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Kom och sjung med oss

Café Kyrkstugan är redo
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Du ska inte tro det blir sommar, ifall 
inte nån sätter fart…
Sången Idas sommarvisa sjungs 

väldigt ofta på skolavslutningar. Drömmen om 
sommaren, friheten och värmen är alltid som 
mest påtaglig när sommarlovstörstande skolbarn 
räknar minuterna tills att skolavslutningen är 
klar och de får springa ut ur kyrkan.

På samma sätt har jag sett en längtan efter frihet, 
efter värme, efter umgänge och kontakt under det 
oerhört svåra pandemiår som världen mött. Ett 
och ett halvt år av isolering och rädsla, sjukdom 
och förlust, avstånd och längtan. Det var länge 
sedan så många människor väntat på sommaren 
och friheten med så stor längtan.

En längtan som jag i skrivande stund, dagarna 
innan första juni, tänker mig att du som läsare nu 
ser förverkligad med ökat antal vaccinationer och 
lättade restriktioner. Men också med ett lagom 
mått av fortsatt försiktighet. För sommaren 
kommer inte, och friheten består inte om vi inte 
fortsätter att göra vår del. I fall vi inte likt Idas 
uppmaning ”sätter fart”.

Inom den kristna tron är längtan efter frihet, 
efter räddning, efter frälsning central. Kristna 
har genom tiderna mött sin tids prövningar på 
olika sätt, men alltid med händerna knäppta 
i bön. På samma sätt har det varit i Sköns 
församling. Vi har anpassat stora delar av 
församlingens verksamhet i takt med att nya 
restriktioner har tillkännagivits. Allt för att 
bidra till en så säker situation som möjligt. Men 
hela tiden har vi också hållit ut i bönen för alla 
människor i norra Sundsvalls stad.

Nu när sommaren kommit så ser vi de positiva 
effekterna av vaccinering, av människors 

offervilja i att isolera sig för andra skull,  
i mänsklighetens uppfinningsrikedom och 
förmåga att samarbeta trots konflikter, 
pandemier och allt annat som drabbar. Du som 
läsare njuter högst troligen av en frihet som är 
betydligt större än för bara sex månader sedan.  
I Sköns församling har vi  öppnat upp guds
tjänster, konserter och flertalet grupper igen.

Jag tänker att detta är en Guds nåd. Inte att allt 
går väl eller att världen slipper hantera kriser och 
katastrofer. Men att mänskligheten som helhet 
faktiskt har mött en av vår tids absolut största 
utmaningar och kommit så långt för att besegra 
detta virus som hållit oss fångna i våra egna hem.

Vi får nu, likt på en skolavslutning, hoppas och 
ana att sommaren och friheten snart är här fullt 
ut. Vi får i bön och tillförsikt lita till att Gud är 
med oss människor i både sorg och glädje.  
Vi får fortsätta, liksom under det år som varit,  
att sätta fart och göra vår del för andras säkerhet. 
För då kommer friheten och sommaren 
blomma fullt ut. 
Ja, då kommer blommorna 
snart. Jag längtar efter att 
få se er, kära församling, 
åter i kyrkan denna 
sommar.

Andreas 
Sundström

Kyrkoherde 
i Sköns församling

Kyrkoherden har ordet:

Sätter vi fart blommar friheten

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

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

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

Omslagsbild: Carolina Sirenius och Sofia Nilsson. Foto: Rebecka Lindberg. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Sundsvall 3

Vi är glada att kunna glädja alla kaffesugna, 
saftdrickare och kakmonster att vi öppnar Café 
Kyrkstugan för femte år i rad.

Allt på menyn är hembakat och det 
serveras allt från matpajer, sallad 

och ciabatta till småkakor, 
bullar och mjuka kakor.
En riktig favorit är de goda 
bär och fruktpajerna.

Borden står väl utspridda på gräsmattan vilket 
gör det lätt att hålla avstånd och vi kör bara med 
bordsservering.

Håll koll på Faceeboksidan; Café Kyrkstugan, 
och Instagram; cafekyrkstugan. 
Där får ni digitala smakprov 
och information om 
sommarprogram och 
aktiviteter runt kaffeet.

