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En tidning från Rödön, Näskott, Aspås och Ås församlingar. 
Tidningen delas ut gratis till samtliga hushåll i Rödöns pastorat.

Ansvarig utgivare 
Olof Roos, kyrkoherde, 0640-171 07.

Tryck Trydells Tryckeri AB, 2017
Produktion Mikael Karlsson Grafisk Design

Omslag Barnkör från Körfestivalen.  
Foto Anders Gustafsson

Svenska kyrkan i Krokom
svenskakyrkan.se/krokom

Min kyrka

I några veckor har vi haft en språkpraktikant här 
i församlingen. Han heter Robel, är uppvuxen i 
Eritrea, och ska öva på svenska språket hos oss 
några veckor.
 Robel är kristen och tillhör den 
Eritreanska ortodoxa kyrkan. 
Han fastar ofta. På onsdagar 
fastar han därför att Jesus blev 
förrådd av Judas på en ons-
dag. På fredagar fastar han 
därför att Jesus dog på en 
fredag. Under själva fastan, 
40 dagar före påsk, fastar han 
varje dag (fram till klockan 15, 
efter det äter han mat, men inte 
kött).
 – När man fastar och blir hungrig 
tänker man på dem som ingenting har, men-
ar Robel. I hans tradition hör det till fastan att 
besöka de som är sjuka, de som sörjer, de som 
sitter i fängelse, och andra som har det svårt. Det 
måste man göra, menar han.
 Att fasta är ovant för många av oss som har 
bott i Sverige i generationer. Fastan är kanske 
mest ett begrepp som hör till tiden före en ope-
ration. 
 Men jag tror att gamla kända knep som fasta 
och en vilodag i veckan har ganska mycket att bi-
dra med i en tid då stress enligt flera vetenskapli-
ga undersökningar förkortar våra liv. Jag tänker 
på vår tid och många människors upplevelse av 
att ”det är för mycket”. Stress och utbrändhet är 
företeelser som vi ofta samtalar om.

 – Du måste fasta …, säger Robel uppmunt-
rande.

 Är vi inte i en tid då vi verkligen behö-
ver fasta – i meningen sortera bort 

somligt? En god vän stängde av 
mobiltelefonen några timmar 

varje dag och upplevde hur 
stressen minskade. Fastan 
kan hjälpa oss att prioritera 
och prioritera bort. Fas-
tan kan ge tid att stämma 
av hur livet är, att få tid att 

reflektera och att söka Gud.
 – När man fastar håller 

man djävulen borta, säger Ro-
bel och tänker på hur Jesus blev 

frestad av djävulen att göra stenar 
till bröd när han fastade och blev hungrig. 

Men Jesus valde att inte följa den rösten, och djä-
vulen lät honom vara (Matt 4).
 Frågan är om fasta (av olika slag) och vila 
också idag kan hålla det djävliga borta?
 Robel berättar om tiden efter fastan, om pås-
ken och de 50 dagarna efter firandet av Jesu upp-
ståndelse. Då fastar han inte.
 – Då är vi glada och firar, säger Robel.
 Fastan hör till ett sammanhang. Den leder nå-
gonstans. Målet är glädjen i gemenskapen kring 
den uppståndne.
 Med önskan om en glad vår och påsk!

Olof Roos, kyrkoherde

”Du måste fasta …”
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TILLSAMMANS
ÄR VI KYRKA

TEXT & FOTO Anders Gustafsson

Måste man vara anställd för att jobba/vara engagerad i kyrkan? 
Givetvis inte, men vad kan jag som församlingsbo göra och hur 

kan jag upptäcka glädjen och meningen i gemenskap  
och att få betyda något för någon annan?

Du får här träffa några vanliga församlingsbor i olika åldrar i 
församlingarna som har valt att vara aktiva på olika sätt.
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Marianne Lindström har upptäckt glädjen i att 
hjälpa och vara till nytta för andra, hon märker 
att hon får så mycket tillbaka.
 – Jag var engagerad i den internationella för-
eningen som för några år sedan inte hade någon 
lokal. Vi frågade om vi kunde vara i kyrkan och 
nu gör vi det tillsammans med kyrkan. Vi träffas 
en gång i månaden, träffas, umgås och skrattar 
mycket och när man går därifrån är man jätte-
pigg.
 – Församlingen är som en familj, det är en 
plats man känner sig hemma i. Det har blivit 
mycket så sen den nya kyrkan i Krokom kom, 
man känner att hit kan jag gå och här hör jag till. 

Marianne fick också tillfälle att som ideell kraft 
stifta bekantskap med församlingens vänort i 
Tanzania.
 – Fantastiskt, jag känner att jag skulle vilja 
vara där mycket längre, de hade en fantastisk tro. 
Det är så handgripligt där, man ber för allting, på 
ett helt annat sätt än vi.

