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Det jag minns tydligast är chocken. Chocken när 
jag för första gången i mitt liv fick ta emot ett 
dödsbud. En känsla som på bara några sekunder 
förvandlades till overklighet, förnekelse, sorg och 
orättvisa. Tårarna kom och jag satt där och grät. 
Sorgen över någon som dött är en av de tyngsta 
upplevelserna man kan erfara som människa. 
Det är livsförändrande, och det svåraste är att 
de allra flesta av oss kommer få uppleva denna 
smärtsamma situation ett par gånger under livets 
gång. För det finns en sanning som ingen av oss 
kan rå på: allt som lever ska dö en dag.

Berättelsen om Jesus och hans vänner, syskonen 
Marta, Maria och Lasaros, är en av de mest 
berörande av alla i evangelierna. Berättelsen om 
hur Jesus nås av Lasaros dödsbud och begråter 
sin vän. Beskrivningen av hur Lasaros systrar 
med sina olika personligheter reagerar på sorgen 
och möter Jesus med tårar, anklagelser och 
hopplöshet. Känslor som de flesta av oss känner 
igen.

Det är också därför samma bibelberättelse är 
radikalt annorlunda från våra erfarenheter av 
död. För den slutar inte i mörker, förtvivlan och 
en saknad som aldrig försvinner helt. Den slutar 
i ett mirakulöst hopp när allt hopp tagit slut. 
Samma chock som ett dödsbud lämnar förbyts i 
berättelsen till chocken och den ofattbara glädjen 
över att den som var död lever. En upplevelse som 
är helt motsatta våra mänskliga erfarenheter.

Detta är det mest provokativa med hela den 
kristna tron. Inte tanken på att älska sina fiender, 
inte principen om att offra sig själv för andra, 
inte övertygelsen att kärleken övervinner hat, 
utan tron på att döden inte är slutet. Tron att 
dödsbudet som jag en gång fick ta emot kommer 

att vändas till ett livsbud. Det är livsförändrande 
och så stort att jag knappt vågar tro det hopp 
som griper tag i mig. Ett hopp som, liksom 
Lasarus blev frigjord från bindlarna, frigör 
från hopplöshetens övertygelse om att vi aldrig 
kommer ses igen. 

Vi som får bära samma tro som Marta, Maria och 
Lasarus, vi sörjer inte som alla andra. Vi som fått 
möta samma sorg som Jesus själv fick bära, med 
tårarna som rinner ned för kinderna, vi sörjer 
inte som alla andra. Vi som vet att allt som lever 
ska dö en dag, vi sörjer inte som alla andra. För vi 
får tro att döden inte är slutet. 

Det här betyder inte att sorgens smärta och 
känslor försvinner som genom ett trollslag. Sorg 
är något djupt mänskligt, och Jesus själv grät 
över Lasaros död. Men det betyder att vi inte 
gråter ensamma, för Jesus gråter med oss. Det 
betyder att mitt i hopplösheten så finns hoppet 
där och väntar på oss. I små saker som 
vardagsstress, kyrkoval och 
annat som kan oroa. I stora 
saker som ljus och mörker, 
liv och död. Ett hopp som 
får gro i oss och växa, tills 
gråten byts till skratt och 
inga tårar finns mer. Ett 
hopp som vi tillsammans 
får dela när Alla 
helgons afton och 
dag närmar sig.

Andreas 
Sundström
Kyrkoherde  

i Sköns 

församling

Kyrkoherden har ordet:

Dödsbuden blir till livsbud

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:Åke Vikström och Stina Persson. Foto: Rebecka Lindberg. Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB Sundsvall 

Alla helgons dag och Alla själars dag – vem minns du?
Alla helgons dag och den efterföljande alla själars 
dag har blivit den högtid som flest besökare 
kommer till kyrkan och kyrkogårdarna. En helg då 
vi tillsammans uppmärksammar och minns dem 
som har lämnat oss. 

Hundratals ljus tänds på våra två begravnings
platser i Skön och Bydalen. Att tända ljus vid 
gravar är en sed från 1800talet, men det var 
först efter andra världskriget som traditionen  
kring allhelgona tog fart i Sverige. Det finns 
också möjlighet att tända ett digitalt ljus på 
be.svenskakyrkan.se. 