Café Kyrkstugan öppnar 28 juni

ÖPPETTIDER
Öppet alla dagar mellan
28 juni och 15 augusti 
kl. 11-17.

program
Sångsamling för 
Stor & Liten 
Måndagar kl. 11
Vandring vid 
Kyrkstugan
Onsdagar kl.14
Underhållning från 
caféscenen
Lördagar 17.00

Några som sätter fart  
i sommar är kaffeets   
personal, Wilma Nyhman, 
Thea Spjuth, Sofia Nilsson 
och Malva Svedberg.
text& foto: Rebecka Lindberg

3 juli: Folkmusik i sommarkvällen 
Med Emma Ahlberg och Daniel Ek

10 juli: Sång och konstutställning 
Alina Sargsyan, Mei-Linn Alförov, Nikki Lidén  
med Garnik Sargsyan på piano. Intäkterna från  
konsten går till ett barnhem för barn med autism  
och till krigsdrabbade i Artsakh/Armenien.
 

7 augusti: Klassisk pianokonsert 
Med Vladislav Hedbacka och Danny Chen.

14 augusti: Sommaren den sköna  
i det gröna med Arve Solli 
Marcus Tunmats, bas, Jonas Wisén, slagverk  
och Peter Holm, keyboard, dragspel.

Lördagsunderhållning kl.17 i  Café Kyrkstugan
Underhållning varje lördag under sommaren. Programmet uppdateras, så håll utkik på hemsida och sociala 
medier för nya artister samt information. Konserterna sker i samarbete med Sensus. Fri entré.
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Högmässa i Sköns kyrka, söndagar kl. 11  
Efter mässan är du välkommen på kyrkkaffe i Café 
Kyrkstugan. Håll avstånd och följ instruktioner från 
skyltar och personal på plats. 

Stor och Liten, måndagar kl. 11 
Sångstund för barn 0-6 år vid Café Kyrkstugan. 
Anmäl er via facebookgruppen Stor och Liten i Skön. 

Vandring vid Kyrkstugan, onsdagar kl.14 
Kortare pilgrimsvandring med andakt, ca 5 km. 

Digitalt: Tankar inför söndagen 
På fredagar publicerar vi en kortare digital andakt 
med musik och tankar inför söndagens tema. Ni 
hittar filmerna på vår hemsida, Youtubesida och 
Facebooksida. 

 
Se vår digitala kalender på svenskakyrkan.se/skon/kalendern och i appen Kyrkguiden.

Sommarkalender

Sommarkonserter 
Sommarkonsert med Fanny Källström 
(fiol) och Tommy Lundgren (fiol)
27 juni, kl. 18, Sköns kyrka 
Med avstamp i den svenska folkmusiken låter de 
traditionen få nytt liv. Genom att blanda äldre låtar 
med egna kompositioner på två fioler skapar duon 
en färgsprakande ljudvärld.

 
Sommarkonsert med Isabel Neib (sång) 
och Ann-Kristin Färnström (piano) 
11 juli, kl. 18, Sköns kyrka 

Orgelkonsert med organist  
Ann-Kristin Färnström 
Sköns kyrka 29 juli, kl. 19 

 

Sommarkonsert med Bengt-Eric Norlén 
(violin) och David Wahlén (ackordeon/
dragspel) 

8 augusti, kl. 18, Sköns kyrka 
 
 

Mer information och fler akter hittar ni på vår hemsida. Fri entré i samverkan med Sensus. Vi följer Folkhälso-
myndighetens anvisningar gällande antal och avstånd mellan besökare. Skulle smittspridningsläget ändras kan 
verksam heter ställas in med kort varsel. Senaste informationen finns på vår hemsida och Facebooksida.

Bengt-Eric Norlén och David WahlénIsabel Neib.Ann-Kristin Färnström.
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Foto: Kat Palasi /Ikon

UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin har tvingat miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom 
och hunger. Tillsammans med systerkyrkor och samarbetsorganisationer över 
hela världen, stödjer Act Svenska kyrkan människor att resa sig starkare.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

Efter en vår med bara sångstunder framför  
en kamera och timmar av filmredigering ser 
pedagogerna Sofia Nilsson och Carolina  
Sirenius äntligen framemot att träffa barn  
och föräldrar igen.

– Nu vill vi träffa alla fantastiska barn och föräldrar 
igen. Jag har saknat dem, säger Sofia.

Att bedriva barnverksamhet utan några barn har 
varit väldigt speciellt. Varje vecka har ett nytt avsnitt 
med sång och dans publicerats på Stor och Liten i Skön 
på Facebook, samt på församlingens Youtubekanal.

– Det har varit spännande och läskigt att se sig själv 
sjunga och dansa. Men ändå roligt då vi har fått respons 
från föräldrar med lite bilder på barnen som varit med 
på de digitala sångstunderna, säger Carolina.

Men nu när smittspridningen går ner, restriktio
nerna lättar och vädret tillåter utomhusträffar drar 
sångstunderna i gång igen. Från 28 juni till 16 augusti 
sker träffarna på måndagar, kl. 11,  vid Café Kyrkstugan, 
nedanför Sköns kyrka.

