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Min kyrka

Svenska kyrkan står för en män-
niskosyn som jag delar helt och 
fullt. Alla människors lika värde 
oavsett var du är född eller vem 
du är.
I Svenska kyrkan är alla viktiga.
Särskilt barnen som är vår fram-
tid.

”Du vet väl om att du är värde-
full.
Att du är viktig här och nu. 
Att du är älskad för din egen 
skull.
För ingen annan är som du.” 
Psalm 791
 

Gå och rösta i kyrkovalet nu den 
17 september!

Britt Carlsson
Ordförande i Rödöns pastorat 

och i Indelningsstyrelsen för 
Krokoms pastorat

En kyrka där alla är viktiga

Personal
i Kyrkans hus
Kyrkoherde
Olof Roos, 0640-171 07
Administrativ assistent 
Maria Agerberg, 0640-171 02
Ekonomiassistent 
Maria Nordell, 0640-171 03
Kamrer 
Catrin Haglund, 0640-171 04
Fastighets- och kyrkogårdschef 
Stefan Ångström, 0640-171 05

Se hemsidan för samtliga 
anställda.

Kyrkans hus
Box 120
835 22 Krokom
0640-171 00 vx
Fax 0640-109 40

Besöksadress
Strandvägen 10 B, Krokom

Öppettider
Måndag, tisdag, torsdag, 
fredag, klockan 9.00–12.00
Onsdag, klockan 10.00–12.00

Samordnar all administration: 
bokningar, blomsterfond, 
ekonomi, information, med mera.

Mejl
rodons.pastorat@
svenskakyrkan.se

Bankgiro
278-4114 Rödöns pastorat

”Glöm inte att Gud tror 
på Dig.”
Biskop Eva Nordung Byström predikade 
i Undersåkers kyrka den 20 augusti om 
Luther och nåden. Kontraktsgudstjänsten 
uppmärksammade 500-års jubiléet av re-
formationen. Biskopen talade bland annat 
om hur Luthers gudsbild förändrades från 
en krävande till en mer nådefull Gud.
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Tisdag 5 september kl. 19.00 Krokoms 
kyrka.
En inspirerande föreläsning med konkre-
ta råd och många glada skratt.
• Varför spricker så många förhållanden?
• Hur löser man konflikter utan att gräla?
• Så blir sex en källa till glädje.
Föredragshållare: Alf B Svensson, psyko-
log och författare.
Alf predikar också i mässan i Ås kyrka 
söndag 3 september kl. 18.00.

Söndag 17 september är det kyr-
koval och alla medlemmar i Svens-
ka kyrkan som fyllt 16 år har rätt att 
rösta. Röstkorten kommer i posten 
cirka 30 augusti och måndag 4 sep-
tember börjar förtidsröstningen.
Förutom att rösta på vilka som ska 
styra i pastoratet röstar du också på 
vilka som ska bestämma i stiftet och 
som ska sitta i kyrkomötet. 
Mer information finns i kyrkovals-
tidningen du fått i din brevlåda och 
en kortare information på s. 10–11.

Messy church är en form av gudstjänst 
för barn och vuxna som innehåller 
ett längre kreativt pass, en kortare andakt med berättelse, bön, 
sånger, drama. Avslutningsvis en härlig Taco-måltid.
Ingen anmälan och kostnadsfritt.
18 oktober kl. 16.15–19.00 Krokoms kyrka.
15 november kl. 16.15–19.00 Ås församlingsgård

Alphakursen är öppen för alla som är intresserade av vad 
kristendomen handlar om. Det är en plats där människor 
kan komma och koppla av, äta, dela tankar 
och utforska meningen med livet.I höst 
kommer en Alphakurs hållas i Krokoms 
kyrka på måndagkvällar med start mån-
dag 25 september kl. 18.30–21.00.
Kursen börjar alltid med att vi äter 
tillsammans, därefter ett före-
drag med aktuellt ämne. Sist 
får man möjlighet att samtala 
i en mindre grupp om frågor/
funderingar man har.
Anmälan via www.svenskakyrkan.se/krokom. Frågor 
besvaras av Helen Sjödin 0640-171 26 
eller Olof Roos 0640-171 07.