Vi bjuder på fika på fredag och lördag, 5–6 
november, kl. 11–18. Gravljus finns också till 

försäljning. Om du är osäker på var graven är 
någonstans kan du via vår hemsida söka på 
personens namn och få en karta till graven. 

Ingen ska behöva sörja ensam och möjlighet till 
kortare samtal med präst finns under dagarna eller 
att bara sitta stilla en stund i våra kapell och njuta 
av stillsam orgelmusik, kl. 12, 14 och 16.

I Sköns kyrka firas en minnesgudstjänst, 
lördag kl. 18, Sköns kyrkokör deltar. Under 
minnesgudstjänsten läses namnen på dem som 
lämnat oss under året upp. De anhöriga är särskilt 
inbjudna. Men alla är självklart välkomna.

Krematoriet erbjuder guidade tur kl. 13 på 
lördag, samling i Kapellgården. Varmt välkomna!

Gemenskap på begravningsplatser
5–6 november, kl. 11–18, Alla helgons dag 
och Alla själars dag, håller vi öppet i våra 
kapell, bjuder på fika och kortare samtal.
Kl. 12, 14, 16 orgelmusik i kapellen.

Be och tänd ljus digitalt
På bönewebben be.svenskakyrkan.se kan du 
be en bön och tända ljus digitalt, året om, 
anonymt eller med namn om du vill. Du kan 
även ta del av andras böner.

Ljus som lyser upp i höstmörkret, sorgen och saknaden efter dem vi håller kär som har lämnat oss. 
Bilden är tagen i Skön år 2017.  foto: arkiv
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En kväll om tröst, 
hopp och livsmod
Olle Carlsson är kyrkoherden 
som fyller både kyrkor och 
föreläsningssalar med såväl 
predikningar som föreläsningar.
Sedan prästvigningen 1980 har 
han hunnit samla på sig många 

erfarenheter från samtal med människor i kris. 
I september i år kom hans senaste bok, Om 

tröst, hopp och livsmod. I den tar han upp viktiga 
frågor som vad är tröst och hur tröstar en sig själv 
och andra? 

Han har personliga erfarenheter från ett eget 
alkoholmissbruk, men framförallt att ta sig ur 
det. I över 30 år har han föreläst utifrån sina 

erfarenheter och på teman som livskris, andlighet. 
Alltid ur ett personligt perspektiv och med en god 
portion humor.

Välkomna till
Sköns kyrka, fri entré. 

Onsdag 3 november kl. 18.30.

Jane – vår nya pedagog
Välkommen till Jane Vikberg, vår nya pedagog.

– Jag ser framemot att träffa församlingen 
och lära känna dem som bor här. Att grupper 
äntligen kan öppna upp igen tycker jag är 
jätterolig, säger hon.

Jane kommer ni framför allt att träffa i Stor 
och Liten-grupperna, på Babyrytmik och i 
Gudstjänst för stora och små i Bosvedjan.

– Jag är så tacksam för att jag får låna 
barnen i barngrupper. Jag tycker också om att 
skapa tillfällen där hela familjen kan vara med. 
Och att barnen då själva får bestämma vem 
som är familj, grannen, far- och morföräldrar 
eller vem de vill...

Jane kommer närmast från Härjedalen, men 
är Sundsvallare i botten och har även jobbat 
som församlingspedagog i Njurunda församling 
tidigare. Hon har även en bakgrund som lärare.

– Det är roligt, att jag hamnade i kyrkans 
värld, då jag valde mellan att utbilda mig till 
lärare eller diakon, säger Jane Vikberg.

 text & foto: rebecka lindberg

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

Bosvedjans kyrka 
Söndagar udda veckor kl. 15, t.o.m. vecka 49.
Varannan gång gudstjänst med vandring innan 
och varannan gång gudstjänst för stora och 
små. 14 november sjunger Glädjekören.

Birgittakyrkan 
Söndagar jämna veckor, kl. 18,  
t.o.m. vecka 48. Kvällsgudstjänst 
med kyrkfika och ungdomskväll.

Veckomässa på onsdagar
Onsdagar, kl. 12 med sopplunch. 
Udda veckor i Birgittakyrkan.
Jämna i Bosvedjans kyrka.
T.o.m. vecka 50.