Utöver sångsamlingarna så finns det leksaker för 
barnen att låna. Självklart finns det även barnportioner 
i Café Kyrkstugan om någon skulle vilja ta sin lunch i 
anslutning till sångstunden.

 text & foto: Rebecka Lindberg

Stor och Liten sjunger vid Café 
Kyrkstugan hela sommaren

Carolina Sirenius, Sofia Nilsson, käpphästen och 
alla babblarna längtar efter alla barn och föräldrar.
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Bön, läger och vänskap. Lekar, sång 
och djupa samtal. Att se sig själv 
och att få bli sedd. I konfirma-
tionsundervisningen ryms 
både tårtbakning, Gud och 
de livsfunderingar som 
hör ungdomsåren till.

 
Varje år konfirmeras närmare 
24 000  konfirmander. I fjol 
konfirmerades 29 i Sköns för
samling. Ungdomarna konfirme
ras sig som 14–15åringar, nu är det 
dags för de som är födda 2007. 

– Jag tycker att konfirmandåret varit det 
roligaste året i mitt liv, säger Joy Bostedt som konfirme
rades förra året och varit ung ledare i år.

–Så många kompisar och saker vi har hittat på! Jag 
kommer titta tillbaka på det med ett leende på läpparna.

Undervisningen sker både med veckovisa träffar och 
med helgläger, ett läger på hösten och ett på våren.

Den stora konfirmandgruppen träffas under ett 
år och tillsammans med de fyra ledarna, en 

präst, två pedagoger och en kantor ut
forskas livets stora och små frågor. De 

vuxna ledarna kompletteras av de 
fantastiska unga ledarna, ungdo
mar som nyligen konfirmerat sig.

– Konfirmationen är en rolig 
och minnesvärd tid där konfir
manderna får chansen att fundera 

och diskutera utifrån sig själva, 
berättar pedagogen Carolina  

Sirenius och fortsätter:
– Vi funderar också kring frågor om 

Gud och kristna traditioner. Vi använder 
bibeln för att diskutera människolivets olika frågor 

och val. 
Musik och kreativitet är en viktig del i konfirmand

undervisningen. Det är viktigt att det finns uttryckssätt 
och metoder att lära sig för alla. Konfirmanderna får 
baka skapelsetårtor, samarbeta genom olika lekar och 
övningar samt spela teater.”Jag tycker att konfirmand

året varit det roligaste året 
i mitt liv! Jag kommer titta 
tillbaka på det med ett 
leende på läpparna.
  Joy Bosted, ung ledare,
 konfirmand 19

Att åka i väg på läger, komma bort från måsten och krav på hemmaplan är ett viktig del i konfirmandunder-
visningen.

Konfirmation – mer  än bara bibelläsning
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Har du frågor om konfirmation?
Konfaledarna har svaren!
Peter Holm, musiker
073-067 85 01, peter.holm@svenskakyrkan.se
Robert Nordlund, pedagog 
073-072 72 19, robert.nordlund@svenskakyrkan.se
Christin Bostedt, präst 
072-539 79 54, christin.bostedt@svenskakyrkan.se 
Carolina Sirenius, pedagog 
070-251 12 30, carolina.sirenius@svenskakyrkan.se

”
Det var en upplevelse  
i mitt liv jag aldrig  
kommer glömma.  
Jag är tacksam  
för alla de fina  
människor jag  
lärt känna  
under året.
 Wilma Nyman, ung ledare, konfirmand 18

Konfirmation – mer  än bara bibelläsning
Konfirmationen avslutas i maj 2022. Efter konfirma

tionen är ungdomarna välkomna att fortsätta som unga 
ledare.

– Konfirmation är för alla, så vi startar även en  
gruppen i höst för ungdomar som har behov av att ses  
i mindre grupper, säger Robert Nordlund, pedagog.

I januari startar ytterligare en grupp för ungdomar  
i årskurts 8 i grundskolan till år 1 på Västermalms gym
nasium som hellre ses i en mindre och lugnare grupp.

I december startar vi även en grupp, katekumenat, 
för vuxna som vill reflektera och samtala över tro och 
livsfrågor.

 – Gruppen riktar i första hand in sig på dem som 
vill samtala och söka en kristen tro tillsammans med 
andra, men möjlighet till konfirmation kommer att  
finnas, säger Mia Ödmark, präst och en av ledarna.  
Mer information om den nya gruppen kommer. 

 text & foto: Carolina Sirenius, Rebecka Lindberg

Konfirmanderna får uttrycka och lära sig på många olika sätt och utmannas att prova nya tankebanor.