Lördag 14 oktober kl. 11.00–16.00 
i Ås kyrka.
Det ska vara enkelt att låta döpa 
sig eller sitt barn. Det behöver inte 
ta mycket tid, kraft eller pengar i 
anspråk. Och framför allt – det är 
aldrig för sent!
Församlingen bjuder på saft, kaffe 
och tårta efter dopet. Ingen föranmä-
lan behövs. 
Dopet ger medlemskap i Svenska 
kyrkan. Efter dopet får du ett dop-
bevis. Du kan inte döpas igen om du 
redan är döpt. Ni träffar er doppräst 
och kan samtala kring dopet, gå ige-
nom dopgudstjänsten välja psalmer 
och musik. En solist sjunger.
Vi erbjuder en enkel och högtidlig 
dopgudstjänst. Det finns dopklän-
ning för barn och dopdräkt för 
vuxna att låna, men det går också bra 
att döpas i sina vanliga kläder.

Gå Alpha-kurs i höst

Drop in-dop Håll kärleken levande

Nu är det kyrkoval
Hösten har knappt börjat, men redan nu kan du boka in intressanta händelser.

nytt

FOTO Natanel Johansson
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Ingredienserna till kvällen är in-
köpta och redan innan klockan 
slagit sex bankar det på ytterdörren. 
 – Visst är det Åran i kväll?
 På programmet står varma 
mackor och spel men egentligen 
märker jag att det handlar om att 
umgås, prata, skratta, vara tillsam-
mans in real life. Ett vattenhål där 
man bara kan vara och får vara sig 
själv. Det sprids en god välkomnan-
de atmosfär i lokalen som också 
känns trygg och äkta. Skratten av-
väpnar och du kan andas ut. 
 – Åran för mig är att träffa massa 
nya människor, umgås och ha det 
bra. Ett avbrott från vardagen och 
skolan. säger Anna Johansson, en 
av deltagarna. 
 Thomas Linnarsson är en av led-

Var med, 
var dig själv

ÅRAN – bron mellan ungdom och vuxen

FAKTA Åran
NÄR Ofta på tisdagar kl. 
18.30–20.30.
VAR Växlar mellan Krokoms 
kyrka och Ås församlingsgård.
VAD Ungdomsgruppen är en 
fortsättning på konfirmand-
tiden. En del av ungdomarna 
är aktiva som unga ledare. 
Andra vill bara få vara tillsam-
mans i kyrkans träffar.

Åran är en akronym för:
Ås Rödön Aspås Näskott

arna och berättar att tanken med 
Åran är att vara en ungdomsverk-
samhet efter konfirmationsläsning-
en som kommer och träffas i kyr-
kan. Den är även öppen för de som 
inte har konfirmerat sig.
 De varma mackorna görs till-
sammans i köket, med lite juste-
ringar för olika smakriktningar. 
 – Jag vill ha mer ost men ingen 
tomat! 
 Doften av nygräddade mackor 
sprids i rummet liksom den sköna 
atmosfären. Ett spontant samba-tåg 
dansas och sjungs med mackorna 
på en vagn i täten hela vägen till 
matbordet i den andra delen av 
kyrkan.
 – Det bästa med Åran tycker jag 
är att alla kan vara med och känna 

TEXT & FOTO Anders Gustafsson
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”Åran för mig är att 
umgås med nya vänner 
och att träffa massa nya 
människor.”

gemenskap. Slappna av och vara sig själv, förkla-
rar Alexander Elofsson som är hjälpledare. 
 I slutet av kvällen går ungdomarna in i kyrksa-
len och samlas kring ljusbäraren. Var och en får 
tända ett ljus och en ungdomlig stillhet infinner 
sig. Att får vara tillsammans men också att få göra 
det i tystnad och vördnad för livets mysterium. 
Jag tänker; var någon annanstans i vårt samhälle 
tillåts detta ”rum” i tillvaron när du är i ungdoms-
åren? 

Alexander Elofsson uttrycker det: Man fylls av ett 
inre lugn. Nu, kan jag släppa allt runtomkring, 
bara vara här och nu.

– Herren låter sitt ansikte lysa över oss, och vare 
oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och 
give oss frid.

