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Krokoms pastorat,fyra gånger per år.
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Hanna Pettersson, 
Kyrkoherde, 0640-171 07.

Redaktör
Anders Gustafsson, 
kommunikatör, 070-350 23 10.
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Omslag PilgrimsBarn från Nälden.
Foto omslag Anders Gustafsson.

”Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är 
mörkt nu” hör jag från den bortglömda radion i köksfönstret medan jag 
springer fram och tillbaka i köket för att flytta saker på rätt plats. Tänk 
att allt hamnar fel hela tiden, trots att vi nu bara är vuxna i hushållet. 
Kuvert ska inte ligga i tidningskorgen, osthyveln inte i kylskåpet, gruset 
ska inte vara på köksgolvet och dammet ska definitivt inte skymma lju-
set från taklampan och var har jag lagt mobilen igen?
 Ja, hinner jag ändå tänka, visst är det mörkt nu, klimatkris, orolig-
heter i Syrien, ökad brottslighet, ökad psykisk ohälsa, ensamheten som 
breder ut sig, eländiga sjukdomar som suger kraften ur oss inifrån och 
hur ska det gå för ÖFK?
 Hur ska man orka bära allt elände? Jag minns föreläsningen i höstas 
där kyrkans roll beskrevs som en avfallsstation, att kyrkans uppgift bör 
vara att ta emot människors avfall.  
 En tanke far genom mitt trötta huvud, kan det vara viktigare att fylla 
släpvagnen och åka till kyrkan med skräpet än att julstäda? Jag tänker 
på oro, livsfrågor, sorg, besvikelse, misslyckanden och skuld. Kanske ska 
jag tippa allt till Gud? Jag vill inte vara med i en ”Härlighetskyrka” utan 
en ”Verklighetskyrka”. Gud är ju den som alltid tar emot oss i befintligt 
skick och vår uppgift är att göra detsamma med varandra.
 Min högsta önskan inför julen är att vi ska förstå att Gud tar hand om 
allt bråte och gör något gott av det. Gud som förvandlar hopplöshet till 
hopp. Visst kan livet vara utmanande, men det blir ljusare igen, kanske 
redan i morgon.

Helen Sjödin

Det är mörkt nu,
men det blir ljusare igen

KONTAKTA OSS
Telefon- och besökstider 
Expedition mån, tis, tor 9.00–12.00
Telefon: 0640-171 00

Besöksadress
Expedition i Krokom
Strandvägen 10 B, Krokom

Expedition i Föllinge
Kyrkvägen 17, Föllinge
Boka tid för besök

Postadress 
Krokoms pastorat
Strandvägen 10 B, 835 32 Krokom

Bankgiro
747-8779

Swishnummer
Se sidan 17

Mejl
krokoms.pastorat@svenskakyrkan.se 

Hemsida
svenskakyrkan.se/krokom 
 

Personal
Kyrkoherde
Hanna Pettersson, 0640-171 07

Komminister Aspås 
Kristina Eliasson, 0640-171 10 

Komminister Föllingebygden
Maria Olofsson, 0645-102 12

Församlingsherde Offerdal/Alsen/Näskott
Calle Wahlström, 0640-171 30

Vik. församlingsherde Rödön/Ås
Johannes Swahn-Paulsson, 0640-171 40

Kyrkogårdschef
Joachim Reineke, 0640-171 05

Kamrer
Catrin Haglund, 0640-171 04

Helen Sjödin 
diakon,

Krokoms pastorat

Svenska kyrkan i Krokom
svenskakyrkan.se/krokom
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Kyrkbacken
Frågor på

» Vad betyder musik för dig?
» Vilken julsång berör dig 
mest?

» Musik är jättehärligt, att 
sjunga och dansa. 
» Broken Halleluja.

Elisabeth
Gunman

» Musik betyder jättemycket 
för mig för jag älskar sång och 
musik. Jag har radion på ofta 
hemma, man känner igen låtar 
och jag tycker om att dansa 
också.
» När Elvis sjunger stilla natt.

Anja 
Videforsen

» Det kan vara minnen, ge-
mensamma minnen med den 
man varit gift med. Det betyder 
mycket.
» O store Gud, berör mig gan-
ska mycket och lika så Var jag 
går i skog och hagar.

Lennart
Esbjörnsson

önskar församlingarna
i Krokoms pastorat!

Den här tidningen innehåller 
några ”klappar” som kan ge julen 

och det nya året 
en extra dimension av 
tro, hopp och kärlek.
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Minibussen svänger in på parkeringen vid 
Näskotts kyrka och ut tränger sig en munter 
och livlig skara barn. Nina, en av ledar-
na öppnar bakluckan på bussen och alla 
barnen får hämta sin stav. Ja, en pilgrim be-
höver ju ha sin egen vandringsstav. Barnen 
har själva dekorerat och gjort staven mer 
personlig med läderbitar i olika mönster 
och glödritat in sina namn. Med på färden 
följer också en liten ryggsäck med vatten 
och pilgrimspass.

 Liselotte Bergner är ledare och berättar 
att många äldre går S:t Olavsleden för att 
finna sig själv.
 – För de här barnen är målet att finna 
Gud, eller locka fram Gud i omgivningen 
och i sig själv, säger Liselotte. 
 Längs vandringen får barnen göra stopp 
med ”undringar” kring olika teman. Varje 
gång möter de en historisk person i form av 
en berättelse. De kan vara Moder Theresa, 
Martin Luther, eller en bibelberättelse.

Text & foto Anders Gustafsson

PILGRIMSBARN SOM SMAKAR PÅ GUD

Många pilgrimer passerar Näskotts kyrka varje sommar på sin 
väg mot Nidaros. Vad många inte vet är att barn från Nälden 
varje vecka vandrar på S:t Olavsleden. De kallas för Pilgrims-
barn och är en ny verksamhet som kommit till vårt pastorat.

På upptäcktsfärd 
med pilgrimsbarn
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”… en del av barnen är mer visa 
och kloka än vad jag är …
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 Det som Liselotte uppskattar mycket i 
vandringskonceptet är tanken att barnen 
redan har något att bidra med, att deras 
upplevelse räknas.
 – Vi möts någonstans alla för att vi är 
människor, en del av barnen är mer visa 
och kloka än vad jag är, säger Liselotte.
Nu är det dags att slå sig ner för en stunds 
vila. En doft av varm choklad och macka 
sprider sig bland pilgrimerna.
 – Det känns som att vara ute på en jätte-
stor upptäcktsfärd, säger Nelly 8 år.

 – Vi pratade om mod och jag fick berätta 
om den helige Franciskus mod att lämna 
sin familj och sina jordiska ägodelar för att 
hjälpa de fattiga, berättar Liselotte.
 – Då kan man under vandringen stanna 
till och fråga barnen: Vad är mod för dig? 
Känner du någon som är modig? Säger 
Liselotte.
 Det blir många intressanta svar. ”- Min 
mamma är modig”, då får barnen berät-
ta om det, eller om de tycker de själva är 
modiga.
 Nu stämmer Liselotte upp en sång och 
barnen hänger på, de tar sina stavar och 
bildar en ring. Alla stavar pekar in mot 
mitten mot en punkt där alla stavar möts. 
Det blir tyst, även om någon ivrigt vill 
kommentera. Denna gång ska barnen två 
och två samtala om vad de skulle göra om 
de hade mycket pengar.

PilgrimsBarn
Pilgrimsbarn är ett initiativ 
från Uppsala stift.
PilgrimsBarn vill:
• Bekräftat mötet med hela 
människan, det andliga, det 
sociala och det fysiska.
• Låta barn vara delaktiga i 
lärandet om kristen tro.
• Skapa utrymme där barn 
kan tänka stort, kritiskt och 
självständigt.

Ledare i Näskotts församling: 
Liselotte Bergner,  
liselotte.bergner@ 
svenskakyrkan.se,  
0640-171 27.
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Kyrkbacken
Frågor på

» Vad betyder musik för dig?
» Vilken julsång berör dig 
mest?

» Det är livet. 
» Jean Allein, en fransk 
tonsättare, född 1939, han har 
skrivit en psalm. Det är min 
gråtarpsalm, man måste höra 
den för att förstå den.

Villy
Lundgren

» Musik ger mig glädje i livet.
» O helga natt, med rätt sångare 
förstås.