Att hjälpa andra
Leif Hadefjäll och Maria Nyberg-Ståhl träffar jag 
i Näldens församlingshem där de håller på att 
förbereda kvällens språkcafé.
 Maria har också arbetat med ensamkomman-
de barn. Det är självklart för henne att engagera 
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sig i människor som kommer från andra länder 
och som vill ha en framtid här. 
 – Vi ska göra något bra av det. Jag tror jag fick 
en tradition från det att jag var liten. Mamma 
och pappa hade många som kom från andra län-
der i hemmet.

Vad är en ideell medarbetare? 
Är man det när jag sjunger i kör eller är engage-
rad i språkcaféet? Vad kan församlingen/kyrkan 
göra för de som bor i Nälden?
 Svenska kyrkan är lite för mycket beroende 
av de anställda och det kommer inte att funge-
ra i framtiden. Arbetslaget är inte bara de som 
är anställda utan också de som är frivilligt en-
gagerade. Och kyrkan har ju alltid haft frivilliga 
omkring sig. 

 – Det måste vi fortsätta med, då blir det kyr-
ka! säger Maria bestämt.

Anna Johansson är ung ledare i Ås församling.
 – Efter min konfirmation förstod jag att jag 
skulle sakna det här, därför anmälde jag mig att 
bli ledare och det har jag inte ångrat en sekund! 
Det har varit en fantastisk upplevelse. Att se 
ungdomar som ”växer” framför mina ögon, så 
fantastiskt att fått vara en del av deras mognad.
Min tro har vuxit i och med mitt engagemang 
i kyrkan. Jag har fått diskutera min tro och fått 
nya perspektiv på livet.
 Som ung ledare får hon ta del av en så kallad 
livsresa som görs genom det ledarprogram som 
Härnösands stift erbjuder. Anna ser med spän-
ning fram emot hennes resa som går till Assisi 

”Det som drar mig hit är nog gemenskapen,
det känns meningsfullt när jag har varit här 
och har gjort någonting bra.”
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i Italien. Där får hon tillsammans med andra 
ungdomar i stiftet också växa som människa och 
som kristen. Och när hon kommer tillbaka har 
vi församlingsbor möjlighet att ta del av hennes 
berättelse, då det ingår i upplägget att också få 
berätta vad man har varit med om.

Jonatan Hultberg träffar jag när han är i färd 
med att förbereda kyrkans fiskdamm i samband 
med en gudstjänst i Ås vid lucia. Fiskdammen 
består av en kuliss med härliga teckningar i alla 
färger föreställande fiskar. De är barn i kyrkans 
förskola som har gjort teckningarna. Jonatan är 
också ideell ung ledare i församlingen. Så här be-
skriver han om att tillhöra kyrkan och vara aktiv.
 – Det här är mitt andra hem. Det som drar 
mig är nog gemenskapen, det känns menings-
fullt när jag har varit här och hjälpt till, du har 
gjort någonting bra.
 Jonatan brukar vara med i konfirmandarbetet 
och har alltid tyckt om att hjälpa andra.
 – För ett år sedan fick jag vara med om en resa 
till Taizé, ett kloster i Frankrike. I Taizé fick man 
väldigt mycket tänketid. Man fick gå undan tyst 
en timme, man fick tid att tänka igenom saker. 
Jag fick en bättre förståelse för mig själv. Dessut-

om träffade jag massor av andra ungdomar från 
andra länder och kulturer.

Gudstjänstlivet. 
 – Det bästa med gudstjänsterna är nog att 
sjunga, få känna gemenskap. Prästen tar upp 
viktiga frågor som du kan ställa dig själv. Att ta 
del av nattvarden är en väldigt stor grej. När du 
tar nattvarden tar du emot Jesu kropp och blod, 
vilket gör att du tar del av en större gemenskap. 
Gemenskapen här i kyrkan är fantastisk.

Se webb-tv
svenskakyrkan.se/krokom

Vad brinner du för?
Hör av dig till Kerstin Gustafsson,
kontaktperson för 
ideella medarbetare.
Telefon 0640-171 13
kerstin.gustafsson@svenskakyrkan.se
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En paus som ger liv
Lördag 18 mars 9.00–18.00
 Ibland behöver vi stanna upp 
för att söka oss närmare Gud 
och oss själva. En retreat kan få 
bli en paus som ger kraft till den 
fortsatta vandringen. Retreaten 
leds av Martin Boström, Åre-
dalens folkhögskola och Olof 
Roos.
Anmälan:
olof.roos@svenskakyrkan.se el-
ler 0640-171 07. Kostnad 100 
kronor.
Samarr: Rödöns pastorat/Åre-
dalens folkhögskola.

Messy church är en form av gudstjänst för barn och vuxna som 
innehåller mycket kreativitet, givande och tagande samt gene-
rositet mellan åldrarna. Det börjar med en stunds välkomnande 
för alla att hälsa på varandra. Därefter är det en längre kreativ 
tid som utforskar temat som är bestämt. En kortare andakt med 
berättelse, bön, sånger, drama eller något annat. Avslutningsvis 
en härlig Taco-måltid. 

