det är dumt och chansa, avslutar Johan 
Oscarsson.

svenskakyrkan.se/krokom
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SÖNDAG 4 MARS
Tredje söndagen i fastan 
Kampen mot ondskan

Aspås sockenstuga 18:00 
Gudstjänst, Kjell Thuvall, Helen 
Alvebro. Sångare från Aspås-
kören. Kyrkkaffe. 

Almdalens fjällgård 12:00 
Skotergudstjänst med dop i 
gudstjänsten, Kjell Thuvall, He-
len Alvebro. Kom på skidor, på 
egen skoter eller med hjälp av 
skotertaxi – Storåns skoter-
klubb, 10:00 från Lakavattnet. 
Servering.

Krokoms kyrka 11:00 Guds-
tjänst, Cecilia Lundgren, Elisa-
beth Claesson-Trång. Kom & 
sjung-kören. Kyrkkaffe.

Näldens församlingshem 
18:00 Ekumenisk gudstjänst, 
Therese Brendt, Sven-Erik 
Mattiasson.

Rönnöfors kyrka 11:00 Mässa, 
Therese Brendt, Lennart 
Berggren.

Ås församlingsgård 18:00 
Gudstjänst, Cecilia Lundgren, 
Hjördis Lindé.

TORSDAG 8 MARS 

Krokoms kyrka 20:00 Kvälls-
mässa, Olof Roos.

SÖNDAG 11 MARS
Midfastosöndagen 
Livets bröd 

Krokoms kyrka 18:00 Mässa, 
Cecilia Lundgren, Hjördis 
Lindé. Kyrkkaffe.

Laxsjö kyrka 11:00 Mässa, 
Kristina Eliasson, Göran Ene-
gård.

Näldens församlingshem 

11:00 Mässa, Therése Brendt.

Offerdals kyrka 16:30 Inför 
gudstjänsten, Calle Wahl-
ström. Samtal och bön om 
dagens texter och tema. 
Öppet för alla.

Offerdals kyrka 18:00 Mässa, 
Calle Wahlström, Brent Johns-
son. Kyrkokören.

Ås församlingsgård 11:00 
Mässa, Cecilia Lundgren, 
Hjördis Lindé.

LÖRDAG 17 MARS 
Ås kyrka 15:00 Gospelguds-
tjänst. Andreas Hemström och 
Elisabeth Mossberg, Svenska 
Gospelverkstaden tillsam-
mans med ungdomar från 
pastoratet.

SÖNDAG 18 MARS
Jungfru Marie bebådelsedag 
Guds mäktiga verk

Alsen, Rönnåsens fäbodar 
11:00 Friluftsgudstjänst, Calle 
Wahlström, Lennart Berggren. 
Skoterskjuts från Wångens 
värdshus 10:00. Vid snöbrist 
gudstjänst 11:00 i Wångens 
värdshus. 

Aspås, Utpusten 15:00 
Friluftsgudstjänst, Kristina Eli-
asson, Helen Alvebro, Thomas 
Linnarsson. (Nolbacksvägen 
37 vid skidspåret). Sång av 
barnkörbarn. Grillning. I sam-
arbete med Aspås IF.

Föllinge kyrka 11:00 Mässa, 
Kjell Thuvall, Göran Enegård.

Krokoms kyrka 11:00 Mässa, 
Kristina Eliasson, Elisabeth 
Claesson-Trång. Seniorernas 
söndag. Solosång. Lunch för 
inbjudna seniorer.

Näldens församlingshem 
18:00 Gudstjänst, Calle 
Wahlström, Lennart Berggren. 
Mariakör, grupp ur Näskotts- 
kören.  

SÖNDAG 25 MARS
Palmsöndagen 
Vägen till korset

Alsens kyrka 15:00 Familje-
gudstjänst, Mona Puttick, Ma-
rit Bångman, Therése Brendt. 
Medverkan av barn från Alsen 
och Offerdal. 

Hotagens kyrka 11:00 Mässa, 
Kjell Thuvall, Göran Enegård.

Näldens församlingshem 
11:00 Familjegudstjänst, 
Therése Brendt. Miniorerna 
medverkar. 

Rödöns kyrka 18:00 Musik-
gudstjänst, Kjell Thuvall. ”Från 
mörker till ljus”. Rödökören, 
Mirella Sarp, orgel, Angelika 
Lindahl, sång, Elisabeth Claes-
son-Trång, dirigent.

Ås kyrka 11:00 Mässa för stora 
och små, Cecilia Lundgren, 
Hjördis Lindé, Birgitta Lind-
gren. Körkul och Sånghusval-
lens barnkör. Kyrkfika.

ONSDAG 28 MARS
Föllinge kyrka 18:00 
Påskvandring med mässa, 
Kjell Thuvall, Göran Enegård.

Påsken 
SKÄRTORSDAG 29 MARS
Det nya förbundet 

Aspås kyrka 19:00 Skärtors-
dagsmässa, Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro. Aspåskören. 

Krokoms kyrka 19:00 Skär-
torsdagsmässa, Olof Roos, 
Elisabeth Claesson-Trång.

Laxsjö kyrka Skärtorsdags-
mässa 18:00, Kjell Thuvall, 
Göran Enegård.

Näskotts kyrka 19:00 Skär-

torsdagsmässa, Therése 
Brendt, Lennart Berggren.

Ås kyrka. 19:00 Skärtors-
dagsmässa, Cecilia Lundgren 
Hjördis Lindé.

LÅNGFREDAG 30 MARS
Korset 

Alsens kyrka 11:00 Lång-
fredagsgudstjänst, Calle 
Wahlström, Brent Johnsson. 
Kyrkokören. Kyrktaxi för 
församlingsbor, ring senast 
torsdag 13 april till 0640-430 
66.

