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Svenska kyrkan i Krokom
svenskakyrkan.se/krokom

Solen går knappt ner bakom horisonten innan den dyker upp igen. Vart 
jag än går fylls jag av härliga dofter och syner av midsommarblomster, 
klöver och rallarrosens färgprakt som pryder åker och äng. Och mitt i 
all rikedom får vi uppleva Guds närvaro om vi bara öppnar oss för detta 
fantastiska. Det är ju i skaparens namn som vi fått livet, och i skapelsen 
får vi bli Guds barn på nytt. Ja, jag säger ”på nytt” för visst har vi fallit på 
livets väg åtskilliga gånger sedan sist, men genom Guds översvallande 
nåd får vi upprättelse och del i livet igen.
 Våra felsteg har sett lite olika ut beroende på vilka vi är och vilka vägar 
vi har vandrat, men när vi fallit så står vår personlige coach och vägvisare 
där och vill få oss på rätt spår igen. Gud ger aldrig upp om sin skapelse.
 När jag som präst i våra gudstjänster uttalar förlåtelseorden gör jag 
det på Jesu Kristi uppdrag till alla som på ett eller annat sätt ser sitt eget 
fall, sin egen skuld och bortvändhet från Gud. När vi vänder oss till 
Gud i ärlighet och uppriktighet blir vi befriade och upprättade. I första 
Johannesbrevet 1:9 står det: ”Om vi bekänner våra synder är Gud trofast 
och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all 
orättfärdighet”.
 I dessa ord kan jag finna vila och tröst; jag får del av Guds kärlek och 
nåd. Och för att återvända till min inledning om sommarens gudomliga 
rikedom: vi vet att det vi ser som rikedom idag bara är en del av den art-
rikedom som en gång vuxit och vandrat här på jorden. Några arter har 
försvunnit på naturlig väg och urval. Allt för många arter har försvunnit 
på grund av människans framfart och synd.
 Jag erkänner att jag har fallit och brutit mot Guds vilja mer än en gång 
sedan sist, men jag ber om vishet och styrka så att jag bättre ska kunna 
ta tillvara på skapelsen så att även kommande generationer ska få njuta 
av skogar, berg, levande friskt vatten och alla djur som hör skapelsen till. 

Pax Kjell Thuvall

Sommaren är här 
och början på ett Nytt Liv!

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 12.

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

Kjell Thuvall 
Församlingsherde

Föllinge/Aspås
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Innehåll
Kyrkbacken
Frågor på

Vilket bibelord/psalm har 
betytt mycket för dig?

Gläd er alltid i Herren. Än en 
gång säger jag: gläd er!

Filipperbrevet 4:4

När jag var med i barn-
timmarna i Laxsjö fick jag 
ta emot en egen bibel. På 
pärmens insida var ordet från 
Filipperbrevet inskrivet som 
ett minne. Jag var väl 10–12 
år gammal och bibelordet har 
följt mig sedan dess.

Ingemar
Eriksson

4 Med öga för kor

8 Tänk om fler sa ”vi” om kyrkan

9 Klockstapeln i Ås

10 Händer i församlingarna

14 Sommartour i pastoratets kyrkor

16 Församlingssidor

17 Pastoratets arbetslag

18 Musik i sommarkväll

Minnesfonder i pastoratet
Alsens blomsterfond
Krokoms pastorat bg 747-8779.
Arne Bångåsens Minnesfond
Offerdals SK bg 5207-2980.
Aspås blomsterfond 
Krokoms pastorat bg 747-8779.
Christer Sundins Minnesfond 
bg 419-1979.
Föllinges blomsterfond
Ring Föllinge slöjd 0645-101 10 för utskrift av 
minnesblad. Krokoms pastorat bg 747-8779.
Hotagens blomsterfond
Ring eller mejla Servicepunkt Handlar´n 
Rötviken för utskrift av minnesblad,
0645-77 09 00, handlarnrotviken@gmail.com
Krokoms pastorat bg 747-8779.
Laxsjö blomsterfond
Ring Elsie Öhrberg, Laxsjö, 0645-200 15 för 
utskrift av minnesblad, bg 315-4564.

Näskotts blomsterfond 
Krokoms pastorat bg 747-8779.
Offerdals blomsterfond 
Krokoms pastorat bg 747-8779.
Rödöns blomsterfond 
Krokoms pastorat bg 747-8779.
Ås blomsterfond 
Krokoms pastorat bg 747-8779.

Svenska kyrkans internationella arbete
SKUT Svenska kyrkan i utlandet
Svenska kyrkan planterar träd 
bg 900-1223.
Läs mer om internationellt arbete 
svenskakyrkan.se/internationelltarbete.

Ring eller mejla Expeditionerna i 
Föllinge och Krokom för gåvor. Våra 
kanslier skriver ut minnesblad och 
överlämnar till begravning eller annan 
kyrklig handling, där inte annat anges.
Ring 0640-171 00 eller mejla
krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se

Vid betalning skriver du:
• vilken fond det gäller
• vem gåvan är till minne för
• vem gåvan är från.

4

Allt vad ni vill att människor-
na skall göra för er, det skall ni 
också göra för dem.

Matteus 7:12

Den gyllene regeln, kärleks-
budskapet ur Bergspredikan. 
När Jesus och hans lärljungar 
hade gått upp på ett berg i 
Gallileen och Jesus undervi-
sade dem om vägen till Guds 
rike.
Det är den grundläggande 
lagen för mänsklighet hur vi 
ska bemöta varandra etiskt 
och moraliskt rätt. Om man 
är vänlig, omtänksam och 
hjälpsam mot den man möter 
blir man bemött på samma 
sätt.

Carina
Grahn Hellberg

9 14
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Sven Bäckebjörk bor i Offerdals socken i byn 
Ekeberg. Han är mjölkbonde tillsammans 
med sin bror och lever i en rik jordbruks-
bygd. Inom ett ganska litet område verkar 
hela 13 mjölkbönder. Sven har 120 mjölkkor 
som han känner innan och utantill. Men vad 
är det speciella med att vara bonde?

FRIHET ATT FÖLJA ÅRSTIDSVÄXLINGARNA

– Det är en enorm frihet att få följa med 
i årstidsväxlingarna. Så, skörda och följa 
växten. Det är ett stort välbefinnande, men 
också friheten att bestämma över sig själv, 
säger Sven.
 När jag kommer till Ekeberg är det vår 
i luften, vårfåglarna har kommit och snön 
håller på att smälta bort. Vad betyder våren 
för en bonde?
 – Våren är en längtans tid efter att så. Det 
är också en inre tillfredställelse när man sått 
och vet att man ska få skörda till hösten. 
Våren är också en tid med hur mycket arbete 
som helst, allt ska hända på en gång… harva 
och köra skit …
 Så har vi detta med vädret. Sven berättar 
att han tänker mycket åt vår Herre; Nu skulle 
de vara bra med lite regn … men så blir det 
för mycket och då blir det surt. Nu skulle det 
vara fint med mer sol … 
 – Aldrig är man nöjd! Men på något vis 
kommer växten för det allra mesta och det 
blir en bra skörd till slut.