Gabriella
Gustavsson

» Det betyder lugn och ro 
och stillhet. Ock så är det så 
vackert.
» Stilla natt, berör mig mest, 
det är den finaste.

Stig 
Ando-Bladh

– Jag känner att jag vill ge tillbaka, kyrkan 
har gett mig så mycket, säger Liselotte 
Bergner som i somras fick sin examen: 
Församlingspedagog. 
 Nu brinner hon för att barn och 
ungdomar ska få ha en plats i kyrkan och 
hitta en tro som bär, även i motgångarna.
 Liselotte fick redan tidigt stöd och 
kontakt med kyrkan i sin hembygd. 
 – Det var kyrkan och barnkören som 
betydde något för mig, det blev mitt an-
dra hem, säger Liselotte.
 Hon upplevde att hon blev sedd av sina 
ledare och det var en plats som gav glädje.
 – Det vill jag ge igen, jag vill att ungdo-
mar ska känna sig sedda och bekräftade.
Liselotte har sedan många år arbetat i 
Svenska kyrkan som pedagog och för 
två år sedan bestämde hon sig för att gå 
den ettåriga teologiska kursen och ta sin 
examen till församlingspedagog. Liselotte 
kände att det var härligt att få sätta sig 
på skolbänken efter att ha arbetat ett tag. 
Hon hade med sig mycket i bagaget av 
erfarenheter som fick blötas och berikas 
tillsammans studenter från hela landet.
Själavård var ett av många ämnen som 
lästes.
 – Även vi pedagoger har själavårdande 

samtal för våra ungdomar som kommer 
till oss, berättar Liselotte.
 Efter sin utbildning bidrar Liselotte 
med nya kontaktytor med barn och ung-
domar i form av PilgrimsBarn, ungdoms-
samlingar, Bibeläventyr på skolorna.

Vad brinner du för?
– Jag brinner för att nå barn och ungdo-
mar. Att de liksom jag får finna en kristen 
tro som bär mig, även i stunder då jag 
har det svårt, i sorg och motgångar. Den 
tryggheten vill jag att andra barn och 
ungdomar ska ha och den försöker vi 
förmedla här. 
 – Ingen är ensam när man har Gud, 
säger Liselotte Bergner, församlingspeda-
gog i Näskott.

”Jag brinner för att  
nå barn och ungdomar”

Församlingspedagog
Församlingspedagog har en 
lärarutbildning (3,5 år) med 
påbyggnad av en ettårig teo-
logisk utbildning vid Svenska 
kyrkans utbildningsinstitut.

LISELOTTE BERGNER – FÖRSAMLINGSPEDAGOG

Text & foto Anders Gustafsson

Kyrkappen 
Håll reda på vad som 
händer i Svenska 
kyrkan. Ladda ner 
gratisappen från App 
Store eller Google Play.
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Helhj♥rtad sång 
i Drop in-kören

Sången betyder mycket, trots att jag 
inte sjunger något vidare, säger Len-
nart Esbjörnsson, 92 år som hoppat 
med i Drop in-kören i Nälden. 
 Sång är friskvård, säger körledare 
Josefin. 
 Drop in-kören, det bästa som hänt 
i Nälden säger en annan.

Text & foto Anders Gustafsson
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Jag möts av ett förväntansfullt sorl i Näldens 
luftiga kyrksal. Drop in-kören sitter i en stor 
halvcirkel och framför den, vid elpianot, 
kantor Josefin Hallbeck som berättar om 
dagens upplägg och tar upp dagens första 
sång. 
 – Helhjärtat vill jag leva, helhjärtat tills 
jag dör …
 Sången är bekant och alla sjunger med.
Drop in-kören är en plats där man kan 
komma och prova på att sjunga i kör. Inga 
trösklar, alla är välkomna. 
 – Vi sjunger mest melodier, alla kan vara 
med och alla kan sjunga, säger körledare 
Josefin med betoning på att alla kan.
 Lennart Esbjörnsson, 92 år (!) har sedan 
han blev änkeman dragit sig till kyrkan som 
gett honom den sociala samvaron. Här får 
han träffa människor som han normalt sett 
inte träffar och får utbyta idéer och tankar. 
 – Sången betyder mycket trots att jag inte 
sjunger något vidare, men jag gillar att höra 

fina stämmor, särskilt de här äldre sångerna.
Anja Videforsen som älskar sång och musik 
var med i Josefins kör för 20 år sedan när 
bodde här. 
 – Det är bra med drop in, för då kan man 
komma när man vill, säger Anja.
 Josefin väljer sånger som hon själv blir 
glad av och vill förmedla glädjen till andra. 
Hon menar att sången går som en bro från 
människa till människa. Det är något friskt 
att sjunga i kör.
 – Kommer man till en körövning och 
känner sig lite deppad, brukar det ändra sig 
och förbytas i glädje när du varit på kören, 
säger Josefin.
 Efter sångstunden har kaffepannan hun-
nit puttra klart och kören fortsätter gemen-
skapen runt borden.
 – Jag är nyfiken, och tycker om att träffa 
människor. Har man ett gemensamt intresse 
har man också något att prata om, säger 
Villy Lundgren.

”Sången är som 
ett kitt mellan 
människor.

Drop in-kören
Var: Drop in-kören träffas i 
Näldens församlingshem.
När: Udda torsdagar 11:00, 
inga förkunskaper.
Ledare: Josefin Hallbeck, jose-
fin.hallbeck@svenskakyrkan.se, 
0640-171 47.

Liknande kör finns också i Kro-
kom: Kom & sjung-kören. Led-
are: Elisabeth Claesson-Trång, 
elisabeth.claesson-trang@
svenskakyrkan.se, 0640-171 12.

Villy Lundgren
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Knatteredaktionen

Redaktionen 
består av:
Elias Häggblad, 
Mario Häggblad, 
Teah Ulfsgård, 
Anna Wolf-Watz, 
Tilde Persson, 
Iris Svedlund, 
Alicia Jönsson 
och Miranda 
Berger Stevano-
vic. Alla är med 
i Pilgrimsbarn i 
Nälden

Min teckning föreställer två kat-

ter, den ena tänker på sol för att 

det är mörker. Den andra är en 

mörkerkatt så den gillar mörker.

På min bild syns en människa 

som står på en klippa. Det är 

nog ganska modigt. Mod är 

inte bara att man kan göra 
något speciellt. Det kan också 

vara något som man gör, som 

de andra inte gör. Att man är 

annorlunda.

Jag blev inspirerad av Lejon-
kungen. Det är soluppgång 
och jag tänker mig att lejonet 
är på toppen av klippan för 
den har kommit igenom 
väldigt mycket jobbigt och 
nu kan den äntligen vara sig 
själv. Molnen tycker jag är en 
symbol för lugn.
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Varför går man till kyrkan? 
För att det är punka 
på cykeln :-) . Jag 
hoppas och tror att 
ni har humor. Vi går 
dit för att det inte 
är som vanliga hus. 
Det är stort, fint och har en massa saker som 
får oss att tänka på Gud. En liknelse: På en 
cykel behöver man pumpa hjulen med luft 
för att den ska rulla bra. Människor behöver 
pumpa själen med Gud för att vi ska känna 
oss hela. Då är det bra att gå till kyrkan.

Varför finns det ett kors på kyrkan? 
Ett kors? Räkna så ska ni få se att 
det nog är en massa kors. Kors 
är den vanligaste grejen för att 
visa att vi tror på Jesus Kristus. 
När vi tror på honom och 
är döpta så är vi kristna. Ni 
vet nog att Jesus, som har 
extranamnet Kristus, dog på ett kors. Därifrån 
kommer kristendomens vanligaste symbol, 
korset. 
Fråga: Vad får ni för tankar om att en pinne är 
lodrät och den andra vågrät?

Varför finns det en brudkammare? 
För att brudarna och brudgummarna, alltså 
de som ska gifta sig, ska kunna gömma sig 
innan vigselgudstjänsten i kyrkan börjar. Där i 
brudkammaren kan de fixa det sista i frisyren, 
sminket och blombuketten. Man kan hoppas 
att det finns en toa i närheten för ofta är de 
så nervösa så att de blir kissnödiga. När de 
kommer ut från brudkammaren blir alla i kyr-
kan glada och ler när de går fram till altaret.  
Fråga: Tror ni att killar får gifta sig med killar 
och tjejer med tjejer i kyrkan?