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

Fredagkvällar i Birgittakyrkan
Fredag den 3 december, kl. 17 
tacos, kl. 18.30 Taizeinspirerad 
kvällsgudstjänst därefter after church.  
Anmälan till tacos senast 1 december.

Kyrktaxi till gudstjänster
Du som inte har möjligt att själv ta dig till och 
från våra gudstjänster erbjuds kyrktaxi.
Vi har avtal med Taxikurir och du beställer din 
taxi på telefonnummer 060-15 00 00.
Detta gäller för boende inom Sköns 
församling och till gudstjänsterna, 
inte annan församlingsverksamhet. 
Du kan även komma att dela bilmed andra 
som beställt kyrktaxi.

Familjekväll i Bosvedjans kyrka
Tisdag den 7 december, kl.17
Middag och julpyssel.
Anmälan senast fredag 3 december.

Så här anmäler du dig!
Ring till pastorsexpeditionen på nummer 
060-52 67 30 eller via vår hemsida,  
www.svenskakyrkan.se/skon/anmalan

>> Se julens program på s. 8  >>
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Olle Carlsson kommer till Skön. foto: pressbild

Jazzclub Birgitta 
har återuppstått
Efter att ha varit pausat för 
pandemirestriktioner är det återigen 
dags att fylla Birgittagården med 
svängiga toner. Jazzclub Birgitta är 
tillbaka! På scenen står både lokala 
talanger och förmågor utifrån.
Utöver jazzen serveras också fika.
18 november kl. 19 
Birgittakyrkans kör med solist Arve Solli
15 december kl. 19
Jul på vårt vis med Erika Stadling-Holm

Vilken magisk start! Första gången på Stor och 
Liten trollade Jane fram fyra trollstavar i ett 
nafs till barnens förtjusning.

 Stor och Liten!
Lek- och sångsugna 

stora och små hälsas 
välkomna. Vi tar emot 
anmälningar via vår 

Facebooksida Stor och 
Liten i Skön.

Måndagar kl. 10–14 i Birgittagården.
Fredagar kl. 10–14 i Bosvedjans kyrka.

Kör-Lek för barn 4-6 år 
Onsdagar 17.30-18.15 
Sköns församlingsgård
Vi sjunger, leker, spelar 
på rytminstrument och rör 
oss till musik för att utveckla 
sångglädjen och ha  
roligt tillsammans.
Kontakt: Ann-Kristin Färnström,  
070-6344073
ann-kristin.farnstrom@svenskakyrkan.se
Anmälan: svenskakyrkan.se/skon/anmalan

http://www.svenskakyrkan.se/skon/anmalan
https://www.facebook.com/storochlitenskon/
https://www.facebook.com/storochlitenskon/
http://www.svenskakyrkan.se/skon/anmalan
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När livet var som mörkast, kom det 
en inbjudan till en sorgegrupp, en Leva 
vidare-grupp. En till Åke Vikström och 
en till Stina Persson. Båda tackade ja  
och fick en nystart i livet.

– Utan Leva vidare-gruppen och 
Stina hade jag inte suttit här, säger Åke 
Vikström.

När Stina fick sin inbjudan visste hon direkt att 
hon skulle gå. Med en bakgrund i kyrkokören var 
kyrkans verksamheter bekanta för henne.

Åke Vikström däremot, där krävdes det en 
bestämd och omtänksam dotter som sa: "Pappa, 
det där ska du gå på". 

– Jag drog mig länge innan jag åkte och när 
jag kom dit så var det 14 damer och jag. Jag vände 
direkt, men Ingrid (diakon red. anm.) röt till; Åke 
kom hit, berättar Åke med ett leende på läpparna.

Gruppen delades i två grupper och de som 
var pensionärer kom att träffas på dagtid. Det 
dröjde inte länge förrän gemenskapen växte fram 
i gruppen.

– Vi började träffas hemma hos varandra, säger 
Stina. Vi hade middagar tillsammans.

– Matlagningen gick så där för mig, jag hade 
aldrig fått vara i köket. Bruna böner och ärtsoppa 
på plastkorv, kalvsylta med rödbettor och blod
pudding med lingon. Det dröjde inte länge innan 
det var och varannan dag hängde påsar med 
matlådor på min dörr, säger Åke.

– Och bakat, fyller Stina i.
– Ja, precis. När det var min tur att bjuda på 

middag tänkte jag att det dög inte, så jag bjöd alla 
på restaurang, fortsätter Åke.