Föllinge kyrka 11:00 Långfre-
dagsgudstjänst, Kjell Thuvall, 
Göran Enegård.

Krokoms kyrka 11:00 Lång-
fredagsgudstjänst, Kristina 
Eliasson. ”Jesu sju ord på kor-
set”. Lennart Berggren, sång, 
Elisabeth Claesson-Trång, 
sång, Elisabeth Lundqvist, 
orgel och piano. 

Offerdals kyrka 19:00 Lång-
fredagsgudstjänst. Gudstjänst 
i stillhet, acapella, altaret av-
klädes. Calle Wahlström, Brent 
Johnsson.

PÅSKDAGEN 1 APRIL
Kristus är uppstånden 

Aspås kyrka 18:00 Påskguds-
tjänst, Kristina Eliasson, Göran 
Enegård.

Föllinge kyrka 11:00 Mässa, 
Kristina Eliasson, Göran Ene-
gård.

Näskotts kyrka 11:00 Påsk-
dagsmässa, Therése Brendt, 
Lennart Berggren. Näskottskö-
ren under ledning av Britt-Ma-
rie Öhrman Bergquist. 

Offerdals kyrka 11:00 Påsk-
dagsmässa, Calle Wahlström, 
Brent Johnsson. Kyrkokören. 
Kyrktaxi för församlingsbor, 
0640-304 44. Kyrkkaffe.

Rödöns kyrka 9:00 Påskdags-

28 februari–27 maj 2018
Arrangemangen är sorterade i bokstavsordning. 
Med reservation för eventuella ändringar.

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGARNA
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mässa, Olof Roos, Elisabeth 
Claesson-Trång. Musikmed-
verkan. Påskfrukost i socken-
stugan.

Ås kyrka 11:00 Påskdagsmäs-
sa. Hjördis Lindé. Åskören. Pås-
klunch i församlingsgården.

ANNANDAG PÅSK 2 APRIL
Möte med den uppståndne 

Önbodarna 11:00 Frilufts-
gudstjänst, Calle Wahlström. 
4 km från Finnsäter, mot 
Önrun. Kom med skoter eller 
skidor. Kolbullar och kaffe. Vid 
Lars-Erik Runessons stuga, 
vid sämre väder i en glänta 
nedanför backen. 

Skärvångens kapell 18:00 
Gudstjänst.

SÖNDAG 8 APRIL
Andra söndagen i påsktiden 
Påskens vittnen 

Aspås sockenstuga 11:00 
Mässa. Kristina Eliasson, Helen 
Alvebro. Kyrkkaffe.

Hotagens kyrka 11:00 Guds-
tjänst Göran Enegård.

Offerdals församlingshem 
08:30 Kyrkfrukost, Calle Wahl-
ström. Andakt med läsning, 
samtal, sång och bön. Sedan 
frukost. 

Pingstkyrkan Ytterån 18:00 
Ekumeniskt gudstjänst, Calle 
Wahlström, Sven-Erik Mattias-
son, Brent Johnsson.

Rödöns kyrka 18:00 Musik-
gudstjänst, Kristina Eliasson, 
Elisabeth Claesson-Trång. 
”Från båda sidor av Botten-
viken” , Ylva Gruen, sång och 
Jenna Ristilä, piano. Musik av 
Sibelius, Stenhammar, Mer-
kanto och Pollack. 

SÖNDAG 15 APRIL
Tredje söndagen i påsktiden
Den gode herden 

Aspås sockenstuga 18:00 
Mässa, Kjell Thuvall, Helen 
Alvebro. Kyrkkaffe.

Föllinge kyrka 11:00 Guds-
tjänst, Kjell Thuvall, Helen 
Alvebro.

Krokoms kyrka 11:00 
Gudstjänst för stora och små, 
Cecilia Lundgren, Elisabeth 
Claesson-Trång, Thomas 
Linnarsson, Jenny Aronsson. 
”Varmisar och kalla kårar”, 
musikal med kör, dramagrupp 
och Sångfåglarna. Kyrkfika.

Näldens församlingshem 
18:00 Gudstjänst, Therese 
Brendt, Lennart Berggren. 

Rödöns kyrka 18:00 Konsert. 
Sångare från Opera Jemt ”Ave 
Maria från medeltid till nutid”. 
Elisabeth Claesson-Trång, 
organist.

Ås kyrka 18:00 Mässa, Cecilia 
Lundgren, Hjördis Lindé, Ma-
ja-Björk Edlund. Konfirmander 
och ungdomsgruppen Åran 
medverkar. 

TORSDAG 19 APRIL 

Krokoms kyrka 20:00 Kvälls-
mässa, Olof Roos.

SÖNDAG 22 APRIL
Fjärde söndagen i påsktiden 
Vägen till livet 

Alsens kyrka 15:00 Familje-
gudstjänst, Calle Wahlström.

Aspås sockenstugan 18:00 
Gudstjänst, Kristina Eliasson, 
Göran Enegård. Kyrkkaffe.

Krokoms kyrka18:00 Mässa, 
Cecilia Lundgren, Hjördis 
Lindé. Kyrkkaffe.

Laxsjö kyrka 11:00 Mässa, 
Kristina Eliasson, Göran Ene-
gård.

Näldens församlingshem 
11:00 Familjegudstjänst, Olof 
Roos, Lennart Berggren. Kyr-
kans barntimmar medverkar.

Offerdals kyrka 11:00 Familje-
gudstjänst, Calle Wahlström.

Ås kyrka 11:00 Gudstjänst, Ce-
cilia Lundgren, Hjördis Lindé.