Anmälan för hösten 2021 finns på  
hemsidan: svenskakyrkan.se/skon
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Har du också skjutit på bröllopet eller barnets dop under pandemin? Det finns några lediga tider kvar. Du vet 
väl att dop inte har någon åldersgräns. Välkommen att boka via 060-526730.  Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vad vill du att  
Svenska kyrkan ska göra?
Alla som är medlem i Svenska kyrkan och 
har fyllt 16 år får vara med att bestämma. 
Innan valet får du ditt röstkort till den adress du 
är folkbokförd på, där hittar du information om 
röstlokaler och förtidsröstning. Mer information hittar 
du här: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.
Var med och bestäm Sköns församlings 
och Svenska kyrkans framtid!

RÖSTA I KYRKOVALET  6–19 SEPT

Boka vigsel och dop
I Sköns kyrka finns möjlighet att hålla goda avstånd och 
att samlas 50 personer både i kyrkan och i församlings
gården om lokal för dopfika önskas.

Du kan också välja att hålla ditt dop 
eller vigsel utomhus på en egen plats, 
inom församlingens geografiska 
gränser. 

Vi har redan märkt av en ökning 
av bokningar sedan restriktionerna 
lättade, men i skrivande stund finns 
fortfarande lediga tider kvar för både 
dop och vigsel nu i sommar.

De nya restriktionerna gör även 
att vi kan öppna upp uthyrningen av 

samlingslokalerna i våra församlingsgårdar för fika i 
samband med cermonin. 

Det går även att kombinera dop och 
vigsel under samma gudstjänst för dem 

som vill. Efter att du bokat din ceremoni 
kommer en präst höra av sig till dig så 
får ni tillsammans planera. Ni kanske 
har önskemål kring vilken musik som 
ska spelas. Om inte hjälper vi gärna till 

med förslag. Allt för att det ska bli en 
fin stund värd att minnas. 
Ring vår växel, 060-526730, om du 
boka en vigsel eller dop. Läs gärna 

med på vår hemsida.

Du kan boka  

dop direkt på  

svenskakyrkan.se/ 

skon/boka-dop
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Anders Lööv har tillbringat åtskiliga timmar  
i fängelse och kör tvåhjuligt till jobbet.  
Anders comeback är ett ömsesidigt kärt  
återseende för honom, församlingen  
och kollegorna.

2005 gjorde Anders sin första dag i Sköns församling, 
men 2018 valde han att lämna sitt jobb. 

– Jag kände mig färdig, hade precis fyllt 50 år och jag 
kände att det var dags att ta tag i den lärardröm som jag 
så länge haft, berättar Anders. 

Han jobbade först med elever med särskilda behov 
och sedan som gymnasielärare i svenska och religion. 
Det här var inte första gången Anders lämnade kyrkans 
värld för skolvärlden. Efter sina fyra första år som präst 
sa han upp sig själv för att utbilda sig till lärare. 

– Jag hade tappat min tro, mitt språk. Jag hade inte 
längre något att säga, berättar han. Men efter studierna 
så fanns bara ett kortare vikariat som lärare, så efter en 
tid så kom han tillbaka som präst, först i Viskan som 
fängelsepräst och sedan i Skön 2005.

– Att jag slutade 2018 hänger bland annat ihop med 
jag har alltid har känt mig som en främmande fågel som 
inte riktigt tror på det klassiskt kristna sättet, och har 
därför inte varit helt bekväm i prästrollen. Men nu har 
jag hittat en slags fromhet som passar mig och där jag 
känner andra som uttrycker sin tro på liknande sätt, 
bekänner Anders. 

Nu susar Anders på sin brandgula EUmoppe mel
lan Bosvedjans och Sköns kyrka. text: Rebecka Lindberg

Anders och Rebecka tillbaka i kyrkan

Rebecka Lindberg och Anders Lööv kastades båda rakt in i inspelning av 
gudstjänster när de började sina nya jobb som kommunikatör respektive 
präst. foto: Carl-Johan ”Kalle” Tullgren

Ditt eller datt!
Rebecka & anders 
väljer 

bok tv-serie
hund katt
skog  hav
penna dator
kaffe te
jul påsk
introvert extrovert
cykla gå
strand gata
rock jazz
pizza tacos
kamera penslar
sommar vinter