Målgrupp: Alla åldrar    Anmälan: Ingen anmälan krävs, kostnadsfritt

Vårens Messy church
Tisdag 21/3 16.15–19:00 Ås församlingsgård
Onsdag 29/3 16.15–19.00 Krokoms kyrka

Messy Church
En kväll i gemenskap
för alla, 
med ett annorlunda 
sätt att vara kyrka.

Connect - Öppen mötesplats 
Måndagar kl 13–16 i Krokoms kyrka. Välkommen du 
som av olika anledningar inte har ett arbete 
att gå till. Här får du “bara vara”, umgås med 
andra, fika (billigt) 
eller delta i olika 
aktiviteter. 

Samtalsakuten med en präst
Samtalsakuten innebär att du kan komma obo-
kat och få ett 40 minuter långt samtal med präst. 
Du får prata om vad som helst som känns ange-
läget, och prästen har tystnadsplikt.

Tid: Måndag klockan 13.00–16.00.
3 mars, 8 maj, 5 juni
Plats: Krokoms kyrkas samtalsrum
Präst: Olof Roos

Helen Sjödin, Kerstin 
Gustafsson och  
Yvonne Olausson.

Vårstädning av gravar
Sista helgen i maj är slutdatum 
för vårstädning av gravar. 
Kvarvarande lyktor, ljus, pryd-
nader som funnits på gravar-
na plockas bort och förvaras 
på annan plats. Saknar du din 
gravlykta kontakta kyrkogårds-
personalen.
OBS! glasburkar får inte finnas 
på kyrkogården på grund av 
olycksrisken.

Öppet kyrkis
Näldens församlingshem
Måndagar 9.00–12.30
Ås församlingsgård
Måndagar 9.00–12.00
Krokoms kyrka
Tisdagar 9.00–12.00

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

Se webb-tv
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HAR DU EN GRAVRÄTT ?

Det händer mycket kring våra kyrkogårdar och många frågor 
dyker upp bland våra församlingsmedlemmar och bland grav-
rättsinnehavare oavsett om man tillhör någon församling i 
pastoratet, tillhör någon annan svensk församling eller inte är 
medlem i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan är på uppdrag av Riksdagen 
huvudman för begravningsverksamheten i 
Sverige och har med detta uppdrag ett myndig-
hetsansvar rörande begravningsverksamheten.

Begravningsverksamhet – Serviceverksamhet
Kyrkogårdsförvaltningen indelas i två delar:
· Begravningsverksamhet
· Serviceverksamhet.
 Det innebär bland annat att begravnings-
verksamhetens medel inte får användas för 
skötsel av enskilda gravar. Serviceverksam-
heten finns för att sköta de delar som inte får 
skötas med den gemensamma begravningsav-
giften och ska bekostas av gravrättsinnehavar-
na. Detta är också grunden till att vi numera 
tar betalt för grundskötsel av de som önskar 
hjälp med detta.

Efterlysning av gravrättsinnehavare
Vi har de senaste två åren genomfört ett stort 
arbete med att efterlysa gravrättsinnehavare, 
genomföra gravstenssäkring och infört möjlig-
het för gravrättsinnehavare att teckna ett 
grundskötselavtal för de som inte kan eller vill 

sköta sin grav själv. Vi har också uppdaterat 
och genomfört registervård av det program vi 
använder för administration av begravnings-
verksamheten, fotografering av gravstenar och 
mycket mer.
 Har du eller känner till någon som har en 
grav som försetts med en skylt med uppmaning 
att kontakta pastoratets expedition? Hjälp oss 
att komma i kontakt med dessa anhöriga! 
 Ring expeditionen, 0640-171 00.

Har du frågor eller synpunkter?
Som du kan förstå, står vi inför många olika be-
slut och frågeställningar rörande begravnings-
platserna och det är viktigt att allmänhetens 
synpunkter och önskemål kommer våra förtro-
endevalda till kännedom. Har du frågor eller 
vill dela dina synpunkter, kontakta Stefan! 

Fastighets- och kyrkogårdschef 
Stefan Ångström, 0640-171 05
stefan.angstrom
@svenskakyrkan.se

Fastighets- och kyrkogårdsförvaltningen informerar
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HAR DU EN GRAVRÄTT ?
Fastighets- och kyrkogårdsförvaltningen informerar

Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare till gravplatser på 
Rödöns, Aspås, Näskotts och Ås kyrkogårdar. De gravplatser som 
berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta pastora-
tets expedition. På pastoratets webbplats 
www.svenskakyrkan.se/krokom/gravrattsinnehavare 
(scanna qr-koden) finns förteckning över de grav- 
platser som försetts med skyltar.
Får inte huvudmannen kontakt med intressent före 
ovan angiven dag kan gravplatsen komma att betraktas som återläm-
nad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Har du frågor tveka inte att kontakta expeditionen, 
0640-171 00 eller besök oss på Strandvägen 10B i 
Krokom eller skriv brev till Svenska kyrkan, 
Box 120, 835 22 Krokom.

OBS! Kontakt ska tas senast 2017-03-31.

Kyrkogårdsförvaltningen i
Rödön, Aspås, Näskott och Ås pastorat

GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES !

