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Ett av mina privilegier som präst är att jag ofta 
får höra de berättelser som inte får plats någon 
annanstans. Samtal som är speciella, rörande och 
som innehåller både skratt och tårar. Samtal om 
sorg och kärlek, förtvivlan och hopp. 

Efter många år kan jag konstatera att de samtal 
som berör mig allra mest är de samtalen då en 
människa helt utan koppling till kyrka eller 
religion berättar om gudsupplevelser. Det känns 
speciellt, ödmjukande och med tiden förvånande. 
Förvånande eftersom det är oväntat många 
människor som bär på hemliga och fantastiska 
gudsupplevelser. 

Gudsupplevelser är ett samtalsämne som inte 
är särskilt vanligt vid fikat på arbetsplatsen, på 
skolgården eller vid matbordet. Det är kanske inte 
så märkligt i ett sekulärt samhälle, men samtidigt 
överraskande eftersom det är alldeles uppenbart 
att många människor har dem. Upplevelser av 
att man mitt i ångest eller ensamhet känner att 
någon finns där och gör en trygg. Känslan av frid 
mitt i stormen. En kraft som bär när man är svag. 
En röst eller känsla av ett svar. 

Många berättar om hur de upplever Gud i bönen 
och gudstjänsten. Andra i musiken eller naturen. 
Vissa i drömmar och några i vaket tillstånd. 
En del talar om hur de upplever att Gud verkar 
genom andra människor. Några om hur de sett en 
ängel, hört en röst eller känt en tröstande hand på 
sin kind. Ord som ”ljus, värme, närhet, kärlek och 
tröst” är vanliga, och något som många jag träffar 
verkar ha upplevt särskilt starkt under det senaste 
pandemiåret. 

Jag tror inte att varje upplevelse av det 
oförklarliga måste tillskrivas en högre makt. Men 
det är uppenbart att det är många som bär dessa 
erfarenheter. Erfarenheter som inte kan avfärdas, 
och som väcker frågor. Är detta på riktigt? 
Kommer andra tro att jag är tokig? Måste jag bli 
så där knasigt religiös nu? Och om det är Gud jag 
upplevt, vad betyder det för mitt liv? 

Min tanke är att gudsupplevelser behöver tas 
på allvar och prövas. Gärna i samtal med någon 
man litar på. Gärna genom att man testar att 
be. Kanske med en präst eller någon annan 
med erfarenhet av bön. För en gudsupplevelse 
som bearbetas kan bli till en välsignelse och 
styrka i livets toppar och dalar, och en kraft till 
nödvändig förändring som vi inte riktigt förmår 
på egen hand. 

Har du upplevt att Gud är nära? Ha respekt för 
din gudsupplevelse. Våga pröva den 
i bön och samtal, och kom 
ihåg att det finns platser 
med människor där din 
upplevelse kan delas i 
trygghet. Till exempel hos 
oss i Sköns församling.

Andreas Sundström
Kyrkoherde i Sköns 
församling

Kyrkoherden har ordet:

Har du upplevt att Gud är nära? 

Skönskriften utkommer med fyra nummer per år och delas ut till samtliga hushåll inom Sköns församling.

Redaktör: Rebecka Lindberg, e-post: rebecka.lindberg@svenskakyrkan.se 

Ansvarig utgivare: Andreas Sundström, e-post: andreas.sundstrom@svenskakyrkan.se

Omslagsbild: Thea Spjuth. Foto: Stefan Andersson. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Sundsvall 
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Smittsäkra verksamhetsstarter hösten 2021
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar fortlöpande våra 
verksamheter så att de kan ske på ett smittsäkert sätt. Hjälp oss genom att hålla 
avstånd till andra, ha en god handhygien och stanna hemma vid förkylningssymptom. 
Håll er uppdaterade på våra sociala medier och hemsida svenskakyrkan.se/skon om 
vad som gäller just nu. 

Veckomässorna är tillbaka!
Onsdagar, kl. 12 med 

efterföljande sopplunch. 
Udda veckor i Birgittakyrkan.