I LADUGÅRDEN

Jag får följa med Sven ut i ladugården men 
först efter att jag dragit på mig stövlar och en 
heltäckande blå overall. Sven har naturligtvis 
keps! 
 – Jag känner mig naken utan keps berättar 
Sven. 
 Sven släpper ut mig bland korna, jag har 
egentligen ingen koskräck, men 120 fritt 
strövande på en gång där varje ko väger 600 
kilo … inget att leka med. Men i Svens säll-
skap känner jag mig fullständigt trygg, han 

Sven tror på öppna landskap 

svenskakyrkan.se/krokom

Han har ”djuröga”, känner igen sina kor med namn på 
hundra meters avstånd! När han ropar sitt lockrop bryter 
en fantastisk kokör ut i vårvrål. Mina tankar för mig till den 
gode herden som bibelns berättelse talar om. Men här är be-
rättelsen i nutid i den levande jämtländska Galilén.
Text & foto Anders Gustafsson

KORNA OCH KYRKAN VIKTIGA FÖR BONDEN
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”
går och rör sig helt fritt och i min uniform 
tror nog korna att det är en vikarie som går 
med Sven. Min kamera utgör en attraktions-
kraft för de fyrbenta och kameralinsen får så 
när känna på en stor fuktig kotunga.  
 Sven visar mig stolt till en av sina mjölkro-
botar. Jag förstår att dessa är en enorm hjälp 
och gör arbetet så mycket lättare. Korna står 
på kö för att mjölkas och de verkar veta exakt 
hur allt fungerar.
 Med hjälp av en laserstråle känner maski-
nen efter var juvren sitter och tvättar spenar-
na innan sugkopparna sätts på. Här gäller det 
att inte vara kittlig. Sven berättar om ko som 
verkligen var det.
 – När borsten skulle tvätta spenarna höll 
hon på att skratta ihjäl sig, och sparkade 
sönder roboten flera gånger. Då var det en 
granne som fick ta henne och det funkade 
bra med manuell mjölkning.
 Jag får veta att det föds 2–3 kalvar i veck-
an! Sven berättar att han inte kan behålla alla, 
det skulle bli alldeles för många djur. 
 – Jag brukar ge bort till någon i granngår-
den. Vid något tillfälle fick Sven frågan om 
han inte kunde skippa kalvningen om han 
inte kan ta hand om dem. 
 – Men då är man inte så duktig på biologi, 

om man ska få korna att mjölka behöver de 
få kalvar, det är då hela hormonprocessen 
sätter igång och de producerar mjölk. 

FÖRHÅLLANDET TILL KORNA?

– Det är ju inte som att ha hund som man 
får en relation till. Har man 120 kor kan man 
inte ha en sådan relation. 
 Sven berättar att vissa kor blir mer favo-
riter och som är mer sällskapliga och vill bli 
kliade lite mer. Men han påpekar att man 
måste hålla en proffsig relation till djuren. 
 – Skulle jag hålla på och klia 120 kor skulle 
jag inte få hålla på med något annat. 
 Nu är det faktiskt så att det finns en auto-
matisk ”kliare” i ladugården som korna kan 
uppsöka när det helst önskar, ko-spa liksom. 
Sven berättar också att han måste vara ledare 
för flocken. Till exempel på sommaren, det 
händer att någon ko smiter. Då är det bra att 
vara ledare så man kan gå och locka på dem, 
gå före så följer de med hem. 

DJURÖGA

Sven har med åren fått ett gott djuröga, 
snabbt kan han se ett avvikande beteende 
eller om något inte står rätt till.
 – Jag kan se dagen innan en ko blir sjuk 

Så, skörda och 
följa växten. 
Det är ett stort 
välbefinnan-
de, men också 
friheten att be-
stämma över 
sig själv.
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och då ge en snabb behandling så den inte 
blir en inflammation. 
 – Om jag har korna ute på bete i hagen; 
på hundra meters håll kan jag känna igen 
nästan alla korna vad de har för nummer 
och vad de heter. Jobbar man med korna fem 
timmar per dag året runt, känner man dem 
till slut. Men det är inte konstigare än om du 
var lärare i en klass och hade 100 elever, du 
skulle du behöva lära känna dem också.

UPPVÄXTEN

När jag var barn, var det ett genuint familje-
jordbruk, alla hjälpte alla. 
 – Man hjälpte till, gjorde jag det här var 
det ju lite lättsammare för mamma. 
 Allt kretsade kring gården. Det där har va-
rit på gott och ont och mer och mer tunnats 
ut genom tiden. Nu är Sven mer beroende 
av anställd personal och av att robotar och 
maskiner fungerar. 
 – Det är mycket viktigare för mig att 
mjölkroboten fungerar än att jag får hjälp 
av någon av barnen ute i ladugården. Det är 
kanske det som gjort att ingen av mina barn 
är speciellt intresserad av att ta över.
 Gårdarna har också blivit mycket större 
och mer industriella, och det tycker jag är lite 
tråkigt. Det var roligt med familjejordbruk. 
Ändå har vi små jordbruk här i norr. 100 kor 

är ju ingenting mot i söder där man bygger 
för 1 000–1 500 kor!

VAD HAR DINA BARN FÅTT MED SIG?

Svens äldsta dotter är 28 år och lärare nu. 
Hon säger att hon haft en fantastisk barndom 
och därför kommer hon ofta hit med sina 
barn. Det tycker om att umgås med djur, 
Sven tar med dem till ladugården, och de 
tycker det är jätteroligt. Den minsta är bara 
två och halvt år, han kan inte säga morfar 
ännu. Han säger Viva. Viva traktor!  Då ska 
vi ut och köra traktor!
 Det går inte att få alla insikter i en bok, i 
en tv eller ”padda”. Du måste uppleva dem.

KYRKOPOLITIKEN OCH MENINGEN MED LIVET

Sven sitter med i Kyrkofullmäktige. Ett 
förtroendeuppdrag som han blev vald till i 
kyrkovalet i höstas.
 Någon ringde och frågade om jag inte ville 
vara med på listan inför kyrkovalet, så det 
blev stolpe in.
  Jag har aldrig varit så där jättereligiös och 
sprungit i kyrkan så mycket. Men jag tycker 
samtidigt det är en viktig insats som kyr-
kan gör, inte minst i dessa tider. Jag stöttar 
gärna projekt som är bra för att främja andra 
människor. Kyrkan är också en kulturskatt 
och rikt kulturarv. 

”Ju äldre man blir 
ju mer tänker 
man på exis-
tentiella frågor, 
meningen med 
livet.
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 Ju äldre man blir ju mer tänker man på 
existentiella frågor, meningen med livet. 
Ska man bara födas och sen dö och grävas 
ner och så var det ingenting mer med det. 
Eller finns det en mening?
 Sven berättar att det tidigare var så vik-
tigt att man fick det där jobbet och att livet 
på gården fungerade. Man skulle alltid 
jobba, men han är inte lika säker på det 
längre. Man måste unna sig andra värden 
här i livet också. Men jag tycker om mitt 
jobb, skulle inte vilja vara utan det, men 
man behöver inte jobba för mycket. Att 
umgås med andra människor, relationer 
har blivit viktigare för Sven.
 Jag går på en buggkurs, lära känna nya 
människor, det är jätteroligt. 
 Häromdagen låg jag i en solgrop och 
fåglarna kvittrade. 

VÄXT GENOM SVÅRIGHETER

Vi pratar om växt i livet och att svåra saker 
som händer i vårt liv kan ge djupa insikter 
och erfarenheter. För Svens del var en så-
dan stark upplevelse då deras yngsta dotter 
föddes. Jag märker att detta tar tag i Sven, 
som har nära till sina känslor.
 De hittade en sak i magen som inte var 
bra och familjen fick åka ner till St Görans 
sjukhus i Stockholm och göra en väldigt 
kritisk operation när dottern bara var två 
veckor gammal. Då var det oerhört jobbigt 
… det kunde lika gärna ha gått fel … men 
hon överlevde och blev frisk … 
 Det finns 60 dokumenterade fall i värl-

den av den här missbildningen, och hon är 
den enda som lever …
 Sven känner en oerhörd tacksamhet, det 
var också en extrem anspänning. Det tog 
nästan två år innan familjen kunde andas 
ut och inte tänka, vad kan det här få för 
konsekvenser för framtiden?

RENÄSSANS FÖR LANDSBYGDEN

Sven talar varmt för landsbygden och han 
har en viktig livsuppgift: Att hålla landska-
pet öppet, producera livsmedel som, som 
Sven lite blygsamt säger: 
 Det ska vara hyfsat nyttiga för 
människor att äta. 
Sven hoppas att landsbygden får en renäs-
sans, att den får blomstra upp igen. 
 Alla kan ju inte bo i Stockholm eller 
Östersund. Det är ju inte heller roligt för 
Stockholmarna att komma hit om det 
inte är någon som sköter om byarna och 
landsbygden.
 Vi går vidare bland korna inne i ladu-
gården. Klockan närmar sig tolv och då 
är det kaffe på logen. familjen, brorsan, 
någon från granngården brukar komma 
på besök.
 I dag blir det tårta! Svens bror Anders 
fyller nämligen år idag.
 Men innan dess kupar Sven sin händer 
och ropar ut sitt lockrop i ladugården, med 
ett omedelbart gensvar från en (ko)llektiv 
väljudande kör som ko-sjunger i stämmor: 
Det är vår! Snart får vi springa ut i hagen!