Foto Mikael Karlsson
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Det händer i församlingarna        1 mars–4 juni

Aspås församling
Torsdag 2/3 11.00 
Elvakaffe i Aspås sockenstuga.
Söndag 5/3 18.00 
Mässa i sockenstugan. Johannes 
Tirén. Kyrkkaffe.
Söndag 12/3 11.00 
Friluftsgudstjänst vid Utpusten 
i Aspås. Kristina Eliasson. I sam-
arbete med Aspås IF. Kolbullar.
Torsdag 16/3 11.00 
Elvakaffe i Aspås sockenstuga.
Söndag 19/3 11.00 
Mässa för stora och små i 
sockenstugan. Kristina Eliasson. 
Barnkörerna. Kyrkfika i socken-
stugan.
Torsdag 30/3 11.00 
Elvakaffe i Aspås sockenstuga.
Lördag 1/4 18.00 
Orgelmingel i Aspås kyrka, 
orgel med Helen Alvebro. Fri 
entré. Därefter 1970- och 
1980-talsgala med Aspåskören 
och musiker med trerätters 
supé i Aspåsgården. Endast 
förköp, se sidan 16.
Söndag 2/4 18.00 
Mässa i Aspås kyrka. Kristina 
Eliasson.
Söndag 9/4 15.00 
Musikgudstjänst i Krokoms kyr-
ka. Kristina Eliasson och Theré-
se Brendt. Musikalen ”Luthers 
ungar”. Församlingens barnkör 
deltar. Mer information under 
Rödöns församling.
Torsdag 13/4 19.00 
Skärtorsdagsmässa i Aspås 
kyrka. Kristina Eliasson. 
Aspåskören.

Söndag 16/4 18.00 
Påskdagsmässa i Aspås kyrka. 
Olof Roos. Orgelmusik med 
Helen Alvebro.
Söndag 23/4 18.00 
Mässa i Aspås kyrka. Johannes 
Tirén.
Torsdag 27/4 11.00 
Elvakaffe i Aspås sockenstuga.
Måndag 1/5 18.00 
Musikcafé i Aspås sockenstuga. 
Sjung in våren med Aspåskö-
ren. Entré inkl kakbuffé 100 kr.
Söndag 7/5 18.00 
Mässa i Aspås kyrka. Olof 
Roos.
Torsdag 11/5 11.00 
Elvakaffe i Aspås sockenstuga.
Söndag 21/5 11.00 
Konfirmationsmässa i Aspås 
kyrka. Therése Brendt, Kristina 
Eliasson, Thomas Linnarsson 
och Liselotte Bergner. Aspåskö-
ren och Näskottskören.
Torsdag 25/5 9.00 
Gökotta i Sågbodarna. Kristina 
Eliasson. Barnkörer. Korvgrill-
ning, tipsrunda, med mera. 
Torsdag 1/6 18.30 
Musikcafé Aspås sockenstuga. 
Barnkören Guldtonerna. 

Näskotts församling
Tisdag 7/3 11.00 
Stickcafé i församlingshemmet.
Söndag 12/3 18.00 
Ekumenisk gudstjänst i försam-
lingshemmet tillsammans med 
Pingstkyrkan. Johannes Tirén 
och Sven Erik Mattiasson.

Tisdag 14/3 11.00 
Elvakaffe i församlingshemmet.
Söndag 19/3 11.00 
Gudstjänst i församlingshem-
met. Therése Brendt. Språkca-
féet medverkar. 
Tisdag 21/3 11.00 
Stickcafé i församlingshemmet.
Lördag 25/3 18.00 
Näldens bygdegård. 
Näskottskören inbjuder till 
”Munsbitar”, med underhåll-
ning och supé. Endast förköp, 
se sidan 16.
Söndag 26/3 11.00 
Mässa för stora och små i 
församlingshemmet. Therése 
Brendt. Barnkören Sångfåglar-
na. Kyrkfika.
Tisdag 28/3 11.00 
Elvakaffe i församlingshemmet.
Söndag 2/4 18.00 
Gudstjänst i församlingshem-
met. Johannes Tirén. 
Tisdag 4/4 11.00 
Stickcafé i församlingshemmet.
Söndag 9/4 15.00 
Musikgudstjänst i Krokoms kyr-
ka. Kristina Eliasson och Theré-
se Brendt. Musikalen ”Luthers 
ungar”. Församlingens barnkör 
deltar. Mer information under 
Rödöns församling.
Tisdag 11/4 11.00 
Elvakaffe i församlingshemmet.
Torsdag 13/4 19.00 
Skärtorsdagsmässa i Näskotts 
kyrka. Therése Brendt. Astrid 
Åslin sång och piano.
Söndag 16/4 11.00 
Påskdagsmässa i Näskotts kyrka. 
Therése Brendt. Näskottskören. 
Kyrkkaffe.