Jämna i Bosvedjans kyrka.

Högmässa i Sköns kyrka
Söndagar, kl. 11. Kyrklunch efteråt.

Bosvedjans kyrka 
Söndagar udda veckor kl. 15.
Varannan gång gudstjänst med vandring innan 
och nästa gång gudstjänst för stora och små.

Birgittakyrkan 
Söndagar jämna veckor, kl. 18.
Kvällsgudstjänst med kyrkkaffe.

På gång: Katekumenat
I december startar vi en 
vuxengrupp för dig som 
vill diskutera och söka tro 
tillsammans med andra och 
präst. Möjlighet till 
vuxenkonfirmation 
finns också. Mer 
information i 
nästa nummer.

Tankar inför söndagen
Digital andakt, fredagar 
kl. 18 på vår hemsida, 
Youtube och Facebook.

Konserter
5 september kl. 18, Från Venedig 
till Wien med Daniel Burstedt, Lars 
Forslund, Ann-Kristin Färnström. 
Sköns kyrka.
17 oktober kl. 18, Orgelkonsert med 
Ann-Kristin Färnström, Sköns kyrka.
21 oktober kl. 19 Jazzklubb 
Birgitta, Birgittagården.

Se mer på: svenskakyrkan.se/skon/ 
samt våra anslagstavlor

Kyrkogårdsvandring i Skön 
Lördag 4 september, kl. 14
Anmälan: 060-526730 eller 
svenskakyrkan.se/skon/anmalan 

Fredagkvällar i Birgittakyrkan
Minns ni tacos, gudstjänst och 
after church? 10 september 
börjar det igen.  
Kl. 17 tacos, kl. 18.30 gudstjänst. 
Till tacosmiddag krävs anmälan.
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Expeditionstid för diakonin
Torsdag kl. 13-15 har diakoni öppet 
för drop-in-besökare i Birgittakyrkan, 
Skönsberg. Hit kan du komma för ett kort 
samtal eller för att ansöka om bidrag. All 
kontakt hanteras med sekretess och inga 
journaler förs. Är du i en akut svårighet 
finns möjlighet att få hjälp. Du som ansöker 
måste göra ansökan själv och vara folkbokförd i 
Sköns församling. 

Ansökningar inför jul tar vi emot  
11 november–9 december.

Financial 
applications
Applications for special 

needs, Thursday 13–15 
at Birgittakyrkan, 
Skönsberg. You must 
live in the area of 

Skönsberg, Ortviken, 
Haga, Bosvedjan, Ljustadalen 

or Sundsbruk. Christmas applications 
between november 11th–december 

9th, same time and place.

Nya grupper för hösten 2021 
Hjälpande händer
När: Torsdagar kl. 10–12 i 
Sköns församlingsgård, med 
start 9/9.
En biståndsgrupp för dig 
som vill göra en god gärning 
samtidigt som du umgås. 
Inriktningen är stickade/
virkade barnkläder som vi följer 
från nystan till färdigt bistånd. 
Gruppen bestämmer var 
biståndet ska hamna.
Ledare: Malin Edström 

Andrum
När: Tisdagar kl. 10.00–11.30  
i Sköns församlingsgård.
En samtalsgrupp för dig som 
är mitt i livet och som är 
ledig dagtid. Välkommen om 
du vill dela dina tankar och 
funderingar kring olika teman, 
delta i en enkel avslappning 
samt en kopp te eller kaffe.
Ledare: Malin Edström

Skapande samtal
När: Måndagar udda veckor,  
kl. 18.30–20.30 i Birgittagården.
Samtidigt som vi låter våra 
händer skapa samtalar vi kring 
livets stora och små frågor som 
tro, relationer och vädret.
Ledare: Carolina Sirenius  
och Malin Edström.