Alexander Elofsson
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Gudstjänster i församlingarna      17 september–26 november

Söndag 17 sep 
Fjortonde söndagen efter 
trefaldighet –  
Enheten i Kristus

11.00 Jubileumsgudstjänst 
i Rödöns kyrka, Olof Roos 
och Kristina Eliasson. Rödökö-
ren under ledning av Elisa-
beth Claesson-Trång. Stefan 
Vidmark, piano. Rödöns kyrka 
90 år! Den återuppbyggda 
kyrkan invigdes 28 aug 1927. 
Kyrkkaffe. Efter kyrkkaffet och 
kl. 16.00 berättar Karl-Erik Jo-
nasson, Björn Olofsson, Sigrid 
Grenholm och Lars Wikegård 
om kyrkans historia. I sam-
arbete med Rödöns Hem-
bygdsförening.

11.00 Gudstjänst för stora 
och små i Ås kyrka, Cecilia 
Lundgren. Sång av Körkul 
och Marit Eriksson. Kolbulle.

18.00 Musikgudstjänst i 
Aspås kyrka, Kristina Elias-
son. Reminders spelar 60-tals 
musik.

18.00 Mässa i Näldens 
församlingshem, Cecilia 
Lundgren. 

18.00 Sensommarmusik i 
Ås kyrka. En kväll i kärlekens 
och vänskapens tecken med 
Marit Eriksson, Henric Hall-
berg, Astrid Åslin, Per-Olov 
Olsson och Åskören under 
ledning av Hjördis Lindé.

Söndag 24 sep
Femtonde söndagen efter 
trefaldighet – Ett är nödvän-
digt

11.00 Mässa i Krokoms 
kyrka, Kristina Eliasson. Sång-
medverkan. Kyrkkaffe.

11.00 Gudstjänst i Näskotts 
kyrka, Therése Brendt. Aspås- 
kören. Seniorernas söndag 
med lunch för inbjudna.

18.00 Gudstjänst i Ås kyrka, 
Kristina Eliasson. Info konfir-
mation, Församlingsgården.

Söndag 1 okt
Den helige Mikaels dag – 
Änglarna

11.00 Gudstjänst i Näldens 
församlingshem, Therése 
Brendt.

11.00 Gudstjänst i Ås kyrka, 
Cecilia Lundgren. Åskören. 
Seniorernas söndag, lunch för 
inbjudna. Besök från Kilolo, 
vänförsamlingen i Tanzania. 

18.00 Gudstjänst i Aspås 
sockenstuga, Therése 
Brendt. Upptakt för konfir-
manderna. Kyrkfika.

18.00 Mässa i Rödöns kyrka, 
Olof Roos. Besök från Kisinga, 
vänförsamlingen i Tanzania. 

Söndag 8 okt
Tacksägelsedagen – Lov-
sång

11.00 Gudstjänst för stora 
och små i Krokoms kyrka, 
Kristina Eliasson, Elisabeth 

Claesson och Jenny Arons-
son. Barnkörerna G-klaven 
och Sångfåglarna. Sång och 
drama. Kyrkfika.

11.00 Mässa i Ås kyrka, Ceci-
lia Lundgren.

18.00 Mässa i Aspås kyrka, 
Kristina Eliasson.

Söndag 15 okt
Artonde söndagen efter tre-
faldighet – Att lyssna i tro

11.00 Gudstjänst för stora 
och små i Näldens försam-
lingshem. Näldens sångfåg-
lar. Kyrkfika.

11.00 Mässa i Rödöns kyrka, 
Kristina Eliasson och Kerstin 
Gustafsson. Rödökören. Se-
niorernas söndag med lunch 
för inbjudna.

15.00 Gudstjänst för stora 
och små i Aspås sockenstu-
ga, Kristina Eliasson. Silver- 
och Guldtoner. Utdelning 
av dopgåvor samt biblar till 
6-åringar. Skördeauktion. 
Medtag gärna gåvor. Kyrkkaf-
fe med korv och bröd.

Söndag 22 okt
Nittonde söndagen efter 
trefaldighet – Trons kraft

11.00 Gudstjänst för stora 
och små i Ås kyrka, Cecilia 
Lundgren. Barnkören Körkul. 
Utdelning av Bibel för barn. 
Kyrkfika.

18.00 Mässa i Aspås kyrka, 
Therése Brendt.
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Gudstjänster i församlingarna      17 september–26 november

Med reservation för eventuella ändringar.

