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Vårterminen 2017 startade med att kören fick 
utbrista ” Äntligen”. Vår härliga körledare hade 
tilldelats ST:s och SCA Forests Jubileums sti-
pendium för 2017 som vi kunde läsa i ST.  Det är 
jätteroligt för oss också.

I höstas började vi så smått att titta på noterna 
till Bach Johannespassionen, som vi tillsam-
mans med Njurundas Kyrkas, Motettkören och 
Gudmundrå kyrkokör mfl. ska medverka i. Vi ska 
framföra konserten i Sköns Kyrka den 1 april. 
Dagen därpå sjunger vi i Gudmundrå i Kramfors. 
Nu har vi börjat öva flitigt på den både för oss 
själva och i samövningar med de andra körerna. 
Spännande förstås.

Onsdagen i Stilla Veckan sjunger vi för andra 
gången Stabat Mater av Maria Löfberg. Den 13 
maj har vi vårt After Noon Tea i församlingshem-
met tillsammans med Sköns Intresseförening 
som visar gamla foton från Skön/Birsta. Vi kom-
mer att ha lotteri och försäljning av hembakat 
bröd. Naturligtvis blir det även körsång. Vårav-
slutningen för oss sker med buss till någon kyrka 
inom länet för att vara med i Högmässan. Troli-
gen blir det i Själevads fina åttkantiga kyrka.

Glad Vår och Sommar önskar Marianne 
i Sköns Kyrkokör

Ann-Kristin Färnström arbetar som organist i 
Sköns församling. Hon tilldelades ST:s och SCA 
Forests Jubileums stipendium för 2017. Den 12 
mars tog hon emot stipendiumet under en orgel-
konsert i Sköns kyrka.

Senaste nytt från Marianne
i  Sköns kyrkokör
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När jag och hustrun Eva började åka till Gambia 
för några år sedan, hörde vi om alla fåglar. Väl 
nere såg vi alla badgäster och semesterfirare gli-
da runt och njuta av värmen och solen. Men vi såg 
också kamouflageklädda kvinnor och män med 
stora kameror som försvann tidigt på morgonen 
och som återkom under dagen, nöjda och belåtna.

Det här året var det dags att se vad dom fotogra-
ferade. Gambia har ca 450 fågelarter som finns i 
skogar, träsk och vid floden. Vi gick med vår guide 
bara någon kilometer från hotellet och fotografe-
rade, fantastiska små och stora fåglar, arter som 
vi aldrig hört talas om och färger och mönster som 
överglänste det mesta jag sett tidigare.

Dagen efter gav vi oss iväg på en längre tur, nedåt 
landet och såg på andra fåglar. Vi rörde oss först 
i en vägkorsning, sedan förbi fuktig åkermark där 
kvinnorna brukade jorden, mitt i detta fanns de 
mest fantastiska fåglar. Dagen avslutades med en 
stilla stund på ett flodparadisiskt hotell som en 
holländare skapat tillsammans med sin gambian-
ska hustru, vi fick en fantastisk måltid och kunde 
sedan fara hemåt.

Jag har egentligen inte varit så intresserad av 
fåglar, men efter den här turen är jag lite fylld av 
inspiration att fotografera. Det finns en oerhörd 
frihet i att se fåglarna, se dom utnyttja himlen för 
sina vägar genom livet.

Under sena eftermiddagar så blåser det ”pålands-
vind”, alltså vinden blåser in från havet, stora rov-
fåglar kommer då fram och lägger sig på vinden, 
ibland så många som ett tjugotal. Dom ligger 
stilla, med omärkliga rörelser i vingpennorna. Det 
verkar faktiskt som dom njuter, ingen slåss, ingen 
jagar, det är bara vinden som rovfåglarna njuter. 
Tänk att få känna den tyngdlösheten och glädjen 
över att få vara så fri och bekymmerslös…

Janne From 
Kyrkoherde

Fågelparadiset! 
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Valborgsfirande i Sköns kyrka 
Valborgsjazz. Konsert med husbandet Northern Lights och solister.

       Timrå Manskör.
Jan From, Ann-Kristin Färnström.