Nu kör vi!
Våra körer är i gång igen. 
Vi har fyra vuxenkörer.
• Glädjekören
• Gospelkören Sing for Joy
• Birgittakyrkans kör
• Kyrkokören
Läs mer och hur du börjar i dem på
svenskakyrkan.se/skon/korverksamhet

Ideella uppstart- och 
informationsträff
Söndag 12 september efter 
högmässan i Sköns kyrka, kl.11, 
och sopplunchen samlas vi i  
Sköns församlingsgård, ca. kl. 13.
Vill du hjälpa till som kyrkvärd, 
baka till Café kyrkstugan, besöka 
äldre... Varmt välkomna!

Malin Edström, diakoniassistent, 072-208 77 65, malin.edstrom@svenskakyrkan.se
Carolina Sirenius, församlingsassistent, 070-251 12 30, carolina.sirenius@svenskakyrkan.se
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Konfirmation 2022
Vi är precis i uppstarten av 
konfirmationsåret! Än är det 
möjligt att hänga med på den 
resan! 
Konfirmandtiden handlar mycket om 
att ha roligt och att träffa kompisar 
– både nya och gamla. Det är en 
spännande tid där du tillsammans 
med andra ungdomar får uppleva, 
diskutera, lyssna och skapa. Musik  
och samtal, kreativitet och lek är viktiga delar 
som återkommer varje träff. 

Vi blandar allvar och lek, vi firar gudstjänster 
och andakter, sjunger, åker på läger och mycket 
mer!

Veckoträffar med läger. Vi träffas varje vecka 
på tisdagar kl. 16.00-18.30, då börjar vi med 
fika. Vi åker på två stycken läger, ett på hösten 
och ett på våren. Konfirmation under maj 2022. 
Första lägret är 31/10-3/11, under höstlovet.

Konfirmation för ungdomar behov av 
särskilt stöd. Vi träffas under en termin och har 

eventuellt också ett dagläger. Start i både  
i augusti 2021 och januari 2022.

I höst startar vi en konfirmandgrupp för 
ungdomar med NPF-diagnoser som har behov 
av mindre grupper. Under våren 2022 startar 
en grupp för ungdomar från åk 8 i grundskolan 
till år 1 på Västermalms gymnasium. Präst i 
gruppen är Anders Lööv. 
 text: Carolina Sirenius 

Anmälan, mer information och kontaktinformation: 
svenskakyrkan.se/skon konfirmation-2020-2021

Kör-Lek för barn 4-6 år 
Onsdagar 17.30-18.15 
Sköns församlingsgård
Vi sjunger, leker, spelar 
på rytm-instrument 
och rör oss till musik 
för att utveckla sångglädjen och ha 
roligt tillsammans.

Anmälan/Kontaktperson
Ann-Kristin Färnström  
070-6344073
ann-kristin.farnstrom@
svenskakyrkan.se

Stor och Liten!
Drop in för lek- och sångsugna 
stora och små.
Måndagar kl. 10-14 i 

Birgittagården.
Fredagar kl. 10-14 i Bosvedjans kyrka.
svenskakyrkan.se/skon/barnverksamhet

Ungdomskvällar i Birgittakyrkan
Gudstjänst kl. 18 i Birgittakyrkan, efteråt 
ungdomshäng fram till kl. 21 för dig som 
är 14 år eller äldre. Drop-in.

Sunshinekören i Bosvedjans kyrka
9–14 år. Måndagar, kl. 17.00-17.45. 
svenskakyrkan.se/skon/korverksamhet
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SFF

Rodney 
Engström 
Borgligt Alternativ 

i Svenska kyrkan

I hela min uppväxt har kyrkan 
haft stor betydelse ifrån dop till 
konfirmation samt ungdomsverk-
samheten.
Därför känner jag att jag vill ge 
något tillbaka och därför blev det 
naturligt för mig att bli aktiv i 
kyrkan.

Vi ska möta människor på gator 
och torg och vara kyrkans ambas-
sadörer. Till alla nyinflyttade i 
församlingen ska vi presentera 
församlingen genom att ge ut en 
folder som berättar om församling-
ens verksamheter. Där bifogas en 
blankett om inträde i kyrkan.

