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En tidning från Rödön, Näskott, Aspås och Ås församlingar. 
Tidningen delas ut gratis till samtliga hushåll i Rödöns pastorat.
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Olof Roos, kyrkoherde, 0640-171 07.
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Svenska kyrkan i Krokom
svenskakyrkan.se/krokom

Min kyrka

För några veckor sedan lyssnade 
jag på Jean Vanier, en nittioårig 
före detta marinofficer, filosof 
och teolog som vigt sitt liv till att 
leva med människor med olika 
grad av funktionsnedsättning-
ar. Många människor har sedan 
1960-talet genom hans och hans 
vänners försorg fått ett liv i ge-
menskap istället för i ensamhet. 
Han säger så här om sitt liv:
 – När jag började leva till-
sammans med människor med 
funktionshinder lärde jag mig 
att bli lekfull och att fira livet. 
Det finns tre aktiviteter som är 
absolut livsviktiga när man ska 
skapa gemenskap. Det första är 
att äta tillsammans kring samma 
bord. Det andra är att be tillsam-
mans och det tredje är att ha ro-
ligt tillsammans ... när vi skrattar 
tillsammans står vi alla på sam-
ma nivå!
 Jean Vanier fick också frå-
gan vad han vill säga till unga 
människor som söker lycka?
 – Besök en ensam person. 
Inse kapaciteten som finns i att 
gå till de svaga, svarade han.
 Han är kristen och hämtar 
kraft till sitt arbete från Jesus:
 – Jesus är fantastisk i sin sår-
barhet. 
 För Jean Vanier är Jesus före-

bilden för älskandet. Jesus tvät-
tade lärjungarnas fötter som ett 
exempel på att vi är kallade att 
tjäna varandra. Det har gjort 
starkt intryck på honom och 
många andra kristna genom ti-
derna.
 I kyrkan kallar vi ibland detta 
tjänande av varandra för diako-
ni. I det här numret av Min kyr-
ka får vi möta några människor 
som funnit en plats i våra för-
samlingars öppna verksamhet. 
Flera av de beskriver mötesplat-
sen som en oas som bryter en-
samheten.
 Det är ett av församlingens 
mål att vara en öppen plats där 
ofrivillig ensamhet bryts och där 
vi tillsammans kan få uppleva att 
Jesu ord ”känn ingen oro” hand-
lar om just mig.
 Med önskan om en välsignad 
sommar!

Olof Roos, kyrkoherde

”Besök en ensam person”

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
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Från och med 1 januari 2018 blir hela Krokoms 
kommun ett pastorat. Vad innebär det?
Offerdal/Alsens pastorat, Föllingebygdens för-
samling och Rödöns pastorat bildar tillsammans 
ett gemensamt pastorat som kommer att heta 
Krokoms pastorat.
 
Varför görs förändringen? 
Kyrkan förändras precis som samhället i övrigt. 
Svenska kyrkan vill vara en stark kyrka i hela Kro-
koms kommun. Det kan vi om vi tillsammans i de 
två pastoraten och församlingen som finns idag 
delar ansvaret så vi kan ha verksamheter runt om 
i vår stora kommun.

På vilket sätt påverkar den nya organisationen 
medlemmarna i kyrkan?
Egentligen ganska lite. Det mesta kommer man 
att känna igen precis som vanligt. Ibland kanske 
man får lära känna en ny person som vikarie eller 
nyanställd. 
 
Blir församlingarna kvar eller slås de också ihop?
För församlingarna blir det ingen skillnad. Idag 
finns det sju församlingar och så blir det även 
framöver. Varje församling kommer att ha ett för-
samlingsråd som väljs av medlemmarna precis 
som förra valet.

Vilka ska leda och styra det nya pastoratet?
Olof Roos, nuvarande kyrkoherden i Rödöns 
pastorat, har blivit utsedd till kyrkoherde över det 

nya pastoratet från och med 1 januari 2018. När 
det gäller de förtroendevalda vet vi inte vilka som 
kommer styra. Först efter kyrkovalet i höst, 17 
september, vet vi vilka som fått medlemmarnas 
röster och förtroende att leda Krokoms pastorat 
in i framtiden.
 