Boka kyrkskjuts
Använd gärna möjlig-
heten att gratis få åka 
taxi till gudstjänster 
och arrangemang i Din 
församling. Ring Kyrkans 
Hus dagen innan, senast 
fredag för resa under 
helgen, 0640-171 00.

Söndag 29 okt
Tjugonde söndagen efter 
trefaldighet – Att leva till-
sammans

11.00 Mässa i Näldens 
församlingshem, Cecilia 
Lundgren.

11.00 Mässa i Krokoms kyr-
ka, Kristina Eliasson. Kom och 
sjung kören under ledning 
av Elisabeth Claesson-Trång. 
Kyrkkaffe.

18.00 Mässa i Ås kyrka, Ceci-
lia Lundgren.

Lördag 4 nov
Alla helgons dag – Helgo-
nen

11.00 Mässa i Rödöns kyrka, 
Kristina Eliasson och Kerstin 
Gustafsson. 

15.00 Minnesgudstjänst i 
Aspås kyrka. Kristina Elias-
son. Aspåskören. Vi tänder 
ljus och minns anhöriga som 
avlidit.

Öppna kyrkor under dagen. 

Söndag 5 nov
Söndagen efter Alla helgons 
dag eller Alla själars dag – 
Vårt evighetshopp

15.00 Minnesgudstjänst 
i Rödöns kyrka, Kristina 
Eliasson. Flöjtmusik. Vi tänder 
ljus och minns anhöriga som 
avlidit.

15.00 Minnesgudstjänst i Ås 
kyrka, Therése Brendt. Vi tän-

der ljus och minns anhöriga 
som avlidit. Sång.

18.00 Minnesgudstjänst i 
Näskotts kyrka, Therése 
Brendt. Vi tänder ljus och 
minns anhöriga som avlidit.

Söndag 12 nov
Tjugoandra söndagen efter 
trefaldighet – Frälsningen

11.00 Mässa för stora och 
små i Näldens församlings-
hem. Therése Brendt. Minio-
rerna medverkar. Kyrkfika.

11.00 Mässa i Rödöns kyrka, 
Cecilia Lundgren.

18.00 Mässa i Aspås kyrka, 
Therése Brendt.

18.00 Gudstjänst i Ås kyrka, 
Cecilia Lundgren.

Söndag 19 nov
Söndagen före domsöndag-
en – Vaksamhet och väntan

11.00 Mässa för stora och 
små i Ås kyrka, Cecilia Lund-
gren. Kyrkfika

18.00 Musikgudstjänst i 
Krokoms kyrka, Kristina 
Eliasson. Sång Imber Råbock 
och Elisabeth Claesson-Trång. 
Elisabet Lundqvist, piano.

Söndag 26 nov
Domsöndagen – Kristi åter-
komst

11.00 Mässa i Krokoms kyrka, 
Kristina Eliasson. Kojbyggar-
högtid. Kyrkfika.

18.00 Musikgudstjänst i 
Aspås kyrka, Kristina Elias-
son. Helen Alvebro, orgel och 
piano. Fredrik Dahlberg, flöjt. 
Katarina Bergner-Åhlén, cello.

18.00 Gudstjänst, ekumenisk 
i Pingstkyrkan i Ytterån. 
Therése Brendt och Sven-Erik 
Mattiasson.

Lectio Divina
Lectio Divina är ett med-
itativt sätt att läsa bibeln, 
ett sätt att läsa långsamt 
och låta ordet påverka på 
djupet. Samlingarna leds 
av Gunhild Ekdahl, ideell 
medarbetare i Rödöns 
församling och Maja 
Björk Edlund.
Torsdagar jämn vecka, 19.00 
Krokoms kyrka

Se webb-tv
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Posk vill att Svenska kyrkan 
ska vara en gemenskap som 
speglar Guds vilja i gudstjänst 
och liv och som talar tydligt 
om Jesus Kristus.
Posk vill:
• Ha sju levande församling-
ar, som byggs av engagerade 
församlingsbor tillsammans 
med våra anställda och med 
verksamhet för alla åldrar.
• Värna diakonin i hela pasto-
ratet.
• Stödja kyrkomusikens ut-
veckling.
• Utveckla miljöarbetet.
• Att ideella medarbetare.
efterfrågas, uppmuntras och 
ges ansvar.