SÖNDAG 29 APRIL
Fjärde söndagen i påsktiden  
Att växa i tro

Föllinge kyrka 11:00 Musik-
gudstjänst, Kjell Thuvall, Helen 
Alvebro. Barnkörer från Aspås, 
Nälden & Föllinge framför 
musikalen Gryningsljus. Per-
nilla Jontegård och Else Marie 
Sivertsen. Kyrkfika.

Offerdals kyrka 9:30 Inför 
gudstjänsten, Calle Wahl-
ström. Samtal och bön om 
dagens texter och tema. 
Öppet för alla. 

Offerdals kyrka 11:00 Mässa, 
Calle Wahlström, Lennart 
Berggren. 

Ås kyrka 11:00 Mässa, Kristina 
Eliasson, Elisabeth Claes-
son-Trång.

SÖNDAG 6 MAJ
Bönsöndagen – Bönen

Hotagens kyrka 11:00 Mässa, 
Kjell Thuvall, Göran Enegård.

Krokoms kyrka 18:00 Mässa, 
Cecilia Lundgren, Elisabeth 
Claesson-Trång. Kyrkkaffe.

Näldens församlingshem 
11:00 Gudstjänst, Therése 
Brendt.

Rönnöfors kyrka 18:00 Mässa, 
Therése Brendt.

Sånghusvallen, Ås 11:00 
Gudstjänst för stora och små, 
Cecilia Lundgren, Hjördis 
Lindé. Ute vid Sånghusvallens 
skola, inne vid dåligt väder. 
Sång av Sånghusvallens barn-
kör. Kyrkfika.

TORSDAG 10 MAJ
Kristi himmelfärds dag  
Herre över allting

Aspås, Sågbodarna 9:00 
Gökotta, Kristina Eliasson, 

Påsken är kyrkans största 
helg. Vi firar att Jesus bese-
grat döden.
Veckan före påsk kallas 
för stilla veckan, den sista 
veckan i fastan och dagarna 
innan Jesus korsfästs. 
Onsdagen i stilla veckan kall-
las dymmelonsdag. Då bytte 
man förr i världen ut kyrk-
klockans metallkläpp mot 
en kläpp av trä, en dymmel. 
Klockklangen lät dovare.

Torsdagen under stilla veck-
an kallas för skärtorsdagen. 
Då äter Jesus för sista gång-
en med sina lärjungar.
På långfredagen blir Jesus 
dömd till döden. Han får 
själv bära sitt kors till en kulle 
utanför staden.
Veckan efter påskdagen kall-
las för påskveckan. Jesus är 
uppstånden och genom det 
visar Gud att det onda vi gör 
och som sker är besegrat. Allt 
det som tynger vår värld, allt 
som hindrar och stänger ute 
livet, allt som stänger till våra 
hjärtan, rullas bort. Det rullas 
bort precis som stenen fram-
för Jesus grav var bortrullad. 
Det är centrum i kristen tro. 
På annandag påsk visar sig 
Jesus för lärjungarna på olika 
sätt och han stannar hos 
dem och delar deras tillvaro.

Påsken
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Helen Alvebro, Thomas Lin-
narsson. Skyltat från Föllinge-
vägen. Sång av barnkörerna, 
korvgrillning, tipsrunda. 

Laxviken, Bönhuset 9:00 
Gökotta, Kjell Thuvall, Göran 
Enegård.

Nälden, Hammarbacken  
8:00 Ekumenisk Gökotta, 
Therése Brendt, Sven-Erik 
Mattiasson.

Offerdals hembygdsgård 
8:00 Gökotta, Calle Wahlström.

Rödön, Tibrandshögen 8:00 
Gökotta i samverkan med 
Rödöns hembygdsförening, 
Elisabeth Claesson-Trång.

Ås, Sems småskola 8:00 
Gökotta, kyrkkaffe, Cecilia 
Lundgren, Hjördis Lindé.

SÖNDAG 13 MAJ
Söndagen före pingst 
Hjälparen kommer

Alsens kyrka 11:00 Ekume-
nisk mässa. Personlig för-
bön. Ann-Charlott Hansson 
Borgström predikar. Calle 
Wahlström, Göran Boström, 
Sven-Erik Mattiasson, Brent 
Johnsson, m fl. Kyrkkaffe.

Aspås kyrka 18:00 Mässa, Kris-
tina Eliasson, Helen Alvebro.

Tunbacken Föllinge 12:00 
Vårgudstjänst, Kristina Elias-
son, Helen Alvebro.

Ås kyrka 18:00 Musikguds-
tjänst, Cecilia Lundgren, 
Hjördis Lindé. ” En kväll för 
Livet”, Anders Kronlund och 
Suzanne L Kronlund, sång och 
gitarr. 

TORSDAG 17 MAJ 

Krokoms kyrka 20:00 Kvälls-
mässa, Olof Roos.

SÖNDAG 20 MAJ
Pingstdagen 
Den heliga anden

Aspås kyrka 11:00 Konfirma-
tionsmässa, Kristina Elias-
son, Therese Brendt, Helen 
Alvebro, Thomas Linnarsson. 
Aspåskören. 

Föllinge kyrka 18:00 Familje-
gudstjänst, Kjell Thuvall, Göran 
Enegård, Pernilla Jontegård, 
Else Marie Sivertsen. Barnkö-
ren Solstrålarna och ungdom-
skören Starlight medverkar. 
Utdelning av cd-skivor till 
församlingens 4-åringar och 
barnbiblar till församlingens 
6-åringar. 

Offerdals kyrka 18:00 Mässa, 
Calle Wahlström, Brent 
Johnsson. Konfirmanderna 
medverkar.

Rödöns kyrka 11:00 Festmäs-
sa, Olof Roos, Elisabeth Claes-
son-Trång. Vi inviger den nya 
kyrkohandboken. Rödökören. 
Kyrkkaffe.