När jag är medlem och har möjlig-
het att påverka då gör jag det. Jag 
upplever att kyrkan och centern har 
väldigt lika grundvärderingar. Och 
så är det lärorikt, intressant och 
"närodlat".

Bättre marknadsföra kyrkans breda 
öppna verksamhet och kompetens. 
Kyrkan är så mycket mer än bara 
gudstjänster. Att få medlemmar att 
känna sig behövda och välkomna på 
ett personligt vis. Uppmärksamma 
dopet som en familjehögtid. Ett 
samtal kan betyda så mycket.

Vi ville se ett opolitiskt styre där 
idéer och engagemang kommer 
direkt från församlingsborna. En 
lokal förankring med lokala idéer 
tror vi kan öka intresset för att 
engagera sig i din lokala kyrka. Jag 
tycker det är viktigt att det lokala 
inte styras från riksplanet. 

Bibehålla den lokala förankringen 
och utveckla samt förstärka arbetet 
med volontärer. Ju fler som blir 
engagerade desto fler kommer att 
uppmärksamma verksamheten som 
bedrivs i sin direkta närhet. 

Veronica 
Österlund 

Socialdemokraterna

För att Svenska kyrkan är så 
mycket mer än dop, konfirmation, 
vigsel och begravning, den är viktig 
i hela samhällsbyggandet. Jag vill ha 
en kyrka som är öppen för alla, en 
nära och öppen Folkkyrka. Det är 
grunden i det vi kallar Folkkyrkan.

Vara mer flexibla i vår marknads-
föring. Ha fler återkommande 
aktiviteter som kan locka många 
att komma till församlingen. Vara 
lyhörd och beredd för trender och 
behov. För det demokratiska med-
lemsinflytandet är direkta valen 
viktiga att bevara.

Jag har tidigare varit aktiv och 
arbetat inom Svenska kyrkan 
och sett vilken styrka som finns 
i organisationen. Nu vill jag vara 
med och påverka i en ekologisk och 
solidarisk riktning.

Jag tror att det är viktigt att kyrkan 
är i samhället och inte som en  
isolerad ö utanför. Det är också 
viktigt att engagera sig i barn och 
unga så att de får se vad kyrkan är 
och gör.

Varför har du valt  
att engagera dig  
kyrkopolitiskt?

Hela Svenska kyrkan 
tappar medlemmar. Vad 
ska vi göra för att möta 
den utvecklingen? 5 frågor  

till Sköns 
nominerings
grupper 

Hamlet 
Mirjamssdotter 

Vänstern 
i Svenska kyrkan

Niklas Åberg 
Sköns Församlings 

Framtid

Per Dahlin 
Centerpartiet

DU ÄR VIKTIG – DIN RÖST RÄKNAS!                                                                   
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Insatser för att fler ska döpas och 
konfirmeras är nödvändiga. Kon-
firmandarbetet med dess inriktning 
på undervisning i kristen tro samtal 
om livsfrågor och stöd till vuxenbli-
vande är betydelsefullt och viktigt 
för ungdomars utveckling och 
fortsatta väg in i kyrkan. 

Den psykiska ohälsan, inte minst 
bland unga, ska tas på allvar och 
kyrkans rika själavårdstradition 
göras mer tillgänglig. Många äldre 
lider av oönskad ensamhet samt 
isolering och behöver uppmärk-
sammas genom besöksverksamhet. 

Att prioritera mellan verksamheter 
är svårt. Personalen är den vikti-
gaste resursen som vi har. Den ska 
vi värna om och stödja dom med 
kurser, utbildningar samt konferen-
ser. Med en bra utbildning i ryggen 
får vi en trygg personal som lyfter 
församlingen.

För ungdomar gäller det att hitta 
"ledar-typerna" som har förmågan 
att dra med sig kompisar på bra 
verksamhet som attraherar. Sköns 
församling har ekonomiskt goda 
möjligheter att anordna många 
aktiviteter.

