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Smaken är visserligen olika, en del gillar den 
moderna designen på stads- och förortskyr-
korna som byggts under senare decennier, 
men ofta är det den klassiska formen på kyr-
korna som tilltalar människor. Åker vi nedåt 
landet ökar antalet kyrkor byggda på 1100 – 
1200 talet, målningar av Albertus Pictor och 
andra medeltida konstnärer ökar i antal, got-
ländska stenhuggares kalkstensverk är flera 
och kyrkfönstren är ordentligt påkostade.
Man kan tycka att det var ett slöseri med 
pengar när man inte hade så mycket, men 
inställningen var nog annorlunda på den 
tiden – kyrkan låg mitt i byn, samlingsplatsen, 
gudstjänstplatsen, firandet av dop och vigsel, 
begravningsplatsen skapade en vilja att ge till 
kyrkan och det var bönderna som ofta byggde 
och utsmyckade sin kyrka och var stolta över 
tornets höjd, målningarnas antal och utse-
ende.
Ofta var besöket i kyrkan fyllt av musik som 
aldrig hördes i stugorna, med riktiga instru-
ment och duktiga sångare, prästerna sjöng, 
läste och predikade på latin, som många 
kunde till en början, men som så småningom 
blev obegripligt innan reformationen gjorde 
så att psalmer och predikan på svenska blev 
standard. Det man gjorde under gudstjänsten, 
som alla visserligen kunde ordningen på, var 
att se på bilderna som var bibelscener och 
kyrkfönstren som också var målade i glas och 
färger. Berättelserna på väggarna, gemenska-
pen och gudstjänsten gav en stor upplevelse 

på flera plan än man kan tro. Naturligtvis var 
gemenskapen i kyrkstallarna och på kyrk-
backen en del av upplevelsen, många affärer 
och tillfällen till att träffas för både äldre och 
yngre. I vårt snabba mediasamhälle, är det 
kanske svårt att föreställa sig det behov som 
fanns av att ses och prata på den tiden.
Jag har haft förmånen av att arbeta i Adelsö 
och Munsö kyrkor i Mälardalen, 1100-tals kyr-
kor, vackra kyrkor med nästan 900 års histo-
ria, så många människor som passerat, skrat-
tat, gråtit och gett sitt bidrag till gemenskap 
och vänskap, kanske också fiendskap och 
avund, men i grunden ett människo-varande. 
Det finns något stort i att samlas gemensamt 
och vara samstämmiga.
Under 2016 kommer vi att ha en tävling i kyrk-
fönster, som ni ser på bilderna intill, så finns 
Sköns kyrkas gamla fönster kvar i Ljusets 
Kapell. Fönstret satt i öster och morgonsolen 
lyste genom det in i kyrkan, det fanns inte den 
snidade altartavla som idag täcker väggen 
under perioden 1900 till 1969. Tanken är att vi 
ska ersätta det sydöstliga fönstret vid dopfun-
ten med ett målat fönster. Fönstret är 3,9 m 
högt och 1,75 m brett med en välvd ovansida. 
Motivet bör handla om DOPET och anknyta till 
BYGDEN, på något sätt. Dopet är represente-
rat i dopfunten och i DOPTRÄDEN som står i 
fönstret och bär dopprisman med ÄNGELMO-
TIV som alla nydöpta får vid dopet.

Kyrkoherde, Jan From

Kyrkorna var 
vackrare förut
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Fram till 31 mars 2016 skulle vi vilja ha förslag till hur fönstret kan se ut, 
färglagda och vackra. Här ser ni hur fönstret såg ut förut. Men ert för-
slag behöver inte vara professionellt på något sätt, det viktiga är att man 
tydligt kan se teman och figurer, en professionell firma kommer sedan 
att göra fönstret och sätta upp det. Men det vore så kul om någon lokal 
person kunde få sätta sin prägel på vår vackra kyrka och veta att fönstret 
kommer att finnas i kanske etthundra år och mer. 

Vår jury kommer att bestå av ledamöterna i Fastighetsutskottet och en spe-
ciell grupp som arbetar med kyrkornas inre utseende. Det vinnande bidra-
get kommer att belönas med 5000 kronor och den som har gjort det blir 
givetvis omnämnd i framtida skrifter om vår kyrka. Vid röstningen av juryn 
kommer bidragen att vara anonyma. Utslaget kan inte överklagas.