SÖNDAG 27 MAJ
Heliga trefaldighetens dag  
Gud – Fader, Son och Ande

Aspås kyrka 18:00 Gudstjänst, 
Kjell Thuvall, Göran Enegård.

Krokoms kyrka 18:00 
Ekumeniskt gudstjänst, Olof 
Roos, Sven-Erik Mattiasson, 
Elisabeth Claesson-Trång. 
Kyrkkaffe.

Laxsjö kyrka 11:00 Mässa, 
Kjell Thuvall, Göran Enegård.

Näskotts kyrka 11:00 
Gudstjänst, Therése Brendt. 
Näskottskören.

Rönnöfors kyrka 18:00 Mässa, 
Therése Brendt.

Ås kyrka 11:00 Gudstjänst, 
Olof Roos, Hjördis Lindé.

Blomstergården, Krokom
Karlavagnen
Onsdagar 13:30
28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 
9/5, 23/5.

Storågården, Storåbränna
11:00, Kjell Thuvall, Göran 
Enegård. 28/2, 28/3, 25/4, 
23/5.

Solbacka, Föllinge
13:30 Kjell Thuvall, Göran 
Enegård. 28/2, 14/3, 28/3, 
11/4, 25/4, 9/5, 23/5

Hällebo, Ede 
14:00, nattvard sista onsda-
gen varje månad.
Calle Wahlström, Brent John-
son samt ledare från andra 
kristna samfund.
28/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 
4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 
16/5, 23/5, 30/5.

Hotagsfjärden, Rötviken
Onsdag 14 mars 10:30
Kjell Thuvall, Göran Enegård.
14/3, 11/4, 9/5.

Andakter på äldreboende

Connect måndagar 13:00–15:00
Öppen mötesplats i Krokoms kyrka. Välkommen du som av oli-
ka anledningar inte har ett arbete att gå till. Vi lagar enkel lunch 
tillsammans, pratar, spelar spel och lyssnar på musik. Man deltar 
i det man vill.

Samtalsakuten 13:00–16:00 första måndagen i månaden. 
Krokoms kyrka. Möjlighet till enskilt samtal med präst Olof Roos. 
Drop-in.

Connect – Samtalsakuten

Ås församlingsgård 18:30–20:30
Ungdomar från 14 år.
Jämna veckor (tisdag eller torsdag).
25 januari, 8 februari, 20 februari, 22 mars, 
23–25 mars SUM i Vålådalen, 
söndag 15 april Mässa, 17 april, 3 maj, 
15 maj, 31 maj.

Aktuell 
vardagsverksamhet 
– SE SVENSKAKYRKAN.SE/KROKOM

ÅRAN – svenska kyrkans unga
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Gudstjänsterna i våra försam-
lingar kommer från och med 
den 20 maj att firas enligt den 
nya kyrkohandbok som kyr-
komötet antog i höstas. Kyrko-
handboken innehåller ordning-
ar för högmässa, mässa och 
gudstjänst och även dop, vigsel 
och begravningar. I den nya 
handboken är språket förnyat 
och det finns fler alternativ till 
formuleringar, musik och böner 
än i den tidigare handboken 
som kom 1986.
I våra församlingar uppmärk-
sammas den nya handboken vid 
festmässan i Rödöns kyrka och 
familjegudstjänsten i Föllinge 
kyrka på pingstdagen den 20 
maj. Se almanackan i mitten av 
bladet du håller i handen.
Här kan man bläddra i kyr-
kohandboken: https://www.
svenskakyrkan.se/kyrkohand-
boken.

Söndag 28 januari firades en festmässa 
i Offerdals kyrka, där biskop Eva Nord-
ung-Byström medverkade och invigde 
Krokoms pastorat. Tillsammans är vi sju 
församlingar: Rödön, Ås, Aspås, Föllinge, 
Offerda, Alsen och Näskott, som på olika 
sätt samverkar i det nya pastoratet. I 
sitt inledningsord talade biskop Eva om 
vikten och betydelsen av att vara kyrka 
– att vi tillsammans är Guds familj. Hon 
framhöll också församlingen som Guds 
ställföreträdare på jorden – att vi som för-
samling måste visa på Guds närvaro där vi 
lever och verkar. 
 Vår kyrkoherde för det nya pastoratet, 
Olof Roos, predikade över temat ”nåd och 
tjänst” och gav genom ett exempel från OS 
och sportens värld – där en idrottsman 
genom olika händelser, så som att hans 
medtävlande föll strax innan målgången, 
kom först i mål och blev OS-medaljör. 
Han underströk att ibland har vi svårt att 
ta till oss Guds kärlek och nåd – det som 
blir oss givet. Han betonade också vikten 
av att människor behöver blir sedda, be-

kräftade och efterfrågade i församlingens 
arbete – och ytterst av Gud. 
 Efter mässan inbjöd Offerdals försam-
ling till kyrkkaffe i församlingshemmet. 
Där hälsade Ingrid Sandström, som är 
församlingsrådets ordförande, oss väl-
komna. Vi bjöds på förtäring med smör-
gåstårta och ett dignande kakbord med 
olika tårtor och kakor, som de nyanlända i 
församlingen bakat och gjort i ordning till 
den här dagen. 
 Våra sju församlingar var väl repre-
senterade då många hade slutit upp och 
vi fick genom ord och bild på ett lekfullt 
sätt hitta rätt församling genom leken ”På 
spåret”. 
 Biskop Eva uppmanade oss att vara 
kyrka – Guds familj tillsammans, men 
också att våra församlingar får ha sin egen 
prägel. I Offerdal verkar församlingen 
under devisen: ”Vi ser, vi syns, vi tror”!