PÅSK

PÅSK

PÅSK

PÅSK

Med reservation för eventuella ändringar.
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Det händer i församlingarna        1 mars–4 juni

Tisdag 18/4 11.00 
Stickcafé i församlingshemmet. 
Söndag 23/4 18.00 
Ekumenisk gudstjänst i Pingst-
kyrkan i Ytterån. Kristina Elias-
son, Sven-Erik Mattiasson.
Tisdag 25/4 11.00 
Elvakaffe i församlingshemmet.
Söndag 30/4 11.00 
Mässa i församlingshemmet. 
Kristina Eliasson.
Tisdag 2/5 11.00 
Stickcafé i församlingshemmet. 
Tisdag 9/5 11.00 
Elvakaffe i församlingshemmet.
Tisdag 9/5 19.00 
Konsert i Näskotts kyrka. Kören 
Decibel.
Söndag 14/5 11.00 
Gudstjänst i församlingshem-
met. Kristina Eliasson.
Tisdag 16/5 11.00 
Stickcafé i församlingshemmet.
Tisdag 16/5 18.30 
Musikcafé i församlingshem-
met. Näldens sångfåglar.
Söndag 21/5 11.00 
Konfirmationsmässa i Aspås 
kyrka. Therése Brendt, Kristina 
Eliasson, Thomas Linnarsson 
och Liselotte Bergner. Aspåskö-
ren och Näskottskören.
Tisdag 23/5 11.00 
Elvakaffeavslutning med utflykt.
Anmälan till Therése Brendt, 
0640-171 25.
Torsdag 25/5 8.00 
Gökotta på Hammarbacken 
tillsammans med Pingstkyrkan. 
Therése Brendt och Sven-Erik 
Mattiasson. Ta med kaffekorg.

Söndag 28/5 18.00 
Mässa i församlingshemmet. 
Therése Brendt.
Tisdag 30/5 11.00–13.00
Stickcafé i församlingshemmet.
Söndag 4/6 18.00 
Gudstjänst i Näskotts kyrka 
med musikmedverkan. Kristina 
Eliasson.

Rödöns församling
Onsdag 1/3 13.30 
Andakt på Blomstergården, 
Gullvivan. Kristina Eliasson.
Torsdag 9/3 11.00
Elvakaffe i Krokoms kyrka.
Torsdag 9/3 19.00 
Lectio divina i Krokoms kyrka. 
Maja Björk-Edlund och Gun-
hild Ekdahl.
Söndag 12/3 11.00 
Mässa i Krokoms kyrka. Johan-
nes Tirén. Kyrkkaffe.
Onsdag 15/3 12.30
Lunchandakt ”Andrum” i Kro-
koms kyrka.
Onsdag 15/3 13.30 
Andakt på Blomstergården, 
Gullvivan. Thomas Linnarsson.
Söndag 19/3 18.00 
Konsert i Rödöns kyrka. Wil-
helm Peterson-Berger 150 år. 
Sångsolister från Opera Jemt, 
Mirella Sarp, piano. Fri entré. 
Kollekt.
Onsdag 22/3 8.00 
Veckomässa. Therése Brendt.
Onsdag 22/3 12.30
Lunchandakt ”Andrum” i Kro-
koms kyrka.

Påsken är kyrkans största helg. Vi 
firar att Jesus besegrat döden.
Veckan före påsk kallas för stilla 
veckan, den sista veckan i fastan 
och dagarna innan Jesus korsfästs. 
Onsdagen i stilla veckan kallas 
dymmelonsdag. Då bytte man förr i 
världen ut kyrkklockans metallkläpp 
mot en kläpp av trä, en dymmel. 
Klockklangen lät dovare.
Torsdagen under stilla veckan kallas 
för skärtorsdagen. Då äter Jesus för 
sista gången med sina lärjungar.
På långfredagen blir Jesus dömd till 
döden. Han får själv bära sitt kors till 
en kulle utanför staden.
Veckan efter påskdagen kallas för 
påskveckan. Jesus är uppstånden 
och genom det visar Gud att det 
onda vi gör och som sker är 
besegrat. Allt det som tynger vår 
värld, allt som hindrar och stänger 
ute livet, allt som stänger till våra 
hjärtan, rullas bort. Det rullas bort 
precis som stenen framför Jesus 
grav var bortrullad. Det är centrum i 
kristen tro. 
På annandag påsk visar sig Jesus för 
lärjungarna på olika sätt och han 
stannar hos dem och delar deras 
tillvaro.

Påsken

Fortsättning nästa sida
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Det händer i församlingarna        1 mars–4 juni