Tjingeling!
Calle Wahlström, som funderar på att fixa ett 
kors till sin köksvägg.

Fråga prästen

Se mer av Knatteredaktionen på
www.svenskakyrkan.se/krokom/kyrkbladet

Men hallå! Köpte du ingen frukt?
– Jo, självklart! Kanderade äpplen och  
skumbananer. Tilde Persson
– Du är en och en halv timme sen!
– Förlåt, jag skulle bara säga hejdå till alla mina 
husdjur.
– Tar det så lång tid?
– Ja, jag kan ju inte strunta i alla mina 205 bin! 
Elias Häggblad

Det var en gång en bagare. En dag kom en kanin 
och sa: 
– Har du spenattårta?
– Nej. Så gick den.
Nästa dag kom kaninen och sa:
– Har du spenattårta?
Nej, svarade bagaren. Då tänkte bagaren: Jag 
måste baka en spenattårta!
Nästa dag kom kaninen och sa:
– Har du spenattårta?
– Ja, svarade bagaren.
– Usch! sa kaninen.         Alicia
Ett minne
En gång när jag och min familj skulle åka till vår 
stuga för att åka slalom. Vi åkte i ett dike men den 
här gången var det ett gupp i diket. Först gjorde 
jag en volt och sen en bakåtvolt och skrapade 
upp halva mitt ansikte.
Jag var 6–7 år då, så jag sov i min mammas säng. 
Jag hade ett fryst spenatpaket runt ansiktet för 
att få ner svullnaden. På morgonen så vaknade vi 
och det var spenat i hela sängen! Mamma trodde 
jag spytt. Iris

Roliga historier

Vad är det man inte 
kan springa ifrån? 

– Vad kallas en tre-
pucklad kamel?
– Jag vet inte!
– Gravid! 

Varför hade tuppen 
hatt?
Han hade ingen 
tuppkam!

Det var två bagare 
och en smet.

Svar: skuggan
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1 december–23 februari 2020
Arrangemangen är sorterade i bokstavsordning. 
Med reservation för eventuella ändringar.

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGARNA

SÖNDAG 1 DECEMBER
Alsens kyrka 18:00
Advenstsgudstjänst. Alsen/
Offerdals kyrkokör. Kyrkkaffe 
genom Röda Korset. Sofia 
Strinnholm, Brent Johnson.

Aspås kyrka 11:00
Adventsgudstjänst. Aspåskö-
ren. Trumpet: Karin Tjärnhage. 
Kyrkkaffe i sockenstugan. 
Avtackning av kyrkvärd i 
gudstjänsten. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro.

Föllinge kyrka 11:00
Adventsgudstjänst. Röda 
korset ordnar med fika efter 
gudstjänsten. Barnkören och 
vuxenkören medverkar. Maria 
Olofsson, Wilhelm Dahllöf, Else 
Marie Sivertsen.

Näskotts kyrka 11:00
Adventsgudstjänst. Näskotts- 
kören och konfirmanderna 
medverkar. Internationella 
gruppen serverar kyrkkaffe i 
sockenstugan. Julmarknad i 
bygdegården. Therese Brendt, 
Josefin Hallbeck.

Offerdals kyrka 11:00
Högmässa. Första advent. Kyr-
kokören medverkar. Kyrkkaffe. 
Johan Ederfors trumpet. Calle 
Wahlström, Brent Johnson.

Rödöns kyrka 11:00
Adventsgudstjänst
Adventsgudstjänst, sång av 
Rödökören, Sångfåglarna 
och Kör-Drama-Pyssel. Hanna 
Pettersson, Elisabeth Claesson 
Trång. Kyrkkaffe i Sockenstu-
gan.

Ås kyrka 11:00
Adventsgudstjänst. Åskören. 
Johannes Swahn-Paulsson, 
Hjördis Lindé. Kyrkkaffe.

ONSDAG 4 DECEMBER
Krokom kyrka 18:00
Hantverkskväll. Tag med eget 
handarbete och kom och trivs 
och fika tillsammans.

TORSDAG 5 DECEMBER
Krokoms kyrka 19:00
♫ Kulturskolans konsert. In-
samling till Musikhjälpen.

Laxsjö kyrka 18:00
Veckogudstjänst med stora 
och små. Kristina Eliasson, 
Wilhelm Dahllöf, Else Marie 
Sivertsen.

Näldens församlingshem 
18:00
Ungdomskväll.

SÖNDAG 8 DECEMBER
Alsens kyrka 11:00
Familjegudstjänst. Mona Put-
tick leder gudstjänsten. Brent 
Johnson.

Aspås kyrka 15:00
♫ Julkonsert. Veteranorkestern 
under ledning av Ulla-Britt 
Johansson. Fri entré/kollekt.

Krokoms kyrka 18:00
Mässa. Calle Wahlström, Margit 
Andersson.

Offerdals kyrka 15:00
Familjegudstjänst. Mona Put-
tick leder gudstjänsten. Brent 
Johnson.

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

TISDAG 10 DECEMBER
Ås kyrka 18:30
Lucia med barnkörerna.

TORSDAG 12 DECEMBER
Aspås kyrka 18:00
Luciagudstjänst. Luciatåg och 
julspel av barnkörerna. Fika på 
kyrkbackebn. Kristina Elias-
son, Helen Alvebro, Liselotte 
Bergner.

Hotagens kyrka 17:00
Veckogudstjänst med stora 
och små. Maria Olofsson, Else 
Marie Sivertsen, Wilhelm Dahl-
löf, Marita Arnsäter.

Näskotts kyrka 18:00
Luciakröning med Luciakören. 
Välkommen till luciafirande i 
kyrkan. Therese Brendt, Hanna 
Hallberg och Josefin Hallbeck.

LÖRDAG 14 DECEMBER
Hotagens kyrka 18:00
♫ Konsert. JonHenric Anders-
son bjuder på sånger till eget 
ackompanjemang.

SÖNDAG 15 DECEMBER
Föllinge kyrka 15:00
Luciagudstjänst. Luciatåg med 
barnkören. Maria Olofsson, 
Wilhelm Dahllöf, Else Marie 
Sivertsen.

Näldens församlingshem 
11:00
Familjegudstjänst. Litet lucia- 
tåg. Kyrkfika. Therese Brendt, 
Josefin Hallbeck.

Näskotts kyrka 16:00 & 19:00
♫ ”Julefrid Julefröjd”. Näskotts- 
kören med solister under 
ledning av Britt-Marie Öhrman 
Bergquist och Hanna Hallberg. 
Henric Hallberg, sång, Astrid 
Åslin Kardin, piano. Kollekt.

Krokoms kyrka 11:00
Högmässa. Kom och sjung-kö-
ren. Johannes Swahn-Pauls-
son, Elisabeth Claesson-Trång. 
Kyrkkaffe.

Ås kyrka 18:00
♫ Vi sjunger in julen. Åskören 
med Peter Mellgren solist. 
Simon Jonsson piano och 

Emmeli Jonsson flöjt. Johan-
nes Swahn-Paulsson, Hjördis 
Lindé.

TISDAG 17 DECEMBER
Ås kyrka 19:00
♫ Birkas julkonsert. Musikel- 
ever från Birka folkhögskola.

ONSDAG 18 DECEMBER
Föllinge kyrka 18:00
♫ Julkonsert. Advents- och jul-
konsert med Föllingebygdens 
kyrkokör och sångaren Peter 
Mellgren. Kören framför julens 
favoriter och vi sjunger de 
psalmer som hör till.

TORSDAG 19 DECEMBER
Hotagens kyrka 19:00
♫ Julkonsert. Geir Bergli, 
kyrkomusiker i Lierne på andra 
sidan gränsen, ger en julkon-
sert med Nordli sangkor och 
manskör.

SÖNDAG 22 DECEMBER
Backgården, Alsen 18:00
Gudstjänst i Storstugan. 
Sång, brasa och kyrkkaffe i 
gammaldags boning. Alsens 
hembygdsförening. Calle 
Wahlström, Sofia Strinnholm 
och Brent Johnson. 

Näldens församlingshem 
11:00
Maria-gudstjänst med många 
julpsalmer. After Eight och 
Drop-In-Körens terminsav-
slutning. Kyrkkaffe. Therese 
Brendt, Josefin Hallbeck.

Krokoms kyrka 11:00
Mässa. Johannes Swahn-Pauls-
son, Hjördis Lindé. Kyrkkaffe.

