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Vårtider
Vill du döpa ditt barn?
Om du vill döpa ditt barn i någon av våra kyrkor 
i Sköns församling så ringer du till Pastors-
expeditionen 060-52 67 30. I Sköns församling 
ingår Sköns kyrka, Birgittakyrkan och Bosved-
jans kyrka. 

Vi lånar ut församlingsgårdarna utan kostnad 
till församlingsbor i samband med dopfika. Vi 
lånar även ut dopklänningar. Alla döpta barn 
får ett dopprisma i present, som hängs upp i 
dopträdet efter dopet och som sedan delas ut 
när det är familjegudstjänster.

Vigsel i Sköns församling
Vill du gifta dig i Sköns församling? 
Ring till Pastorsexpeditionen och boka en tid
060- 52 67 30. Vill du ha mer information så 
kontakta någon av våra präster. Telefonuppgif-
ter finns på sidan 11 i denna broschyr.

Leva vidaregrupper
Vill du veta mer om våra Leva vidare grupper 
så kontakta någon av våra diakoner. 
Ingrid Olofsson, diakon 060-1471 53 eller 
Jenny Nordén, diakonassistent  060-14 71 63.

Stor och Liten och Babyrytmik
Vill du veta mer om vår barnverksamhet? Ring 
till Pastorsexpeditionen så berättar vi mer 
060-52 67 30. 

Konfirmation
Vill du veta mer om våra olika sätt att konfir-
mera sig på? Kontakta någon av Prästerna 
erika.helenius@svenskakyrkan.se, anders.
loov@svenskakyrkan.se eller malin.sandin@
svenskakyrkan.se. Vi erbjuder även vuxenkon-
firmation. Det finns mer information att läsa 
på sidan 9 i denna broschyr. 
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Kyrkoherde, Jan From

Vårtider
Det är dags att göra lite ”vårkoll” i vår omgiv-
ning, fick jag veta på radion idag. Inom botaniken 
finns en speciell gren som studerar växternas 
växande – när dom spirar på våren, blommar och 
slutligen stänger ner inför vintern, läran heter 
fenologi. Just nu kan man gå in på en sida och 
rapportera till Sveriges Lantbruksuniversitet, 
genom den hemsida som heter just vårkoll. Dom 
är tydligen intresserade att få höra ”vanliga” 
människors rapporter från olika delar av landet, 
så många som möjligt och helst i flera års tid.
Det är naturligtvis spännande att få in all 
information och på sikt få se hur sen eller tidig 
våren är, enligt forskaren idag, så ligger våren 
egentligen 2 veckor för tidigt i snitt över landet. 
Just idag, när jag skriver det här så snöar det 
faktiskt och det ser illa ut fram emot Valborg. 
Men det kan vara ett tillfälligt bakslag, även om 
jag varit med om flera Valborgsaftnar med kyla 
och ibland snö.
Men för en gångs skull verkar det här vara något 
som människor gärna gör ändå, antalet Tussila-
go och andra blommor ökar på facebooksidorna 
och andra media vid den här tiden, så kanske 
skulle man kunna rapportera inte bara till sina 
vänner utan också på vårkollens hemsida och 
vara en del i något större.
Det är spännande att den här eftersökningen 
och glädjen över att upptäcka goda tecken skulle 
kunna göras i vår egen omgivning och hos oss 
själva. Men inte av blommor, fåglar eller andra 