Valborgselden tänds ca 20.00.
Plats: Sköns kyrka

Söndag 30 april 19.00 

Valborgsfirande vid Bosvedjans kyrka 
Valborgsfirande med Bosvedjans körer,

Gospelkören Sing For Joy och Glädjekören. Larisa Dmitrieva.
Vårtal av Anders Lööv. 

Plats: Vid Bosvedjans kyrka
Söndag 30 april. 19.00

 

Valborg
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Påsk
   

Vardagsmässa med påskbuffé  
”Från mörker till ljus”

Präst Erika Helenius, Larisa Dmitrieva. 
Sång Ulla Vesterlund och Ann-Kristin Färnström. 
Anmälan till Pastorsexp. senast 10/4 060-52 67 30

Bosvedjans kyrka onsdag 12 april 12.00

Stabat Mater av Maria Löfberg 
för damkör och stråkkvartett

Sköns kyrkokör. Stråkkvartett. Marie Ottosson sopran.
Ann-Kristin Färnström alt, dirigent. Ulf Johansson meditation.

Sköns kyrka onsdag 12 april 19.00

Skärtorsdagsmässa
Präst Anders Lööv, Peter Holm.

Birgittakyrkan torsdag 13 april 18.00

Långfredag
 Gudstjänst med solist. Kyrkoherde Jan From, Ann-Kristin Färström.

Sköns kyrka fredag 14 april 11.00  

Påsknattsmässa
Präst Erika Helenius, Larisa Dmitrieva.
Bosvedjans kyrka lördag 15 april 23.45

Påskdagen
 Gudstjänst med nattvard. Präst Anders Lööv, Peter Holm.

Birgittakyrkan söndag 16 april 11.00

Musikgudstjänst. 
Präst Ulf Johansson, Peter Holm.

Bosvedjans kyrka måndag 17 april. 18.00



66

Johannespassionen av J.S.Bach
Den tonsatta berättelsen om påskens drama.

Välkommen till en konsert med körsångare från Njurunda, 
Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Nordingrå och Sollefteå.

Dirigent Ann-Kristin Färnström.

Plats: Sköns kyrka. Tid: 18.00 1 april.
Inträde 120 kr.

TECKENSPRÅKIGA 
GUDSTJÄNSTER 

med Johan S Wisser.
Plats: Bosvedjans kyrka 

Söndag 9 april, 7 maj 11.00

GOSPELKONSERT 
med Gospelkören Sing For Joy,

Joyful Soul solister och musiker. 
Marie Ottosson, Larisa Dmitrieva,

Ulf Wikberg och Patrik Grundström. 
Präst Lars Huss.

Plats: Sköns kyrka
Söndag 23 april 18.00
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AFTERNOON TEA
Sköns kyrkokör, Ulla Vesterlund,

Ann-Kristin Färnström underhåller. 
Lotteri och brödförsäljning av kyrkokören.

Sköns intresseförening visar 
bilder från gamla Skön.

Plats: Sköns församlingsgård.
Lördag 13 maj 13:00

VALBORGSJAZZ 
Konsert Northern Lights och solister.

Timrå Manskör.

Jan From, Ann-Kristin Färnström.

Valborgselden tänds ca 20.00.

Plats: Sköns kyrka

Söndag 30 april 19.00

JAZZCLUB 
BIRGITTA

Säsongsavslutning med
Husbandet Northern Lights.

Plats: Birgittagården 
vid Birgittakyrkan.

Torsdag 18 maj 19.00
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EFTERSNACK 
Välkommen till samvaro runt en kopp kaffe.

Plats: Birgittagården vid Birgittakyrkan
Tid 13.00. 11 april och 9 maj.

Vill du veta mer, kontakta Diakon Ingrid Olofsson.
060-14 71 53, ingrid.e.olofsson@svenskakyrkan.

se

FREDAGKVÄLL I KYRKAN 
MED TACO BUFFÉ 

20 kr/person. Anders Lööv. 
OBS! Endast kontant betalning på plats.  

Anmäl er till Pastorsexp. senast 2 maj 060-52 67 30. 
Mer information på hemsidan senare. 