Varför ska du rösta?  
Som medlem i Svenska kyrkan 
är Du med och tar ansvar för 
Din församlings utveckling 
genom att rösta och Din röst 
är Din chans att påverka hur 
den utvecklingen ska ske.

KONTAKT
Mikael Lindé
073-043 72 43
mickelinde@gmail.com 
www. posk.se

För många har kyrkan en 
central roll vid högtider eller 
i sorg. Vi vill utveckla kyrkan 
ännu mer genom att vara 
mötesplats för alla.
Det här vill Socialdemokrater-
na i Krokom:
• Mer aktiviteter för unga 
under skolledighet.
• Mer musik och kulturar-
rangemang.
• Verksamhet alla dagar i 
veckan.
• Tillgängliga och välvårdade 
kyrkogårdar.

Varför ska du rösta?
Som Sveriges största med-
lemsorganisation har kyrkan 
stort inflytande i samhället. 
Att rösta ger möjlighet till att 
påverka kyrkans arbete både 
lokalt och nationellt. Genom 
att rösta bidrar jag till en folk-
kyrka med företrädare som jag 
själv har varit med att välja.

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

Centerpartiet – Ett hållbart val 
i Krokoms pastorat!!!
Alla människors lika rätt och 
värde är grunden för Center-
partiets politik. En trovärdig 
folkkyrka öppen för alla. Den 
lokala församlingen ger bäst 
möjlighet till engagemang och 
trygghet. Kyrkan ska finnas 
till för alla, ung som gammal 
i livets alla skeden. Kyrkans 
gudstjänster ska beröra, ge 
livsmod samt präglas 
av gemenskap och glädje. 
Kyrkan är en förebild i en 
orolig värld.

Varför ska du rösta?
Rösta i kyrkovalet så att Du kan 
påverka kyrkans arbete i våra 
sju församlingar i Krokoms 
pastorat. Kyrkan har en mycket 
viktig roll i vårt samhälle och 
det är din röst som skapar vår 
demokrati!!!

KONTAKT
Gunnar 
Hellström
070-685 02 51
egunnarhellstrom@gmail.com

POSK – Partipolitiskt 
obundna i Svenska kyrkan

SOCIALDEMOKRATERNA
KYRKAN – EN MÖTESPLATS 
FÖR ALLA 

CENTERPARTIET

Pastoratets nominer ingsgrupper
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Detta vill Kyrkans Väl:
• Att Föllingebygdens försam-
ling skall vara en levande för-
samling som trots stora avstånd 
arbetar för närhet och omsorg 
om varandra.
• Ett gott arbetsklimat för de 
anställda.
• Breddning av musikguds-
tjänster för alla åldrar.
• Ett bra samarbete med skola 
och förskola.
• Att arbeta vidare för integre-
ring av våra fyktingar.
• Att ha en ansvarsfull hus-
hållning med ett etiskt och 
ekologiskt tänkesätt.

Varför ska du rösta?  
För att frågor som rör Föllinge-
bygdens församling ska kunna 
bevakas och påverkas av våra 
medlemmar i kyrkofullmäktige 
och för att Föllingebygdens 
församling ska göra sig hörd i 
det nya pastoratet.

KONTAKT
Gudrun 
Ahlgren
070-286 56 37
gudrun.ahlgren@ 
norrgardsvagen.se

KYRKANS VÄL I FÖLLINGE- 
BYGDENS FÖRSAMLING

Pastoratets nominer ingsgrupper Här kan du rösta 17 september

Förhandsrösta

Förhandsrösta på äldreboende

På röstkortet du får hemsänt hittar du vilken lokal du ska rösta i. 
Ta med röstkortet när du röstar.

Du kan även förhandsrösta. Tider och lokal hittar du här:

Möjlighet till förhandsröstning vid  äldreboende kommer att ordnas på:

• Änge skola
• Alsens församlingshem
• Föllinge kyrka
• Ås församlingsgård

• Näldens församlingshem
• Aspås sockenstuga
• Krokoms kyrka
• Rödöns sockenstuga

• Solbacka i Föllinge
• Hotagsfjärden i Rötviken
• Storågården i Storåbränna

• Hällebo i Ede
• Blomstergården i Krokom

Vallokalerna öppna
9.00–11.00 samt 16.00–20.00

Kyrkans Hus i Krokom
Måndag 4/9–lördag 9/9 10.00–12.00 
Måndag 4/9 även 17.00–20.00 
Måndag 11/9–lördag 16/9 10.00–12.00 
Måndag 11/9 även 17.00–20.00

Du röstar på vilka som ska styra i 
det nya pastoratet, Krokoms pasto-
rat. Där ingår församlingarna Alsen, 
Aspås, Föllingebygden, Näskott, Of-
ferdal, Rödön och Ås. Förutom att 
rösta på vilka som ska styra i pas-
toratet röstar du också på vilka som 
ska bestämma i stiftet och vilka som 
ska sitta i kyrkomötet. 