vårtecken, utan 
tecknen på vårt 
välbefinnande 
och växande 
hopp. Ja, jag 
vet, vi har det 
ofta svårt och 
dom negativa 
tecknen och tröttheten är lättare att se än något 
positivt. Men ibland brukar jag tänka på min 
hustrus visa ord vad gäller födelsedagar – hon 
möts ibland av födelsedagsbarnets torra kom-
mentar ”ska det vara något att fira att man blir 
äldre och sjukare”, då brukar hon säga – men 
det är ju inte din ålderdom eller hälsa du firar, 
det är att du fått ännu ett år tillsammans med 
dom du älskar och att dom har fått ett år med 
dig. Det gäller ibland att se utanför sig själv och 
vår oerhörda förmåga att se negativt på tillva-
ron. Det finns människor i vår närhet som älskar 
oss, som vill vara med oss och byta något ord 
då och då. Det här är ett inre vårtecken vi skulle 
kunna notera – att en okänd nickade och log åt 
mig idag, att jag kom fram till affären trots som-
mardäck och snöfall, att kaffekoppen smakade 
lika gott som alla dagar – också idag.
Min vårkoll kommer inte att handla om blom-
mor i år, även om jag skulle vilja, jag känner mig 
själv. Men jag kommer att försöka glädjas över 
varje glimt som solen lockar fram i ögonen hos 
dom människor jag möter, jag vill glädjas åt varje 
lyckat möte, repetition och andra träffar jag får 
komma till och vara med om något större än 
mina egna tankar. Jag kommer att notera alla 
nya insikter och tankar jag får av mina vänner 
och arbetskamrater, även om jag inte råkar hålla 
med. Ju friare tankar och mera upptäckande jag 
får vara med om, desto mer sommarsol fyller 
mitt inre.
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Söndag 29 maj 11.00
Biskop Eva Nordung Byström predikar. 
Jan From medverkar. Anders Nilsson. Kyrk-
kaffe i församlingsgården. Efter gudstjäns-
ten ordnar föreningen Bure, en Buredag 
med riddarspel vid statyn. Fikaförsäljning, 
utställning mm.
Plats: Vi börjar dagen med mässan i Sköns 
kyrka.

Sommarkonserter
 i våra kyrkor

Söndagen den 12 juni 15.00
Jan From, Ann-Kristin Färnström. 
Vi hoppas på fint väder så att vi kan hålla 
till ute. Ta gärna med dig ditt husdjur om 
du har något. Kyrkoherden tar med sig sin 
sköldpadda Putte. Förhoppningsvis får vi se 
Sköldpaddorna kämpa om sin mästartitel 
igen. Kyrkkaffe.
Plats: Vid Kyrkstugan, nedanför Sköns kyrka.

Högmässa med vår Biskop och
Riddarspel med Föreningen Bure

Välkommen till årets Djurgudstjänst

Vi börjar dagen med mässan i Sköns kyrka.
Fotograf: Anders Nilsson

Kyrkoherden tar med sig sin sköldpadda Putte.



5

5

Verk av, Debussy, Sinding
Chopin, Brahms, Grieg.
Anders Nilsson, piano.
Söndag den 19 juni 18.00
Fri entré. I samverkan med Sensus.
Plats: Sköns kyrka

Sommarkonserter
 i våra kyrkor

Med Classics-Art Solistensemble 
Torsdagen den 14 juli 19.00
Fri entré. I samverkan med Sensus.
Plats: Sköns kyrka

Högmässa med vår Biskop och
Riddarspel med Föreningen Bure

Sommarkonsert ”Summer Divertimento”

Sommarkonsert - Pianoklassiker
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Gospelkören Sing For Joy, Glädjekören, 
solister, Musiker. Anders Nilsson, 
Ulla Vesterlund, Larisa Dmitrieva
Söndag 22 maj 18.00  
Fri entré. I samarbete med Sensus
Plats: Bosvedjans kyrka

Gospelkören Sing for Joy    

Glädjekören

Sommarkonserter
 i våra kyrkor

Airgarden med  Erika och Fredrik 
Argården
Söndag 17 juli 18.00
Fri entré. I samarbete med Sensus
Plats: Bosvedjans kyrka

Våravslutningskonsert

Sommarkonsert
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Sommarkonsert  
Mor och Dotter
Vackra sånger från då och nu, 
med Harriet Olsson och 
Sveriges talangstjärna 
Johanna Eriksson.
Söndag 21 augusti 18.00
Plats: Bosvedjans kyrka

Sommarkonserter
 i våra kyrkor

Sommarkonserter
 i våra kyrkor

Konsert
”Längs en norrländsk kust”
Musik av främst kvinnliga kompositörer 

från Bottniska vikens västra kustland.