Välkomna med era bidrag! 
Adressen är: Sköns församling, Box 71, 
863 23 Sundsbruk
Märk kuvertet med ”Kyrkfönster” 
skons.forsamling@svenskakyrkan.se

Jan From
Kyrkoherde

Vi vill ha ditt bidrag senast 31 mars 2016 färglagda och fina. 
Alla bidrag kommer att vara med på en utställning senare under året.
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Det var mycket folk när Annicka Widén be-
sökte Bosvedjans kyrka den 24 november för 
att berätta om sin bok ”Äntligen fri”. När det 
ordnas församlingsaftnar så vet man aldrig 
hur många som kommer. 
Det är alltid roligt när det är välbesökt. Denna 
gång fick personalen hämta flera extrabord  

innan prästen Malin Sandin 
kunde hälsa alla välkomna 
med en andakt. Efter andak-
ten berättade Annicka om sin 
bok som handlade om sitt 
tidigare äktenskap. 
Det var en gripande berät-
telse om vad hon har gått 

igenom och som givit henne styrka. Det är 
den styrka som hon vill förmedla för att 
kunna hjälpa andra i liknande situationer. 
Hon svarade även på frågor innan det serve-
rades kaffe och smörgåsar.

Text och bild: Catarina Andersson

Äntligen fri!

Annicka Widén
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Sommarkonserter
 i  Sköns kyrka

Birgittamässor 

Varje söndag är det en gudstjänst med natt-
vard i Birgittakyrkan 11.00.
Välkommen dit du också.

5

Sinnesrogudstjänster i 
Bosvedjan

Första söndagen varje månad är det sinnesro-
gudstjänst i Bosvedjans kyrka klockan 18.00. 
Det är en vilsam och kravlös gudstjänst dit 
alla är välkomna för att hämta kraft inför en 
ny vecka. I gudstjänsten finns alltid sinnesro-
bönen med som bär på mycket visdom: ”Gud, 
ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan 
förändra, mod att förändra det jag kan och 
förstånd att inse skillnaden.”. Efter gudstjäns-
ten är det fika för alla som vill.

Vårens sinnesrogudstjänster är: 6 mars, 3 
april, 1 maj och 5 juni. Välkommen!

Text: Anders Lööv

 

Diakonins Swish
Sköns församling har ett Swish-konto, för 
gåvor till diakonin. Pengarna på det kontot 
används enbart för att hjälpa och stötta 
utsatta familjer i vår församling.Vårt diako-
nala Swishkonto är 123 097 35 37.
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Orgelkonsert 
Söndag 28 februari 18.00 
Ann-Kristin Färnström.
Malin Sandin, präst. 
I samverkan med Sensus.
Plats: Sköns kyrka.

Orgelkonsert 
Söndag 10 april 18.00
Ann-Kristin Färnström,
Anders Nilsson och Larisa Dmitrieva.
Präst, Erika Helenius.
I samverkan med Sensus.
Plats: Sköns kyrka.

Skönviksbacken
Söndag 28 feb. 11.00 Friluftsgudstjänst i 
Skönviksbacken
Malin Sandin, Erika Helenius, Anders Nils-
son, Ulrika Larsson.
Korvgrillning och skidåkning
(Mer information i annons i Sundsvalls Tid-
ning senare.)

Tvåspråkig gudstjänst 
svenska-finska.
Kaksikielinen jumalanpal-
velus.
Söndag 21 feb. 11.00 
Tarja Vainio, sång. Jan From, 
Larisa Dmitrieva, Minna Lehto.

Sopplunch efter gudstjänsten.
I samarbete med Sundsvalls församling.
Plats: Bosvedjans kyrka.
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Café 34:an 15.00
Tisdag 23 februari, 22 mars, 19 april, 17 
maj, 14 juni
Plats: Finstavägen 34:a, Finsta.

Församlingsafton 
med melodikryss.
Tisdag 1 mars 19.00
Erika Helenius, Ann-Kristin Färnström., 
Larisa Dmitrieva.
I samverkan med Sensus.
Plats: Sköns församlingsgård.

Församlingsafton med 
Bosvedjans körer
Tisdag 8 mars 19.00
Gudrun Wåhlstedt, Larisa Dmitrieva. 
I samverkan med Sensus.
Plats: Bosvedjans kyrka.

Familjekväll med tacos
Tisdag 19 april 17.00
(Mer information i annons i Sundsvalls Tid-
ning senare.)
Plats: Bosvedjans kyrka.

Församlingsafton. Dans-
kväll med jazzmusik
Tisdag 10 maj 19.00 Husbandet medverkar.
Plats: Sköns församlingsgård, vid Sköns 
kyrka.