Det är kyrkovalval i höst – blir det någon skill-
nad mot tidigare val?
Ja och nej. Valet kommer att gå till som förra 
gången. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som 
senast valdagen fyllt 16 år och är folkbokförda i 
Sverige kan välja till tre olika nivåer:
Till kyrkomötet för hela Sverige
Till stiftsfullmäktige för Härnösands stift
Till kyrkofullmäktige i Krokoms kommun.

Skillnaden i år är valet till kommande kyrkofull-
mäktige för Krokoms pastorat. Det betyder i årets 
kyrkoval att alla som är medlemmar i Svenska 
kyrkan i hela Krokoms kommun väljer till ett ge-
mensamt kyrkofullmäktige. Sedan väljer fullmäk-
tige vilka som ska sitta i de sju församlingsråden. 

En tidning om kyrkovalet delas ut 27 augusti till 
samtliga hushåll.

Britt Carlsson

Hallå där …
Ordförande i kyrkorådet i Rödöns 
pastorat och i Indelningsstyrelsen 
för det nya Krokoms pastorat.
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Vi befinner oss på ”Connect”. Det är 
en öppen mötesplats för alla som av 
någon anledning inte har ett arbete 
att gå till på dagarna. Den här mån-
dagseftermiddagen är det ett tiotal 
personer som sitter runt bordet i ett 
av rummen i Krokoms kyrka. Det 
är bakning på gång.
 Anki Karlsson från Krokom läg-
ger bullar på en plåt.
 – Jag sökte tröst i kyrkan när jag 
förlorade ett barn. Jag drar mig till 
kyrkan – för där kan jag känna mig 
lugn, berättar hon.
 Det är öppna samtal runt bordet 
där bak och matlagning pågår. 
 – Det här är ett vuxendagis, säger 
Berra, eller Bertil Linder som han 
egentligen heter. 
 Helen Sjödin, som är diakoni-
assistent, tycker kanske inte att det 
är det bästa sättet att beskriva verk-

– Jag trodde att de som gick i kyrkan var problemfria. Nu har 
jag förstått att det är precis tvärtom.
 En av deltagarna i den öppna dagverksamheten i Krokoms 
kyrka berättar om hur hans syn på kyrkan förändrats i mötet 
med människorna som finns i kyrkans verksamhet.

En oas som 
bryter ensamheten
Berra, Torbjörn, Bengt och Anki möts i kyrkan

FAKTA Connect
NÄR Måndagar kl. 13-15.
Uppehåll 17 juli till 4 augusti. 
Startar igen 21 augusti.
VAR Krokoms kyrka.
VAD Vi lagar enkel lunch ihop, 
pratar, spelar spel och lyssnar 
på musik. Man deltar i det 
man vill.
VARFÖR Vi tror att man 
mår bra av att träffa andra, 
komma hemifrån, ha någon 
återkommande aktivitet varje 
vecka och göra något som 
känns meningsfullt. 
FÖR VEM Vi vänder oss i 
första hand till de som saknar 
arbete och som är i arbetsför 
ålder. 

samheten. De gnabbas lite en stund.
 – Det har med människors be-
hov av gemenskap att göra, säger 
Bertil, och Helen ser lite mer be-
kväm ut.

Psykisk ohälsa
Flera av de som kommer till verk-
samheten i Krokoms kyrka lider 
av psykisk ohälsa och de uttrycker 
att ”Connect” är som en oas och en 
viktig plats att gå till. Den bryter en-
samheten.
 – Man kan skingra sina tankar 
här. Man koncentrerar sig på det 
man gör, säger Bengt Hård. 
 Förutom samtalen innehåller 
eftermiddagarna olika aktiviteter, 
som ljusstöpning och matlagning.
 – Det är farligt att att isolera sig 
hemma, särskilt om man har en 
psykisk åkomma. Idag sov jag till 

TEXT & FOTO Olof Roos, Helen Sjödin
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”Det är avkopplande här – som en oas.”

kvart över tolv. När jag vaknade kom jag på att 
det är det här idag. Då var det bara att hoppa in i 
bilen, berättar en annan av deltagarna. 
 Han berättar att han bor i Ytterån men att det 
inte känns bekvämt att stå med namn i tidningen.