Vi skall finnas som ett kompliment 
–utifrån kristna värdegrunder- till 
samhällets ordinare skyddsnät. Att 
ge kraft åt varje människa. Kyrkan 
ska kunna stödja när livet krisar, 
men också ordna sociala möten och 
ge människan lite guldkant, ibland 
även i grupp.

Bred verksamhet, med kompetent 
personal, i rationella lokaler.

Genom att bygga en verksam-
het som följer med genom hela 
uppväxten. Det är viktigt att finnas 
närvarande samt att vara stödjande 
och uppmuntrande i alla lägen. 
Många har det jobbigt med krav 
från flera olika håll så en lyssnande 
och lugn atmosfär är en viktig oas.

En öppen och mottagande attityd 
mot alla. Hjälp i olika situationer 
tillsammans med en verksamhet 
som skapar nya möten i livets alla 
skeenden. 
Ekonomiska punktinsatser kommer 
alltid att behövas. 

Verksamhet och personal i första 
rummet, räcker inte ekonomin kan 
man vara tvungen att i första hand 
minska på antalet fastigheter och 
behålla det som är mest ändamåls-
enligt för verksamheten.

Fortsätta att ha en avgiftsfri barn/
ungdomsverksamhet. Vara öppen, 
tänka nytt och se de förändringar 
som kan behövas. Anpassa, omforma 
och utveckla verksamheterna utifrån 
den aktuella efterfrågan. Söka sam-
arbete med olika organisationer i 
civilsamhället.

Olika mötesplatser, ex. familjekväl-
lar och andra samkväm. Stöd i olika 
former till enskilda och till familjer. 
Uppsökande verksamhet vid 
situationer där existentiella frågor 
har uppstått. Beredskap vid kriser. 
Samtalsgrupper. Soppluncher. 
Volontärarbete.

Utgå från de nya idéer som upp-
kommit under pandemin. Persona-
lens idéer uppskattas. Aktiviteter 
har anpassats med internetsänd-
ningar med andakter och utomhus 
möten. Vi har satsat på att iord-
ningställa lokalerna. Nu kan vi fylla 
dem med verksamhet!

Många ungdomar mår dåligt, är 
utsatta och behöver hjälp. Köerna 
till BUP är alldeles för långa. Här 
kan kyrkan hjälpa till. 

Psykologstöd till ungdomar och 
familjer. Matkassar och husrum  
till hemlösa. Hembesök till  
ensamma. Kyrkan behöver fånga 
upp dem som fallit mellan stolarna 
i samhället.

Det är viktigt att bevara de  
kulturvärden kyrkobyggnaderna 
bär på, men prioriteten måste  
alltid ligga hos människor och  
att hjälpa utsatta.

Barn har en prioriterad roll 
i Svenska kyrkan. Hur ska 
vi utveckla verksamheten 
för barn och unga? 

Vilka typer av socialt/
diakonalt stöd är viktigt 
för er att församlingen 
erbjuder?

När ekonomin inte räcker 
till allt, hur vill ni prioritera 
mellan verksamheter, 
personal och fastigheter?

DU ÄR VIKTIG – DIN RÖST RÄKNAS!
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SÅ HÄR RÖSTAR DU!

För mer information med Kyrkovalet och 
våra lokala nomineringsgrupper besök: 
svenskakyrkan.se/skon/kyrkoval 
svenskakyrkan.se/kyrkoval  

Rösta i vallokal
På valdagen söndag 19 
september. På ditt röstkort 
står i vilken vallokal du 
ska rösta. Tag med ditt 
röstkort och legitimation. 

Budrösta eller 
brevrösta
Du behöver två vittnen 
och ett brev röstnings
paket. Det beställer du 
från pastorsexpeditionen 
(kontaktinfo sista sidan). 
Följ instruktionerna som 
finns i paketet. Ditt bud 
måste vara 18 år och visa 
sin legitimation. Budrösta 

går fram till och med valdagen, den 19 
september i den röstningslokal som tillhör 
den röstandes församling/pastorat. Vid 
brevröstning postas brevet i vanlig brevlåda. 
Brevrösten måste vara på Stiftkansliet senast 
fredag den 17 september. 