Gospelkonsert med Kören 
Sing For Joy,
Söndag 17 april 18.00 Malcolm Chambers 
och musiker. 
Anders Nilsson och Larisa Dmitrieva, 
solister.
Präst, Kenneth Ahlenius. 
Plats: Sköns kyrka.

Körkonsert
Söndag 15 maj 18.00 Sköns kyrkokör, 
orkester och solister.
Missa Brevis. St.Joannis de Dei av J.Haydn. 
med flera verk. 
Anders Lööv, Ann-Kristin Färnström.
Fri entre. I samverkan med Sensus.
Plats: Sköns kyrka

Församlingsafton. Dans-
kväll med jazzmusik
Torsdag 25 februari 19.00 Husbandet med-
verkar. 
Plats: Birgittagården vid Birgittakyrkan.
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Jazzclub Birgitta 
Tid: 19.00 samtliga kvällar

25 feb Dans med Husbandet i Birgitta, Stora 
Salen. Birgittagården vid Birgittakyrkan.

24 mars Skärstorsdagsjazz med Husbandet 
Bosvedans kyrka.

21 april Fredrik Norén trumpet, 
Per Nordgren gitarr, 
Patrik Grundström kontrabas, Christian 
Sundqvist trummor i Birgittagården vid 
Birgittakyrkan.

30 april Valborgsjazz i med Husbandet. 
Sköns kyrka

10 maj Dans med Husbandet i Sköns för-
samlingsgård, vid Sköns kyrka.

26 maj Tip Top, Mats Bäck saxofon, Gunnar 
Sjögren trummor, 
Lars Forslund kontrabas, Otto Ratz piano i 
Birgittagården vid Birgittakyrkan.

Gå djupare, en mässa av Bengt Johansson
Söndag 13 mars 18.00
Fri entré! Frivillig kollekt.
Välkommen!
Plats: Sköns kyrka

Bengt Johansson är en etablerad artist 
inom den kristna musikbranschen som 
gjort många skivor, medverkat på TV och 
hörts i radio. 
Övriga medverkande: Lotta Stenmark sång, 
Scratch-kören, Glädjekören, 
Tommy Sjödahl klaviatur, Kalle Eriksson 
fiol, Joseph Selin slagverk,
Johan Selin bas, Anders Nilsson, Larisa 
Dmitrieva, Erika Helenius. 



9

Söndag den 21 februari är det klimatgudstjänst 
kl. 11.00 i Birgittakyrkan

Unga ledare heter en grupp ungdomar som har 
ett speciellt engagemang hos oss. Unga ledare 
får en 3-årig ledarskapsutbildning i försam-
lingen och deras huvuduppdrag är att hjälpa 
till i konfirmandundervisningen. De leder lekar, 
håller andakter och är en brygga mellan vuxna 
och konfirmander. Unga ledare jobbar även med 
andra uppgifter som insamlingar och servering 
vid större festligheter i kyrkan. De är kort sagt en 
mycket viktig del av församlingsarbetet. 

Sista året, steg 3, som ung ledare avslutas med 
en resa. Resorna kallas Livsresor och sker till-
sammans med ungdomar från hela Härnösands 
stift. Från vår församling kommer 13 ungdomar 
att åka på studieresor till antingen Italien, Skott-
land eller Jerusalem.

En stor del av det sista utbildningsåret handlar 
om miljö. För att berätta vad de lärt sig bjuder 
steg 3 in till en klimatgudstjänst i Birgittakyrkan. 
Medverkar gör även Kenneth Ahlenius, Ann-Kris-
tin Färnström och Jenny Nordén. Välkomna!

Text: Jenny Nordén



10

Äventyrskonfirmation 
sommaren 2016

För sjätte året i rad kommer vi i sommar att ha 
en konfirmandgrupp med äventyrstema. Under 
tre sommarveckor, 12 juni till 3 juli, varvar vi 
olika slags roliga och spännande utmaningar 
med lektionspass.

Vi träffas även någon gång före sommaren. 
Fem av dagarna är det läger med övernatt-
ning på äventyrscampingen Mid Adventure i 
Torpshammar. 
Konfirmationsgudstjänsten äger rum 3 juli 
2016.
Det finns fortfarande platser kvar, så det går 
bra att anmäla sig. Äventyrskonfirmationen är 
precis som all annan konfirmation helt kost-
nadsfri. 

