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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, 2016
Produktion Mikael Karlsson Grafisk Design

Omslag Lars Fjällman surrar på kojan.  Foto Anders Gustafsson

Svenska kyrkan i Krokom
svenskakyrkan.se/krokom

Min kyrka

Journalisten och författaren Per 
Svensson kommenterade i ett ra-
dioprogram för ett tag sedan vad 
som berörde honom mest i den 
kristna berättelsen: ”För mig är 
det födelsen i krubban, Gud som 
gör sig så extremt maktlös, be-
rättelsen om en Gud som kliver 
ner från tronen”.
Han uttryckte samtidigt att han 
har svårt för den mystiska delen 
av tron, men att den konkreta 
och närmast politiska berättel-
sen om Guds son som föds som 
flykting i en krubba gör att han 
känner sig hemma i kyrkan.
 En Gud som gör sig svag. 
Är det för att vi har insjuknat i 
styrka som detta tilltalar oss? Är 
det vår ovana att hela tiden visa 
oss starka, myndiga och duktiga 
som gör att berättelsen om Je-
susbarnet fortfarande lever i vår 
kultur?
 Den senaste tiden har jag mött 
människor som varit helt öppna 
med sin svaghet på olika sätt. 
Det har handlat om misslyck-
anden, sjukdom eller oförmåga. 
Det har lett till möten på djupet 
och samtal om människans vill-
kor i den här världen.
 På något märkligt sätt finns 
det kraft i de där samtalen. De 
blir på riktigt och vi talar sant 
om livet. Paulus, en av de vikti-

gaste kristna tänkarna, verkar ha 
gjort en liknande erfarenhet: Ja, i 
svagheten blir kraften störst. Där-
för vill jag helst skryta med min 
svaghet, så att Kristi kraft kan 
omsluta mig.
 Julen inbjuder till samtal. Om 
hela livet. Både det som är härligt 
och det som är besvärligt. Det är 
en tid för att dela både glädje och 
sorg och att hämta kraft hos ett 
litet barn som bär hela världen i 
sin hand.

God Jul och Gott nytt år!
Olof Roos, kyrkoherde

Om svaghet och att insjukna i styrka 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, etc.

Mejl
rodons.pastorat@
svenskakyrkan.se

Swish
Rödön 123 690 3827
Näskott 123 593 6471
Aspås 123 690 3827
Ås 123 275 9454

Bankgiro
278-4114 Rödöns pastorat

Olof Roos
Kyrkoherde, 0640-171 07
Maria Agerberg
Adm. ass, 0640-171 02
Maria Nordell
Ekonomiass, 0640-171 03
Catrin Haglund
Kamrer, 0640-171 04
Stefan Ångström
Fastighets- och kyrko-
gårdschef, 0640-171 05
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Han skall inte bryta av det knäckta strået 
eller släcka den tynande lågan, utan han 
skall en dag föra rätten till seger. 
Jesus i Matt 12.
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Från och med 1 januari 2018 
kommer våra församlingar att 
bli en del av Svenska kyrkans 
nya lagbygge i Krokoms kom-
mun. Krokoms pastorat kom-
mer att innefatta församlingar-
na i Ås, Rödön, Aspås, Näskott, 
Alsen, Offerdal och Föllinge-
bygden.
 – Den stora fördelen är 
kompetensen. Vi kan utnyttja 
resurserna bättre, både per-
sonellt och materiellt. Att ta 
hjälp av varandra inom orga-
nisationen, få ett större kolle-
gium, samarbeta kring frågor 
som barn- och ungdomsarbete 
liksom gudstjänstutveckling är 
på plussidan, säger kyrkoherde 
Olof Roos i en intervju i Kyr-
kans tidning om förändringen.
 Församlingarna kommer att 
få en gemensam administra-
tion och alla cirka 45 anställda 
kommer att ha samma arbets-
givare.  Förändringen kommer 
inte att påverka församlings-
gränserna. 

 I november valdes ett nytt 
fullmäktige, indelningsdelege-
rade som ska fatta besluten om 
hur den nya organisationen ska 
se ut. Deras uppgift är också 
att organisera kyrkovalet i sep-
tember 2017. Då kommer ett 
kyrkofullmäktige att väljas för 
hela kommunen med 25 leda-
möter. Det nya kyrkofullmäkti-
ge för Krokoms pastorat kom-
mer sedan att välja ett kyrkoråd 

och sju församlingsråd för var 
och en av de sju församlingar-
na i det nya pastoratet.
 Det nya pastoratet kommer 
att ha drygt 11 000 kyrkotill-
höriga medlemmar. Även Åre 
kommun kommer att bli ett 
pastorat 2018.
 Under våren rekryteras en 
kyrkoherde för Krokoms pas-
torat.