Förtidsrösta i  
förtids röstningslokal
Du kan förtidsrösta 6–19 
september. Se när och var 
Skön har öppet på nästa 
sida. Du kan rösta i vilken 
förtidsröstningslokal som 
helst i hela landet.

19 september  
är valdagen

16 medlemmar  
över 16 år  

har rösträtt.

5 nomineringsgrupper 
ställer upp i Skön.

6 september öppnar 
förtidsröstningen  

och pågår fram till  
och med valdagen!

4 kyrkoval genomförs  
vart fjärde år.

3 val genomförs,  
till: Kyrkomötet 

Stiftsfullmäktige, 
Kyrkofullmäktige.

Illustration: Stefan Andersson

MISSA INTE SKÖNS TV-INTERVJUER MED 
ALLA LOKALA NOMINERINGSGRUPPER!

Valinformationsträff 
Sköns församlingsgård, 
måndag 13 september, kl. 18
Bent Fridholm berättar om 
skönsbygden och du kan även 
träffa några av de som ställer 
upp i det lokala valet!

Birgittagården, torsdag 16 
september, kl. 15
Hans-Erik Åkerstedt berättar 
om Skönsberg och de valbara 
deltar på en frågestund.

Kyrko-
mötet

Gul  
valsedel

Stifts-
fullmäktige

Rosa  
valsedel

Kyrko-fullmäktige
Vit  

valsedel
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ViSK vill HBTQi-
certifiera alla 
församlingar

Social diakoni
Spara gammelskogen

FÖR HELA PROGRAMMET WWW.VISK.INFO

Vallokaler 19 september
Öppettider: kl. 9–11 och 15–20

Församlingssalen, Birgittagården  
i Skönsberg
Luthersalen, Birgittagården i Skönsberg 
Bosvedjans kyrkan, i Bosvedjan
Sköns församlingsgård, i Skön

På ditt röstkort står vilken vallokal du  
är välkommen till. Ditt röstkort får du  
via posten senast den 1 september.

Röstningslokal 19 september
Öppettider: kl. 9–11 och 15–20

Pastorsexpeditionen i Skön 
Hit går du som inte kan ta dig till 
din angivna vallokal eller budröstar. 

Förtidsröstningslokaler  
6-19 september
Birgittagården  
onsdag 8 september 17–20

Bosvedjans kyrka  
onsdag 15 september 17–20
Pastorsexpeditionen i Skön 
vardagar kl. 10–15 (6–10 & 13–17 sept)
lördag kl. 11–14 (11&18 sept)
tisdag 7 september kl. 17–20
tisdag 14 september kl. 17–20
söndag 19 september kl. 9–11 & 15–20

För att rösta behöver du
 Ditt röstkort (skickas per post)
 Din legitimation

DU ÄR VIKTIG – DIN RÖST RÄKNAS!

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN NOMINERINGSGRUPPERNA



SKÖNS FÖRSAMLINGS FRAMTID – SFF
Sedan 2009 är vi en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp  
i Sköns församling. Vi har en lokal förankring och ett lokalt 
synsätt efter flera mandatperioder. Våra historiska kyrko
byggnader tycker vi är viktiga att förvalta eftersom de är  
unika för vår bygd och har ett historiskt värde. 

Vi engagerar oss ideellt på olika sätt i Sköns församlings 
verksamhet och i det lokala volontära församlingsarbetet. 

Några av oss är kyrkvärdar, ledamöter i kyrkofullmäktige, 
kyrkoråd eller utskott. 

I församlingsarbetet i Skön ska det ingå:

• GUDSTJÄNSTER
Vi vill att Sköns församling även kommande år ska erbjuda 
flera olika former av gudstjänster. Dels den traditionella 
gudstjänsten men även sinnesrogudstjänster, veckomässor 
och temagudstjänster.