Text Therese Brendt 
Foto Anders Gustafsson

Ny kyrkohandbok
invigs 20 maj

Kyrkappen 
Håll reda på vad som 
händer i Svenska 
kyrkan. Ladda ner 
gratisappen från App 
Store eller Google Play.

Festmässa i Offerdals kyrka

Biskop Eva Nord-
ung Byström och 
kyrkoherde Olof 
Roos.

Öv. Förtäring med smörgåstårta 
och kakor.
Hö. Offerdal-Alsens kyrkokör.
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FÖLLINGEBYGDENS
FÖRSAMLING

ELVAKAFFE
Välkommen till Elva- 
kaffe, där vi träffas, fikar 
och trivs. Udda veckor, 
torsdagar klockan 11.00 i 
Sockenstugan. Ej 29 mars och 10 maj.

Torsdag 19 april 13:00
Syförening, Solbacka
Kjell Thuvall, Göran Enegård

Torsdag 17 maj 12:00
Mitt på dagen-träff i Föllinge kyrkas för-
samlingssal

Onsdag 23/5 17:00–19:00 Föllinge kyrka 
Vardagsmiddag 
För dig som tycker om att träffa människor 
från olika kulturer och olika åldrar. 
Här finns det möjlighet till spännande och 
lärorika möten. Vi äter, pratar och leker 
någon lek som passar alla åldrar.

Aspås kyrka, onsdag 14 mars 19:00
Under ledning av Valter Granlund. 
Fri entré/kollekt.

Almdalens fjällgård 4 mars 12:00 Skotergudstjänst med dop i gudstjänsten. 
servering. Kom på skidor, på egen skoter eller med hjälp av skotertaxi – Storåns 
skoterklubb! 10:00 från Lakavattnet. Kjell Thuvall, Helen Alvebro.

Sjung in våren 
med Aspåskören
Aspås sockenstuga. Tisdag 1 maj 18:00
Musikcafé med Aspåskören, solister 
och instrumentalister under ledning 
av Helen Alvebro. 100 kronor, inklusi-
ve kakbuffé.

10 maj 9:00 Sågbodarna Aspås  
församling.
Sång av barnkörerna, korvgrillning, 
tipsrunda. Kristina Eliasson, Helen 
Alvebro, Thomas Linnarsson.

Gökotta 
i Sågbodarna

Musikkväll med 
Veteranorkestern

ASPÅS FÖRSAMLING

Skoter-
gudstjänst 
vid Almdalens 
fjällgård

Onsdag 28 mars 18:00 Föllinge kyrka. Där du 
får följa Jesus sista dagar genom en vandrings-
mässa där du får använda dina sinnen, lukt, 
hörsel och känsel med förbundna ögon.  Vi 
leder er genom en vandring där du får lyssna 
till berättelsen och vi avsluter den framme i 
koret med en mässa.

Påskvandringsmässa

18 mars 15:00 Utpusten. (Nolbacksvä-
gen 37 vid skidspåret). Sång av barnkör-
barn. Grillning. I samarbete med Aspås 
IF. Kristina Eliasson, Helen Alvebro, 
Thomas Linnarsson.

Friluftsgudstjänst
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Maria Erics-
son, Alsen, 
och Calle 
Wahlström, 
Offerdal, 
tillsammans 
med ett 
trettiotal 
från Jämtland blev bjudna på lunch 
hos landshövding Jöran Hägglund. 
Bjudningen hölls på residenset med 
bordsplacering och namnlappar med 
guldkant. 
 Calle och Maria fick representera 
alla ideella som jobbar med asylsökan-
de i Alsen och Offerdal. Lunchen hölls 
för att visa en officiell uppskattning för 
de omfattande insatser som civilsam-
hället gör för integration.
 Jöran känner till det fantastiska ar-
bete som görs runtom i länet. Han vet 
att det rymmer både glädje och sorg. 
Gästerna fick berätta glimtar från sina 
verksamheter. Lunchen blev mycket 
uppskattad. 
 Landshövdingens tack till de ideella 
värmer och stärker de som skrattar, 
gråter, hoppas och kämpar för sina 
vänners skull.

Calle Wahlström

Julgransplundring i Alsen 21 januari. 
Det var trångt, roligt och gott att dansa 
ut julen.

Foto Liselotte Bergner

Sedda av
landshövdingen

Liselott och Mona är ledare för barnen 
i Näskott, Offerdal och Alsen. 
Här finns olika barngrupper från 5 
år till mellanstadiet. Vi lär oss mer 
om Gud, dopet och livet, på barnens 
villkor. 
Barnkörer från Alsen och Föllinge 
framför musikalen ”Luthers Ungar” i 
Alsens kyrka 24 februari.
Kom till våra familjegudstjänster på 
palmsöndagen 28 mars – starten på 
påsken.

Välkommen till våra aktiviteter.
Liselotte Bergner, 070-618 98 59,
Mona Puttick, 073-032 00 47.

En kurs i kristen tro utifrån den bön som Jesus 
lärde oss att be, Herrens bön. Syftet är att ge 
fördjupad kunskap om bönens betydelse och att 
uppmuntra deltagare till ideellt engagemang i 
församlingen.
 Tio samlingar med start onsdag 14 mars 18:30–20:15 i Alsens församlingshem. 
Ledare är Calle Wahlström. Deltagarna turas om att ordna fika. 
 Anmälan senast 11 mars, uppge namn, personnummer eller LMA-nummer, 
adress, telefonnummer, e-post om du har, samt eventuell kostupplysning. 
 Amnälan: calle.wahlstrom@svenskakyrkan.se, 070-676 92 54 (SMS), 
eller per brev Svenska kyrkan, C Wahlström, Strandvägen 10 B, 835 32 Krokom.