Mer information finns i kyrkovals- 
tidningen du fått i din brevlåda.

Valtidningen.
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Våra aktiviteter
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Ungdomsgruppen ÅRAN
Tisdagar 18.30–20.30, växelvis Krokoms kyrka 
och Ås församlingsgård. Läs mer på sidorna 4–5.

Öppet kyrkis & Kyrkis
Se webbsidan under respektive församling.

Vuxenkörer
Rödökören tisdagar, jämn vecka i Rödöns 
sockenstuga, udda veckor i Krokoms kyrka, 
19.00–21.00.
”Kom o sjung”-kören jämn vecka onsdag 
13.00–15.00, Krokoms kyrka.
Näskottskören Näldens församlingshem, onsda-
gar 19.00–21.30.
Aspåskören Aspås sockenstuga torsdagar 
18.30–20.00.
Åskören Ås församlingsgård torsdagar 19.00–
21.00.

Barnkörer
Sång-, pyssel- och dramagrupp (8–12 år) 
Krokoms kyrka tisdagar 14.30–16.00. 
Sångfåglarna (7–12 år) Rödöns sockenstuga 
torsdagar 14.30–16.00.
Näldens sångfåglar (8–12 år) övar Näldens 
församlingshem tisdagar 14.10–15.40.
Körkul (7–8 år) övar i Ås skola, torsdagar 
13.20–14.00.
Sånghusvallens barnkör (7–8 år) övar i Sång-
husvallens skola, tisdagar 13.20–14.00.
Silvertonerna (6–7 år) övar i Aspås Sockenstuga 
torsdagar 13.30–14.20.

Guldtonerna (8–10 år) övar i Aspås Sockenstuga 
torsdagar 14.30–16.00.
Diamanter (11–12 år) övar i Aspås Sockenstuga 
torsdagar 14.30–16.00.

Messy church
Det är en form av gudstjänst för 
barn och vuxna som innehåller 
ett längre kreativt pass, en kortare 
andakt med berättelse, bön, sånger, 
drama. Avslutningsvis en härlig taco-måltid.
Ingen anmälan och kostnadsfritt.
18/10 16.15–19.00 Krokoms kyrka,
15/11 16.15–19.00 Ås församlingsgård.

Elvakaffe/trivselträff
Dagledigaträffar som samlas runt kaffeborden, 
delar upplevelser och program med varandra.
Aspås sockenstuga, udda vecka torsdagar 
11.00–13.00. Startar 14 september.
Krokoms kyrka, jämn vecka torsdagar 11.00–
13.00. Startar 21 september.
Näldens församlingshem, udda vecka tisdagar 
11.00–13.00. Startar 12 september.
Ås församlingsgård, jämn vecka tisdagar 
11.00–13.00. Startar 19 september.

Besöksgrupp
Vill du ha besök? Svenska kyrkans besöksgrupp 
består av ideella medarbetare som gärna ger en 
bit av sin tid för att du ska slippa sitta ensam. 
Kontakta diakoniassistent Kerstin Gustafsson, 
0640-171 13.

Connect – Öppen mötesplats
För dig som av olika anledningar inte har ett 
arbete att gå till. Här får du “bara vara”, umgås 
med andra, äta lunch och om du vill hjälpa till 
att laga den.
Måndagar 13.00–15.00 Krokoms kyrka.

Barn & unga

Musik

Tillsammans/gemenskap
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Samtalsakuten
Samtalsakuten innebär att du kan komma obo-
kat och få ett 40 minuter långt samtal med präst. 
Prästen har tystnadsplikt.
Första måndagen i månaden, 13.00–16.00, Kro-
koms kyrka.