Torsdag 23/3 11.00           
Elvakaffe i Krokoms kyrka.
Torsdag 23/3 19.00 
Lectio divina i Krokoms kyrka. 
Maja Björk-Edlund och Gun-
hild Ekdahl.
Söndag 26/3 18.00 
Mässa i Krokoms kyrka. Theré-
se Brendt. Kyrkkaffe.
Onsdag 29/3 12.30
Lunchandakt ”Andrum” i Kro-
koms kyrka.
Onsdag 29/3 13.30 
Andakt på Blomstergården, 
Gullvivan. Therése Brendt.
 Onsdag 29/3  
 16.15–20.00  
Messy Church. Se notis sidan 7.
Söndag 2/4 11.00 
Mässa Krokoms kyrka. Senio-
rernas söndag. Kristina Eliasson, 
Kerstin Gustafsson. Rödökören. 
Lunch för inbjudna.
Onsdag 5/4 12.30
Lunchandakt ”Andrum” i Kro-
koms kyrka.
Torsdag 6/4 11.00              
Elvakaffe i Krokoms kyrka.
Torsdag 6/4 19.00 
Lectio divina i Krokoms kyrka. 
Maja Björk-Edlund och Gun-
hild Ekdahl.
Söndag 9/4 15.00 
Musikgudstjänst i Krokoms kyr-
ka. Kristina Eliasson och Theré-
se Brendt. Musikalen ”Luthers 
ungar” framförs av barnkörerna 
G-Klaven, Sångfåglarna, Näl-
dens sångfåglar och Guldtoner. 
Kyrkkaffe. Internationella grup-
pen. Fasteinsamlingen avslutas.

Onsdag 12/4 12.30
Lunchandakt ”Andrum” i Kro-
koms kyrka.
Onsdag 12/4 13.30 
Andakt på Blomstergården, 
Gullvivan. Kerstin Gustafsson, 
Helen Sjödin.
Torsdag 13/4 19.00 
Skärtorsdagsmässa i Krokoms 
kyrka. Olof Roos.
Fredag 14/4 11.00 
Långfredagsgudstjänst i Kro-
koms kyrka. Olof Roos. Jesu sju 
ord på korset. Lennart Berg-
gren, Elisabeth Claesson-Trång  
och Elisabet Lundqvist.
Söndag 16/4 9.00 
Påskdagsmässa i Rödöns kyrka. 
Olof Roos. Rödökören. Påsk-
frukost.
Måndag 17/4 11.00 
Gudstjänst i Krokoms kyrka. 
Lekmannaledd gudstjänst. 
Gunhild Ekdahl. Kyrkkaffe.
Onsdag 19/4 8.00 
Veckomässa i Krokoms kyrka. 
Kristina Eliasson.
Onsdag 19/4 12.30
Lunchandakt ”Andrum” i Kro-
koms kyrka.
Torsdag 20/4 11.00           
Elvakaffe i Krokoms kyrka.
Torsdag 20/4 19.00 
Lectio divina i Krokoms kyrka. 
Maja Björk-Edlund och Gun-
hild Ekdahl.
Söndag 23/4 11.00 
Mässa i Rödöns kyrka. Kristina 
Eliasson.
Onsdag 26/4 12.30
Lunchandakt ”Andrum” i Kro-
koms kyrka.

Onsdag 26/4 13.30 
Mässa på Blomstergården, 
Gullvivan. Kristina Eliasson.
Onsdag 3/5 12.30
Lunchandakt ”Andrum” i Kro-
koms kyrka.
Torsdag 4/5 11.00              
Elvakaffe i Krokoms kyrka.
Torsdag 4/5 19.00 
Lectio divina i Krokoms kyrka. 
Maja Björk-Edlund och Gun-
hild Ekdahl.
Söndag 7/5 11.00
Mässa i Krokoms kyrka. Olof 
Roos.
Onsdag 10/5 12.30
Lunchandakt ”Andrum” i Kro-
koms kyrka.
Onsdag 10/5 13.30 
Andakt på Blomstergården, 
Gullvivan. Olof Roos.
Söndag 14/5 18.00 
Konsert i Rödöns kyrka. Kören 
Octava och pianisten Stefanie 
Wendt. Dirigent Maria Sjöstedt 
Björs. Fri entré. Kollekt.
Onsdag 17/5 8.00 
Veckomässa i Krokoms kyrka. 
Therése Brendt.
Onsdag 17/5 12.30
Lunchandakt ”Andrum” i Kro-
koms kyrka.
Torsdag 18/5 19.00 
Lectio divina i Krokoms kyrka. 
Maja Björk-Edlund och Gun-
hild Ekdahl.
Onsdag 24/5 12.30
Lunchandakt ”Andrum” i Kro-
koms kyrka.
Onsdag 24/5 13.30 
Andakt på Blomstergården, 
Gullvivan. Kerstin Gustafsson.

PÅSK

PÅSK

PÅSK
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Det händer i församlingarna        1 mars–4 juni

Torsdag 25/5 8.00
Gökotta på Tibrandshögen, 
Olof Roos. Hembygdsför-
eningen medverkar. Ta med 
kaffekorg.
Söndag 28/5 11.00 
Mässa i Krokoms kyrka. Theré-
se Brendt. Kyrkkaffe.
Tisdag 30/5 19.00 
Musikcafé i Krokoms kyrka. 
Rödökören sjunger och berät-
tar om sin resa till Tyskland.
Onsdag 31/5 12.30
Lunchandakt ”Andrum” i Kro-
koms kyrka.
Torsdag 1/6 19.00 
Lectio divina i Krokoms kyrka. 
Maja Björk-Edlund och Gun-
hild Ekdahl.
Söndag 4/6 11.00
Mässa i Krokoms kyrka. Kristina 
Eliasson. Kyrkkaffe.