Kyrkbacken
Frågor på

Gud, i dina händer vilar jag 
i tro
Vilar i din värme och din ro
Varje brustet hjärta, varje 
skadad själ
famnar du i nåd och gör den 
hel.
 
Nära vill jag leva, nära dig, 
min Gud
I din omsorg finner själen ro
Nära vill jag leva, nära dig, 
min Gud
I din kärlek kan min kärlek 
gro.
 
Gud, i dina händer, får jag 
gråta ut
Gråten delar du tills den tar 
slut
Gud, du känner ondskan i din 
egen kropp
Att du delar smärtan ger mig 
hopp.

Psalm 769

Den psalmen sjunger eller 
läser jag väldigt gärna. Den 
visar på hur vi får känna oss 
trygga hos Gud i alla livets 
olika situationer.

Margit  
Andersson

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

Vilket bibelord/psalm har 
betytt mycket för dig?
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Olof Roos
49 år.
Fru och tre barn.
Präst sedan 2001. Tidigare 
journalist. 
Har sett 220 fågelarter i 
Sverige. 
Bra på att steka tunnpannka-
kor.
Favortibibelord: Fil 2: Han av-
stod från allt då han antog en 
tjänares gestalt … Det handlar 
om hur Gud väljer att komma 
“underifrån” genom Jesus. Gud 
har blivit människa och för 
alltid gett oss ett exempel på 
vad en sann människa är. 
Det betyder mycket för mig.

Jag har stämt möte med kyrkoherde Olof 
Roos på Fröjas trädgårdar i Ås. Där finns 
också ett café, en fin kombo. En trädgård 
symboliserar vad kyrkan är eller skulle kun-
na vara; En växtplats där vi får blomma.
 Olof kommer direkt från en begravning 
av en ung människa. Han beskriver kort 
den förtätande atmosfären, tungt och svårt, 
samtidigt en oerhörd omsorg och kärlek 
i begravningsgudstjänsten. Jag förstår att 
sådana stunder är en stor hjälp i sorgepro-
cessen. Mitt i det sekulariserade Sverige 
får kyrkan vara närvarande i det djupa och 
svåra. Där ingen annan samhällsinstans 
riktigt når fram.

MÖTEN I BÖNHUSET

Olof Roos är 49 år gammal, är sedan 1 ja-
nuari kyrkoherde i Krokoms pastorat. Han 
växte upp i Västjämtland, i byn Hålland, 
nära Åredalens folkhögskola som den heter 
nu. 
 Folkhögskolans huvudman EFS är en 
rörelse inom Svenska kyrkan. Den andliga 
miljön gav avtryck i bygden.
 – Det var naturligt att gå i kyrkan sen jag 
var liten, det var ofta möte i bönhuset och 
på söndagarna gick vi i Svenska kyrkan.
 En annan plats som satt stora avtryck för 
Olof är naturen. Pappa Torsten var en genu-
in naturmänniska, vilket också smittade av 
sig på Olof. 
 Olof blir rörd när han pratar om sin pap-
pa. Bara några dagar före intervjun dog han 
efter en tids sjukdom. 

- Jag tror att en öppen kristen gemenskap har stora möjligheter idag. Många av 
oss är för ensamma. Gud har inte skapat oss till ensamhet utan till gemenskap.

VÄGEN TILL PRÄST

När Olof var i 14-årsåldern hade han 
sina första ledaruppdrag i kyrkan och en 
nyfikenhet på att leda växte fram. Och han 
kände en kallelse från Gud. 
 – Det är så vi säger med trons språk; att 
Gud kallar människor, att Gud vill något 
med mitt liv, säger Olof.
 – Jag växte upp i den tron att Gud vill 
något med oss. En gång var det en pastor 
som uttryckte att ”du ser ju till och med ut 
som en pastor”, berättar Olof och ler.
 Ur ett Lutherskt perspektiv är inte 
kallelsen något bara för präster utan något 
alla människor kan känna och få uppleva, 
berättar Olof. Det är tro på att det finns en 
riktning i livet. Ett ”håll” att växa åt.
 Men för Olof har det inte alltid varit så 
säkert det här om Gud och tro. I de tidiga 
tonåren kom mycket tvivel och funderingar 
och han undrade om det där med kristen 
tro var något att ha överhuvudtaget. 
 Där blev konfirmationstiden väldigt 
viktig för mig. Det var ett sammanhang där 
man talade mycket om den personliga tron, 
att göra den till sin egen och där djupnade 
min tro.

ROAD AV IDROTT

Idrotten har en viktig plats i Olof liv.  Han 
gillar tävlingsmomentet och gemenskapen.
 – Idrotten har liksom kyrkan en väldig 
potential när det gäller att vara tillsammans 
och dela livet. Där finns många paralleller, 
beröringspunkter. 

– Tänk om fler
sa ”vi” om kyrkan ...
Text &  foto Anders Gustafsson
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70 PROCENT ÄR MEDLEMMAR I KYRKAN

När Olof ibland träffar församlingsbor på 
byn är det någon som säger, 
 – Har ni i kyrkan möjlighet att stötta … 
eller har ni inte någon verksamhet för dessa 
…?
 Olof kontrar:
 – Är inte du medlem? 
 – Jo …
 Av någon anledning betraktar sig dessa 
medlemmar inte som en del av kyrkan.
 – Jag är nyfiken på hur vi som kyrka kan 
öka andelen som säger ”vi”. Hur blir jag 
tillräckligt mycket en del av den gemenskap 
vi kallar kyrkan för att jag ska kunna säga 
”Vi”? När tippar det över och vad behöver 
jag känna då? undrar Olof.
 – Jag tror att en öppen kristen gemen-
skap har stora möjligheter idag. Många av 
oss är för ensamma. Gud har inte skapat oss 
till ensamhet utan till gemenskap.
 – Det är jag väldigt sugen på att jobba 
för, säger Olof.
 – Jag tror att vi behöver vara lite mer 
öppna med att vi bär en tro. Jag upplever 
att det finns en rädsla för att tala om tro. 
Jag tror det är dåligt för oss som folk. För 
de flesta har någon slags tro, har jag märkt. 
Allt som man inte pratar om tenderar att bli 
konstigt och farligt.

Stig Nilsson från Kälom har arbetat 
med trä i hela sitt liv. För några 
år sedan fick han livets utmaning; 
återskapa Ås gamla klockstapel från 
1500-talet som inte längre finns 
kvar!
 Ås klockstapel revs 1875 när Ås 
nya kyrka byggdes.
 – Klockstapeln var helt unik för 
Sverige! Det har inte funnits någon 
liknande tidigare. 
 Den additativa takuppbyggnaden 
för tanken till norska stavkyrkor. 
Stig har tidigare erfarenheter av 
antikvariska restaureringar och i sitt 
tidigare yrkesliv som byggnadsar-
betare finns mycket erfarenhet att 
hämta.
 Man får tänka sig att den byggdes 
på helt annan hantverksteknik och 
inte de verktyg som man använder 
i dag. 
 – Yxa och borr … träkilar, 
träpluggar i stället för spik. Inte så 
himla mycket mer.
 När Stig fick möjligheten att göra 
en modell var det hans livs utma-
ning. Att göra den skalenligt i skala 
1:20 kunde han göra tackvare de 
gamla fotografierna som fanns. + en 
uppmätningsritning från Jamtli.
 – Det tog visserligen tid, 620 tim-
mar totalt (!), men jag hade himla 
kul precis varenda timme.
 Det är kanske inte jättesvårt rent 
tekniskt, utan det var mer att ha 
tålamod och inte tappa sugen.
 – Att tillverka 6 500 små spån 

kan det tyckas bli enformigt, men 
ska det bli ett bra resultat får man 
lägga ner den tiden. 
 När klockstapeln var klar på 
1500-talet var man säkert väldigt 
stolta och den fick tjäna församling-
en i flera hundra år. Stig menar att 
man inte ska klandra äldre genera-
tioner för att man rev den, man ville 
säkert ha något nytt och modernt.
 – Men man kan ändå få säga; 
tänk om … den fått stå kvar!