Gruppen fortsatte att umgås utanför grupp
träffarna och bandet mellan Stina och Åke växte 
sig allt starkare. De började träffas på egen hand.

– När jag träffade Åkes son första gången sa 
han, innan vi skiljdes åt: Nu du pappa, tar du hand 

om Stina. Och du Stina, du tar hand om pappa, för 
nu tillhör du familjen, minns Stina.

Det finns många fina minnen från deras 
gemensamma resor till barn och barnbarn, till 
Stinas föräldrahem och midsommarfirande i 
Dalarna, kryssningar och goda middagar. När Åke 
flyttade från sitt hus kom de att bo två hus ifrån 
varandra i Bosvedjan och kunde träffas varje dag. 
Även Åkes hund, schnauzern Sofi fann en ny matte 
i Stina och valde ofta att vara nära henne.

Tolv år har gått sedan de träffades genom 
församlingens Leva vidaregrupp och de är 

Finn tröst och stöd i enskilda 
samtal eller grupp 
Sorg är en naturlig reaktion på något vi är med 
och upplever. Varje sorg är unik och kan inte 
botas, men tillsammans kan vi göra sorgen mer 
uthärdlig. Svenska kyrkan har en lång erfarenhet 
av att stötta människor när livet ställs på ända.

Vill du ha någon att dela sorgen med är du 
välkommen att boka enskilda samtal med vår 
diakonala personal. Se kontaktuppgifter sida 10.

Önskar du bearbeta din sorg i grupp med 
andra i liknande situation som du så tar vi upp 
intresseanmälan och startar grupp vid behov. 

Du hittar formulär för intresseanmälan på  
www.svenskakyrkan.se/skon/anmalan eller ring 
till pastorsexpeditionen, telefon 06052 67 30. 

Du är också välkommen till gemenskapen i våra 
olika gruppverksamheter. Se mer om vilka grupper 
som finns i Sköns församling på sida 10–11.

6 tips för att stötta i sorg
1. Ta ansvar för kontakten
Ta första kontakten med den som sörjer, även 
om den som är i sorg kanske inte orkar svara. 
Försök då en annan gång, och ännu en gång...

2. Bryt tystnaden
Det viktiga är inte vad vi säger, utan att vi säger 
något. Skicka ett sms om ett samtal känns svårt.

3. Ge utrymme
Ta inte över med dina egna minnen om den 
saknade, låt den närmaste sörjande vara i fokus.

4. Ta initiativ
Föreslå enkla aktiviteter, promenad, fika, film. 
Erbjud en paus i sorgen, och fråga om vid ett 
nej.

5. Visa närvaro
Var inte rädd för att störa den sörjande, visa 
tydligt att du finns och bryt isoleringen.

6. Ha tålamod
Låt sorgeprocessen ta tid, det finns inga slutda
tum och normala tider. Tillåt ältning.

Stina blev Åkes  räddning

fortfarande aktiva församlingsbor där vardags
mässan och de efterföljande soppluncherna på 
onsdagarna är en av veckans höjdpunkter. 

– Det är till och med en av sopporna som vi 
kallar för Åkesoppan, den med fisk som Ulla lagar, 
skrattar Stina och pratar varmt om den trevliga 
personalen, fru Stake och Nobel middagen.

– Innan Leva vidaregruppen hade jag knappt 
varit i kyrkan efter det att jag gifte mig, men det 
kom att bli min räddning, säger Åke som inte 
ångrar att han lyssnade på sin dotter, där för tolv 
år sedan. text & foto: rebecka lindberg

Åke Vikström, 80 år och Stina Persson, 86 år fann  varandra i sorgen, men har fått mycket glädje 
tillsammans i de tolv år de känt varandra. "Han är  mitt allt", säger Stina.

http://www.svenskakyrkan.se/skon/anmalan
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Kyrko-
mötet

Gul  
valsedel

Stifts-fullmäktige
Rosa  

valsedel

Kyrko-fullmäktige
Vit  valsedel

Musik i juletid
Julkonsert med  
Ann-Kristin Färnström  
och Ulla Vesterlund
11 december kl. 17 i Sköns kyrka

Julkonsert med Sing For Joy
19 december kl 18 i Bosvedjans 
kyrka.