Rönnöfors kyrka 11:00
♫ Musikmässa. Kyrkokören. 
Sånger och psalmer från ad-
vent och jul. Calle Wahlström, 
Brent Johnson. Kyrkkaffe.
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TISDAG 24 DECEMBER
Alsens kyrka 11:00
Julbön. Julpsalmer, musik, 
julberättelsen och bön. 
Välkomna! Sofia Strinnholm, 
Brent Johnson.

Hotagens kyrka 23:00
Julnattsmässa. Limes-kören 
medverkar. Maria Olofsson, 
Wilhelm Dahllöf.

Föllinge kyrka 11:00
Samling vid krubban. Maria 
Olofsson, Wilhelm Dahllöf.

Solbacka 12:00
Julandakt. Maria Olofsson, 
Wilhelm Dahllöf.

Krokoms kyrka 11:00
Julbön. Sång av Anna Brandt. 
Levande julkrubba medver-
kar. Jan Gustafsson, Anette 
Johansson, Elisabeth Claes-
son-Trång. Julfika.

Näldens församlingshem 
11:00
Samling kring krubban. There-
se Brendt, Josefin Hallbeck.

Ås kyrka 11:00
Samling vid krubban. Sång av 
Vilma Hjelte. Hanna Petters-
son, Hjördis Lindé.

Ås kyrka 23:00
Julnattsmässa. Åskören. 
Johannes Swahn-Paulsson, 
Hjördis Lindé.

Näskotts kyrka 23:00
Julnattsgudstjänst. Therese 
Brendt, Josefin Hallbeck.

ONSDAG 25 DECEMBER
Aspås kyrka 07:00
Julotta. Aspåskören. Glögg 
efter julottan. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro.

Laxsjö kyrka 07:00
Julotta. Körgrupp från Föl-
lingekören. Maria Olofsson, 
Wilhelm Dahllöf.

Rödöns kyrka 08:00
Julotta. Jul-Åtta i Rödöns 
kyrka. Rödökören sjunger jul-
sånger i kyrkan 07.40. Hanna 

Pettersson, Elisabeth Claes-
son-Trång.

Rönnöfors kyrka 08:00
Julotta. ”När juldagsmorgon 
glimmar, jag vill till stallet gå”. 
Körsång. Sofia Strinnholm, 
Brent Johnson.

TORSDAG 26 DECEMBER
Backens bystuga, Rödön 
14:00
Gudstjänst. Hanna Pettersson.

Offerdals kyrka 11:00
♫ Musikgudstjänst. Julens 
budskap i ord och ton. 
Katarina Bergner Åhlen, cello, 
och Ingvar Bergner, piano, 

spelar vacker julmusik. Therese 
Brendt, Brent Johnson.

Skärvången 18:00
♫ Musikgudstjänst. Rakel 
Radu violin, spelar franska no-
els och andra julvisor tillsam-
mans med Wilhelm Dahllöf. 
Vi sjunger julens älskade 
psalmer.

LÖRDAG 28 DECEMBER
Laxsjö kyrka 16:00
♫ Konsert. Staffansvisor och 
julvisor. Duo fabula med folk-
musikerna Jana Langenbruch 
och Nina Grigorjeva framför 
sånger och flöjtmusik från 
bondesamhället.

SÖNDAG 29 DECEMBER
Krokoms kyrka 11:00
”Stjärnfest” för alla åldrar där 
vi låter stjärnan leda oss på 
vår spaning. Julmat serveras. 
Anmälan till expeditionen i 
Krokom tel 0640-17100 eller 
hemsidan. Sista anmälnings-
dag 18/12. Hanna Pettersson, 
Helen Sjödin.

TISDAG 31 DECEMBER
Alsens församlingshem 15:00
Nyårsbön. Therese Brendt, 
Josefin Hallbeck.

Aspås kyrka 15:00
♫ Nyårsmusik till Sven-Erik 

En natt för 2 000 år sedan föddes Jesus i ett stall i Betlehem. Bibeln berättar att det var 
Gud som föddes som människa, eftersom Gud ville komma närmare mänskligheten.
Långt innan Jesus föddes berättade profeter-
na i Bibelns gamla testamente att han skulle 
födas. 
Maria och Josef var två unga människor från 
Nasaret. Vid var sitt tillfälle mötte de en 
ängel, som berättade för dem att Maria skulle 
få ett barn, att barnet var Guds son och att 
de skulle ge honom namnet Jesus.    
Efter nio månader måste de båda resa till 
Betlehem. De var tvungna att anmäla sig i 
Betlehem, den stad där de skulle betala skatt. 
Många andra reste samtidigt till Betlehem, 
så natten då de kom fram var det fullt på alla 
platser där man kunde övernatta. Det fanns 
inget annat att göra för Maria och Josef än 
att övernatta i ett stall och där födde Maria 

sitt barn. Samma natt såg några herdar på 
en äng utanför Betlehem ett stort ljussken. 
Herdarna hörde änglar som sjöng om fred 
på jorden. Änglarna berättade för herdarna 
att de kom med den goda nyheten om att en 
frälsare hade fötts. Ordet frälsare betyder 
räddare eller befriare.
Av änglarna fick herdarna också veta att 
frälsaren låg i en krubba.
Herdarna gick till Betlehem och hittade där 
det nyfödda barnet, Jesus, i en krubba. De 
förstod att det var sant att en räddare hade 
fötts och de berättade för Maria och Josef om 
vad änglarna hade sagt. 
Du kan läsa berättelsen i Julevangeliet om 
när Jesus föddes.

Ett barn är fött
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Johanssons minne, med hans 
familj och vänner. Nyårsbön. 
Kristina Eliasson, Helen Alve-
bro.

Näldens församlingshem 
13:00
Nyårsbön. Calle Wahlström, 
Josefin Hallbeck.

Offerdals kyrka 18:00
Nyårsbön. Calle Wahlström, 
Josefin Hallbeck.

ONSDAG 1 JANUARI
Krokoms kyrka 11:00
Högmässa.

Rönnöfors kyrka 11:00
Högmässa. Dagens tema: I 
Jesu namn. Calle Wahlström, 
Josefin Hallbeck.

SÖNDAG 5 JANUARI
Rödöns sockenstuga 11:00
Gudstjänst. Johannes 
Swahn-Paulsson.

MÅNDAG 6 JANUARI
Helleberg, Alsen 15:00
Bygudstjänst hos familjen 
Hellby. De tre vise männens 
dag firas i Helleberg hos 
Ann-Marie och Hans. Kyrk-
kaffe. Calle Wahlström, Brent 
Johnson.

Aspås kyrka 15:00
♫ Julmusik. Aspåskören med 
solister, Guldtoner och Dia-
manter under ledning av He-
len Alvebro. Katarina Bergner 
Åhlén cello. Kristina Eliasson. 
Avslutning på julinsamlingen.

Bredbyns skola 11:00
Bygudstjänst. Välkomna till de 
vise männens dag i Bredbyn. 
Kyrkkaffe. Calle Wahlström, 
Brent Johnson.

Föllinge kyrka 11:00
Mässa. Maria Olofsson, Wil-
helm Dahlöf.

SÖNDAG 12 JANUARI 
Alsens kyrka 18:00
Högmässa. Calle Wahlström, 
Brent Johnson.

Föllinge kyrka 11:00
Gudstjänst. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro.

Näldens församlingshem 
11:00
Mässa. Therese Brendt, Josefin 
Hallbeck.

Krokoms kyrka 18:00
Mässa. Hanna Pettersson, 
Hjördis Lindé.

Ås församlingsgård 11:00
Mässa. Hanna Pettersson, 
Hjördis Lindé.

SÖNDAG 19 JANUARI 
Aspås sockenstuga 18:00
Mässa. Kyrkkaffe. Kristina Elias-
son, Helen Alvebro.

Krokoms kyrka 11:00
Mässa. Jan Gustavsson, Elisa-
beth Claesson-Trång.

Laxsjö kyrka 11:00
Mässa. Maria Olofsson, Wil-
helm Dahllöf.

Offerdals kyrka 11:00
Högmässa. Sofia Strinnholm, 
Brent Johnson.

Åse, Alsen 18:00
Bygudstjänst. Hos Karin och 
Marcus Åsling, Åse 301. Serve-
ring. Sofia Strinnholm, Brent 
Johnson.