Klockstapeln i Ås
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SÖNDAG 3 JUNI
Första söndagen efter trefaldig-
het – Vårt dop

Valne skola, Alsen 11:00 
Gudstjänst. Cirkeldeltagare 
presenterar Herrens bön. Calle 
Wahlström.

Krokoms kyrka 18:00 
Mässa. Gabrielle Jacobsson, 
Hjördis Lindé.

Rönnöfors kyrka 11:00 
Mässa. Therése Brendt, Ste-
phanie Wendt.

Skärvångens kapell 18:00 
Gudstjänst. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro.

Näskotts kyrka 18:00 
♫ Musikgudstjänst. Näskott-
kören under ledning av 
Britt-Marie Öhrman- Berg-
quist. Therése Brendt, Stepha-
nie Wendt.

Ås kyrka 11:00 
Konfirmationsmässa. Cecilia 
Lundgren, Hjördis Lindé, Maja 
Björk Edlund.

ONSDAG 6 JUNI
Nationaldagen

Kaxås, Svea Park 11:00 
Gudstjänst och nationaldags-
firande. Brent Johnson, Calle 
Wahlström.

Alsens kyrka 18:00 
Gudstjänst och nationaldags-
firande. Tal av Göran Boström 
Alsen-Offerdals kyrkokör Brent 
Johnson, Therése Brendt.

LÖRDAG 9 JUNI
Aspås kyrka 18:00 
Musikgudstjänst. Aspåskören 
med solister och instru-
mentalister under ledning 

av Helen Alvebro. Katarina 
Bergner-Åhlén, cello. Kristina 
Eliasson.  

SÖNDAG 10 JUNI
Andra söndagen efter trefaldig-
het – Kallelsen till Guds rike

Föllinge kyrka 11:00 
Mässa i Taizéton. Föllinge 
kyrkokör. Kjell Thuvall, Wilhelm 
Dahllöf.

Rödösundet 11:00, skyltning 
från Rödöbron.  
Pilgrimsgudstjänst vid Rödö-
sundet. Vandring till Rödöns 
kyrka (3 km). Olof Roos, Maja 
Björk Edlund, Elisabeth Claes-
son-Trång.

Offerdals kyrka 18:00 
Gudstjänst. Vi sjunger in 
sommaren. Gösta Bergqvist. 
Kerstin Kokås-Sörgård och 
Pär-Anders Andersson sjung-
er. Brent Johnson.

SÖNDAG 17 JUNI
Tredje söndagen efter trefaldig-
het – Förlorad och återfunnen

Hotagens kyrka 11:00 
Mässa. Kjell Thuvall, Wilhelm 
Dahllöf.

Näskott, hos Maria By i 
Kingsta 11:00 
Ekumenisk gudstjänst. Theré-
se Brendt.

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

Jänsmässholmens kapell 
18:00 
Gudstjänst. Therése Brendt.

Ås kyrka 11:00 
Musikgudstjänst. Emmeli 
Jonsson flöjt, Hjördis Lindé 

orgel. Cecilia Lundgren. 
Kyrkkaffe.

ONSDAG 20 JUNI
Skärvången, Bymejeriet, 
Osttältet 14:00 
Sommargudstjänst. Kjell Thu-
vall, Wilhelm Dahllöf. Ostbuffé 
till försäljning.

LÖRDAG 23 JUNI
Valsjöbyn, Myrbuan 12:00 
Gudstjänst. Kjell Thuvall, 
Wilhelm Dahllöf. Fika till 
försäljning.

Rödöns kyrka 23:00 
Midsommarnattsmässa. Folk-
musik. Olof Roos, Elisabeth 
Claesson-Trång. Kyrkkaffe på 
kyrkbacken.

Ås, Fröjas café på Rösta 11:00 
Friluftsgudstjänst. Elisabet 
Grönlund och Gunnar Sten-
mark, fiol och flöjt. Olof Roos. 
Kyrkkaffe på Fröjas café.

SÖNDAG 24 JUNI
Den helige Johannes Döparens 
dag – Den Högstes profet

Aspås, kyrkoruinen 12:00 
Sommargudstjänst. Else-Britt 
Karlsson, Wilhelm Dahllöf. 
Ta med kaffekorg. Vid dåligt 
väder i sockenstugan.

Näskotts hembygdsgård 
14:00 
Gudstjänst. Therése Brendt, 
Olivia Wahlström. Kyrkkaffe.

Rödöns kyrka 11:00 
Konfirmationsmässa. Kristina 
Eliasson, Thomas Linnarsson, 
Jenny Aronsson, Elisabeth 
Claesson-Trång. 

Laxsjö kyrka 18:00 
Mässa. Kjell Thuvall, Wilhelm 
Dahllöf.

Åse, Jo-gården 11:00 
Gudstjänst. Therése Brendt, 
Olivia Wahlström.

LÖRDAG 30 JUNI
Alsens kyrka 16:00 
Konfirmationsgudstjänst. Cal-
le Wahlström, Mona Puttick.

SÖNDAG 1 JULI
Apostladagen – Sänd mig

Aspås kyrka 11:00 
Mässa. Kjell Thuvall, Helen 
Alvebro.

Näldens församlingshem 
18:00 
Mässa. Therése Brendt, Olivia 
Wahlström. 

Offerdals kyrka 11:00 
Högmässa. Årets konfirman-
der medverkar. Calle Wahl-
ström, Mona Puttick, Olivia 
Wahlström.

Ås kyrka 11:00 
Mässa, utealtaret vid kyrkan. 
Olof Roos, Elisabeth Claes-
son-Trång. Kyrkkaffe.

TORSDAG 5 JULI
Bölesbuan, fäbodvallen, 
Tulleråsen 18:00 
Trivselkväll för stora och små 
vid Bölesbuan. Upptäckar-
promenad till Mårtenstjenna, 
aftonbön och sång med Calle 
och Olivia Wahlström. Ta med 
eget fika. Samarr. Tulleråsens 
byalag/Offerdals församling. 
Skyltning från Östra Tulleråsen 
och Böle i Kälom samt Nord-
annälden. 

LÖRDAG 7 JULI
Alsens kyrka 18:00 
♫ Musik i Sommarkvällen. 
Ann-Kristin Färnström, sång 
& orgel. Organist i Sköns 
församling.

SÖNDAG 8 JULI
Sjätte söndagen efter trefaldig-
het – Efterföljelse

Trångsviken, Magasinet 
18:00 
Gudstjänst. Calle Wahlström, 

3 juni–9 september 2018
Arrangemangen är sorterade i bokstavsordning. 
Med reservation för eventuella ändringar.

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGARNA
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Olivia Wahlström. Magasinet. 
Nedanför järnvägen och gam-
la stationshuset, vid sjön.

Offerdals kyrka 11:00 
Högmässa. Calle Wahlström, 
Olivia Wahlström. Efter guds-
tjänsten Hembygdsfest på 
hembygdsgården. 

Krokom, Gamla lanthandeln 
14:00 
Gudstjänst. Olof Roos, Elisa-
beth Claesson-Trång.

Häggsjövik, vindskyddet i 
Kallebacken 14:00 
Sommargudstjänst. Marita 
Arnsäter. Kjell Thuvall. Parke-
ring på Bygården, i samarr 
med Häggsjöviks byalag. 
Servering. Även pilgrimsvand-
ring till gudstjänsten. Läs mer 
på sidan 13.

Ås kyrka 19:00 
♫ Musik i sommarkväll. ”Lätt 
som en sommarfjäril”. Marta 
Parkman och Kicki och Petter 
Sjöstedt.

LÖRDAG 14 JULI
Storholmsjö, Holmgården 
12:00 
Sommargudstjänst. Kjell Thu-
vall, Wilhelm Dahllöf.