Ås församling
Söndag 5/3 11.00 
Gudstjänst i Ås kyrka. Johannes 
Tirén.
Tisdag 7/3 11.00 
Trivselträff i församlingsgården.
Söndag 12/3 18.00 
Musikgudstjänst i Ås kyrka. 
Kristina Eliasson. Lena Moén 
och Åskören, körledare Hjördis 
Lindé.
Tisdag 21/3 11.00 
Trivselträff i församlingsgården.
 Tisdag 21/3  
 16.15–19.00 
Messy Church. Se notis sidan 7.

Söndag 26/3 11.00 
Gudstjänst i Ås kyrka. Unga 
ledare, ÅRAN, medverkar.
Lördag 1/4 15.00 
Gudstjänst i Ås kyrka. Olof 
Roos, pastoratets konfirmander 
och Bengt Johansson sång.
Söndag 2/4 11.00 
Mässa i Ås kyrka. Olof Roos.
Tisdag 4/4 11.00 
Trivselträff i församlingsgården.
Söndag 9/4 11.00 
Gudstjänst för stora och små i 
Ås kyrka. Kristina Eliasson, Bir-
gitta Lindgren, Sandra Åhman 
och Hjördis Lindé. Kyrkfika. 
Internationella gruppen. Faste-
insamlingen avslutas.
Torsdag 13/4 19.00 
Skärtorsdagsmässa i Ås kyrka. 
Johannes Tirén. Åskören.
Fredag 14/4 15.00 
Långfredagsgudstjänst i Ås 
kyrka. Johannes Tirén.
Söndag 16/4 11.00 
Påskdagsmässa i Ås kyrka. Jo-
hannes Tirén. Orgelmusik med 
Helen Alvebro. Påsklunch.
Tisdag 18/4 11.00 
Trivselträff i församlingsgården.
Söndag 23/4 11.00 
Gudstjänst i Ås kyrka. Johannes 
Tirén.
Tisdag 2/5 11.00 
Trivselträff i församlingsgården.
Söndag 14/5 11.00 
Konfirmationsmässa i Ås kyrka. 
Gabrielle Jacobsson, Thorsten 
Stjärnered, Hjördis Lindé, 
Maja-Björk Edlund och Sandra 
Åhman.

Tisdag 16/5 11.00 
Trivselträff i församlingsgården.
Söndag 21/5 18.00 
Mässa i Ås kyrka. Kristina 
Eliasson.
Torsdag 25/5 8.00 
Gökotta vid Tysjöarna. Åskö-
ren. Ta med kaffekorg.
Söndag 28/5 11.00 
Mässa i Ås kyrka. Thorsten 
Stjärnered.
Tisdag 30/5 11.00 
Trivselträff i församlingsgården.

Vårens musik, 
se även sidan 16.

Med reservation för eventuella 
ändringar.

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

PÅSK

PÅSK

PÅSK
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Låt en ko förändra någons liv
Projektet, som drivs i Tanzania, har en enkel idé med ett fantas-
tiskt resultat. Efter ansökan kan en behövande familj eller grupp 
människor få en dräktig kviga av stiftet. De får också utbildning 
av olika slag. Mjölken ger dem helt nya möjligheter och hjälper 
dem att förändra sina liv.
 En dräktig kviga förändrade Mattild Liventus liv när hon fick 
ta del av kyrkans ko- och kalvprojekt. Mattild utbildade sig i 
djurskötsel och tillsammans med sin man byggde hon ett skjul 
åt kvigan. Upplägget i projektet är att familjerna lämnar ifrån 
sig den första kalven till en annan behövande familj. Mattilds 
ko ger varje dag 16 liter mjölk. Barnen får bättre kost och över-
skottet av mjölken säljs. Inkomsten ansvarar Mattild för. Det 
ger henne en viktig roll som försörjare i en kultur där kvinnan 
sällan får tjäna pengar.
Fastekampanjen pågår till 9 april. Lördag 7 april är det marknad i Krokom där 
kampanjen uppmärksammas.

Med Svenska kyrkans mobil-
app Kyrkguiden kan du hitta 
till Svenska kyrkan var du än 
befinner dig. Du kan också se 
vad som händer i kyrkan och 
planera gudstjänster och annat 
som du inte vill missa. 
 Om du till exempel är på 
resa känner den av var du är 
och får aktuell information på 
den platsen du befinner dig 
på. I appen hittar du också för-
samlingarnas kalendrar. Ap-
pen är gratis och finns för både 
Iphone och Android.