Juljazz i BK: Jul på vårt vis  
med Erika Stadling-Holm
15 december kl. 19

Alla konserter sker i samverkan med 
Sensus. Fri entré om inte annat anges.

Tack för att du röstade i Kyrkovalet
I Sköns församling var ni 1463 som röstade. 
Kyrkovalet 2021 lockade 854 375 i hela landet. 
Socialdemokraterna, fick störst andel röster i 
Skön med 51,51 procent, vilket ger 12 av de 
25 mandaten i kyrkofullmäktige. 
Den näst största gruppen blev återigen 
Sköns Församlings Framtid följt av Borgerligt 

alternativ och 
Centerpartiet. En ny 
grupp valdes in, Vänstern  
i Svenska kyrkan. Nedan ser du namnen 
på de nyinvalda ledamöterna.

Det nya kyrkofullmäktige tillträder den 
1 januari. På svenskakyrkan.se/kyrkoval/
valresultat kan ni se samtliga valresultat, för 
kyrkomötet, stiften och andra församlingar.

SFF

Socialdemokraterna Sköns Församlings
 Framtid

Borgerligt
Alternativ

Centerpartiet Vänstern i 
Svenska kyrkan

12

5

3 3
2

Sköns församlings Kyrkofullmäktige 2022
Antal mandat per nomineringsgrupp. Tack för att du röstade! 

J
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Julbasar med  
insamling till Act
20 november, kl. 10–15  
i Birgittagården
Hembakat, hemstickat, 
lotteri. Fikaförsäljning  
och underhållning.
Alla intäkter på julbasaren går till Acts 
jul   insamling för att stärka flickors 
rättigheter...

Anna-Lottas jul
Tisdag 30 november, kl. 19, Sköns kyrka.
En julkonstert med Anna-Lotta Larsson, 
sång, Andreas Landegren, piano, och 
Sköns kyrkokör under ledning av dirigent 
Ann-Kristin Färnström.
Entré 200 kr. Kort, kontant eller Swish, 
förköp på Pastorsexpeditionen (endast) 
från 15 november. Ev. osålda biljetter säljs  
i entrén. Behållningen går till Sköns diakoni.

Gudstjänster i juletid
Utöver veckomässor på onsdagar, kl. 12  
och hög  mässa på söndagar, kl. 11,  
firar vi även dessa gudstjänster i juletid.
28 november – 1:a advent
kl. 11 Högmässa i Sköns kyrka med Sköns  
kyrkokör och Ulf Vikberg på trumpet.
kl. 15 Barnkören Sunshine och Glädjekören 
medverkar i Gudstjänst för stora och små  
i Bosvedjans kyrka.

5 december – 2:a advent
kl. 18 kvällsgudstjänst i Birgittakyrkan  
med Birgittakyrkans kör.

12 december – 3:a advent
kl. 15 Luciagudstjänst med barnkörer i Bosvedjans 
kyrka.

24 december – Julafton
kl. 11 Familjegudstjänst vid krubban Bosvedjans 
kyrka.
kl. 23 Julnattsmässa i Birgittakyrkan.

25 december – Juldagen
kl. 7 Julotta i Sköns kyrka med Sköns kyrkokör.

26 december – Annandag jul
kl. 11 Högmässa i Sköns kyrka.

31 december – Nyårsafton
kl. 17 Nyårsbön i Birgittakyrkan.

6 januari – Trettondedag jul 
kl. 15 Musikgudstjänst med 
Glädjekören i Bosvedjans kyrka.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

BRYT EN TRADITION

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

svenskakyrkan.se/act

:  


/ 

Veronica Österlund
Kristoffer Högstedt 
Gustafsson
Lena Sjölén
Lars Åke Andersson
Margareta Vestin
Elliot Norberg
Aagoth Lögdahl
Robert Högstedt
Monika Andersson
Stig Löf
Lottis Hörting
Robin Sjölén

Niklas Åberg
Eva Coos Berglund
Nils Håkan Olsson
Kerstin Gustafsson
Bert Ove Karlsson

Rodney Engström 
Margareta Engström
Sven Bredberg 

Per Dahlin
Caroline Falk Nordin
Jens Strandell

Hamlet Mirjamsdotter
Vakant



Ekonomiskt bistånd
Telefontid: torsdagar kl. 13–15 på tel 060-52 67 30.
11 nov–9 dec tar vi emot julansökningar  
om presentkort, matkassar osv. 
All kontakt behandlas med sekretess och inga  
journaler förs. Du ska vara boende i Sköns  
församling och själv göra ansökan.