SÖNDAG 15 JULI
Kristi förklarings dag – Jesus 
förhärligad

Aspås, Hembygdsgården – 
Holgers 14:00 
Gudstjänst och musik. 
Hembygdsdag på Holgers. 
Kjell Thuvall, Wilhelm Dahllöf. 
Kyrkkaffe.

Offerdals kyrka 11:00 
Jubiléumshögmässa. Of-
ferdals kyrka fyller 250 år. 
Offerdals spelmanslag och 
Anna Brandt. Alsen-Offerdals 
kyrkokör Calle Wahlström, 
Brent Johnson. Kyrkkaffe med 
stut och tårta. Utställning och 
guidning för stora och skatt-

jakt och kyrktorn för små. 

Rödöns kyrka 19:00 
Musik i sommarkväll. ”Som 
dagg och honung …”  Vispro-
gram med Anders Hedén.

TISDAG–TORSDAG  
17–19 JULI
Offerdals kyrka 12:00–15:00 
Jubileumsdagar, Offerdals kyr-
ka fyller 250. år Öppen kyrkan 
med guidning och utställ-
ning. Musikstund dagligen 
14:00. Skattjakt för små. Olivia 
Wahlström.

SÖNDAG 22 JULI
Åttonde söndagen efter trefal-
dighet – Andlig klarsyn

Alsens kyrka 11:00 
Högmässa.. Calle Wahlström, 
Brent Johnson.

Näskotts kyrka 18:00 
Mässa. Calle Wahlström, Brent 
Johnson.

Valsjöbyn, Regnsfallet 12:00 
Sommargudstjänst. Kjell Thu-
vall, Wilhelm Dahllöf.

Ås kyrka 18:00 
Mässa. Gabrielle Jacobsson, 
Wilhelm Dahllöf.

TORSDAG 26 JULI
Häggsjövik, Sörbodarna 
12:00 
Sommargudstjänst. Kristina 
Eliasson. Fika till försäljning.

SÖNDAG 29 JULI
Nionde söndagen efter trefal-
dighet – Goda förvaltare

Alsens kyrka 11:00 
Högmässa. Cecilia Lundgren, 
Hjördis Lindé.

Aspås, Näversjöberg 11:00 
Sommargudstjänst. Kristina 
Eliasson, Lennart Berggren. 
Hos Bertil & Greta Eriksson, 
Näversjön 118. Ta med kaffe-
korg.

Föllinge kyrka 11:00 
Mässa i 1700-talsstil med Kjell 
Thuvall som celebrant, och 
Wilhelm Dahllöf som klockare. 
Den som har möjlighet får 
gärna komma i folkdräkt eller 
närma sig 1700-talets dräkt-
skick på annat sätt. Mans- och 
kvinnosida enligt gammal 
tradition.

Ytterån vid Mus-Olles  
museum 14:00 
Friluftsgudstjänst. Kristina 
Eliasson, Sven-Erik Mattiasson, 
Lennart Berggren. Kyrkkaffe.

Krokoms kyrka 18:00 
Mässa. Cecilia Lundgren, 
Wilhelm Dahllöf.

Ås, Kännåsen hos Backlunds 
trädgård 14:00 
Friluftsgudstjänst. Hans Löf-
gren sång. Cecilia Lundgren, 
Hjördis Lindé. Severing.

SÖNDAG 5 AUGUSTI
Tionde söndagen efter trefal-
dighet – Nådens gåvor

Alsen, Backgården 11:00 
Gudstjänst. Gabrielle Jacobs-
son, Brent Johnson.

Aspås, Minneslunden 12:00 
Sommargudstjänst. Kristina 
Eliasson, Wilhelm Dahllöf. Ta 
med kaffekorg.

Näskotts hembygdsgård 
14:00 
Gudstjänst. Evelina Gilberg, 
Brent Johnson

Krokoms kyrka 11:00 
Mässa. Cecilia Lundgren, 
Hjördis Lindé.

Laxviken, Sågbacken 12:00 
Sommargudstjänst. Lars 
Andersson.

Ås kyrka 19:00 
Musik i Sommarkväll. Marit 
Eriksson med vänner. Hjördis 
Lindé.

När jag ser din himmel, som dina 
fingrar format, månen och stjärnorna 
du fäste där, vad är då en människa 
att du tänker på henne …

Bibeln, Psaltaren 8:4–5
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SÖNDAG 12 AUGUSTI
Elfte söndagen efter trefaldighet 
– Tro och liv

Näskotts kyrka 11:00 
Mässa. Evelina Gilberg, Brent 
Johnson.

Föllinge, Tunbacken Hem-
bygdsgården 14:00 
Sommargudstjänst. Kristina 
Eliasson, Wilhelm Dahllöf. Fika 
till försäljning.

Rönnöfors kyrka 18:00 
Mässa. Evelina Gilberg, Brent 
Johnson.

Rödöns kyrka, minneslun-
den 11:00 
Friluftsgudstjänst i min-
neslunden. Cecilia Lundgren, 
Lennart Berggren.

Ås kyrka 18:00 
Mässa. Cecilia Lundgren, Len-
nart Berggren. Kyrkkaffe.

SÖNDAG 19 AUGUSTI
Tredje söndagen efter trefaldig-
het – Friheten i Kristus

Aspås kyrka 19:00 
Musik i sommarkvällen 
”Världens vackraste”. Älskade 
melodier från skilda genrer. 
Angelika Lindahl sång, Hans 
Löfgren sång och Ingrid Löf-
gren sång och piano.

Hotagen, Rötviken 12:00 
Gudstjänst i Nöjden. Ta med 
kaffekorg och något att sitta 
på. Calle Wahlström, Brent 
Johnson. 
Skyltat från Rötviken. Bom-
men till Stora Stensjön öppen 
efter gudstjänsten.

Ottsjöns bygdegård 11:00 
Gudstjänst. Lars Andersson, 
Marie Andersson.

Rödön, Backens bystuga 
14:00 
Gudstjänst. Gabrielle Jacobs-
son. Kyrkkaffe.

Ås, Ösabacken 11:00 
Friluftsgudstjänst hos Henrik 
Munck af Rosenschiöld. Freya 
Richter och Robin Kristians-
son, sång och gitarr. Olof 
Roos. Ta med kaffekorg.

SÖNDAG 26 AUGUSTI
Trettonde söndagen efter trefal-
dighet – Medmänniskan

Alsens kyrka 18:00 
Mässa. Evelina Gilberg, Brent 
Johnson.

Aspåsböle 12:00 
Friluftsgudstjänst vid badplat-
sen. Ta med kaffekorg. Kristina 
Eliasson, Helen Alvebro. Bad-
platsen ligger efter väg 340, 
skyltning från vägen.

Rödöns kyrka 18:00 
♫ Musik i sommarkväll. Wil-
helm Dahllöf.

Offerdals kyrka 11:00 
Högmässa. Evelina Gilberg, 
Brent Johnson.

Baksjön Gravbränna 15:00 
Sommargudstjänst. Kristina 
Eliasson, Helen Alvebro. Ta 
med kaffekorg och något att 
sitta på.

Ås kyrka 11:00 
Mässa. Cecilia Lundgren, 
Hjördis Lindè.

LÖRDAG 1 SEPTEMBER
Föllinge, Skyttebanan 14:00 
Jaktgudstjänst. Kjell Thuvall, 
Wilhelm Dahllöf. I samarbete 
med Jaktvårdsområdena i 
Föllingebygden. Skyttebanan, 
följ vägen mot Lillholmsjö väg 
344 cirka 5 kilometer väster 
om Föllinge.

SÖNDAG 2 SEPTEMBER
Fjortonde söndagen efter trefal-
dighet – Enheten i Kristus

Alsens, Rödebuan i Valne 
09:00 
Älgotta. Calle Wahlström, 
Brent Johnson. Skylt mellan 
Valne och Lungret. Örjan Rho-
din med jaktlag serverar kaffe 
och kolbullar.  Skylt mellan 
Valne och Lungret.

Aspås, Sågbodarna 14:00 
Sommargudstjänst. Kristina 

Eliasson, Helen Alvebro. Ta 
med kaffekorg.