Indelningsdelegerade

Fr. vä. Peter Wärdell, Göran Palm, Jon-Erik Hedman, Bertil Eriksson, Staffan 
Moberg, Gudrun Ahlgren, Gabriella Karlsson, Göran Carlsson, Mikael 
Lindé, Ingrid Torstensson, Torben Nilsson, Evert Jonsson, Bengt Nord, 
Maria Nyberg-Ståhl, Eva Rosengren, Olle Arnsten, Carina Grahn-Hell-
berg, Ritva Swemark, Margareta Simonsson, Lena Persson, Anna Eriksson, 
Knut Ekdahl, Britt Carlsson, Hans Åsling.
Saknas på bilden: Ordf. Gunnar Hellström, Mikael Karlsson, Lena Anders-
son, Judith Hult, Ann-Christin Persson.
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NYTT LAG
Sju församlingar bildar
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Thomas Linnarsson är fritids-
ledare i Rödöns församling. En 
av hans arbetsuppgifter är att 
jobba med kojbyggarna som 
är ett första steg av tre i kon-
firmandläsningen, som startar 
redan i årskurs 6. 
 Kojbyggarna gör skäl för 
sitt namn, de bygger nämligen 
kojor. Thomas berättar att bi-
belordet ”Bygg ditt hus på en 
stadig grund och inte på lösan 
sand” är ett fundament i kon-
firmandarbetet.
 – Det är en symbol för att 
man bygger på sitt eget liv. Om 
det stormar i livet står ditt hus 
och din tro stadigt med trygg-
het och tillit i botten.
 Att jobba med kojbygget 
handlar också om att lära sig 
jobba tillsammans, lyssna på 
varandra och visa hänsyn.
 – En förälder var sugen på 
att hjälpa till och säga hur man 
ska bygga kojan, men han för-
stod att här ska jag nog hålla 
tyst. Vi ska alla leva våra liv, 
man kan få råd på vägen, men 

vi måste leva det själv, säger 
Thomas med eftertanke.
 Många ungdomar har berät-
tat vad det har fått betyda att gå 
igenom den här läsningen un-
der tre år.
 – De blir kvar i kyrkan och 
många är senare kvar som 
unga ledare. Efter kojbygga-
raktiviteten på hösten flyttar vi 
inomhus med många olika ak-
tiviteter, till exempel att gå upp 
i kyrktornet på Rödöns kyrka, 
göra bibelglass, pratar om bi-
bel och bön, men också en hel 
del lek. Stämningen är hög och 
många glada skratt. Thomas 
berättar att många längtar till 
att få bli kojbyggare.
 Många unga ledare hjälper 
oss på sin fritid. De kan hålla 
i en andakt och blir ett väldigt 
fint stöd för konfirmander och 
ledare. De unga ledarna är vän-
ner som fortsätter vandringen 
och delar sin tro och tankar. 
 Konfirmandtiden tar ju inte 
slut i och med att man konfir-
merar sig och kanske inte med 

att man blir ung ledare heller. 
Det händer att ungdomar hör 
av sig och vill att vi ledare ska 
be för olika saker. Det är ett 
enormt förtroende man får och 
det känns stort att få vara en 
del av deras liv även fortsätt-
ningsvis, säger Thomas
 Lars Fjällman, en av kojbyg-
garna visar stolt upp sitt bygge. 
Han beskriver hur de har tänkt 
och berättar att det inte blir en 
vanlig koja utan en hotellkoja.
 – Vi kommer hugga bort 
lite kvistar på botten så det blir 
skönare att sova.

Det är dags för kojbyggarkväll. Ett 40-tal ungdomar har 
samlats i en ring och en förväntansfull atmosfär råder. 
Kvällens instruktioner och sedan iväg ... Ett ivrigt, näs-
tan småspringande gäng rör sig i riktning mot kojorna.

KOJBYGGE 
– del av konfirmationen

TEXT & FOTO Anders Gustafsson
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”Det är en symbol för att 
man bygger på sitt eget liv.”