I.Deyron, L.Netzel, M.Hallin, 

V.Aulin, C.M.Forssling, 

B.Linde, B.Byström.

Lisa Fröberg-lyrisk sopran

Karin Wiberg-violin

Bo Ericsson-piano

Söndag 24 juli 18.00

Fri entré. I samverkan med Sensus.

Plats: Sköns kyrka
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Förlusten av någon som står oss nära kan ibland 
upplevas så svår att det känns som att hela livet 
rubbas, en förlust kan till och med göra fysiskt 
ont, och det är inte konstigt. Vi kan reagera på 
många olika sätt, sorgen kan ta sig olika uttryck, 
och så måste det få vara.

I Sköns församling har vi två olika former av leva 
vidare-grupper där vi möts för att få möjlighet att 
prata om hur det är, och få möta människor med 
liknande erfarenheter. Många tycker det känns 
gott att få prata om sin sorg och saknad, och 
märka att ens egna reaktioner och tankar inte på 
något vis är konstiga. 

Den ena gruppen är för dem som har mist sin 
livspartner. Den gruppen startar i början av 
hösten. 

Den andra gruppen är för dem som har mist en 
ungdom eller ett vuxet barn. Den gruppen har 
sin första träff i början av juni, för att sedan göra 
ett sommaruppehåll och återuppta träffarna till 
hösten. Hör gärna av dig senast 31 maj om du vill 
vara med i denna grupp.

Båda grupperna har sina träffar i Birgittakyrkan 
i Skönsberg, och varje träff är på ungefär två 
timmar.

Om du har frågor eller funderingar så kan du 
höra av dig till:

Diakon Ingrid Olofsson, 060-14 71 53
ingrid.e.olofsson@svenskakyrkan.se

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

Anmäl dig till Sköns pastorsexpedition, 
060-52 67 30.

Leva vidare-
grupper
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Sköns församling erbjuder tre olika möjligheter 
att konfirmera sig. Tre olika sätt för att alla ska 
kunna känna: ”Ja, så vill jag ha det”. Oavsett 
vilken variant du väljer så kan vi lova dig en rolig 
och intressant tid. 

Konfirmationstiden ger en unik möjlighet att 
i lugn och ro tillsammans med andra fundera 
över viktiga frågor och fördjupa sin kunskap om 
kristen tro. Det är också en tid med god och trygg 
gemenskap, där man får vara sig själv. 

Lägerkonfirmation
Här åker vi under 2016-17 iväg på läger under 
tre intensiva och roliga helger, varav en är från 
torsdag till söndag.  Vi åker bland annat till Mid 
Adventure. Vi har även regelbundna träffar mel-
lan lägren en eller ett par gånger i månaden. 
Konfirmationsgudstjänsten äger rum i maj 2017.

Sommarkonfirmation med äventyrstema
Under tre sommarveckor 2017, med start veckan 
efter skolavslutningen, varvar vi olika slags 
utmaningar med lektionspass. Vissa moment 
kan vara både fysiskt och psykiskt krävande. Vi 
träffas även någon gång före sommaren. Fem 
av dagarna är det läger på Mid Adventure med 
övernattning. 
 
BK-gruppen
I Birgittakyrkan finns gruppen för dig som behö-
ver vara i en liten grupp med lugnt tempo och där 
vi anpassar oss efter vars och ens särskilda be-
hov. Vi träffas en gång i veckan under en termin. 
Ett kortare läger ingår här. 