ONSDAG 22 JANUARI 
Krokoms kyrka 18:00
Tanzania-afton. Kom och lyss-
na på Kristina Ekegerd, Torsten 
Dybeck och Mikael Sjödin 
som besökte Tanzania i höstas. 
Insamling till Kisinga. Enkel 
mat serveras.

SÖNDAG 26 JANUARI 
Alsens kyrka 18:00
Mässa. Therese Brendt, Josefin 
Hallbeck.

Föllinge kyrka 11:00
Gudstjänst. Maria Olofsson, 
Wilhelm Dahllöf.

Krokoms kyrka 18:00
♫ Konsert. Glömda skatter 
med Lena Moen, Katarina 
Bergner Åhlén, Maria Sjöstedt 
Björs och Anneli Rydh.

Näldens församlingshem 
11:00
Gudstjänst. Therese Brendt, 
Josefin Hallbeck.

Ås församlingsgård 11:00
Gudstjänst. Hanna Pettersson, 
Hjördis Lindé.

SÖNDAG 2 FEBRUARI 
Aspås kyrka 15:00
♫ Sånggudstjänst. Anna 
Häggström sång. Helen 
Alvebro.

Rödöns kyrka 11:00
Mässa. Musikmedverkan av 
Anna Stafverfeldt och två 
sångsolister från Lunnevads 
folkhögskola. Johannes 
Swahn-Paulsson, Hjördis 
Lindé.

Rönnöfors kyrka 18:00
♫ Musikgudstjänst. Kyrkokö-
ren. Sånger från Taizé. Calle 
Wahlström, Brent Johnson.

Skärvångens kapell 18:00
♫ Sånggudstjänst. Anna 
Häggström sång. Kantor: 
Helen Alvebro.

Ås församlingsgård 18:00
Mässa. Johannes Swahn-Pauls-
son, Hjördis Lindé.

SÖNDAG 9 FEBRUARI
Aspås kyrka 11:00
Mässa för stora och små. Barn-
körerna medverkar. Kristina 
Eliasson, Helen Alvebro.

Föllinge kyrka 11:00
Mässa. Maria Olofsson, Wil-
helm Dahllöf.

Krokoms kyrka 11:00
Gudstjänst med små och 
stora. Barnkörer. Jan Gustafs-
son, Elisabeth Claesson-Trång, 
Helen Sjödin. Kyrkfika.

Offerdals kyrka 11:00
Familjegudstjänst. Calle Wahl-
ström, Brent Johnson, Mona 
Puttick, Marit Bångman.

Ås församlingsgård 18:00
Gudstjänst. Jan Gustafsson, 
Elisabeth Claesson-Trång.

SÖNDAG 16 FEBRUARI
Alsens kyrka 11:00
Högmässa. Sofia Strinnholm, 
Josefin Hallbeck.

Hotagens kyrka 11:00
Mässa med samiska inslag. 
Förtäring och gemenskap 
efter gudstjänsten. Maria 
Olofsson, Wilhelm Dahllöf.

Krokoms kyrka 18:00
Mässa. Jan Gustafsson, Elisa-
beth Claesson-Trång.

Näskotts kyrka 18:00
♫ Musikgudstjänst. Idyllium 
med Johan Ederfors och 
Stefan Vidmark, piano. Therese 
Brendt, Josefin Hallbeck.

Ås kyrka 11:00
Gudstjänst med små och sto-
ra. Barnkörerna. Cecilia Nilsson, 
Hjördis Lindé. Kyrkfika och Lilla 
kyrkloppet.

SÖNDAG 23 FEBRUARI
Aspås kyrka 15:00
Temamässa. Aspåskören. Kristi-
na Eliasson, Helen Alvebro.

Föllinge kyrka 11:00
Gudstjänst. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro.

Näldens församlingshem 
11:00
Familjegudstjänst där barnkö-
ren Sångfåglarna medverkar. 
Kyrkkaffe med fastlagsbulle. 
Therese Brendt, Josefin Hall-
beck.
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Pastoratet direktsände
gudstjänst via Radio Krokom

I samarbete med Radio Krokom sändes söndagen 27 ok-
tober den första direktsända gudstjänsten i hela pastoratet 
med repris på kvällen. Att på detta sätt ge våra försam-
lingsmedlemmar, som av olika skäl inte kan ta sig till 
kyrkan, möjligheten att ändå ta del av en gudstjänst i sin 
närhet känns angeläget.
 – Att vara lokal på riktigt har aldrig varit viktigare än 
nu, säger Kjell-Erik Jonasson på Radio Krokom.
 Vi arbetar vidare och planerar för en fortsättning under 
2020. Målet är också att flera kyrkor ska bli involverade. 
Gudstjänsten går att lyssna på i efterhand från vår hemsida.

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

Blomstergården, Krokom
Onsdagar 13:30, 4/12, 22/1, 
5/2, 19/2. 18 december  jul- 
sånger med personal och 
ideella från Rödöns försam-
ling, 13:30–16:00. Samling i 
foajén 13:15.

Solbacka, Föllinge
Torsdagar 13:30, 5/12, 19/12, 
30/1, 13/2, 27/2, 24 decem-
ber julandakt 12:00.

Storågården, Storåbränna 
Varje torsdag 10:30, 19/12, 
13/2.

Hällebo, Ede 
Varje onsdag 14:00.

Hotagsfjärden, Rötviken
Torsdagar 10:30, 5/12, 30/1, 
27/2.

Andakter på äldreboende

Elvakaffe, trivselträffar och stickcafé 
Aspås, torsdag kl 11:00, udda veckor, start 16 januari
Krokom, torsdag kl 11:00, jämna veckor, start 23 januari 
Nälden, tisdag kl 11:00, udda veckor, start 14 januari.
Stickcafé i Nälden, tisdag kl 11:00, jämna veckor, start 7 januari
Ås tisdag kl 11:00, trivselträff, jämna veckor, start 21 januari.

Torsdagar kl 12:00
12 december Offerdal 
9 januari Alsen 
16 januari Rönnöfors
23 januari Trångsviken
30 januari Offerdal
5 februari onsdag 12:00  
Föllinge 

6 februari Alsen 
13 februari Rönnöfors 
20 februari Trångsviken 
27 februari Offerdal
Lokaler: Alsen, Offerdal och 
Rönnöfors församlingshem, 
Trångsvikens bygdegård samt 
Föllinge kyrka.

Mitt på dagen-träff

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

Ås kyrka 18:00
Mässa. Cecilia Nilsson, Hjördis 
Lindé.

Kulturhistorisk inventering
Före pastoratsregleringen 
1 januari 2018 beställde 
dåvarande Rödöns pastorat 
en kulturhistorisk invente-
ring av de fyra kyrkogårdar 
som ingick i det pastoratet. 
Den inventeringen genom-
fördes sommaren 2018 av 
personal från Jamtli och 
Länsmuséet.  
 Sommaren 2020 kommer resterande sju kyrkogårdar 
i Alsens, Offerdals och Föllingebygdens församlingar att 
inventeras på samma sätt.
 Inventeringarna syftar till att vi själva ska få känne-
dom om vilka av gravvårdarna och andra anordningar på 
kyrkogårdarna som omfattas av kulturmiljöskyddet och 
därför ska skyddas. Även träd, buskar, planteringar, grus-
gångar med mera inventeras och åtgärdsprogram upprät-
tas i skötselplanerna som uppdateras.
 Trädvårdsplanerna kommer tas fram under 2020–2021 
för alla elva kyrkogårdar i Krokoms pastorat.

Joachim Reineke, kyrkogårdschef
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Det är en torsdag, mitten på oktober och 
helt vindstilla när jag kommer fram till 
Skärvången. Osttältet är avklätt och står 
där lite ensligt i sitt bara stålskelett. Kanske 
tänker den på alla sommargäster som varit 
här på stora ostbuffén eller glassfesten.

 Jag möter Tor Norrman med sitt stora 
leende och iklädd sin vita ostrock. Han 
bjuder på ostar och egengjord marmelad.
 – Marmeladen har vi gjort på aroniabä-
ren från den långa häcken i barndomshem-
met på Rödön, vi fick 200 liter i år, säger 
Tor stolt.