Appen Kyrkguiden

Arbetet påbörjas
för att rita om kartan
I förra numret informerade 
vi om det kommande arbetet 
med indelningsändring av tre 
pastorat till ett.
 En indelningsstyrelse, mot-
svarande kyrkoråd, är valt och 
har haft sina första samman-
träden.
 En av de första åtgärderna 
blir att tillsätta en kyrko-
herde. Processen leds 
av de tre nuvarande
ordförandena i 
kyrkoråden.
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Aspås församling 
Präst
Kristina Eliasson, 0640-171 10
Kyrkomusiker 
Helen Alvebro, 0640-171 20
Besöksassistent
Yvonne Olausson, 0640-171 06
Kyrkvaktmästare
Gunnar Gustafsson, 0640-171 21

Rödöns församling 
Präst
Kristina Eliasson, 0640-171 10
Diakoniassistent
Kerstin Gustafsson, 0640-171 13
Diakoniassistent
Helén Sjödin, 0640-171 26
Fritidsledare
Thomas Linnarsson, 0640-171 14
Fritidsledare
Sigrid Berglund, 070-692 38 61
Kyrkomusiker
Elisabeth Claesson-Trång, 
0640-171 12
Kyrkvaktmästare
Ulf Kalén, 0640-171 28

Näskotts församling 
Präst
Therése Brendt, 0640-171 25
Kyrkomusiker
Helen Alvebro, 0640-171 20
Körledare
Britt-Marie Öhrman Bergquist, 
070-582 21 49
Församlingspedagog
Liselotte Bergner, 0640-171 27
Kyrkvaktmästare, vikarierande
Monica Söderlund, 063-16 15 38

Ås församling
Präst
Johannes Tirén, vik., 0640-171 00
Gabrielle Jacobsson, 063-16 15 33
Kyrkomusiker
Hjördis Lindé, 063-16 15 34
Församlingspedagog
Maja Björk-Edlund, 063-16 15 39
Församlingspedagog
Birgitta Lindgren, 063-16 15 37
Kyrkvaktmästare
Sören Edberg, 063-16 15 36

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

Svenska kyrkan i Krokom
svenskakyrkan.se/krokom

Kollekt via Swish 
Rödöns församling
123 690 3827
Näskotts församling
123 593 6471
Aspås församling
123 690 3827
Ås församling
123 275 9454

Förtroendevalda 
Ordf. Kyrkorådet
Britt Carlsson, 070-332 98 00
Ordf. Rödöns församlingsråd
Carina Grahn Hellberg
Ordf. Näskotts församlingsråd
Uno Nilsson, 070-213 18 51
Ordf. Aspås församlingsråd
Ingrid Eriksson, 070-670 89 69
Ordf. Ås församlingsråd
Ingrid Torstenson, 070-308 55 13

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

VÅRENS MUSIK ODR till hushållen i 
Rödön, Näskott, Aspås 

och Ås församlingar

Rödöns församling
Söndag 19/3 18.00 Rödöns kyrka
Wilhelm Peterson-Berger 150 år. Sångsolister 
från Opera Jemt, Mirella Sarp, piano. Fri entré. 
Kollekt.
Söndag 9/4 15.00 Krokoms kyrka
Musikalen ”Luthers ungar” framförs av barnkö-
rerna G-Klaven, Sångfåglarna, Näldens sångfåg-
lar och Guldtoner. Kristina Eliasson och Therése 
Brendt. 
Söndag 14/5 18.00 Rödöns kyrka
Kören Octava möter pianisten Stefanie Wendt. 
Dirigent Maria Sjöstedt Björs. Fri entré. Kollekt.
Tisdag 30/5 19.00 Krokoms kyrka
Musikcafé. Rödökören sjunger och berättar om 
sin resa till Tyskland, med bland annat ett besök 
i Wittenberg.

Näskotts församling
Lördag 25/3 18.00 Näldens bygdegård
”Munsbitar”. Näskottskören med solister och 
husband inbjuder till en trivsam förvårkväll 
med musikalisk underhållning och trerätters 
supé. Kuvertpris 300 kr, begränsat antal platser. 
Endast förköp, senast 19/3. För information och 
biljetter: Conny Algotsson, 076-390 39 93 eller 
Anders Johnsson, 070-206 57 51.
Tisdag 9/5 19.00 Näskotts kyrka
Konsert med kören Decibel. 
Tisdag 16/5 18.30 
Näldens församlingshem
Musikcafé. 
Näldens sångfåglar.

Aspås församling
Lördag 1/4 18.00 Aspås kyrka  
1970- och 80-talsmusik på orgel. Därefter 
fortsättning med Aspåskören och musiker med 
trerätters supé i Aspåsgården, 340 kr. Obs! 
Endast förköp. Anmälan: Torben Nilsson, 073-
081 18 83.
Måndag 1/5 18.00 Aspås sockenstuga
Musikcafé. Sjung in våren med Aspåskören. 
Entré inklusive kakbuffé, 100 kr.
Torsdag 1/6 18.30 Aspås sockenstuga
Musikcafé med barnkören Guldtonerna. 

Ås församling
Söndag 12/3 18.00 Ås kyrka
Musikgudstjänst. Kristina Eliasson. Lena Moén 
och Åskören. Körledare Hjördis Lindé.
Lördag 1/4 15.00 Ås kyrka
Gudstjänst. Bengt Johansson, känd sångare och 
sångförfattare sjunger själv och tillsammans 
med ungdomar från pastoratet i gudstjänsten. 
Präst Olof Roos.

ÅSKÖREN BENGT JOHANSSON