• MUSIK I KYRKAN
Vi ser musiken som en viktig del i kyrkan. Körverksamhet 
ska erbjudas för alla åldrar samt orgelkonserter och konserter 
med både lokala förmågor eller mer kända artister och 
musiker.

• UNGDOMSVERKSAMHET
Ungdomar och barn är framtiden för Svenska kyrkan. 
Vi vill därför att alla barn i olika åldrar ska erbjudas 
meningsfulla aktiviteter som till exempel babysång, 
juniorer, konfirmandverksamhet för ungdomar med 
funktionsvariationer eller äventyrskonfirmation. De som 
sedan konfirmerats ska få möjlighet att bli ungdomsledare om 
de är intresserade. 

• DIAKONI
Vi ser diakoni som ett viktigt komplement till samhällets 
sociala verksamheter. Diakonin ska vara otvungen och  
hjälpa behövande församlingsbor. Diakoni är en viktig  
del av Svenska kyrkans verksamhet.

Kärnan i församlingens verksamhet är ett rikt gudstjänstliv. 
Borgerligt Alternativ ser en ökad lekmannamedverkan som en 
naturlig utveckling. Detta ökar församlingens möjligheter till ett 
regelbundet och varierat gudstjänstliv.

Då kyrkomusiken är en viktig del av gudstjänstlivet skall vi 
fortsätta att stödja musiker och körer.

Dopet är grunden för kyrkotillhörigheten. Nyblivna föräldrar skall 
tidigt inbjudas till dopundervisning. Denna skall följas upp genom 
barn och ungdomsverksamheten.

Här skall samarbete ske med familjer, förskolor, skolor 
samt frivilligarbetare allt för att nå nya stimulerande 
verksamhetsformer.

I konfirmationsarbetet skall unga människors livsfrågor fångas 
upp på ett för dem intresseväckande och meningsfullt sätt. Här 
bör nya former av arbete prövas.

Den diakonala verksamheten har idag, då många känner en allt 
större otrygghet i samhället, fått en ökad betydelse. Här bör med 

rimlig hänsyn till tystnadsplikten frivilligarbetare tas i anspråk i 
största möjliga omfattning.

Ett sätt att ta aktiv del i det vardagliga samhällslivet är att utöka 
det inledda samarbetet med arbetslivet. Vi vill också arbeta med 
att utveckla arbetsgivarskapet och personalens kompetens.

En god ekonomisk hushållning med församlingens medel och 
egendom är nödvändig. Det är av stor vikt att begränsa det totala 
uttaget av skatter och avgifter.

Vi i Borgerligt Alternativ tar med glädje emot ditt fortsatta 
förtroende i Sköns Församling.  
 WWW.BORGERLIGTALTERNATIV.NU

Per Lindstrand, Johan Andersson,Sven Bredberg,   
Margareta Engström och Rodney Engström.

VÅRA LEDORD ÄR DIALOG, OMSORG OCH SAMVERKAN. RÖSTA PÅ OSS I KYRKOVALET I SEPTEMBER!

Stående: Håkan Olsson, Minna Åberg Talso, Niklas Åberg, Kerstin 
Gustafsson, Bert-Ove Karlsson. Sittande: Anja Moss, Eva Coos Berglund 
och Christina Nordlander. Saknas: Anna Sjöström och Kerstin Olsson.

DETTA UPPSLAG ÄR ANNONSER FRÅN NOMINERINGSGRUPPERNA



VI KANDIDATERAR FÖR: 
• En öppen folk-kyrka
• Ett rikt gudstjänst liv
• Stödjande resurser (diakoni) för livets olika skeenden
• Bra barn- och ungdomsverksamhet
• Välskötta kyrkogårdar
• Klokt fastighetsutnyttjande
• En sund ekonomi
• En involverad och engagerad personal

Svenska kyrkan i Skön betyder så mycket mer 
än bara gudstjänster. Församlingens 12 0000 
medlemmar väljer i demokratiska val den 19 
september sitt eget Kyrkofullmäktige som genom 
Kyrkoråd och utskott som har att förvalta och 
ombesörja stora ekonomiska och personella 
resurser.