 Efter byggandet har mörkret 
hunnit lägga sig, dags för alla 
att komma till lägerelden. Det 
hörs sång, skratt och det blir 
korvgrillning med pinnbröd. 
Lägerelden värmer och lyser 
upp. Thomas tar till orda och 
det blir alldeles tyst. Han berät-
tar om att ljuset lyser i mörk-
ret och mörkret har inte över-
vunnit det. Det känns som den 
bilden går rakt in i oss. Värmen 
och ljuset från elden får nå 
ända in i hjärtat.

1. Emelie Westerberg rättar till och surrar fast en pinne så stadigt.
2. Moa Eriksson, Nina Elfström och Petra Svanberg-Arvehed provsitter 
kojan och längtar till övernattningen.
3. Samling vid lägerelden.

1

2

3
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Ett av de tydligaste avtrycken av Jesu födelse i 
vår vardag är vårt sätt att räkna tid. Varje gång 
vi skriver ett datum utgår vi från det som hände 
i mörkret i staden Betlehem, och det är ju rätt 
ofta.
 Kung Herodes den store har en viktig roll i 
berättelsen om Jesu födelse. Han ville helt enkelt 
ta död på barnet som hotar hans maktställning. 
Herodes dog år 4 före Kristus, vilket förstås varit 
en nöt att knäcka för alla forskare som försökt 
förstå när julens stora händelse inträffade egent-
ligen.
 Munken Dionysius som bodde i Rom på 
500-talet har fått bära skulden för att tideräk-
ningen blev lite fel. Det var han som satt på sin 
kammare och försökte räkna ut när Jesus föddes. 

Och det är klart, att räkna fel på bara fyra år 500 
år efteråt (utan google) får väl ändå räknas som 
helt okej.
 En viktigare fråga än varför tideräkningen 
blev lite fel är förstås varför vi räknar med Jesu 
födelse överhuvudtaget? Har vi inte i vårt upp-
lysta västerland vuxit ifrån denna berättelse? 
Tydligen inte. Ingen berättelse har som den om 
Jesus påverkat oss. Och det fortsätter den att 
göra, inte minst under den tid som nu kommer. 
Många av oss går i kyrkan eller tar på andra sätt 
del av berättelsen om Jesu födelse.
 Vår biskop, Eva Nordung Byström, har som 
sitt valspråk ”Nu är Guds tid”. Det är ett sätt att 
säga något viktigt. Det viktiga är att Gud visat 
sin kärlek genom Jesus och att Gud är här nu – i 
tiden. 

Text Olof Roos 

UR LED ÄR TIDEN
– julen som hamnade fel
Många tror att Jesus föddes år 0.
Så var det inte alls. 
 För det första finns det inget år 0.
År 1 f Kr följs av år 1 e Kr. 
 För det andra talar mycket för att 
det i år bara är ungefär 2013 år sedan 
Jesus föddes.
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UR LED ÄR TIDEN
– julen som hamnade fel

”Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden,
till människor hans välbehag.”

Lukas 2:14

Leif Hadefjäll
Nälden

För mig är julen barnens högtid, så un-
derbart att se barnbarnens äkta glädje. 
Det finns ingenting som är så fantastiskt 
som jul för barn. De säger allt. Naturligt-
vis är julkrubban viktig som vi försöker få 
med våra barn på och de tycker om det.

Vad betyder julen för dig?

Marianne
Lindström

Krokom
Julen för mig betyder ljus och gemenskap. 
Tid att umgås och ta kontakt med vänner 
som man inte träffar så ofta. Jag tycker 
om julförberedelser med bak, matlagning 
och pynt utan ”måsten”. Julbönen i Kro-
koms kyrka har blivit en tradition för hela 
familjen. Julens sånger är också något jag 
längtar till.