MED SVÅRMOD OCH ÅNGEST

Tors pappa var bara åtta år då han, under 
loppet av en månad, miste båda sina för-
äldrar. Inga släktingar var till hjälp och de 
nio barnen skickades ut i bygderna, en del 
nästan som trälar. Svårmodet har han ärvt 
i nedstigande led och det lever fortfarande 
kvar någonstans som en grå tråd i Tors liv. 
Hans föräldrar hade ett tufft arv och liv. 
Men med en stark entreprenörådra byggde 
det ändå en framtid. Det fanns också ett 

Tor
valde
livet

Den kände ostmakaren Tor 
Norrman, har satt Skär-
vångens prisade ostar på 
kartan. 
 Han går gärna till kyr-
kan på julen och har starka 
minnen som han alltid bär 
med sig.

”Jag har ett värde, 
precis som alla 
andra.

Text & foto Anders Gustafsson
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starkt socialt patos där det alltid fanns plats 
för andra som hade det svårt.
 – Pappa tog hand om människor som 
hade hamnat snett. De bodde alltid någon 
av dem hemma, mamma lagade mat till 
alla, säger Tor.
 Det sociala engagemanget lever också 
kvar i Tor som aktivt bjudit in och ver-
kat för integration i sin bygd. Nu bor två 
flyktingfamiljer i hans hus. Kanske blir det 
de som tar över hela ruljangsen, nu när Tor 
som passerat de 60 tänker på avrundning i 
sitt yrkesliv. 

DJUPT DJURINTRESSE

Tittar vi tillbaka på uppväxten hade alla 
hans bröder motorer och traktorer i huvu-
det, påhejad av pappa.
 – Det var inget för mig, jag tyckte det 
var äckligt och skitigt. Jag gick istället till 
ladugården och var med vid mjölkningen, 
säger Tor Norrman.
 På somrarna hittade man Tor ute i den 
stora kohagen. Där kunde han smyga upp 
på de kossor som var extra snälla och låg 
stilla på marken.
 – Jag kunde krama dem och dra i mig 
doften från dem och snusa på pälsen. Det 
kunde jag göra länge, säger Tor med känsla.
 Djurintresset utkristalliserades till ett 
intresse för getter. Det blev ett slags sug 
efter djuren att Tor var fast beslutsam att 
skaffa en getgård. Tor kunde räkna ut att 
djuren skulle kosta pengar, men hade också 
en egen lösning.
 – Av mjölken kan jag göra getost och 
messmör och sen sälja den, säger Tor.
Resten är historia och varumärket Skär-
vångens mejeri är vida känt och prisat.

INTE SÄMRE ÄN NÅGON ANNAN

Bra självförtroende hade Tor fått med sig 
sen barnsben, ”du är inte sämre än någon 

annan”, fick han höra från sin pappa. Ändå 
bar han tidigt på en ängslan.
 – Redan som 10-åring förstod jag att 
jag inte var funtad som andra människor 
vad gällde min sexualitet. Jag kände att jag 
drogs till det manliga och upplevde mig 
nästan som en flicka, berättar Tor.
 Tor hade ingen aning vad detta var, och 
han fick långt senare veta att det fanns 
homosexuella. Han bar sin hemlighet inom 
sig under alla år och kunde inte prata med 
någon om det. Till slut blev det för över-
mäktigt, svart och svårt.
 – Nu slutar jag, jag måste ta mitt liv, säger 
Tor med vemod.
 Tor satt i bilen och var fast beslutsam att 
göra slut på sitt liv. Han körde ner för en 
lång backe. Plötsligt hörde han en röst, det 
var pappas ord: ”Du är precis lika mycket 
värt som någon annan, du får aldrig glöm-
ma det. Du ska inte sitta här och gråta, du 
kan gå din egen väg.”
 Det var som om allt vände den där 
kvällen.
 – Jag bestämde mig för att berätta för 
allihopa hur det verkligen är, säger Tor.
Metodiskt och planerat skrev han en artikel 
som både ÖP och LT lät publicera och gjor-
de stora uppslag av. Senare fick han också 
förmedla det för hela sin familj, naturligtvis 
med vånda, men hela familjen accepterade 
Tors önskan att ha rätt till sitt liv.
 Nu lever han lyckligt med sin Roland och 
de tillsammans har gjort avtryck i sin lands-
bygd som fyllts med optimism och företag-
samhet. Skärvångens har satts på kartan.

VAD BETYDER JUL FÖR DIG?

– Morsan har julpyntat i stora salen, 
julstjärnan hänger i fönstret, julgranen är 
klädd, den är så otroligt fin. Så stängde hon 
dörren, man fick inte gå in och stöka till, 
berättar Tor.

”Jag kunde krama 
dem och dra i 
mig doften från 
dem och snusa 
på pälsen. Det 
kunde jag göra 
länge.
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 Men Tor smög sig in i rummet när kväll-
en var sen och föräldrarna var upptagen 
med tv-tittande. Alldeles knäpp tyst, den 
glittrande julstjärnan … 
 – Vilken känsla, säger Tor.
 Så minns Tor Norrman sina barndoms 
jular och som han haft med sig i livet.
 – Det är den glädje, gemenskap, lugna 
fina känsla som ett barn får i sig, säger Tor.
Tors generation och även tidigare är 
förknippat med mycket umbärande och 
fattigdom. Då kom julen som en kontrast 
och fest.
 – Men inte bara en glädjeyra utan ett 
lugnt, stabilt förhållande, som bara ger en 
atmosfär, känsla av att alla mår bra, menar 
Tor.
 Tor tänker att det inte finns något som är 
så viktigt för ett barn som att få känna den 
här känslan. Den lämnar aldrig kroppen.
 – Trots att jag inte är troende går jag i 
kyrkan de här dagarna.
Atmosfären ger något tillbaka, av lugn och 
ro, säger Tor.

Skärvångens bymejeri
Historik
Vid 1900-talets inledning fanns det ett 
mejeri i Stångviken och ett i Skärvång-
en. 
1986 Tor och Roland kommer till Skär-
vången. Byn har cirka 80 kor.
1987 Startar getgården med 90 getter.
1989 Byn bildar byalag med en rad 
träffar. Vuxenskolan är involverad för att 
stödja byns uppvaknande glesbygds-
kamp.
1990 Tor och Roland bygger eget 
mejeri med ett ystningskar på 1500 liter. 
De tar emot all mjölk från byns bönder. 
Sörbodarna återinvigs efter 30 år i träda.  
1998 Tre gårdar bildar Skärvångens 
Jordbruk AB och Skärvångens Bymejeri 
AB, som består av familjerna Magnus-
son, Olsson och Norrman.
2000 Invigning av nytt mejeri. Kostnad 
cirka 7,4 miljoner, 12 man jobbar i jord-
bruk och mejeri.

2001 Mejeriet börjar med café och 
ostbuffé.
2002 Getgården flyttas till Häggsjön 
med 190 getter.
2004 Köper mejeriet gamla butiken 
och flyttar över försäljning och buffé till 
andra sidan gatan.
2007 Nu finns 70 kor och nästan 400 
getter i Stångviken, Skärvången och 
Häggsjön. 
Bymejeriet får Guldstjärnepriset  för god 
serviceanda. 
Mejeriet har i flera år varit Krokoms 
kommuns största turistmål. 
I mejeri, lager och jordbruk jobbar 
24 personer. Omsättning cirka 18,5 
miljoner.
 
Utmärkelser i Svenska mästerskapen i 
mathantverk. Sedan 1997:
48 guld, 27 silver, 11 brons.
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Under temat Nu är Guds tid, samlades nära 700 medarbetare till Stiftsfest 21-22 
september i Östersund. Även ett 20-tal internationella gäster, bland annat bisko-
par från vänstiften i Sydafrika, England, Slovakien och från grannstiften i Norge 
och Finland var närvarande.
 Helgen blev en stor mötesplats med tillfälle att möta varandra, få input i alla 
de workshops och föreläsningar som 
gavs. Men också och inte minst att 
mötas alla tillsammans i gudstjänstens 
gemenskap. 
 Mötet bygger på en lång tradition 
att med viss regelbundenhet samla 
personal, förtroendevalda och ideella 
medarbetare från stiftet. 
 Det är sju år sedan det senaste mötet 
och det är första gången någonsin som 
det arrangerades utanför stiftsstaden 
Härnösand.
 – Jag är så glad att vi kan samlas i 
Jämtland den här gången. Härnösands 
stift är stort, det omfattar nästan en 
femtedel av Sveriges yta, nu manifes-
terar vi att alla delar av stiftet är lika 
viktiga, säger biskop Eva Nordung 
Byström som var värd för mötet.