Financial applications 
Thursdays 13.00–15.00, tel. 060-52 67 30. 
We accept Christmas applications between 11th November  
to 9th December. You must live in Sköns congretation. 
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Enskilda samtal – samtalsstöd
Ibland kan livet vara tufft och att få prata med någon kan hjälpa. Du är välkommen 
att vända dig till oss inom diakonin för samtal. Det kostar inget och vi har 
tystnadsplikt. Ta kontakt med Kristina Kvist eller Malin Edström.

Ny samtalsgrupp för äldre startar i januari
Vi startar en ny samtalsgrupp för 
dig som är ”äldre”. En plats med 
reflektion över livet, allt som är 
inom oss och runt om oss, både 
det som är svårt och det som ger 
oss glädje. En plats för både goda 
samtal och skratt över en kopp 

kaffe. Start 27 januari, kl. 15–16.30 i 
Birgittakyrkan, Skönsberg. 
Vi träffas varannan vecka 6 gånger. 
Anmäl dig senast den 21 januari 
till telefon 060–52 67 30.
Ledare är Kristina Kvist, diakon, och 
Malin Edström, diakoniassistent.

Pågående grupper
I Sköns församling finns många tillfällen att träffas i olika sammanhang och 
hitta en social gemenskap. Sista träffen för hösten är vecka 50. Grupperna 
startar igen vecka 3

Har du frågor kring grupperna, eller vill anmäla dig, ta kontakt med någon av ledarna!
Malin Edström, diakoniassistent, 072-208 77 65, malin.edstrom@svenskakyrkan.se
Kristina Kvist, diakon, 076-136 07 27, kristina.kvist@svenskakyrkan.se
Carolina Sirenius, församlingsassistent, 070-251 12 30, carolina.sirenius@svenskakyrkan.se
Anders Lööv, präst, 073-068 62 07, anders.loov@svenskakyrkan.se
Ulrika Marklund, ledare, 070-563 20 64, ulrika.marklund@svenskakyrkan.se

Andrum
En samtalsgrupp för dig som är mitt i livet och 
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.
När: Tisdagar kl. 10–11.30 i Sköns församlingsgård.
Ledare: Malin Edström 

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

Hjälpande händer
En biståndsgrupp för dig som vill göra en god 
gärning samtidigt som du umgås. Inriktningen är 
stickade och virkade barnkläder, som vi följer från 
nystan till färdigt bistånd. Vill du hjälpa till med 
bistånd så håller församlingen med material. Men 
du är även välkommen om du vill arbeta med eget 
handarbete men vill dela gemenskapen.
När: Torsdagar kl. 10–12 i Sköns församlingsgård.
Ledare: Malin Edström

På vandring i livet
En grupp för pilgrimsvandring, samtal och 
gemenskap. Anmälan krävs, kontakta någon  
av ledarna, se deras kontaktuppgifter nedan.
När: Gruppen träffas cirka en gång i månaden 
på tisdagkvällar för samtal och på helgerna 
för pilgrimsvandringar på olika platser i både 
närområdet och på andra platser.
Ledare: Ulrika Marklund och Anders Lööv

Sopplunch efter vardagsmässan
Måltidsgemenskap och enkelt program för dig 
som är ledig på dagen. Ingen anmälan krävs!
När: Onsdagar kl. 12, udda onsdagar i Birgitta
kyrkan och jämna i Bosvedjans kyrka.

After work – nystart 19 januari
Vi träffas efter jobbet, kl. 18.30, för avslappning 
och meditation. Därefter kaffe och samtal för den 
som önskar. Slut senast kl. 20. Ingen anmälan. 
Vi erbjuder även en enkel måltid kl. 17.45, för 
föranmälda. Anmäl dig senast kl. 10 samma dag  
till www.svenskakyrkan.se/skon/anmalan eller 
06052 67 30.
När: Udda onsdagar i Bosvedjans kyrka
Ledare: Kristina Kvist och Malin Edström
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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 
Frida Holmström 073-073 86 11
frida.holmstrom@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