I samverkan med Sensus.
Plats: Birgittakyrkan
Fredag 5 maj 17.00
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Teckenspråkig
gudstjänst

BRA ATT VETA 
INFÖR K YRKOVALET 2017

I höst är det dags för kyrkoval den 17 september.I kyrkovalet väljer 
du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande 
fyra åren.

För att få rösta så ska du vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrko-
bokförd i en församling i Sverige den 18 augusti 2017. (Då röstlängden 
fastställs). Du ska också vara fyllda 16 år.

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det 
är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrko-
valet. På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kom-
mer du före valdagen att kunna se vilka grupper och kandidaterna är. På 
valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

De röstberättigade får sitt röstkort omkring 30 augusti. På röstkortet 
finns uppgifter om vilken vallokal du kan rösta i och vilka val du har rätt 
att rösta till. Det finns också information om vilken röstningslokal du kan 
förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.

I Skönskriften nr 3 som kommer ut i brevlådorna i augusti/september
kommer det att finnas information om våra nomineringsgrupper. 

17
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FÖRSAMLINGSAFTON 
PÅSKVANDRING FÖR VUXNA.

Välkommen till Påskvandring i Bosvedjans kyrka.
Vi vandrar genom kyrkorummet och får uppleva påskens 
berättelse från död till liv. Efteråt bjuder vi på mingelfika.

Präst Ulf Johansson, Larisa Dmitrieva, Jenny Nordén, 
Birgitta Murén Forsmark.
Plats: Bosvedjans kyrka.

Tisdag 4 april 18.00 

FÖRSAMLINGSAFTON
MUSIKCAFÉ

Scratchkören och Barnkören Saffran. 
Präst Anders Lööv, Peter Holm.

Mer information på hemsidan senare.
Plats: Birgittakyrkan
Tisdag 25 april 19.00

FÖRSAMLINGSAFTON
MODEVISNING

Glädjekören. Andakt, präst Ulf Johansson. 
Larisa Dmitrieva. Fika och lotteri.

Plats: Bosvedjans kyrka
Tisdag 2 maj 19.00

Församlingsaftnar
Boktips
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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

Präster
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

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

Vikarierande Präster
Ulf Johansson 070-676 77 90

Lars Huss 072-722 00 77
 

Om ni vill skicka e-post, 
använd  pastorsexp. mailadress: 

skons.forsamling@svenskakyrkan.se

Sköns församlings ordfö-
rande i Kyrkorådet, tidigare 
Landstingsråd i Västernorr-
land, Kenneth Westin har 
skrivit en bok som heter: 
I Skuggan av backstugan.
Det är en deckare som kan 
beställas på Vängåvans 
Bokhandel i Sundsvall. 
På bokhandelns hemsida kan du även läsa en 
kort introduktion om vad boken handlar om.

Författaren, historikern 
och släktforskaren 
Tommy Hernelind har 
skrivit två nya böcker 
som innehåller forsk-
ning kring adels-
släkterna Krumme, 
Ribbing, Bure, Horn av Kanackas. De två böckerna 
heter: Bureätten Del 1 och Bureätten del 2. 
I Birgittakyrkan finns dessa böcker på bokbordet. 

Boktips

90-ÅRSKALASET
kommer att hållas i Sköns församling under vår och höst. 

Personliga inbjudningar skickas ut 
till jubilanterna vid båda tillfällen.



SAMHÄLLSINFORMATION

 DEN 18 JUNI  11.00 
ÄR DET DJURGUDSTJÄNST I SKÖNS KYRKA. 

FÖRENINGEN FALE BURE MEDVERKAR.

MER INFORMATION KOMMER ATT FINNAS PÅ 
HEMSIDAN OCH I ANNONSERING SENARE.

Kyrkogårdsutskottet har fått 
en ny ordförande som heter 
Margareta Vestin
Tidigare har Stig Löf haft den 
rollen. Margareta tycker att det 
ska bli ett spännande uppdrag 
och är glad för att ha fått det 
förtroendet.

NY ORDFÖRANDE