Vardagsmiddag
För dig som tycker om att träffa människor från 
olika kulturer och olika åldrar.
Vi äter, pratar och leker någon lek som passar 
alla åldrar.
6/9, 4/10, 8/11 17.00–19.00 Krokoms kyrka.

Handkraft
För dig som tycker om hantverk och vill göra 
skillnad för andra. Vissa hantverk säljer vi till 
förmån för vår vänförsamling i Tanzania.
13 sep, 27 sep, 11 okt, 25 okt och 15 nov i Kro-
koms kyrka. 6 dec i Rödöns sockenstuga.
Kl. 13.00–15.00.

Hantverkskvällar
En mötesplats mellan olika kulturer. Vi stickar, 
broderar, virkar, pratar och fikar.
Sista onsdagen i månaden 18.00  Krokoms kyrka.

Lectio Divina
ett meditativt sätt 
att läsa bibeln, ett 
sätt att läsa lång-
samt och låta ordet 
påverka på djupet. 
Torsdagar jämn 
vecka, 19.00 Kro-
koms kyrka.

Andakter på Gullvivan
Udda onsdagar 13.30 är det som regel andakt på 
avdelning Gullvivan med församlingens diakon, 
präster eller annan som ansvarig.

Andrum
En kort andakt med fin musik 
mitt i vardagen. Här finns det 
möjlighet att stilla sig, hämta 
kraft och reflektera.
Onsdagar 12.30–12.45 Krokoms kyrka.

Sorgegrupp
Leva vidare, kallar vi våra sorgegrupper. Du som 
nyligen förlorat din livskamrat är välkommen 
att delta. Här får du dela din sorg med andra och 
finna gemensam tröst att trots allt leva vidare.
Kontakta Kerstin Gustafsson, kerstin.gustafs-
son@svenskakyrkan.se.

Mer information hittar du på pastoratets 
hemsida www.svenskakyrkan.se/krokom.

Andakt

Diakoni

Se webb-tv
Mellan 28 september och 9 oktober får vi 
besök av en grupp från våra vänförsamlingar 
i Tanzania. De kommer att bo hemma hos 
församlingsbor och delta i gudstjänster och 
aktiviteter under den vecka de är här.

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

HÖSTMUSIK ODR till hushållen i 
Rödön, Näskott, Aspås 

och Ås församlingar

Jubileumsgudstjänst
Söndag 17 september 11.00  Rödöns kyrka
Jubileumsgudstjänst 
Olof Roos och Kristina 
Eliasson. Rödökören 
under ledning av Elisa-
beth Claesson-Trång. 
Stefan Vidmark, piano. 
Rödöns kyrka 90 år! 
Den återuppbyggda 
kyrkan invigdes 28 au-
gusti 1927. Kyrkkaffe.

Med Marit Eriksson, Henric Hallberg, Astrid 
Åslin, Per-Olov Olsson och Åskören under 
ledning av Hjördis Lindé.

Söndag 17 september kl 18.00 Ås kyrka

Kristina Eliasson. Helen Alvebro orgel och 
piano. Fredrik Dahlberg, flöjt. Katarina Berg-
ner-Åhlén, cello.

Musikgudstjänst
Söndag 26 november kl 18.00 Aspås kyrka

Fri entré till samtliga arrangemang.

Musikgudstjänst, 
Kristina Eliasson. 
Reminders spelar 
60-tals musik.

Musikgudstjänst med
Reminders
Söndag 17 september kl 18.00 Aspås kyrka

Britt-Marie Öhrman-Bergqvist och Per Wiklan-
der körledare och dirigenter. Konserten ges 
också i Undersåkers kyrka 22 oktober.

Näskottskören, Unders- 
åkerkören och Archi Jamt
Lördag 21 oktober kl 16.00 Näskotts kyrka

Musik av Händel, Purcell, Couperin m. fl. Maria 
Neumuller, oboe, Louise Agnani, cello, Marcus 
Mohlin, cembalo och sång av Elisabeth Claes-
son-Trång.

Musik från barocken
Lördag 14 oktober kl 16.00 Rödöns kyrka

Musikgudstjänst med sång av Imber Råbock 
och Elisabeth Claesson-Trång. Elisabet Lund-
qvist spelar piano.

Musik till hopp och glädje
Söndag 19 november kl 18.00 
Krokoms kyrka

En kväll i kärlekens och 
vänskapens tecken