Förlåta sig själv
Samtalet styr in på ämnen som att livet inte är 
rättvist och förlåtelse. En av deltagarna har svårt 
att förlåta sig själv. Vi samtalar om att det kan vara 
den svåraste formen av förlåtelse. 
 Eftersom jag som intervjuar är präst och har 
prästkragen på mig kommer vi in på bikten ock-
så. Berra undrar varför vi inte har bikt i Svenska 
kyrkan. Jag berättar att det har vi visst, det är bara 
det att det att det inte finns några ”biktbås” som i 

den katolska kyrkan, där man kan gå in och vara 
lite mer anonym. Jag upplyser också om att präs-
ten har total tystnadsplikt.

Någon stoppar in bullplåtarna i ugnen och maten 
börjar bli färdig.
 – Det är avkopplande här – som en oas, säger 
Torbjörn Sandberg från Föllinge. 
 Han är musikalisk och berättar att kyrkorgel 
var det enda instrument han aldrig provat. Nu 
han har prövat att spela kyrkorgel i kyrkan. 
 – Det är svårt att spela. Jag måste träna mer, sä-
ger han och ler.

BERRA TORBJÖRN ANKI

BENGT
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Samtalsakuten
NÄR Första måndagen varje månad kl. 13–15.
Uppehåll under augusti.
VAR Krokoms kyrka, Sakristian. 
VAD Möjlighet till personligt samtal med präst 
eller diakoniassistent utan att i förväg behöva 
boka tid.
VARFÖR Alla har vi behov av att prata med 
någon och ibland känns det särskilt viktigt. Ofta 
vänder vi oss till vänner eller någon i vår närhet 
men det räcker inte alltid. Då kan det kännas 
bra att prata med någon utomstående som har 
tid att lyssna. Det kan ge dig nya sätt att se på 
din situation. Det finns inga regler för vad sam-
talet ska handla om och inget är för smått eller 
för stort. Både präster och diakoniassistenter 
har tystnadsplikt. 
FÖR VEM För dig som har behov av att samtala 
med någon som har tid att lyssna. Du behöver 
inte vara troende eller tillhöra Svenska kyrkan.
KONTAKT Kerstin Gustafsson 0640-171 13.

Våra aktiviteter

Vardagsmiddagar
NÄR Nästa gång är onsdag 21 juni kl. 17–19. Se 
kommande annonseringar för höstens träffar. 
VAR I Krokoms kyrka.
VAD Vi äter, pratar och kanske leker någon 
lek som passar alla åldrar. På middagen i juni 
serveras svensk mat och temat på kvällen är 
”Midsommar”. 
VARFÖR Vi tror på en ”öppen kyrka” där det 
finns möjlighet till möten. Det är roligt, viktigt 
och lärorikt att träffa nya och gamla vänner från 
olika kulturer och olika åldrar. 
FÖR VEM Alla som tycker om att träffa personer 
från andra kulturer. 
KONTAKT Helen Sjödin 0640-171 26.

Andrum
NÄR Onsdagar kl. 12.30–12.45. Uppehåll 31 
maj–9 augusti. Start 16 augusti.
VAR Krokoms kyrka.
VAD En kort andakt med fin musik mitt i var-
dagen. 
VARFÖR Gud är en Gud som finns med i alla 
livets bestyr därför vill vi också vara en Öppen 
kyrka mitt i vardagen. Andrum är en form av 
gudstjänst som är lättillgänglig och har ett en-
kelt men viktigt budskap. Här finns det möjlig-
het att stilla sig, hämta kraft och reflektera.
FÖR VEM För alla! Vi hoppas att även de som 
arbetar ska kunna ha tid att stanna upp en liten 
stund.
KONTAKT Helen Sjödin 0640-171 26.

Fr. vä. Diakoniassistent Kerstin Gustafsson och diakon Alexandra Gelland, 
nu tjänstledig.
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Handkraft
NÄR Vi planerar att ha 2 gånger/månad under hösten i 
samarbete med IOGT. Se kommande annonseringar.
VAR I Krokoms kyrka eller i något av våra församlings-
hem.
VAD Vi gör olika hantverk tillsammans som vi sedan 
säljer till förmån för vår vänförsamling i Kisinga, Tan-
zania. Ingen förkunskap krävs. 
VARFÖR För att vi tror att vi mår bra av det och att vi 
kan göra skillnad för andra. 
FÖR VEM För alla som tycker om att skapa och som 
känner att det är meningsfullt att göra något för andra. 
KONTAKT Helen Sjödin 0640-171 26.