För att fortsätta att vara en levande församling, 

till för dess medlemmar, krävs förtroendevalda 
med förnuft och ansvarstagande.

Drygt 30 personer arbetar och har sin utkomst 
av församlingens verksamhet.

Präster, diakoner, barn- och ungdomsledare, 
musiker, kyrkogårdspersonal, administration 
med fler behövs alla för ett rikt och fungerande 
församlingsliv i en öppen folk-kyrka.

FOTO: JOHANNES FRANDSEN/IKON

Din röst på Socialdemokraterna innebär att vi arbetar för:
. Inga avgifter i barn- och ungdomsverksamheten

. Skapa fler sommarjobb för ungdomar i samverkan  
med kommunen

. Fortsatt utveckling av den diakonala verksamheten  
som bryter ensamhet och utanförskap

 

. Kyrkan ska stå upp för allas rätt och lika värde

. Bekämpa de växande klassklyftorna

. Sköta om våra lokaler och utemiljöer

. Alla anställda ska ha en god arbetsmiljö

I SKÖNS FÖRSAMLING

”
Socialdemokraternas expedition
060-12 22 82
www.socialdemokraterna.se/s-i-svenska-kyrkan/kyrkovalet-2021

Kontakta Socialdemokraterna vid behov av valsedlar och information:
Bosvedjan
Aagoth Lögdahl
070-958 32 00

Sköns Södra
Veronica Österlund
070-212 62 26

Sköns Norra 
Lena Sjölén 
070-548 15 73

Per Dahlin 070-662 99 93 Caroline Falk Nordin 070-220 77 49 
Helge Sjödin 070-348 25 85 Hans-Olov Westerlund 070-219 20 25  
Jens Strandell 070-234 65 13

DETTA UPPSLAG ÄR ANNONSER FRÅN NOMINERINGSGRUPPERNA

Ty barnen, är den enda Ty barnen, är den enda 
praktiska anledningen praktiska anledningen 

till framtiden som vi har. till framtiden som vi har. 
Det är i dem man ser Det är i dem man ser 
framtiden växa fram.framtiden växa fram.

– Olof Palme– Olof Palme
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Pastorsexpedition

Måndag–fredag 9–15 Lunchstängt 12–13
Malandsvägen 47, 863 32 Sundsbruk

Telefon: 060-52 67 30 
skons.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/skon

Kyrkoherde
Andreas Sundström 070-530 07 20
andreas.sundstrom@svenskakyrkan.se 

präster
Anders Lööv 073-068 62 07
anders.loov@svenskakyrkan.se
Christin Bostedt 072-539 79 54
christin.bostedt@svenskakyrkan.se 
Erika Helenius 070-395 95 57
erika.helenius@svenskakyrkan.se
Mia Ödmark 073-389 49 03
mia.odmark@svenskakyrkan.se

  Svenska kyrkan Sköns församling   Sköns församling    Skonsforsamling

Bli medlem!
Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare 
eller inte. Här finns alltid plats för dig. När du blir medlem i Svenska kyrkan är 
det framför allt din församling som du blir medlem i. Skicka blanketten till oss 
per post. Vi behöver din underskrift. Varmt välkommen till Sköns församling!

namn:...........................................................................................................................

telefon: ......................................... personnummer: ...................................... 

gatuadress:................................................................................................................ 

postnummer: ................................... postort:...................................................... 
jag är 

 döpt i Svenska kyrkans ordning
 döpt i annan kyrkas ordning. vilken: .............................  när:............
 inte döpt

Datum: ................................ namnteckning:............................................................
SKICKAS TILL SKÖNS FÖRSAMLING MALANDSVÄGEN 47, 863 32 SUNDSBRUK