Krokoms kyrka 11:00 
Mässa. Gabrielle Jacobsson, 
Elisabeth Claesson-Trång.

Laxsjö kyrka 18:00 
Mässa. Kjell Thuvall, Wilhelm 
Dahllöf.

Näskotts kyrka 18:00 
Högmässa. Calle Wahlström, 
Brent Johnson.

SÖNDAG 9 SEPTEMBER
Femtonde söndagen efter tre-
faldighet – Ett är nödvändigt
Valdagen

Aspås kyrka 11:00 
Mässa. Kristina Eliasson, Helen 
Alvebro.

Näldens församlingshem 
11:00 
Gudstjänst. Therése Brendt. 
Inskrivning av kyrkans barn-
timmar. Kyrkkaffe.

Krokoms kyrka 11:00 
Mässa. Gabrielle Jacobsson, 
Elisabeth Claesson-Trång.

Rönnöfors kyrka 18:00 
Mässa. Therése Brendt.

Skärvångens kapell 18:00 
Mässa. Kjell Thuvall, Wilhelm 
Dahllöf.

Ås kyrka 18:00 
♫ Musikgudstjänst. ”I valet o 
kvalet”. Henrik Hallberg, Astrid 
Åslin, Hjördis Lindé. Präst: 
Cecilia Lundgren.

Aktuell 
vardagsverksamhet 
– SE SVENSKAKYRKAN.SE/KROKOM

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

250 år
OFFERDALS KYRKA

Offerdals kyrka. Jubileumsdagar, 
kyrkan fyller 250 år. Jubileumshög-
mässa söndag 15 juli kl 11, Offerdals 
spelmanslag, Anna Brant, servering. 
Öppen kyrka med guidning och 
utställning kl 12–15 den 10, 11, 12, 
17, 18, 19 juli. 
Musikstund dagligen kl 14. Skattjakt 
för små. Olivia Wahlström.
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Måndagar 13:00–15:00
Öppen mötesplats i Krokoms kyrka. 
Välkommen du som av olika anledning-
ar inte har ett arbete att gå till. Vi lagar 
något enkelt att äta tillsammans, pratar, 
spelar spel och lyssnar på musik. Man 
deltar i det man vill. Sista gången inför 
sommaren är 9 juli. Start igen 20 augusti.

Connect

Dessa dagar arrangerar församlingen 
kurser, föreläsningar och konserter 
då man får möjlighet att fördjupa sig 
i 1700-talets musik, dans, kläder och 
kyrkliga förhållanden. Veckan kröns med 
en mässa i 1700-talsstil då kyrkans gamla 
mässhakar och koralbok kommer till 
användning. Stommen i dessa dagar är 
en flerdagarskurs i 1700-talets sällskaps-
danser under ledning av koreografen 
Anna Löfgren. Veckan sker i samarbete 
med Kristinehovs malmgård, vilket är en 
1700-talsherrgård i Stockholm som spe-
cialiserat sig på tidens kultur. Danskursen 
är avgiftsbelagd, för mer upplysningar se 
församlingens hemsida.

Gratis aktiviteter i Föllinge kyrka
24 juli kl 19: Ett eko från 1700-talets 
klangvärld. Wilhelm Dahllöf, cembalo.
26 juli kl 18: Föredrag av dräkthistoriker 
Anders Löfgren.

27 juli kl 18: 1700-talets mat. Anna 
Löfgren.
28 juli kl 17: Dansuppvisning.
29 juli kl 11.00: Mässa i 1700-talsstil med 
församlingsherde Kjell Thuvall. Den som 
har möjlighet får gärna komma i folkdräkt 
eller närma sig 1700-talets dräktskick på 
annat sätt. Mans- och kvinno sida enligt 
gammal tradition.

Fredag 15 juni 8:30
Församlingsresa till Laxvikens Skogs & 
Flottarmuseum med lunch i Storåbränna. 
Buss från Alsens församlingshem 8.30, 
Trångsvikens bygdegård 9.00, Nälden hpl 
vid ICA 9.20. Anmälan senast 11/6 till kyr-
kan, 0640-171 00. 150 kr. Förtur Alsen och 
Näskott församlingsbor. Mona Puttick.

Tisdag 3 juli Ås församlingsgård
Välkomna daglediga församlingsbor 
i Ås, Rödön, Aspås och Näskott till en 
träff med gemenskap, mat och andakt. 
Kostnad 30 kronor. OBS! Anmälan senast 
27/6, meddela specialkost och eventuell 
kyrktaxi, till Kyrkans hus 0640-171 00.

Lördag 14 juli 14:00
Vandring på kyrkogården med Sune 
Lööf, tidigare kyrkvaktmästare. Samling 
vid smedjan/minneslunden.

18–20 juni Krokoms kyrka
För dig som är 9–13 år (född 05–09) 
Välkommen till ett dagläger med sång 
och andra sommarlovsaktiviteter.
Onsdagen avslutas med konsert i kyr-
kan 20 juni kl. 18:00. Ingen kostnad för 
lägret. Maxantal: 30 barn.
Ledare: Helen Alvebro, Elisabeth Claes-
son-Trång, Hjördis Lindé, Maja Björk-Ed-
lund, unga ledare.
Anmälan senast 8 juni med mail eller sms 
till Helen, Elisabeth eller Hjördis.
Skriv namn, adress, ålder, målsmans 
mobiltelefonnummer, eventuella allergier 
och övrig information. 
Anmälan till:
helen.alvebro@svenskakyrkan.sem,  
073-064 42 99

Tisdag 12 juni 10:00–cirka 16:30
Resa mot Hålland med omnejd. Avresa 
från församlingshemmet.
100 kronor. Anmälan till expeditionen, 
senast 8/6.

Söndag 10 juni, efter gudstjänsten
Vandringen tar vid efter friluftsgudstjäns-
ten klockan 11 vid Rödösundet (skyltat 
från bron). Vandringen sker i lätt terräng 
och är cirka 3 kilometer lång.

Söndag 8 juli 11:00 
Pilgrimsvandring längs Andrum i 
Häggsjövik med Kjell Thuvall. Samling 
på byggdegården. Därefter mässa 14:00. 
Häggsjövik, vindskyddet i Kallebacken. 
Kjell Thuvall, Marita Arnsäter. Parkering 
på Bygården, i samarrangemang med 
Häggsjöviks byalag. Servering.

Torsdag 19 juli 15:00
Vandring till Bergstjärn, Jänsmässholmen. 
6 km tor. Samling vid hotellet, medtag 
fika. Sång och bön. Calle Wahlström.

Pilgrimsvandringar Föllinge 1700-talsvecka 24–29 juli

Församlingsresa – Alsen

Elvakaffeutflykt i Nälden

Mitt i sommarenträff

Sommarlovskör

Kyrkogårdsvandring i 
Näskotts kyrka
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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

Skärvångens kapell
Söndag 3 juni 18:00 
Gudstjänst.

Söndag 9 september 18:00
Mässa.

Aspås kyrka
Lördag 9 juni 18:00 
Aspåskören med solister och 
instrumentalister.

Söndag 19 augusti 19:00 
Världens vackraste. Älskade me-
lodier som får dig att drömma 
om en bättre värld.

Offerdals kyrka
Tisdag 5 juni 19:00 
Bo Lyckligs orkester.

Torsdag 14 juni 19:00 
Erik Hammarberg piano
och Paulina Fröling sång.

Jänsmässholmens kapell
Söndag 17 juni  18:00 
Gudstjänst.

Hotagens kyrka
Tisdag 19 juni 19:00 
Sommarmusik med 
JonHenric Andersson.

Gör en 
sommartour 
i våra kyrkor
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Näskotts kyrka
Onsdag 20 juni 19:00 
Världens vackraste. Älskade me-
lodier ur skilda genrer, som får 
dig att drömma om en bättre 
värld. 

Onsdag 27 juni 19:00 
Gömda skatter. Trio Quinta 
tillsammans med Lena Moén.

Alsens kyrka
Lördag 7 juli 18:00 
Musik i Sommarkvällen. Ann-Kris-
tin Färnström, sång och orgel.