En röd tråd i livet
en studiegrupp utifrån Herrens bön

8 mars Alsens församlingshem.
22 mars Trångsvikens bygdegård.
5 april Alsens församlingshem.
19 april Trångsvikens bygdegård.
17 maj Trångsvikens bygdegård.
31 maj Alsens församlingshem. Gemen-
sam avslutning, anmäl senast 27/5 till Eivor 
Lundell 070-649 65 61, Barbro Erlandsson 
070-334 06 70, Gudrun Bång 070-261 86 
01, eller Gerd Berglund 073-039 72 97.

Tisdag 13 mars 19:00
Församlingsafton i Alsens församlingshem.
Arne Månsson visar bilder och berättar 
från Estland och Lettland. Lennart Berg-
gren sjunger och spelar. Insamling till 
Baltikhjälpen.

Torsdag 3 maj 11:30 (obs tiden!) 
Utflykt till Offerdal
Mitt på dagen-träff, samåkning från Alsens 
församlingshem till Calle Wahlström, 
Offerdal.

Tisdag 29 maj 16:30-19:30
Vårfest och Avslutning för barngrupper 
i Alsen och Offerdal. Offerdals försam-
lingshem. Föranmälan till mona.puttick@
svenskakyrkan.se

OFFERDALS FÖRSAMLING

ALSENS FÖRSAMLING

1 mars Offerdals församlingshem.
15 mars Rönnöfors församlingshem.
29 mars Offerdals församlingshem. 
Mässa vid bordet. 
12 april Rönnöfors församlingshem.
26 april Offerdals församlingshem.
10 maj Rönnöfors församlingshem
24 maj Offerdals församlingshem.

Tisdagar 10:00-12:15
Stor och Liten i Offerdal.

Tisdag 29 maj 16:30-19:30
Vårfest och Avslutning för barngrupper 
i Alsen och Offerdal. Offerdals försam-
lingshem. Föranmälan till mona.puttick@
svenskakyrkan.se.

Läger, sjunga i kör, 
roligiga aktiviteter
Vad passar dig?

MITT PÅ DAGEN-TRÄFFAR 12:00

MITT PÅ DAGEN-TRÄFFAR 12:00
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Onsdag 28 februari 16:15–19:00
Onsdag 16 maj 16:15–19:00
Ås församlingsgård. Pyssel och 
tacomiddag för hela familjen med 
andakt i kyrkan.

Ås församlingsgård
6 mars,  20 mars, 3 april, 
17 april, 15 maj, 29 maj

Måndagar 9:00–12:00 Ås församlingsgård. 
Hela våren, avslutning 11 juni.

Onsdag 18 april 17:00–19:00 
Ås församlingsgård
Vardagsmiddag 
För dig som vill träffa människor från olika 
kulturer och olika åldrar. Här finns det möj-
lighet till spännande och lärorika möten. Vi 
äter, pratar och leker någon lek som passar 
alla åldrar.

Tisdagar 13:00–15:00 Krokoms kyrka
För dig som vill samtala med andra om 
hur det är att vara förälder i Sverige. 

18:00 Krokoms kyrka
28 februari, 28 mars, 2 maj, 30 maj.

13:00 Krokoms kyrka, Helen Sjödin 
1 mars, 15 mars, 12 april, 26 april, 24 maj.

11:00 i Krokoms kyrka
8 mars, 22 mars 
5 april, 19 april
3 maj, 17 maj
31 maj avslutning i Krokom med utflykt.

11:00 Näldens församlingshem
6 mars, 20 mars
17 april, 15 maj
29 maj – Avslutning

11:00 Näldens församlingshem
13 mars, 27 mars
10 april, 24 april
8 maj, 22 maj – Avslutning med 
utflykt för Nälden.

ÅS FÖRSAMLING

RÖDÖNS FÖRSAMLING NÄSKOTTS FÖRSAMLING

Konfirmander från Aspås, Ås, Näskott och 
Rödön har tillsammans med ledare varit 
på läger på Hållandsgården, 2–4 februari. 
Bilden tagen vid Ristafallet.

Konfirmander på läger

Onsdag 28 februari 17:30
Krokoms kyrka. Vi utformar och planerar 
gudstjänsten 4 mars.

Torsdag 1 mars 18:30
Rödökväll i Rödöns sockenstuga
Sara Grelsson som varit lärarvolontär 
i Zanzibar berättar. Sångfåglarna och 
Kör/Drama sjunger. Elisabeth Claes-
son-Trång, Jenny Aronsson. Servering.

Onsdag 25 april 16:15–19:00
Messy Church i Krokoms kyrka.

Onsdag 2 maj 17:30
Krokoms kyrka. Vi utformar och planerar 
gudstjänsten 6 maj.

Tisdag 29 maj 19:00
Krokoms kyrka Musikcafé med Melo-
dikrysset.

TRIVSEL-TRÄFFAR 11:00

ÖPPET KYRKIS

FÖRÄLDRAR EMELLAN

HANTVERKSKVÄLL

HANDKRAFT

ELVAKAFFE

STICKCAFÉ

ELVAKAFFE

ANDRUM – LUNCHANDAKT
Tisdagar 12:45–13:00 Krokoms kyrka
Start 20 mars, ej 1 maj.

BIBELSAMTAL OCH BÖN
Torsdagar 19:00 Krokoms kyrka
Udda veckor, start 15 mars, ej 29 mars.

LECTIO DIVINA
Torsdagar 19:00 Krokoms kyrka. 
Jämna veckor. Kvällsmässa 8 mars, 
19 april, 17 maj.