Jonathan 
Hultberg

Ås
När jag hör ordet jul tänker jag på familj 
samt nära och kära, tänker på den mysiga 
stämningen som förekommer när man är 
omringad av människor man älskar. Jag 
tänker på den otroligt goda maten jag har 
tur att ta del av, tänker på alla roliga kon-
versationer som förekommer runt mat-
bordet. Jag tänker på den härliga känslan 
att få ge något till någon jag bryr mig om 
och få se deras glada ansikte.
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Det händer i församlingarna        14 december–1 mars

Aspås församling
Söndag 25/12 kl 7.00
Julotta i Aspås kyrka. Kristina 
Eliasson, Aspåskören. Glögg 
och pepparkaka.
Lördag 31/12 18.00
Sång och musik i Aspås kyrka 
med Sven-Erik Johansson, med 
familj och vänner. Nyårsbön 
Else-Britt Karlsson.
Fredag 6/1 15.00
Från advent till trettondag 
jul. Julmusik i Aspås kyrka.  
Aspåskören med solister och 
Guldtoner under ledning av 
Helen Alvebro. Katarina Åhlén 
cello. Andakt Kristina Eliasson. 
Avslutning av julinsamlingen till 
internationellt arbete. 
Söndag 15/1 18.00
Mässa i Aspås sockenstuga, 
Johannes Tirén. Kyrkkaffe. 
Torsdag 19/1 11.00
Elvakaffe i Aspås sockenstuga.
Söndag 22/1 18.00
Gudstjänst i Aspås sockenstu-
ga. Johannes Tirén. Kyrkkaffe.
Torsdag 2/2 11.00
Elvakaffe i Aspås sockenstuga.
Söndag 5/2 15.00
Gudstjänst för stora och små i 
Aspås kyrka. Kristina Eliasson. 
Silver- och Guldtoner. 
Söndag 12/2 18.00 
Musikgudstjänst i Aspås kyrka, 
Therése Brendt. Anders Nils-
son orgel och piano.
Torsdag 16/2 11.00
Elvakaffe i Aspås sockenstuga. 

Söndag 26/2 11.00
Mässa i Aspås kyrka. Kristina 
Eliasson. Aspåskören. Seniorer-
nas söndag. Lunch för inbjudna 
seniorer i sockenstugan. 

Näskotts församling
Söndag 18/12  16.00 & 
19.00 Julefrid Julefröjd. Jul-
konserter i Näskotts kyrka med 
Näskottskören och solister 
under ledning av Britt-Marie 
Öhrman Bergquist. Henric 
Hallberg gästsolist, Anders 
Olsson fiol, Elisabet Lundqvist 
piano, Christian Öhrman 
slagverk.
Lördag 24/12 11.00  
Gudstjänst med samling vid 
krubban i Näldens församlings-
hem. Therése Brendt, Lennart 
Berggren.
Lördag 24/12 23.00  
Julnattsgudstjänst i Näskotts 
kyrka. Therése Brendt. Lennart 
Berggren sång och piano.
Lördag 31/12 16.00  
Nyårsbön i Näldens försam-
lingshem. Therése Brendt. Sång 
Elisabeth Claesson-Trång och 
Elisabet Lundqvist piano.
Fredag 6/1 11.00  
Gudstjänst i Näldens försam-
lingshem. Kristina Eliasson. 
Julkaffe. Avslutning av julinsam-
lingen. 
Tisdag 10/1 11.00  
Stickcafé i Näldens församlings-
hem. 
Söndag 15/1 11.00  
Mässa i Näldens församlings-
hem, Johannes Tirén.

Tisdag 17/1 11.00  
Elvakaffe i Näldens församlings-
hem. 
Söndag 22/1 18.00  
Gudstjänst i Näldens försam-
lingshem. Therése Brendt.
Tisdag 24/1 11.00  
Stickcafé i Näldens församlings-
hem. 
Söndag 29/1 11.00  
Mässa i Näldens församlings-
hem, Kristina Eliasson.
Tisdag 31/1 11.00  
Elvakaffe i Näldens församlings-
hem. 
Söndag 5/2 18.00  
Ljusgudstjänst i Näldens för-
samlingshem, Therése Brendt. 
Britt-Marie Öhrman Bergqvist 
sång och Elisabet Lundqvist 
piano.
Tisdag 7/2 11.00  
Stickcafé i Näldens församlings-
hem. 
Söndag 12/2 18.00  
Gudstjänst för stora och små 
i Näldens församlingshem. 
Therése Brendt. Miniorer och 
kyrkans barntimmar medver-
kar. Kyrkfika.
Tisdag 14/2 11.00  
Elvakaffe i Näldens församlings-
hem 
Tisdag 21/2 11.00  
Stickcafé i Näldens församlings-
hem. 
Söndag 26/2 18.00  
Mässa i Näskotts kyrka. Therése 
Brendt, Näskottskören.
Tisdag 28/2 11.00  
Elvakaffe, Näldens församlhem.
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Det händer i församlingarna        14 december–1 mars