Hantverkskvällar
NÄR Under hösten träffas vi 1 gång/månad, se kom-
mande annonsering.
VAR Krokoms kyrka.
VAD Vi stickar, broderar, virkar, pratar och fikar. 
VARFÖR Vi vill ha en mötesplats mellan olika kulturer 
där det finns möjlighet att lära känna varandra, prata 
svenska och göra något vi tycker om. Handarbetsgrup-
pen startades 2014 i ett samarbete mellan Krokoms 
Internationella Vänskapsförening (KIV) och Rödöns 
församling.
FÖR VEM För alla som vill handarbeta och umgås. 
KONTAKT Marianne Lindström 070-215 69 12.

Är kyrkan verkligen till för alla? Svaret på 
den frågan är tveklöst JA.
 För att ännu mer synliggöra detta satsar 
Rödöns pastorat under 2107 och 2018 på 
ett nytt diakonalt projekt riktat mot per-
soner som saknar arbete och är i arbetsför 
ålder. Vi vill, framförallt genom handling, 
lyfta fram människans unika värde och 
hjälpa personer att hitta sina gåvor genom 
att erbjuda gemenskap, aktiviteter och ar-
betsträning.
 Vi tror att kyrkan behövs som mötes-
plats för människor från olika kulturer 
och livssituationer. Eftersom vi är överty-
gade om att man mår bra av gemenskap 
och göra något tillsammans har vi startat 
olika gruppaktiviteter. Om intresse finns 
pratar vi gärna om livets stora frågor och 
om den kristna tron men respekterar varje 
människas personliga ställningstagande.
 Under våren har vi påbörjat ett samar-
bete med Arbetsförmedlingen och Her- 
mods för att ta emot personer för ar-
betsträning och språkträning.
 Vårt mål är att fortsätta samarbeta med 
andra samhällsaktörer och söka vägar för 
en öppen kyrka med ”låga trösklar” dit 
alla känner sig välkomna.

Så här i början av projekttiden känns det 
fortfarande väldigt spännande. Vi ser tyd-
liga behov, är överens om målen men vad 
ska det bli i verkligheten? Det känns som 
vi satt oss i en båt och hissat segel utan att 
riktigt veta vart vi är på väg. Jag känner 
mig dock trygg med att vi sitter i båten 
med hissade segel och att den som blåser i 
seglen vet vad Han gör.

Hör av dig till projektledare Helen Sjödin, 
telefon 0640-171 26, om du vill veta mer 
om projektet.

En plats för dig !
Diakonalt projekt för personer som saknar arbete
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Gudstjänster i församlingarna      31 maj–31 augusti

Söndag 4 juni
Pingstdagen 
Den heliga Anden

11.00 Mässa i Krokoms kyr-
ka, Kristina Eliasson. Sång av 
Britt-Marie Öhrman-Bergqvist 
och Elisabeth Claesson-Trång. 
Kyrkkaffe.

18.00 Gudstjänst i Näskotts 
kyrka, Kristina Eliasson. Sång 
av Britt-Marie Öhrman-Berg-
qvist och Elisabeth Claes-
son-Trång.

18.00 Gudstjänst i Ås kyrka, 
Cecilia Lundgren. Sång Hans 
Löfgren.

Onsdag 7 juni
13.30 Andakt på Blomster-
gården, Gullvivan.

Söndag 11 juni
Heliga trefaldighets dag 
Gud, Fader, son och Ande

11.00 Mässa i Aspås kyrka, 
Kristina Eliasson.

Söndag 18 juni
1. sön efter trefaldighet 
Vårt dop

11.00 Mässa i Näldens 
församlingshem, Therése 
Brendt och Evelina Gillberg.

11.00 Gudstjänst i Krokoms 
kyrka, Cecilia Lundgren.
18.00 Mässa i Ås kyrka, Ceci-
lia Lundgren.

Onsdag 21 juni
13.30 Andakt på Blomster-
gården, Gullvivan. Therése 
Brendt.