Rebecka, du tycker om att arbeta med layout och 
kommunikation, och ser liksom i bilder. Hur började 
det? 
– Redan i första klass. Vi fick skrivböcker där vi skrev 
sagor. Jag tyckte om att använda fantasin. Först hand
lade det om drakar, men utvecklade sig så att det kunde 
handla om skedar och gafflar som pratade med varandra 
i besticklådan. Det ledde till en dröm om att bli förfat
tare. Den drömmen tog mig till att bli journalist och 
därefter kommunikatör. Jag gillar kommunikation och 
berättande. Författardrömmen finns väl kvar, men det 
är så mycket annat skrivande istället.
Var jobbade du som journalist? 
– På Sundsvalls tidning, eller Mittmedia, på lite olika 
vikariat, bland annat som familjeredaktör. Det gick åt 
mycket tid till arbetet. Jag var tvungen att på kort varsel 
kunna pendla till andra redaktioner. Det blev ganska 
splittrat. Så jag sökte ett vikariat som kommunikatör 
i församlingen i Sollefteå, där jag tidigare hade varit 
ungdomsledare. Det var lite speciellt. De kände mig som 
14åriga Bäcka, och nu kom jag dit som 30åriga Rebecka. 
Där var jag i ett år, och fick efter det en kommunikatör
tjänst med studentrekrytering på Mittuniversitetet. 
Och nu är du här. Vad är drivkraften för dig att vara 
kommunikatör här i Skön? 
– Det känns bra att vara en länk mellan dem som arbe
tar här och församlingsborna, och på olika vis underlät
ta för människor att hitta till verksamheter och grupper. 
Det känns väldigt bra att ha kommit hit. 

 text: Anders Lööv
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JUST NU ÄR DET VÄLDIGT RÖRIGT I BIRGITTAGÅRDEN, MEN VI SER LJUSET OCH GÅR EN SVALARE TID TILL MÖTES. I DE 50 ÅR 
SOM BIRGITTAGÅRDEN OCH KYRKAN FUNNITS HAR DET SOMMARTID VARIT VÄRMEBÖLJA INOMHUS. NU BYTS DE TRE BEFINTLIGA 
VENTILATIONSAGGREGATEN MOT NYA MED COMFORTKYLA. PÅ BILDEN SER NI PLATSEN SOM ORDNATS ÅT ETT AV DE NYA AGGREGATEN.

HÄR FINNS DET KYLA, 200 METER NER I MARKEN. FYRA HÅL BEHÖVS 
DET FÖR ATT KYLA VÅRA LOKALER I SKÖNSBERG!

VI SATSAR VIDARE PÅ SUCCÉN MED CAFÉ KYRKSTUGAN  SOM (SNART) HAR FÅTT ETT NYTT OCH HYGIENSKT DISKRUM!

VI BYG ER OM

UR
SÄK

TA RÖRAN

Foto & grafik: Stefan Andersson 
Drönarbilder från Winther bygg

SOM VI LÄNGTAR EFTER ATT FÅ FYLLA VÅRA RUM MED 

BARN, FÖRÄLDRAR, SÅNG OCH BUS IGEN! 
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DET VAR VERKLIGEN HÖG TID ATT BYTA TAKET PÅ PRÄSTGÅRDEN. DET GAMLA HÖLL INTE LÄNGRE TÄTT, SE BARA PÅ HUR DE BÄRANDE TAKSTOLARNA BÖRJAT RUTTNA BORT. NU ÄR DET SÅ KLART LAGAT!

BLÄNKANDE OCH HELT. PRÄSTGÅRDEN I SKÖN BÄR VERKLIGEN UPP 

SITT NYA KOPPARTAK. TUR DET, FÖR DET HÅLLER I HELA 100 ÅR!

HISSEN FÖR KISTOR TILL BEGRAVNINGAR I BYDALENS KAPELL 
HAR BYGGTS OM FÖR ATT KLARA AV DAGENS KRAV PÅ 
ARBETSSÄKERHET. GIVETVIS BLEV DET ÄVEN ETT NYTT  
LITE HÖGRE STAKET RUNT FÖR ATT FÖRHINDRA OLYCKOR. 

BYDALENS GRAVKAPElL HAR FÅTT SIG ETT RIKTIGT LYFT. EN NY STÖRRE SAKRISTIA MED PENTRY OCH SAMTALSMÖJLIGHETER HAR 

BYGGTS OM BAKOM ALTARET. DÄR FANNS LÄMPLIGT NOG ETT OUTNYTTJAT UTRYMME. I DEN GAMLA SAKRISTIA RYMDES KNAPPT 

NÅGON – DÅ DEN BARA VAR 1,5 KVM! I KÄLLAREN HAR DET BEFINTLIGA OMKLÄDNINGSRUMMET FÖR PERSONAL RENOVERATS OCH 

BLIVIT ETT KOMBINERAT OMKLÄDNINGSRUM OCH BADRUM.



SAMHÄLLSINFORMATION

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