Med reservation för eventuella ändringar.
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Rödöns församling
Onsdag 14/12 19.00  
”I Juletid”, Julkonsert i Rödöns 
kyrka. Rödökören, solist Peter 
Mellgren, Stefan Vidmark pia-
no. Elisabeth Claesson-Trång 
dirigent.
Torsdag 15/12 11.00  
Elvakaffe i Krokoms kyrka. 
Avslutning.
Söndag 18/12 11.00  
Mässa i Rödöns kyrka. Kristina 
Eliasson. Kyrkkaffe.
Lördag 24/12 11.00  
Julbön i Krokoms kyrka. Levan-
de julkrubba, Kristina Eliassson, 
Anette Johansson, sång Jan 
Löfgren.
Söndag 25/12 7.00  
Julotta i Rödöns kyrka. Olof 
Roos. Rödökören sjunger från 
kortrappan 06.40.
Söndag 1/1 11.00  
Mässa i Krokoms kyrka. Jo-
hannes Tirén. Sång Elisabeth 
Claesson-Trång och piano 
Elisabet Lundqvist. Kyrkkaffe.
Söndag 8/1 11.00  
Gudstjänst i Rödöns socken- 
stuga. Kristina Eliasson.
Torsdag 12/1 19.00 
Lectio divina i Krokoms kyrka. 
Ett meditativt sätt att läsa 
bibeln. Inga förkunskaper 
krävs. Maja Björk-Edlund och 
Gunhild Ekdahl.
Onsdag 18/1 13.30  
Andakt på Blomstergården, 
Karlavagnen. Thomas Linnars-
son.

Söndag 22/1 11.00  
Mässa i Krokoms kyrka. Theré-
se Brendt. Kyrkkaffe.
Onsdag 25/1 18.00  
Hantverkskväll i Krokoms kyrka.
Torsdag 26/1 11.00  
Elvakaffe i Krokoms kyrka.
Torsdag 26/1 19.00 
Lectio divina i Krokoms kyrka. 
Meditativ bibelläsning. 
Söndag 29/1 18.00  
Gudstjänst i Krokoms kyrka. 
Kristina Eliasson. Unga ledare 
på väg till Krakow medverkar. 
Kyrkkaffe.
Onsdag 1/2 13.30  
Andakt på Blomstergården, 
Karlavagnen. Therése Brendt.
Söndag 5/2 11.00  
Gudstjänst för stora och små 
i Krokoms kyrka. Kristina Elias-
son. Barnkörer. Kyrkfika.
Torsdag 9/2 11.00  
Elvakaffe i Krokoms kyrka.
Torsdag 9/2 19.00 
Lectio divina i Krokoms kyrka. 
Meditativ bibelläsning. 

Söndag 12/2 18.00  
Mässa i Rödöns kyrka. Johan-
nes Tirén. Kyrkkaffe.
Onsdag 15/2 13.30  
Andakt med nattvard på 
Blomstergården, Karlavagnen. 
Olof Roos.
Söndag 19/2 18.00  
Psalmgudstjänst i Krokoms 
kyrka. Kristina Eliasson och 
Olof Roos.
Onsdag 22/2 18.00  
Hantverkskväll i Krokoms kyrka.
Torsdag 23/2 11.00  
Elvakaffe i Krokoms kyrka.
Torsdag 23/2 19.00 
Lectio divina i Krokoms kyrka. 
Meditativ bibelläsning. 
Söndag 26/2 11.00  
Gudstjänst i Krokoms kyrka. 
Therése Brendt. Kom & sjung-
kören. Kyrkkaffe.

Julmusik, se sidan 16.
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14 december–1 mars

Ås församling
Söndag 18/12 18.00 
Vi sjunger in julen. Åskören un-
der ledning av Hjördis Lindé, 
Henric Hallberg, Marit Eriksson 
solister. Astrid Åslin piano, 
Kent Ögren bas. Thorsten 
Stjärnered präst.
Tisdag 20/12 19.00 
Birkas julkonsert i Ås kyrka.
Lördag 24/12 11.00 
Gudstjänst i Ås kyrka med sam-
ling vid krubban. Olof Roos. 
Freya Richter och Hannah 
Lindgren sång.
Lördag 24/12 23.00 Julnatts-
mässa. Olof Roos. Åskören.
Onsdag 28/12 19.00 
Musikcafé. Se sid 16. 
Söndag 1/1 18.00 
Mässa i Ås kyrka. Johannes 
Tirén. Sång Elisabeth Claes-
son-Trång och piano Elisabet 
Lundqvist.
Söndag 8/1 18.00 
Mässa i Ås församlingsgård. 
Johannes Tirén.
Söndag 22/1 18.00 
Mässa i Ås församlingsgård. 
Johannes Tirén.
Tisdag 24/1 11.00 
Trivselträff i Ås församlings-
gård.
Söndag 29/1 18.00 
Musikgudstjänst i Ås kyrka. 
Björn Löfgren sång.