Onsdag 22 augusti 19:00 
Konsert med Helen Alvebro pia-
no/orgel, Katarina Bergner Åhlén 
cello, Fredrik Dahlberg flöjt.

Ås kyrka
Söndag 8 juli 19:00 
”Lätt som en sommarfjäril”, Marta 
Parkman. Kicki  och Petter Sjöstedt.

Onsdag 5 augusti 19:00 
Musik i Sommarkväll. Marit Eriksson med vänner.

Söndag 9 september 18:00 
Konsert med Henrik Hallberg och Astrid Åslin. Hjördis Lindé. 

Onsdag 12 september 19:30 
Gospelkonsert. Gerald T. Smith, Washington DC. Sångare 
från Svenska gospelverkstaden Jämtland.

Rödöns kyrka
Söndag 15 juli 19:00 
”Som dagg och honung …”, 
visprogram med Anders 
Hedén.

Söndag 26/8 19:00 
Glömd musik från länder som 
inte längre finns. Wilhelm 
Dahllöf, orgel och sång.

Laxsjö kyrka
Tisdag 17 juli 19:00 
Jamska med musik. Ann-Kristin Carlsson framför jamska 
texter. Wilhelm Dahllöf improviserar på orgel och piano.

Föllinge kyrka
Tisdag 24 juli 19:00 
Ett eko från 1700-talets 
klangvärld. Wilhelm 
Dahllöf spelar cembalo 
och berättar. En del av 
Föllinge 1700-talsvecka.

Tisdag 31 juli 19:00 
Romantisk kärlek. Sång-
erskan och violinisten 
Elin Nilsson sjunger och 
Wilhelm Dahllöf spelar 
piano.

Rönnöfors kyrka
Torsdag 9 augusti 19:00 
Musik i sommarkvällen. Duo 
Bergner. Patric och Liselotte 
Bergner. Martin Luther King 
och Gud.

Krokoms kyrka
Onsdag 20 juni 18:00 
Konsert med sommarlovskören.
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Från 1 maj anställs 
Wilhelm Dahllöf som 
kantor med placering 
i Föllinge. Wilhelm 
kommer ursprung-
ligen från Uppsala, 
men vikarierade i 
dåvarande Föllinge-
bygdens församling sommaren 2017.
 Wilhelm har flera strängar på sin 
lyra: förutom kantor har han varit 
forskare i datavetenskap och har arbetat 
många år inom telekom. Musikaliskt 
har han också gjort några för kyr-
komusiker ovanligare avstickare in i 
1700-talets sällskapsdanser och bland 
annat haft en roll som kapellmästare i 
1700-talssällskapet Gustafs Skål i Stock-
holm. För mer om detta, se separat 
annons för 1700-talsveckan i Föllinge 
som han är med och anordnar. 
 Vi önskar honom varmt välkommen 
till Krokoms pastorat!
 Näskotts församling får också en ny 
kantor i form av Josefin Hallbeck. Vi 
presenterar henne i nästa nummer av 
Kyrkbladet.

Här kommer konfirmander och ledare 
i Alsen Offerdal på språng mot sin 
konfirmation.  
Går du i åttan och funderar på livet och 
kristen tro? 
Gillar du att 
åka på läger 
och att lära 
känna nya 
kompisar?
Ta chansen att pröva och se!

Helgen 28–29 april var det körläger i Föllinge kyrka. Barnkörer från Nälden, 
Aspås och Föllinge med totalt ett 40-tal barn samlades för att repetera och 
framföra musikalen ”Gryningsljus” vid söndagens gudstjänst tillsammans med 
ledarna: Else-Marie, Pernilla, Jim, Helen, och unga ledare. Musiker var Mats, Elise 
och Anders Andersson.
Musikalen är skriven av Karin och Magnus Ivarson.

Ny kantor i Föllinge

Fullsatt och lyckat musikcafé i Aspås 
sockenstuga med stående ovationer! 
Aspåskören sjöng in våren på 1:a maj.
Klas Höglund bas, Erik Berglin gitarr, 
Unni Olofsdotter piano, Marcus Holm-
qvist slagverk.

På körläger i Föllinge

Konfirmand i höst?
Foto: Emma Bergstrand

Musikcafé i Aspås

Välkommen till friluftsgudstjänster i härlig miljö i Ås

Lördag 23 juni kl. 11.00
Vid Fröjas café, Ösavägen 30, Ås.

Söndag 1 juli kl. 11.00
Mässa vid utealtaret, Ås kyrka.

Söndag 29 juli kl. 14.00
Trädgården hos Birger och Irene Back-
lund, Kännåsen 710.

Söndag 19 augusti kl. 11.00
Hos Henrik Munck af Rosenschiöld, 
Ösavägen 65, Ås.

För komplett program, se kalendern 
sidorna 10–12.
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Kyrkbacken
Frågor på

Herre, du rannsakar mig och 
känner mig.
Om jag står eller sitter vet du 
det,
fast du är långt borta vet du 
vad jag tänker.
Om jag går eller ligger ser du 
det,
du är förtrogen med allt jag 
gör.
Innan ordet är på min tunga
vet du, Herre, allt jag vill säga.
Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.
Den kunskapen är för djup för 
mig,
den övergår mitt förstånd.

Psaltaren 139

Psaltaren 139 gjorde tidigt 
att starkt intryck på mig, inte 
minst vers 5, ”Du omsluter 
mig på alla sidor och håller 
mig i din hand”.
Ord som håller att leva och 
att dö på. Trygghet!

Marita 
Arnsäter

Sigrid Berglund har 
jobbat på Rödön 
med huvuduppgift 
för barnverksam-
heten sedan 1991. 
Vi framför ett Stort 
Tack för hennes in-
satser och önskar Guds välsignelse 
i framtiden.

Sigrid går i pension

ASPÅS-FÖLLINGE
Kjell Thuvall, präst, församlingsherde
Else Marie Sivertsen, barn- och ungdomsledare
Helen Alvebro, kyrkomusiker
Kristina Eliasson, präst
Pernilla Jontegård, körledare, barnledare
Wilhelm Dahllöf, kyrkomusiker

NÄSKOTT-OFFERDAL-ALSEN (NOA)
Jim Zachau, vik församlingspedagog 
Liselotte Bergner, församlingspedagog
Calle Wahlström, präst, församlingsherde
Nina Hallin, körledare
Mona Puttick, församlingspedagog 
Therése Brendt, präst
Marit Bångman, barnledare
Brent Johnson, kyrkomusiker
Evelina Gilberg, präst

Arbetslagen 
i Krokoms pastorat

Maja Björk-Edlund, församlingspedagog
Cecilia Lundgren, präst, församlingsherde
Sigrid Berglund, fritidsledare
Birgitta Lindgren, församlingspedagog
Helen Sjödin, diakoniasistent
Thomas Linnarsson, fritidsledare

Kerstin Gustafsson, diakoniassistent
Elisabeth Claesson-Trång, kyrkomusiker
Hjördis Lindé, kyrkomusiker
Jenny Aronsson, vik församlingspedagog
Yvonne Olausson, diakoniassistent
Gabrielle Jacobsson, präst

RÖDÖN-ÅS

Vilket bibelord/psalm har 
betytt mycket för dig?

Administration och vaktmästeri kommer presenteras i senare nummer.
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Musik i sommarkväll

Bo Lyckligs orkester 
TISDAG 5 JUNI KL. 19:00 • OFFERDALS KYRKA

Inträde: 100 kronor. Barn och studeran-
de gratis. Brent Johnson.

Aspåskören 
LÖRDAG 9 JUNI KL. 18:00 • ASPÅS KYRKA

Aspåskören med solister och instrumen-
talister under ledning av Helen Alvebro. 
Katarina Bergner-Åhlén, cello.

Erik och Paulina 
TORSDAG 14 JUNI KL. 19:00 • OFFERDALS KYRKA

Erik Hammarberg piano och Paulina 
Fröling sång. Inträde: 100 kronor. Barn 
och studerande gratis. Brent Johnson.