HÄRNÖSANDS STIFT SAMLAR MEDARBETARNA

Historiskt stiftsmöte
i Östersund Text Anders Gustafsson

Foto Petter Frisell, Anders Gustafsson 

Olof Roos lämnar som 
kyrkoherde 
Han har under 
sammanlagt 17 
år varit präst 
i Rödöns och 
Krokoms pasto-
rat. De senaste 
fyra åren som 
kyrkoherde.
 – Det har 
varit lärorika, 
spännande och väldigt utmanande år 
för mig säger Olof.
 Nu går han vidare i en tjänst som 
skolpräst för Åredalens folkhögskola i 
Hålland. Olof med familj, kommer bo 
kvar i Ås, och bor du i trakten finns det 
chans att du möter honom, i kyrkbän-
ken eller kanske i skidspåret ;-)
 Från pastoratet önskar vi Olof och 
hans familj Allt gott och Guds välsig-
nelse. Olof höll sin avskedspredikan 24 
november i Krokoms kyrka.

Hanna blir ny kyrkoherde
Hanna Pettersson, från Nyköping, 
kom hit med sin famlj vid årsskiftet då 
hon vikarierade som 
kyrkoherde i Krokom 
under Olof Roos 
tjänstledighet.
Nu är rekryterings-
processen över och 
Hanna Pettersson blir 
vår nya kyrkoherde. 
Utförligare presentation av Hanna 
följer i kommande nummer av Kyrk-
bladet.

Nya medarbetare
Vi välkomnar Maria Olofsson som 
har börjat att arbeta som komminister 
i Föllingebygden/Aspås. Vi välkom-
nar även Johannes Swahn-Paulsson 
som vikarierande församlingsherde i 
Rödön/Ås under hösten.
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Aspås
Hela kyrkan sjöng

Något som kan ligga djupt i våra 
minnen och medvetenhet är sång och 
musik. Psalmer är inget undantag och 
ger kanske speciella ingångar i oss. 
Att (p)samlas och själv få vara en del 
av detta, tillsammans med ett stort 
sångstöd av kör och musiker, hjälper 
mig att åka med i sången och orden. 
Detta skedde när Hela kyrkan sjöng i 
Aspås kyrka i mitten av oktober. Med 
varierade musikaliska dräkter, ibland 
finstämt till piano och tvärflöjt och i 
nästa stund stort och pampigt till orgel 
och trumpet. Tack till alla körer och 
våra fantastiska kyrkomusiker som 
ledde församlingen i detta. Och nu är 
det Advent. Kom och gör din röst hörd, 
sjung ut julens glädjebudskap in i ditt 
och andras hjärtan!

Nyårsbön och nyårsmusik
Tisdag 31 december Aspås kyrka 15:00
Nyårsmusik till Sven-Erik Johanssons minne, med 
hans familj och vänner. Nyårsbön. Kristina Eliasson, 
Helen Alvebro.

Bygudstjänst
Måndag 6 januari 15:00 
Helleberg, Alsen
Bygudstjänst hos familjen Hellby. De 
tre vise männens dag firas i Helleberg 
hos Ann-Marie och Hans. Kyrkkaffe. 
Calle Wahlström, Brent Johnson.

Alsen

Musikgudstjänst
Torsdag 26 december 11:00 
Offerdals kyrka
Julens budskap i ord och ton. Katari-
na Bergner Åhlen, cello, och Ingvar 
Bergner, piano, spelar vacker julmusik. 
Therese Brendt, Brent Johnson.

Bygudstjänst
Måndag 6 januari 11:00 
Bredbyns skola
Välkommen till de vise männens dag i 
Bredbyn. Kyrkkaffe. Calle Wahlström, 
Brent Johnson.

Offerdal

Ås

Luciafirande
Tisdag 10 december 18:30 
Ås kyrka
Lucia med barnkörerna.

Bygudstjänst
Söndag 15 december 18:00 Ås kyrka
Vi sjunger in julen. Åskören med Peter 
Mellgren solist. Simon Jonsson piano 
och Emmeli Jonsson flöjt. Johannes 
Swahn-Paulsson, Hjördis Lindé.
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Föllingebygden

Musik i Föllinge
Musikgudstjänst
Torsdag 26 december 18:00 
Skärvången
Rakel Radu violin, spelar franska noels 
och andra julvisor tillsammans med 
Wilhelm Dahllöf. Vi sjunger julens 
älskade psalmer.

Julkonsert
Söndag 19 december 19:00 
Hotagens kyrka
Geir Bergli, kyrkomusiker i Lierne på 
andra sidan gränsen, ger en julkonsert 
med Nordli sangkor och manskör. 

Konsert
Lördag 28 december 16:00 
Laxsjö kyrka
Staffansvisor och julvisor Duo fabula 
med folkmusikerna Jana Langenbruch 
och Nina Grigorjeva framför sånger 
och flöjtmusik från bondesamhället.

Guldbröllop med förnyade löften
Anke och Roger Jönsson firade sitt 
Guldbröllop i Föllinge kyrka och pas-
sade då på att förnya sina löften. Kom-
minister Kristina Eliasson förrättade 
ceremonin som hölls 4 augusti 2019.
Deltagarna var (från vänster): Marta 

Gorska, Sonja Behrens, Elke Rogers-
dotter, komminister Kristina Eliasson, 
Roger Jönsson, Anke Jönsson, Ove 
Hed, Laila Hed och Sonja Engelsch-
man. Saknas på bilden: Daniel Nilsson 
Ranta.
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Mitt på dagen-träffarna i 
Föllinge tillbaka!
Start: Onsdag 5 februari 12:00
Då gästar Lars-Håkans med musik-
underhållning. Samarbete med SPF 
Hårkandalen.

Mässa med samiska inslag
Söndag 16 februari 11:00 
Hotagens kyrka
Förtäring och gemenskap efter guds-
tjänsten. Maria Olofsson, Wilhelm 
Dahllöf.

Näskotts kyrka får 
fasadrenovering
Arbetena med ny puts och målning av 
Näskott kyrka har pågått under 2019. 
Tornet och de två långfasaderna är nu i 
stort sett färdiga men då skadorna var 
större än befarat har projektets slut-
förande behövt skjutas till våren. Det 
som återstår är puts/målning av östra 
gaveln inklusive sakristia samt en del 
kompletterande linoljemålning. Dessa 
arbeten är planerade att utföras under 
maj 2020.

Ny trapp/ramp  
i Aspås 
En ny trapp med handikappramp på 
Aspås kyrka är under uppförande. 
Grävarbeten och gjutning har utförts 
under hösten 2019. Till våren kommer 
trappen kläs med kalksten från Jämt-
land samt förses med svarta smides-
räcken.
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RödönNäskott

Babyrytmik i Nälden
Start torsdag 23 januari 9:30–11:00
Vi sjunger och dansar, rör oss till musik 
och sen fikar tillsammans. Barn 0 till 1 
år med förälder är välkommen.
Kostnad: 250 kronor för 10 gånger.
Anmälan: Krokoms pastorats hemsida.
Ledare: Josefin Hallbeck, 072-454 14 65.

Start för Damkör i Nälden
Start torsdag 23 januari
Damkören After Eight kommer sjunga 
2- eller ibland 3-stämmigt. Alla sånggla-
da tjejer mellan 16 och 60 är välkomna.
Övning varannan torsdag (jämna veck-
or) 20:00–21:30 i församlingshemmet.
Kontakt: Josefin Hallbeck, 072-454 14 65.

Drop in-kören
Övar varannan torsdag (udda veckor) 
11:00–13:00 i Näldens församlingshem.
Se även reportage tidigare i tidningen.

Ungdomskvällar
Torsdag 5 december 18:00–20:30 
Näldens församlingshem
För dig som går i åk 7–9. Kvällar med 
spel, fika, pyssel, andakt.

Taizémässa i Nälden
Söndag 2 februari 18:00 
Näldens församlingshem
Mässans psalmer är från klostret i Taizé. 
De är vackra, korta och har fina stäm-
mor.

Elvakaffet i Krokom fick uppskattat besök av systrarna Mellergård – Elisabet, Marita, 
Gabriella och Eva. De förmedlade det himmelska hoppet i sina sånger och berättande.