Lördag 24 juni
Midsommardagen 
Skapelsen

23.00 Midsommarnatts-
mässa i Rödöns kyrka, Olof 
Roos. Fiolmusik med Christi-
ne Månsson och Ulla-Britta 
Johansson.

Söndag 25 juni
Den helige Johannes  
döparens dag 
Den Högstes profet

11.00 Konfirmationsmässa i 
Rödöns kyrka, Kristina Elias-
son, Thomas Linnarsson och 
Jenny Aronsson.

11.00 Friluftsgudstjänst på 
Rösta i Ås, Cecilia Lundgren. 
Elisabeth Grönlund och Gun-
nar Stenmark fiol och flöjt. 
Fika finns att köpa på Fröjas.

12.00 Friluftsgudstjänst vid 
kyrkoruinen, Aspås kyrka, 
Lekmannaledd. Else-Britt 
Karlsson.

14.00 Friluftsgudstjänst vid 
Näskotts hembygdsgård, 
Cecilia Lundgren.

Söndag 2 juli
3. sön efter trefaldighet 
Förlorad och återfunnen

11.00 Mässa i Aspås kyrka, 
Evelina Gillberg.

18.00 Mässa i Krokoms kyrka, 
Cecilia Lundgren. Kyrkkaffe.

Söndag 9 juli
4. sön efter trefaldighet 
Att inte döma

11.00 Friluftsmässa vid 
utealtaret, Ås kyrka, Evelina 
Gillberg. Kyrkkaffe.

14.00 Friluftsgudstjänst i 
Backens bystuga, Rödön. 
Evelina Gillberg. Kyrkkaffe.

18.00 Gudstjänst i Aspås 
kyrka, Olof Roos. 

Söndag 16 juli
Apostladagen 
Sänd mig

11.00 Friluftsgudstjänst i 
Trädgården hos Göran och 
Monika Palm på Björkvägen 
Ås. Cecilia Lundgren. Sång 
Freya Richter. Ta med kaffe-
korg.

14.00 Friluftsgudstjänst vid 
Hembygdsgården Holgers 
i Aspås, Evelina Gillberg. 
Kyrkkaffe.

18.00 Mässa i Näldens 
församlingshem, Cecilia 
Lundgren.

Symbolen visar  
den liturgiska färgen.

Vitt – Glädje, renhet
Violett – Bot, ånger
Grönt – Växande, mognad

Rött – Blod, kamp
Svart – Sorg, död

Läs mer på svenskakyrkan.se/arets-fem-farger
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Gudstjänster i församlingarna      31 maj–31 augusti

Med reservation för eventuella ändringar.

Söndag 23 juli
6. sön efter trefaldighet 
Efterföljelse

11.00 Mässa i Ås kyrka, Ceci-
lia Lundgren.

11.00 Friluftsgudstjänst hos 
Maria och Gunnar Ståhl i 
Smedsåsen. Thorsten Stjär-
nered. Kyrkkaffe.

14.00 Friluftsgudstjänst 
vid Gamla Lanthandeln i 
Krokom, Cecilia Lundgren. 
Kaffeservering.

Söndag 30 juli
Kristi förklaringsdag 
Jesus förhärligad

11.00 Friluftsgudstjänst med 
kulturvandring på Rödön. 
Efter sjön mellan Vike och 
Rödösundet (Kärringgraven).
Kristina Eliasson. I samarbete 
med Rödöns Hembygdsför-
ening. Ta med matsäck.

14.00 Friluftsgudstjänst vid 
Näskotts hembygdsgård, 
Thorsten Stjärnered. Kyrkkaf-
fe.

18.00 Mässa i Aspås kyrka, 
Kristina Eliasson.

Söndag 6 augusti
8. sön efter trefaldighet 
Andlig klarsyn 

11.00 Friluftsgudstjänst vid 
Mus-Olles Muséum i Ytterån 
tillsammans med Pingstkyr-
kan. Kristina Eliasson och 
Sven-Erik Mattiasson. Kyrk-
kaffe.