Skicka ett mejl till 
erika.helenius@svenskakyrkan.se
om du har några frågor eller vill anmäla dig.

Påsken när jag var liten var en helg då bilen 
packades. Jag minns det fascinerande hur 
mamma och pappa lyckades packa så att vi 
fick med oss skidor, pjäxor, skidkläder och alla 
andra bra att ha saker för resan mot Tärnafjäl-
len. 
Där uppe väntade farmor och farfar på vårt 
besök och min längtan efter dem under den 
långa resan var olidlig. 
Där uppe tillbringade jag många påsklov och 
ofta i ett ljus som bara fjällen kan frambringa 
en vacker vårvinterdag. 
Det betydde mycket för mig. 
Under årens gång har jag mist min farmor och 
farfar. Dem är begravda nedanför Laxfjället i 
Tärnaby. 
De fattas mig och resorna dit upp blir natur-
ligtvis aldrig mera sig lika. 
Påsken kan vi förknippa med olika saker i livet. 
När jag var barn så räckte det med vetskapen 
om att jag skulle få träffa farmor och farfar, 
att jag skulle få åka skidor och skoter, fara och 
vittja näten i Tärnasjön. 
Det var nog. Idag är det inte nog. 

Idag får påsken bära en större betydelse för 
mig än mina barndomsminnen. 
Idag berättar påsken om ett annat ljus än vår-
vinterdagar uppe i fjällen. 
Den berättar om hoppet att det liv jag fick 
uppleva med min farmor och farfar inte är det 
enda livet. Det kommer mera. 
Jesus sa: ”Känn ingen oro. Tro på Gud, och 
tro på mig. I min faders hus finns många rum. 
Skulle jag annars säga att jag går bort för att 
bereda plats för er? Och om jag nu går bort 
och bereder plats för er, så skall jag komma 
tillbaka och hämta er till mig, för att också ni 
skall vara där jag är.” (Joh 14)

Text: Kenneth Ahlenius

Påsken
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SKÖNS FÖRSAMLING
PASTORSEXPEDITION

Mån-fre  09.00-15.00   Lunchstängt 12.00-13.00
Sköns kyrka. Box 71, 863 23 Sundsbruk

TELEFON: 060-52 67 30 
skons.forsamling@svenskakyrkan.se
Sköns kyrka, Box 71, 863 23 Sundsbruk

Jan From 060-52 67 31
jan.from@svenskakyrkan.se

Anders Lööv 060-14 71 52
anders.loov@svenskakyrkan.se

Kennet Ahlenius 060-52 67 34
kenneth.ahlenius@svenskakyrkan.se

Malin Sandin 060-14 71 66
malin.sandin@svenskakyrkan.se

Erika Helenius 060-14 71 58
erika.helenius@svenskakyrkan.se

Präster

Varje år ställer både personal och frivilliga  
upp  och deltar i julspelet. Förra året bjöds 
260 elever in till Birgittakyrkan. Förskole-
klasserna får ta del av 
berättelsen om Jesu födelse. Det här skåde-
spelet är väldigt uppskattat.

Julspelet 

Skönskriften och hemsidan

Vi vill gärna ha tips från er. 
Saknar ni någon information 
på hemsidan? Tipsa oss gärna. 
Svenska kyrkans hemsida kom-

mer att göras om under våren och den kom-
mer att få ett nytt utseende som är bättre 
anpassat för smartphones och läsplattor.
skons.forsamling@svenskakyrkan.se

Foto: Anders Nilsson



SAMHÄLLSINFORMATION

Onsdag 23 mars 19.00 Körkonsert. Malin Sandin, Ann-Kristin Färnström.
Plats: Sköns kyrka.

Torsdag 24 mars 19.00 Skärtorsdags-Jazz. Jan From, Anders Nilsson.
Plats: Bosvedjans kyrka.

Fredag 25 mars 11.00 Långfredagsgudstjänst. Anders Lööv, Larisa Dmitrieva. 
Plats: Sköns kyrka.

Lördag 26 mars 23.45 Påsknattsmässa. Malin Sandin, Erika Helenius.
Plats: Bosvedjans kyrka.

Söndag 27 mars 11.00 Birgittamässa Påskgudstjänst med körer. 
Kenneth Ahlenius, Anders Nilsson. Larisa Dmitrieva. Kyrkkaffe.
Plats: Birgittakyrkan.

Måndag 28 mars 18.00 Musikgudstjänst. Erika Helenius. Anders Nilsson.
Plats: Sköns kyrka.

Påsk