FÖRDJUPNING/SAMTAL
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Hotagen

Laxsjö
Skärvången

Föllinge

Offerdal

Alsen

Aspås

Krokom

Ås
Rödön

Näskott

Alsens 
   församling

Ås församling

Offerdals församling

Rödöns församling

Aspås församling

Näskotts församling

Föllingebygdens församling

Rönnöfors

Jänsmässholmen

Per Martin Edström från Nälden, har 
skickat in ett förslag som underlättar 
givande när du har tillgång till Swish. 
 I dagens samhälle blir det alltmer 
sällsynt med pengar i form av mynt och 
sedlar. Och när du ska ge din gåva på 
gudstjänsten är det lätt att gräma sig 
över att man inte har några slantar och 
på det sättet gå miste om att få vara en 
del av givandet.
 Swish är en mobiltjänst för privat-
personer som fungerar mellan de flesta 
banker och som använder sig av din 
smartphone.
 Det är här en QR-kod är ett hjälp-
medel att smidigt kunna hitta rätt.
 Varför inte prova direkt! ;-)

SWISH-NUMMER

Alsen 123 635 4450 
Aspås 123 068 0413
Föllingebygden 123 312 0540
Näskott 123 364 5363
Offerdal 123 349  9142
Rödön 123 676 0474
Ås 123 348 2700

Kyrkbacken
Frågor på

1. Vad tänker du på när du hör 
ordet påsk?
2. Vad betyder påsken för dig?
3. Har du offrat dig för någon?

1. Glädje.
2. Påsken betyder en möj-
lighet till återhämtning men 
också tillfälle för eftertanke 
då påsken har ett väldigt 
starkt budskap.
3. Svår fråga, mina föräldrar 
har offrat sig för en hela tiden 
under uppväxten.

1. Vara med kompisar och 
har kul. Vara med familjen.
2. Firar att Jesus dog för oss 
och gav oss ett evigt liv!
3. Inget som jag 
kan nämna.

1. Jesus på korset
2. Den påminner mig om alla 
händelser som sker under 
påsken: Getsemane, giss-
lingen, plågorna, kampen, 
rövarna på korset. Jesus dog 
för vår skull.
3. Doris: Fritz har offrat sig 
för mig!  Fritz: Doris har 
kommit till mig och offrat sig 
för mig!

Ingrid  
Sandström

Alex
Rundström

Doris & Fritz
Hammarberg

Swisha enkelt 
med QR-kod

1. Öppna Swish-appen.
2. Klicka på QR-ikonen högst upp 
i högra hörnet.
3. Välj ”Skanna kod”.
4.  Rikta mobilkameran mot 
QR-koden och nu fylls all infor-
mation i automatiskt, förutom 
det belopp du vill ge. Fyll gärna 
också i datum efter ordet ”kollekt” 
i meddelandefältet.
5. Godkänn betalningen med 
mobilt BankID.
6. Klart!
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Vuxenkörer
ALSEN-OFFERDALS KYRKOKÖR
Torsdagar 19:00–21:00.
Jämna veckor Edes församlingshem 
och udda veckor i Alsens församlings-
hem.
Körledare: Brent Johnson. 

ASPÅSKÖREN
Torsdagar 18:30–20:00 i Aspås socken-
stuga.
Körledare: Helen Alvebro.

FÖLLINGEBYGDENS KYRKOKÖR
Onsdagar 19:00–21:00.
Udda veckor i Föllinge kyrka,
jämna veckor i Laxsjö bygdegård.
Körledare: Göran Enegård.

KOM & SJUNG-KÖREN
Varannan tisdag jämna veckor 13:00–
15:00 i Krokoms kyrka.
Körledare: Elisabeth Claesson-Trång.

NÄSKOTTSKÖREN
Onsdagar 19:00–21:30 i Näldens för-
samlingshem.
Körledare: Britt-Marie Öhrman Berg-
quist.

RÖDÖKÖREN
Tisdagar 19:00–21:00. Jämna veckor i 
Rödöns sockenstuga och udda i Kro-
koms kyrka.
Körledare: Elisabeth Claesson-Trång.

ÅSKÖREN
Torsdagar 19:00–21:00 i Ås försam-
lingsgård.
Körledare: Hjördis Lindé.

Körer i Krokoms pastorat

Att sjunga i kör är kul
– det är bra för hälsan också!

Britt-Marie Öhrman Bergquist
070-582 21 49, britt-marie.ohrman@svenskakyrkan.se

Helen Alvebro
073-064 42 99, helen.alvebro@svenskakyrkan.se

Hjördis Lindé
070-251 40 01, hjordis.linde@svenskakyrkan.se

Göran Enegård
076-826 33 25, goran.enegard@svenskakyrkan.se

Brent Johnson
072-209 40 46, brent.johnson@svenskakyrkan.se

Elisabeth Claesson-Trång
070-326 19 10, elisabeth.claesson-trang@svenskakyrkan.se

Pernilla Jontegård
070-509 94 46, pernilla.jontegard@svenskakyrkan.se

Nina Hallin
nina.hallin@svenskakyrkan.se87

Körledare

4

5 6

1 2

3

1

2

3

4

5

6

7

8
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SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr

Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum. 
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!

Barnkörer
ALSEN 
Barnkör. (åk 1–6) torsdagar i Alsens 
församlingshem. 
Körledare: Nina Hallin. Musiker Brent 
Johnson. 

ASPÅS
Silvertonerna (F–åk 1), Guldtonerna 
(åk 2–4) och Diamanterna (åk 5–6)
Tisdagar i Aspås sockenstuga.
Körledare: Helen Alvebro.

FÖLLINGE
Solstrålarna (åk 1–3)
Måndagar i Föllinge Kyrka.
Starlight (åk 4–6) 
Tisdagar i Föllinge kyrka.
Ledare: Pernilla Jontegård.

KROKOM
Kör-Pyssel-Drama (åk 2–6)
Onsdagar i Krokoms kyrka.
Körledare: Elisabeth Claesson-Trång.