Söndag 5/2 18.00 
Mässa i Ås församlingsgård. 
Therése Brendt.
Tisdag 7/2 11.00 
Trivselträff i Ås församlings-
gård.
Söndag 12/2 11.00 
Gudstjänst för stora och små i 
Ås kyrka. Johannes Tirén. Kyrk-
fika och lilla kyrkloppet.
Tisdag 21/2 11.00 
Trivselträff i Ås församlings-
gård.
Söndag 26/2 18.00 
Mässa i Ås församlingsgård. 
Kristina Eliasson. Kyrkkaffe.

Julmusik, se sidan 16.

Boka kyrkskjuts
Använd gärna möjlig-
heten att gratis få åka 
taxi till gudstjänster och 
arrangemang i Din för-
samling.
Ring Kyrkans Hus dagen 
innan, senast fredag för 
resa under helgen, 0640-
171 00.
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Åk kommunskidan, vi bjuder på saft!
I vinter fortsätter fjolårets succé med kom-
munskidan i närheten av våra församlings-
kyrkor på följande torsdagkvällar: 19 januari, 
Rödön, 26 januari, Aspås, 2 februari, Nälden, 
9 februari, Ås.
Församlingen bidrar till arrangemanget med 
att bjuda alla som åker på saft vid målgången. 
Kommunskidan är ett samarbete med bygdens 
idrottsföreningar.

Connect - Öppen mötesplats 
Måndagar kl 13–16 i Krokoms kyrka. Välkom-
men du som av olika anledningar inte har ett 
arbete att gå till. Här får du “bara vara”, um-
gås med andra, fika 
(billigt) eller delta 
i olika aktiviteter. 
Kerstin Gustafsson 
och  Yvonne Olaus-
son.

Johannes 
vikarierar i vår
Johannes Tirén 
kommer vara vi-
karierande präst 

i pastoratet från och med nyår 
fram till sista april 2017. Jo-
hannes, som också är präst på 
EFS-kyrkan i Östersund, kom-
mer att arbeta halvtid och främst 
tjänstgöra i Ås församling.

Psalmer och Luther 19 februari
Under 2017 kommer vi uppmärksamma att 
det är 500 år sedan Martin Luther startade den 
rörelse som kallas reformationen och som 
bland annat innebar att Svenska kyrkan bild-
ades. Luther hade varit munk och reagerade 
bland annat på att påven tog pengar från fatti-
ga kristna till bygget av Peterskyrkan i Rom. 
 Den 19 februari är det Psalmfestival i Kro-
koms kyrka. Det är också Ordets söndag och 
både Bibeln och psalmerna var viktiga för 
Luther. Därför uppmärksammar vi Luther i 
gudstjänsten kl 18 den dagen.
 I Stora kyrkan i Östersund framförs ”Luther 
– död eller levande” med Per Ragnar, lördagen 
18 februari kl 16. På söndag är det högmässa 
kl 11 i samma kyrka med biskop Eva Nordung 
Byström. Info på svenskakyrkan.se/ostersund.

Låt fler få fylla fem
Det farligaste som finns är att födas in i fattig-
dom. Var femte sekund dör ett barn som inte 
hunnit fylla fem år. Barn dör av undernäring, 
infektioner och bristande omsorg. Vår insats 
behövs!
 I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår 
från första advent 2016 till och med januari 
2017, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans 
internationella arbete för alla barns rätt till ett 
tryggt liv. Var med oss i kampen mot barnadöd-
lighet!

Zaid ska fylla fem år 
och längtar efter att 
börja förskolan. 

Besök i vänförsamlingarna
I oktober besökte en grupp från Frösö 

församling under ledning av Rödöns 
förre kyrkoherde Mikael Sjödin våra 
vänförsamlingar i Tanzania. Under 
våren kommer Mikael att dela med 
sig av sina intryck. Se kommande 
annonsering om dessa tillfällen.