14.00 Friluftsgudstjänst 
i Backlunds trädgård i 
Kännåsen, Kristina Eliasson. 
Kyrkkaffe.

18.00 Mässa i Krokoms 
kyrka, Thorsten Stjärnered. 
Kyrkkaffe.

Söndag 13 augusti
9. sön efter trefaldighet 
Goda förvaltare

11.00 Friluftsmässa vid 
utealtaret, Ås kyrka, Thorsten 
Stjärnered. Kyrkkaffe.

14.00 Gudstjänst i Aspås 
minneslund, Kristina Elias-
son. Ta med kaffekorg.

14.00 Friluftsmässa vid S:t 
Olof källa, Rödön, Thorsten 
Stjärnered. Ta med kaffekorg.

Söndag 20 augusti
10. sön efter trefaldighet 
Nådens gåvor

11.00 Festhögmässa i Under-
såkers kyrka. Gemensamt för 
Krokoms-Åre Ströms kontrakt. 
Lutherjubileum. Kontrakts-
prost Kerstin Strömberg och 
biskop Eva Nordung Byström.

Söndag 27 augusti
11. sön efter trefaldighet 
Tro och liv 

11.00 Pilgrimsvandring 
med gudstjänst. Start vid 
Valne skola. Vandring till 
Alsens kyrka (cirka 11 kilome-
ter). Ta med oömma kläder, 
fika och bra vandringsskor.

14.00 Friluftsgudstjänst i 
Sågbodarna, Aspås, Kristina 
Eliasson. Ta med kaffekorg.

15.00 Mässa i Alsens kyr-
ka. Cecilia Lundgren, Maja 
Björk-Edlund.

18.00 Mässa i Rödöns 
kyrka, Kristina Eliasson.

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.

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

Sommarmusik, s 12
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Mitt på sommaren-träff 
Torsdag 6 juli, kl 11–13, Aspås
Välkommen till träffen med 
gemenskap, sång, musik och 
något till livs.
Behöver kyrkskjuts? Boka 
senast dagen innan till 0640-
171 00.

Vardagsmiddag är en plats för möten 
mellan människor i olika åldrar och 
från olika kulturer. Den här gången 
bjuder vi på traditionell svensk mid-
sommarmat. Ingen anmälan behövs.

Vid frågor kontakta Helen Sjödin, tel. 
0640-171 26.

Evelina och Cecilia nya präster i pastoratet
I juni börjar Evelina Gillberg och Cecilia Lundgren som 
präster i vårt pastorat. 
 Evelina är 28 år och kommer från Örnsköldsvik. Hon 
kommer att vara pastorsadjunkt, som tjänsten heter under 
det första präståret då man också får handledning.
 Evelina prästvigs 11 juni i Härnösands domkyrka av 
biskop Eva Nordung 
Byström. 
 Cecilia är 54 år, 
bor i Krokom och 
har de senaste åren 
varit präst i Offerdal 
och Alsens försam-
lingar. Cecilia kom-
mer att utgå från Ås, 
men tjänstgöra i hela 
pastoratet.

Krokoms Internationella Vänskapsförening 
startade tillsammans med Rödöns församling 
en Handarbetsgrupp 2014. Vi har träffats sista 
onsdagen i varje månad kl. 18–20 augusti–maj.
 Vi handarbetar, pratar och fikar och har väl-
digt trevligt tillsammans. 
 Material att arbeta med har vi fått från olika 
håll och vi har använt oss av det material vi haft 
för stunden. 
 Till julen gjorde vi julpyssel, något som var 
väldigt uppskattat.
 Våren 2016 gjorde vi en utflykt till diakon 
Alexandra Gellands sommarhus i Bräcke som 
avslutning på terminen. 
Vi hälsar alla intresserade välkomna till våra 
träffar i Krokoms kyrka. Håll utkik i försam-

lingsbladet, KIV:s (Krokoms Internationella 
Vänskapsförening) hemsida på Facebook, när vi 
startar igen i höst.

Handarbete och gemenskap på Vänskapsföreningens möten

Vardags-
middag
21 juni, kl 17.00
Krokoms kyrka

Sommarlovskör för dig 
som är 9–12 år 
19–21 juni, Krokoms kyrka
Dagläger med sång och andra 
sommarlovsaktiviteter. Anmälan 
senast 7 juni till helen.alvebro@
svenskakyrkan.se. I samarbete med 
Krokoms kommun.FO
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Cecilia Lundgren.
Evelina Gillberg.
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Uppskattade påskvandringar
Inför påsken inbjöd alla våra församlingar till påskvand-
ringar och påskspel i kyrkor och församlingsgårdar. På 
bilden syns ensemblen i Ås församlingsgård som tog med 
både skolelever och församlingsbor på Jesu väg mot korset 
och uppståndelsen.