NÄLDEN
Näldens sångfåglar (åk 3–6)
Måndagar i Näldens församlingshem.
Körledare: Helen Alvebro.

OFFERDAL 
Barnkör (F–åk 3) tisdagar i Offerdals 
församlingshem. 

RÖDÖN
Sångfåglarna (åk 1–6)
Torsdagar Rödöns sockenstuga.
Körledare: Elisabeth Claesson-Trång.

ÅS
Körkul (åk 1–2)
Torsdagar i Ås församlingsgård.
Sånghusvallens barnkör
Tisdagar i Sånghusvallens skola.
Körledare: Hjördis Lindé.
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Torsdag 1 mars 18:30
Rödökväll i Rödöns sockenstuga.
Sara Grelsson, lärarvolontär i Zanzibar, 
berättar. Sångfåglarna och Kör/Drama 
sjunger. Elisabeth Claesson-Trång, Jenny 
Aronsson. Servering.

Onsdag 14 mars 19:00
Musikkväll Aspås kyrka.  

Lördag 17 mars 18:00
Gospelgudstjänst i Ås kyrka. 

Söndag 18 mars 18:00
Konsert i Ås kyrka. Kören Octava.

Onsdag 21 mars 18:30
Musikcafé i Ås församlingsgård.

Söndag 25 mars
Musikgudstjänst i Rödöns kyrka. 18:00
Konsert i Ås kyrka. 16:00

Lördag 7 april 19:00
Konsert i Offerdals kyrka.

Söndag 8 april 18:00
Musikgudstjänst i Rödöns kyrka. 

Söndag 15 april 18:00
Konsert i Rödöns kyrka. Sångare från 
Opera Jemt ”Ave Maria från medeltid till 
nutid”. Elisabeth Claesson-Trång, organist.

Lördag 21 april 18:00
Musik och supé.  

Onsdag 25 april 18:30
Musikcafé i Ås församlingsgård. Åskören 
bjuder på vårsånger m. m. Allsång. Lotteri. 
Entré 60 kronor inklusive fika.

Tisdag 1 maj 18:00
Musikcafé i Aspås sockenstuga.
Sjung in våren med Aspåskören. 100 
kronor inklusive kakbuffé.

Fredag 11 maj 18:00
Konsert i Offerdals kyrka. Jens Bragdell 
Eriksson, bördig från Offerdal, och Husie 
kyrkokör från Malmö.

Söndag 13 maj 18:00
Musikgudstjänst i Ås kyrka. 

Tisdag  29 maj 19:00
Musikcafé med Melodikrysset, Rödökören. 
Krokoms kyrka. Servering. Elisabeth Claes-
son-Trång. Entré 60 kronor inklusive fika.

Från båda sidor 
av Bottenviken
SÖNDAG 8 APRIL KL. 18:00 • RÖDÖNS KYRKA

Musikgudstjänst med Ylva 
Gruen, sång och Jenna 
Ristilä, piano. Musik av 
Sibelius, Stenhammar, 
Merkanto och Pollack. 
Elisabeth Claesson-Trång, 
Kristina Eliasson.

En kväll för livet
SÖNDAG 13 MAJ KL. 18:00 • ÅS KYRKA

Musikgudstjänst med Anders Kronlund och 
Suzanne L Kronlund, sång och gitarr. 
Cecilia Lundgren, Hjördis Lindé.

Musikkväll 
ONSDAG 14 MARS KL. 19:00 • ASPÅS KYRKA

Veteranorkestern under ledning av Valter 
Granlund. Fri entré/kollekt.

Klassisk konsert
LÖRDAG 7 APRIL KL. 19:00 • OFFERDALS KYRKA

Med Katarina Bergner Åhlén, cello och 
Stephanie Wendt, piano.

Från mörker
till ljus
SÖNDAG 25 MARS KL. 18:00 • RÖDÖNS KYRKA

Musikgudstjänst med Rödökören, Mirella 
Sarp, orgel, Angelika Lindahl, sång, Elisabeth 
Claesson-Trång, dirigent. Kjell Thuvall.

Musik och supé
LÖRDAG 21 APRIL KL. 18:00 • NÄLDENS BYGDEGÅRD

Musikalisk underhållning med Näskotts- 
kören och supé. Kuvertpris: 300 kronor, 
åldersgräns 18 år. Begränsat antal platser, 
endast förköp, senast 8 april. För information 
och biljettköp, kontakta Anders Johnsson, 
070-206 57 51, as.jon@live.se.

Musikcafé
ONSDAG 21 MARS KL. 18:30 • ÅS FÖRSAMLINGSGÅRD

Lars-Håkans, Sven-Ingvars-låtar m. m. All-
sång. Lotteri. Entré 60 kronor inklusive fika. 
Alla intäkter går till Svenska kyrkans Faste-
kampanj 2018 – Att resa sig starkare!

Gospelgudstjänst
LÖRDAG 17 MARS KL. 15:00 • ÅS KYRKA

Andreas Hemström och Elisabeth Mossberg, 
Svenska Gospelverkstaden tillsammans med 
ungdomar från pastoratet.

Konsert i Ås
SÖNDAG 25 MARS KL. 16:00 • ÅS KYRKA

Konsert med Östersunds Orkesterförening 
och solister. Inträde 150 kronor, därav går 
20 kronor till Svenska kyrkans Fastekampanj 
2018. Ungdomar upp till 20 år gratis. 
Samarrangemang Ås församling och Sensus.

Senaste nytt hittar du på vår gemensamma hemsida:
www.svenskakyrkan.se/krokom

ODR till hushållen i 
Rödön, Näskott, Aspås, Ås, Alsen, 

Offerdal och Föllinge församlingarMUSIK