Tanzania-afton
Onsdag 22 januari 18:00
Kom och lyssna på Kristina Ekegerd, 
Torsten Dybeck och Mikael Sjödin 
som besökte Tanzania i höstas. Insam-
ling till Kisinga. Enkel mat serveras.

Hjärtats samtal med Gud
Tisdagar Krokoms kyrka 12:30–12:50 
Startar 14 januari
Var med och be tillsammans med an-
dra. Öppen för den som vill vara med.

Kyrkhäng
Krokoms kyrka 13 dec 18–21 
Kyrhäng med fika, åk 7 och uppåt.

Requiem av John Rutter framfördes i Rödö kyr-
ka av Rödökören och Alsen-Offerdals kyrkokör 
under ledning av Brent Johnson och Elisabeth 
Claesson-Trång. Sopransolist var Anna Hanning.

Hantverkskväll
Krokoms kyrka 4/12, 29/1, 26/2 
18:00–20:00
Vi handarbetar, pratar och fikar 
tillsammans. Träffen är ett samar-
rangemang mellan Rödöns församling 
och KIV, Krokoms internationella 
vänförening. Ansvariga: Marianne 
Lindström och Birgitta Wesslund.

Stjärnfest
Krokoms kyrka 29 december 11:00
Festen börjar efter gudstjänsten och är 
för alla åldrar där vi låter stjärnan leda 
oss på vår spaning. Sista anmälnings-
dag 18 december.
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Musik i advent och jul

SÖNDAG 16 FEB KL. 18:00 • NÄSKOTTS KYRKA

Musikgudstjänst med Idyllium – Johan 
Ederfors och Stefan Vidmark, piano.The-
rese Brendt, präst samt Josefin Hallbeck.

TORSDAG 26 DEC KL. 18:00 • SKÄRVÅNGEN

Musikgudstjänst med Rakel Radu violin, 
som spelar franska noels och andra jul-
visor tillsammans med Wilhelm Dahllöf. 
Vi sjunger julens älskade psalmer.

SÖNDAG 8 DEC KL. 15:00 • ASPÅS KYRKA

Julkonsert med Veteranorkestern under 
ledning av Ulla-Britt Johansson. Fri 
entré/kollekt.

SÖNDAG 26 JAN KL. 18:00 • KROKOMS KYRKA

Glömda skatter med Lena Moen, Kata-
rina Bergner Åhlén, Maria Sjöstedt Björs 
och Anneli Rydh.

LÖRDAG 14 DEC KL. 18:00 • HOTAGENS KYRKA

JonHenric Andersson bjuder på sånger 
till eget ackompanjemang.

LÖRDAG 28 DEC KL. 16:00 • LAXSJÖ KYRKA

Staffansvisor och julvisor. Duo fabula 
med folkmusikerna Jana Langenbruch 
och Nina Grigorjeva framför sånger och 
flöjtmusik från bondesamhället.

SÖNDAG 15 DEC KL. 16:00 • NÄSKOTTS KYRKA
SÖNDAG 15 DEC KL. 19:00 • NÄSKOTTS KYRKA

”Julefrid Julefröjd”. Näskottskören med 
solister under ledning av Britt-Marie 
Öhrman Bergquist och Hanna Hallberg. 
Henric Hallberg, sång, Astrid Åslin Kar-
din, piano. Kollekt.

ONSDAG 18 DEC KL. 18:00 • FÖLLINGE KYRKA

Advents- och julkonsert med Föllinge-
bygdens kyrkokör och sångaren Peter 
Mellgren. Kören framför julens favoriter 
och vi sjunger de psalmer som hör till.

TORSDAG 19 DEC KL. 19:00 • HOTAGENS KYRKA

Geir Bergli, kyrkomusiker i Lierne på 
andra sidan gränsen, ger en julkonsert 
med Nordli sangkor och manskör.

TISDAG 31 DEC KL. 15:00 • ASPÅS KYRKA

Nyårsmusik till Sven-Erik Johanssons 
minne med hans familj och vänner. Ny-
årsbön. Kristina Eliasson, Helen Alvebro.

SÖNDAG 15 DEC KL. 18:00 • ÅS KYRKA

Vi sjunger in julen. Åskören med Peter 
Mellgren solist. Simon Jonsson piano 
och Emmeli Jonsson flöjt. Johannes 
Swahn-Paulsson, Hjördis Lindé.

MÅNDAG 6 JAN KL. 15:00 • ASPÅS KYRKA

Julmusik. Aspåskören med solister, 
Guldtoner och Diamanter under led-
ning av Helen Alvebro. Katarina Bergner 
Åhlén cello. Kristina Eliasson. Avslutning 
på julinsamlingen.

TORSDAG 5 DEC KL. 19:00 • KROKOMS KYRKA

Kulturskolans konsert. Insamling till 
Musikhjälpen.

TISDAG 17 DEC KL. 19:00 • ÅS KYRKA

Birkas julkonsert med musikelever från 
Birka folkhögskola.
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ODR till hushållen i 
Alsen, Aspås, Föllingebygden, Näskott, 

Offerdal, Rödön och Ås församlingar

Långt ute på landet i södra Tan-
zanias bergsbygd finns Kisingá 
församling som tillhör luther-
ska kyrkan. Församlingen blev 
2009 Rödöns vänförsamling. 
Och sedan dess har försam-
lingsborna i Rödön haft möjlig-
het att få lära känna medlem-
mar från vänförsamlingen och 
flera från vår församling har 
haft glädjen att få möta våra 
vänner nere i Kisingá i deras 
hemmiljö. Här sammanfattar vi 
ett brev från pastorerna Yoram 
och Shukuru. 
SOLCELLER GER STRÖM TILL BIBLIOTEKET 

I Kisingá bor 8 000 människor och 
av dem tillhör nu 1 008 den växande 
församlingen. Samarbetet med Rödöns 
församling har inneburit olika sorters 
stöd. I sitt brev till oss berättar de om sitt 
bibliotek, som många kommer till för att 
läsa eller för att kunna låna hem och läsa 
böcker. I avsaknad av el är de tacksam-
ma över ett par solceller på bibliotekets 
tak som Rödön bidragit med. Dessa ger 
dem möjlighet att läsa även kvällstid i 
biblioteket – det blir alltid mörkt därnere 
klockan sex på kvällen. 

SPARGRUPPER OCH GETPROJEKT 

Ett annat projekt är spargrupperna. 
Medlemmarna i varje grupp sparar varje 

månad en liten summa pengar som 
sätts in på bank. Medlemmar har sedan 
möjlighet att låna pengar att investera 
exempelvis i sina jordbruk och på det 
sättet höja sin levnadsstandard. Det kan 
handla om att köpa utsäde eller pengar 
till barns skolavgifter. I Kisingá pågår 
också ett getprojekt där de som fått 
getter kan sälja killingar och få pengar 
till skolavgifter, gödning eller redskap 
till jordbruket. Just nu finns ett problem. 
Flera getter har blivit sjuka och dött. En 
enda lokal veterinär hinner inte hjälpa 
alla getter som drabbas. 

CELLGRUPPER OCH EN NY KYRKA 
Cellgrupper är små gemenskapsgrupper 
i församlingen. Man möts varje vecka 
i hemmen för bibelläsning och bön. 
I grupperna hjälper man och stöttar 
varandra på olika sätt. Genom att visa i 
omsorg och ge praktisk hjälp. Ett slags 
socialt nätverk, där man får hjälp att 
växa i sin tro. Församlingen i Kisingá 
är väldigt stolta och glada över sin nya 
kyrka. Det som återstår är att lägga 
stengolv och bygga ett innertak. Kyrkan 
fylls redan nu med folk till gudstjänst 
och lovsång. 
 
Pastorerna Yoram Chusi och Shukuru 
Mkakatu hälsar till er alla:  
”Kom ihåg att be för oss till vår  
gemensamma Herre.  
Ni finns alltid i våra förböner.”

Hälsningar från Kisingá
Rödöns vänförsamling

Evangelister och några nyckelpersoner  
hälsar så varmt till Rödöns församling.

Kyrkan i Kisinga blir mermer och mer färdig.  
Nu finns stolar och klinkersgolv.

Yoram är ansvarig för biblioteket som  
har stor betydelse för skola och vuxna.

Getprojektfamilj.