Sommarmusik 
TISDAG 19 JUNI KL. 19:00 • HOTAGENS KYRKA

Sommarmusik med JonHenric An-
dersson. JonHenric är en musiker från 
Strömsund med rötter i Hotagen. Han 
kommer att sjunga både egna och an-
dras låtar och ackompanjera sig själv på 
piano. Vi får också höra honom joika.

Världens vackraste
ONSDAG 20 JUNI KL. 19:00 • NÄSKOTTS KYRKA

Älskade melodier ur skilda genrer, som 
får dig att drömma om en bättre värld. 
Angelika Lindahl, Hans Löfgren och 
Ingrid Löfgren, sång och piano.

Lätt som en 
sommarfjäril
SÖNDAG 8 JULI KL. 19:00 • ÅS KYRKA

”Lätt som en sommarfjäril”, Marta Park-
man. Kicki och Petter Sjöstedt.

Musik i 
sommarkvällen
LÖRDAG 7 JULI KL. 18:00 • ALSENS KYRKA

Ann-Kristin Färn-
ström, sång och 
orgel. Organist i 
Sköns församling. 
Hon är född i 
Alsens församling 
och har varit orga-
nist och körledare 
en tid i Alsen. Servering i Kyrkparken.

Gömda skatter
ONSDAG 27 JUNI KL. 19:00 • NÄSKOTTS KYRKA

Trio Quinta (Annelie Rydh, Maria Sjö-
stedt-Björs och Katarina Åhlén) tillsam-
mans med Lena Moén presenterar ett 
nytt program med spännande musik av 
kvinnliga tonsättare genom tiderna. Från 

en av barockens stora stjärnor Barbara 
Strozzi via impressionistiska klanger av 
Mel Bonis till ett uruppförande av Hazel 
Eilertsen.
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Som dagg och 
honung …
LÖRDAG 15 JULI KL. 19:00 • RÖDÖNS KYRKA

Visprogram med Anders Hedén.

Jamska med musik
TISDAG 17 JULI KL. 19:00 • LAXSJÖ KYRKA

Jamska med musik. Ann-Kristin Carlsson 
framför jamska texter. Wilhelm Dahllöf 
improviserar på orgel och piano. Två 
psalmer inramar programmet.

Ett eko från 1700-talets 
klangvärld
TISDAG 24 JULI KL. 19:00 • FÖLLINGE KYRKA

En Grimaldi-cembalo – en noggrann 
kopia av ett instrument från 1703 – tas 
som utgångspunkt för utflykter in i 
tidens musik: Johann Sebastian Bachs 
konstrika klavermusik, 1697 års folkkära 
koralbok, och kanske något dansstycke. 
Wilhelm Dahllöf spelar cembalo och 
berättar.

Romantisk kärlek
TISDAG 31 JULI KL. 19:00 • FÖLLINGE KYRKA

Kärlek från 1800-talet får komma till 
tals i svenska och engelska sånger och 
skillingtryck. Sångerskan och violinisten 
Elin Nilsson sjunger och Wilhelm Dahllöf 
spelar piano.

Konsert
ONSDAG 22 AUGUSTI KL. 19:00 • ALSENS KYRKA

Med Helen Alvebro piano/orgel, Katari-
na Bergner Åhlén cello, Fredrik Dahl-
berg flöjt. Inträde 100 kronor, barn och 
studerande gratis.

Gospelkonsert
ONSDAG 12 SEPTEMBER KL. 19:30 • ÅS KYRKA

Gerald T. Smith, Washington DC. 
Sångare från Svenska gospelverkstaden 
Jämtland. Camilla Karlsson.

Musik i 
sommarkväll
ONSDAG 5 AUGUSTI KL. 19:00 • ÅS KYRKA

Marit Eriksson med 
vänner. Hjördis Lindé.

Glömd musik 
från länder som inte 
längre finns
SÖNDAG 26 AUGUSTI KL. 19:00 • RÖDÖNS KYRKA

Wilhelm Dahllöf, orgel och sång. När 
försvann hertigdömet Burgund? Vilka 
musikaliska spår har det lämnat? Hur 
lät Tsar-Rysslands nationalsång före 
revolutionen 1917? I det stora brittiska 
imperiet på 1800-talet, vilken var den 
populäraste ingångsmusiken vid vigs-
lar? Den som bevistar konserten får svar 
på dessa frågor.

Världens vackraste
SÖNDAG 19 AUGUSTI KL. 19:00 • ASPÅS KYRKA

Älskade melodier ur 
skilda genrer, som 
får dig att drömma 
om en bättre värld. 
Angelika Lindahl, 
Hans Löfgren och 
Ingrid Löfgren, sång 
och piano.

I valet och kvalet
SÖNDAG 9 SEPTEMBER KL. 18:00 • ÅS KYRKA

Konsert på valdagen med Henrik Hall-
berg Astrid Åslin och Hjördis Lindé.

Musik i sommar
TORSDAG 9 AUGUSTI KL. 19:00 • RÖNNÖFORS K:A

Musik i sommarkväl-
len. Duo Bergner. 
Patric och Liselotte 
Bergner. Martin 
Luther King och Gud.
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 när fotbollen blIr 

 lIvsviktig
För barn och ungdomar på flykt betyder 
 fotbollen glädje, gemenskap och hopp  
i en värld av oro och utsatthet.

Din gåva ger livskraft.  
SWISH 9001223 | PG 90 01 22-3 | BG 900-1223

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

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

Offerdal och Föllinge församlingar

Akelo är född i flyktinglägret Kakuma i Kenya 
och har under sina 18 år aldrig fått se något 
annat. Hon har inget att återvända till i sin 
mammas hemland Sydsudan, har minimal 
chans att få uppehållstillstånd i ett annat land 
och inget tillstånd att vistas utanför lägrets 
gränser. 
 Livet i flyktinglägret är hårt. Matransoner-
na är inte tillräckliga, sjukhuset inte ordentligt 
utrustat och boendet inte tryggt från vind, 
slagregn, inbrott och överfall. 
 Akelo spelar fotboll i Kakumas högsta 
division och är utsedd till lagets bästa spelare. 
Men att spela fotboll för en tjej i Kakuma flyk-
tingläger är svårt. Akelo får ofta höra att hon 
inte är en riktig kvinna, att hon borde vara 
hemma och sköta sina sysslor istället. 
 ”Dom säger: En tjej ska inte lyfta på benen. 
Har du inte tvätt och städ att sköta!? Jag säger 
att vi är många systrar, vi delar på sysslorna. 
Jag har en solcellslampa så jag gör mina läxor 
på kvällarna, jag har tid att spela fotboll en 
timme efter skolan.” 
 Akelo älskar att spela fotboll, det ger henne 
motivation och mening i tillvaron. 

 Utbildning och organiserade fritidsaktivi-
teter för barn och unga är en livsviktig insats i 
flyktingläger. Genom att satsa på ledarutbild-
ningar och samla ungdomar i grupp byggs en 
ny gemenskap, en känsla av att de kan utveck-
las tillsammans och insikten att samarbete är 
bättre än konflikt. Speciellt för flickor är en 
aktiv fritid vägen framåt mot jämställdhet – 
ett sätt att få en egen identitet och möjlighet 
att delta i aktiviteter och beslut som 
formar deras framtid.

Text Susanna Olivin
Foto Jesper Wahlström

Svenska kyrkans internationel-
la arbete stödjer fritidsaktivite-
ter för tjejer och killar i flykting-
läger världen om. Organiserad 
fritid förenar flyktingar från 
olika länder, religioner och 
kulturer. Under aktiviteterna 
lär sig ungdomarna om regler, 
normer och respekt. Genom 
att samarbeta i exempelvis 
ett fotbollslag lär de känna 
varandra, vilket motverkar 
konflikter och skapar en tryg-
gare tillvaro utan våld. En aktiv 
fritid för flickor leder till ett 
mer jämställt samhälle, där alla 
människor kan delta i aktivite-
ter och beslut. Ge ungdomar 
på flykt möjlighet att skapa sig 

en bättre framtid. Swisha en 
gåva till 9001223. Tack!

När fotbollen blir livsviktig FAKTA
Svenska Kyrkans
internationella arbete