Festhögmässa
20 augusti klockan 11.00 
i Undersåkers kyrka. 
Gemensamt för Krokoms-Åre 
Ströms kontrakt. Lutherjubi-
leum. Biskop Eva Nordung 
Byström och kontraktsprost 
Kerstin Strömberg.

Hopp för 
resurssvaga i Afrika
Fredag 8 juli, kl 19, Krokoms kyrka
Välkommen till internationell 

kväll. Där berättar Wanjau Ndu-
ba från Nairobi i Kenya om hur 

människor i resurssvaga samhällen i 
Afrika ges utbildning och verktyg som ger dem hopp och 
förmåga att försörja sig själva och sina familjer.
 Wanjau är ansvarig för organisationen Navigatörernas 
arbete över hela Afrika söder om Sahara sedan många år 
och har stor erfarenhet och mycket att berätta. Servering.

Musikalen Luthers ungar framfördes 
i Krokoms kyrka på palmsöndagen 
med barnkörerna G-Klaven, Sång-
fåglarna, Näldens sångfåglar och 
Guldtoner under ledning av Elisabeth 
Claesson-Trång och Helen Alvebro.

Almanacka
1 juni, kl. 18.30, Aspås sockenstuga
Musikcafé med Guldtonerna. 
Melodikryss m.m. Intäkterna går 
till svältkatastrofen i Afrika.
Vuxna 50 kr, barn 25 kr. Fika ingår.

19–21 juni, Krokoms kyrka
Sommarlovskör för dig som är 
9–12 år.

21 juni, kl. 17.00, Krokoms kyrka
Vardagsmiddag.

6 juli, kl. 11.00, Aspås sockenstuga
Mitt på sommaren-träff.

8 juli, kl. 19.00, Krokoms kyrka
Hopp för resurssvaga i Afrika.

FO
TO

 Ke
rst

in 
Sti

ck
ler

FO
TO

 A
nd

ers
 G

us
taf

sso
n



12
Senaste nytt hittar du på vår gemensamma hemsida:
www.svenskakyrkan.se/krokom

SOMMARMUSIK ODR till hushållen i 
Rödön, Näskott, Aspås 

och Ås församlingar

Mellan hägg och syrén
Söndag 11 juni kl 19.00 Näskotts kyrka
Söndag 18 juni kl 19.00 Apås kyrka
Sommarkonsert med Näskottskören och solister 
under ledning av Britt-Marie Öhrman Bergquist. 
Helen Alvebro, piano & orgel Karin Lindroth 
Trimble, flöjt. 

Schuman, PB och Shostakovich. Jonas Lindgård, 
violin, Mattias Rodrik, cello och Lena Johnsson, 
piano.

Klassiskt på Rödön
Lördag 8 juli kl 19.00 Rödöns kyrka

Meta Roos, sång. Per V Johansson kontrabas och 
Jan Ottessen, gitarr.

Meta i Ås
Onsdag 26 juli kl 19.00 Ås kyrka

Lekmannens son
Onsdag 2 augusti kl 19.00 Ås kyrka
Fiol och novell med Duo Gelland och Linnea 
Gelland.

Stephanie Wendt, piano & Bengt-Eric Norlén, 
violin. Denna mycket meriterade och inspire-
rande duo bjuder på ett varierat program med 
musik som berör, av bland andra G. Fauré, W. 
Peterson-Berger och korta, ”somriga” musik-
stycken.

Above the Clouds
Söndag 6 augusti kl 19.00 Näskotts kyrka

Astrid Åslin, Henric Hallberg och Anna Brandt.

Schlager som slog
Torsdag 17 augusti kl 19.00 Aspås kyrka

Fri entré till samtliga arrangemang.

Systrarna Mellergårdh – Elisabet, Eva, Marita och 
Gabriella med gäster sjunger och spelar sånger 
från förr och nu. Efteråt serveras kaffe och tårta.
Evenemanget är systrarnas sätt att fira pappa 
Rune Mellergårdh som fyllde 90 i januari.

Tack för musiken
Söndag 25 juni kl 15.00 Krokoms kyrka