Vi erbjuder även vuxenkonfirmation
Kontakta gärna: 
kenneth.ahlenius@svenskakyrkan.se

Konfirmand 
2016-2017

Har du frågor, eller om du redan nu vill anmäla 
dig, tveka inte att mejla eller ringa.

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

Anders Lööv (BK-gruppen) 
060-14 71 52  anders.loov@svenskakyrkan.se 

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

Församlingsassistenter:
Ulrika Larsson, 060-14 71 55
ulrika.k.larsson@svenskakyrkan.se

Peter Wiberg, 060-52 40 92
peter.wiberg@svenskakyrkan.se
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Onsdag 8 juni kl. 12.00.
Erika Helenius, Ann Kristin Färnström, 
Jenny Nordén och Ulla Vesterlund. 
Vi börjar med vardagsmässa.
Dagmar Granström spelar dragspel
Anmälan till pastors senast 3 juni 
060-52 67 30
Plats: Bosvedjans kyrka

Den 1 mars var det en församlingsafton med 
musikquiz i församlingsgården vid Sköns 
kyrka. Det blev en trevlig kväll med snittar, 
bubbel och musikfrågor. Vi som var där fick 
en trevlig kväll.
Prästen Erica Helenius hade ordnat med 
fina priser till lotteriet som passade kvällens 
Oscar-tema. Den som vann musiktävlingen 
fick med sig en guldfärgad liten björnstaty. 
För er som inte besökt någon av våra för-
samlingsaftnar eller andra aktiviteter så vill 
jag gärna berätta att vi har mycket roliga och 
trevliga aktiviteter. 

Text och bild: Catarina Andersson

Musikquiz

Sommartallrik i Bosvedjans kyrka
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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

Bli en 

sommar-

lovsvän!

Anmäl dig senast 30 maj

Den 9 juni ordnar Sköns församling en ut-
flykt med buss för församlingsbor. Ring till 
Pastorsexpeditionen och anmäl dig om du 
vill följa med, senast den 30 maj. Uppge al-
lergier, veg.kost samt behov av hjälpmedel. 
060-52 67 30.
Pris 300 kr för medlemmar. Icke medlem-
mar får åka med i mån av plats och då kos-
tar det 400 kr. Endast kontant betalning på 
plats. I priset ingår resa/lunch. Vi besöker 
Hussborgs Herrgård och Slöjdmuseet i 
Borgsjö.

Följ med på årets församlingsresa

Som sommarlovsvän bidrar du till att ge barn 
i församlingen ett roligare sommarlov. Du 
skänker en valfri summa som oavkortat går 
till utflykter, badbiljetter, fotbollsskolor etc.

Sätt in ditt bidrag på BG 407-1700 eller 
använd vårt Swishkonto 123 097 35 37
Tack på förhand önskar Sköns församling

Bussen hämtar upp i:
09.30 Finsta vid plåthuset
09.45 Bosvedjan
10.00 Birgittakyrkan



Varje söndag har vi en gudstjänst med 
nattvard i Birgittakyrkan. Här kan du 
se sommarens datum. 
Varmt välkomna.

Söndag 5 juni  11.00 Birgittamässa
Söndag 12 juni  11.00 Birgittamässa
Söndag 19 juni  11.00 Birgittamässa
Söndag 26 juni  11.00 Birgittamässa
Söndag 3 juli  11.00 Birgittamässa
Söndag 10 juli  11.00 Birgittamässa
Söndag 17 juli  11.00 Birgittamässa
Söndag 24 juli  11.00 Birgittamässa
Söndag 31 juli  11.00 Birgittamässa
Söndag 7 aug  11.00 Birgittamässa
Söndag 14 aug  11.00 Birgittamässa
Söndag 21 aug  11.00 Birgittamässa
Söndag 28 aug  11.00 Birgittamässa

Sommarcafé med 7 sorters kakor 
och underhållning.
22 juni 13.00 i Bosvedjans kyrka.

SAMHÄLLSINFORMATION