Mwajabo, på bilden, som kommer 
från Kilolo, besökte Ås 2011. Hon skick-

ar sina hälsningar till församlingen.
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Hur jag vet vad som

– Det bästa sättet att veta vad som händer i kyrkan är att faktiskt komma till 
kyrkan och konkret vara en del av den, möta människor och genom dem bli till. 
Kyrkan är en plats för mötet med Gud men samtidigt med dina medmänniskor, 
säger Anders Gustafsson som arbetar som informatör i Rödöns pastorat.
 Du kan också prova våra andra informationskanaler som numera är alltifrån 
papperstidning och digital media till facebook-annonser och filmer.

HÄNDER I MIN KYRKA
Gillar du fy-
siskt pappers-
format är det 
Min kyrka 
som du just 
nu håller i 
som är den 
bästa, lagom format att fästa 
på kylskåpet eller ha liggan-
de på köksbordet. Där hittar 
du aktuellt program och an-
dra fördjupande ämnen i din 
församling. En annan variant 
är gratistidningen 100% Kro-
kom som ska dimpa ner i din 
brevlåda varje månad och är 
en fräschare variant av den 
traditionella predikoturen 
som når ut till alla hushåll. 
Och om du inte skulle få den, 
glöm inte att meddela utebli-
ventidning.net så ger du dist-
ributören en andra chans.

Om du vill ha aktuella hän-
delser direkt i din mobil kan-
du gå med i Facebook och 
gilla pastoratets sida. Då får 
du löpande information ge-
nom bild/film/text. Dels om 
händelser som kommer att 
äga rum, men också uppfölj-
ning av aktuella händelser 
via text och bild.  
Något som är extra populärt 
är de filmer som produceras 
och genom dessa kan vi nå ut 
på ett helt nytt sätt, även till 
dem som ännu inte upptäckt 
vad kyrkan är. Dessa filmer 
finns också på vår hemsida 
där du hittar det mesta du vill 

veta om våra 
församlingar.

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 
församlingarnas kalendrar. 
Appen är gratis och finns för 
både Iphone och Android.

APPEN
KYRKGUIDEN

WEBBEN OCH
SOCIALA MEDIER

MIN KYRKA OCH 
100% KROKOM
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HÄNDER I MIN KYRKA

www.svenskakyrkan.se/krokom

FILMER PÅ
HEMSIDA OCH FACEBOOK

Upptäck de nya filmerna om vad 
som händer i församlingen.

Ett helt annat sätt att 
ta till sig information 
om kyrkan där du 
använder fler sinnen 
är ju i den digitala 
världen. Om du inte 
hade möjlighet att 
besöka en kyrkogård 
runt allhegonatid kunde du istället göra 
det virtuellt via VR-glasögon, ett slags 
glasögon som gör att du går in i en egen 
värld med tillhörande ljud du möts av i 
hörlurarna. På så sätt fick du en känsla av 
att vara på plats, se alla ljus omkring dig 
och se upp mot stjärnorna.

VIRTUELL UPPLEVESLE
MED 3D-GLASÖGON

Text & Foto Anders Gustafsson

www.facebook.com/
svenskakyrkankrokom
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Ett stort körkalas var det dags för 8 oktober  
2016 när Aspåskören jubilerade med grandios 
festkonsert. Tidigare korister slöt också upp i 
firandet och delade glädjen. Förutom alla kör-
hits bjöds också på levande historia genom de 
två tidigare körledarna Sven-Erik Johansson 

och Lennart Berggren. Båda delade med sig 
av körens rika historia och dråpliga anekdoter. 
En stolt nuvarande körledare, Helen Alvebro, 
mottog applåder och fick dela ut blommor till 
gäster och solister.

Det är roligt att få vara många! Och det blir man när 
hela pastoratet samlas till gemensam gudstjänst 16 
oktober. I Krokoms kyrka firade man mässa med 
Åskören som sångstöd. Många var delaktiga och efter 
gudstjänsten bjöds det på kyrkfika-knytis som räckte 
och blev över.                          

Aspåskören höll jubileumskonsert

Pastoratsgudstjänst
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Aspås 
Präst
Kristina Eliasson, 0640-171 10
Kyrkomusiker 
Helen Alvebro, 0640-171 20
Besöksassistent
Yvonne Olausson, 0640-171 06
Kyrkvaktmästare
Gunnar Gustafsson, 0640-171 21

Rödön 
Präst
Kristina Eliasson, 0640-171 10
Diakon
Alexandra Gelland, 0640-171 11
Diakoniassistent
Kesrtin Gustafsson, 0640-171 13
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

Näskott 
Präst
Therése Brendt, 0640-171 25
Kyrkomusiker
Helen Alvebro, 0640-171 20
Körledare
Britt-Marie 
Öhrman Bergquist, 0640-171 26
Församlingspedagog
Liselotte Bergner, 0640-171 27
Kyrkvaktmästare, vikarierande
Monica Söderlund, 063-16 15 38

Tänd ett ljus, var uppmaningen i Allhelgonatid 
när Svenska kyrkan delade ut ljus i till förbipasse-
rade utanför ICA i Krokom.  Ett direkt möte med 
församlingsbor och med hälsningen: Ljuset lyser 
i mörkret, och mörkret har inte övervjunnit det. 
Johanesevangeliet 1:5.      

Livliga barn i åldern 6–12 år samlades 13 november till 
gudstjänst, sång, lek, pyssel, orgelsaga, prästens kläder, 
kyrklunch och äppelkaka med vaniljsås under temat 
”Drömmar, hopp och glädje”.         

Ås 
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

Barnfestival med 
”Drömmar, hopp och glädje”

Ljus på Allhelgona

Text & foto Anders Gustafsson
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Senaste nytt hittar du på vår gemensamma hemsida:
www.svenskakyrkan.se/krokom

JULMUSIK ODR till hushållen i 
Rödön, Näskott, Aspås 

och Ås församlingar

Rödöns församling
Onsdag 14/12 19.00 Rödöns kyrka 
I juletid. Rödökören under ledning av Elisabeth 
Claesson-Trång, Peter Mellgren solist, Stefan 
Vidmark piano. Fri entré.

Lördag 24/12 11.00 Krokoms kyrka  
Julbön. Kristina Eliasson, Anette Johansson. 
Levande krubba och sång av Jan Löfgren.

Näskotts församling
Söndag 18/12 16.00 & 19.00  
Näskotts kyrka
Julefrid Julefröjd. Julkonserter i Näskotts kyrka 
med Näskottskören och solister under led-
ning av Britt-Marie Öhrman Bergquist. Henric 
Hallberg gästsolist, Anders Olsson fiol, Elisabet 
Lundqvist piano, Christian Öhrman slagverk.

Aspås församling
Lördag 31/12 18.00 Aspås kyrka
Sång och musik  med Sven-Erik Johansson, med 
familj och vänner. Nyårsbön Else-Britt Karlsson.

Fredag 6/1 15.00 Aspås kyrka
Från advent till trettondag jul. Julmusik i Aspås 
kyrka. Aspåskören med solister och Guldtoner 
under ledning av Helen Alvebro. Katarina 
Åhlén cello, Fredrik Dahlberg flöjt, Viktor 
Dahlberg saxofon. Andakt Kristina Eliasson. 
Avslutning av julinsamlingen.

Ås församling
Söndag 18/12 18.00 Ås kyrka 
Vi sjunger in julen. Åskören under ledning av 
Hjördis Lindé. Henric Hallberg och Marit  
Eriksson solister, Astrid Åslin piano, Kent Ögren 
bas. Thorsten Stjärnered präst.

Tisdag 20/12 19.00 Ås kyrka
Birkas julkonsert.

Onsdag 28/12 19.00 Ås föreningshus
Musikcafé. Till förmån för kampanjen ”Låt fler 
fylla fem”. Medverkande: Ylva Gruen, Sofia 
Edlund, Emanuel Blume, Jorun Olsson, Adrian 
Jones och Hjördis Lindé.
Inträde 80 kr, inkl fika. Samarrangemang Ås 
församling och Ås föreningshus.

Söndag 29/1 18.00 Ås kyrka
Musikgudstjänst i Ås kyrka. Björn Löfgren sång, 
Hjördis Lindé piano.
Torsdag 2/2 19.00 Församlingsgården
Musikcafé. 60-tal med Häggenåskören. Inträde 
60 kr inkl. fika.

MARIT ERIKSSONJAN LÖFGRENSOFIA & EMANUEL

ASPÅSKÖREN


