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Jag ska sluta, jo, det är sant, inte längre kunna sit-
ta på bänken vid Sköns kyrka och se ut över Birsta, 
inte glida in till Birgittakyrkans bruna tegelbygg-
nader med sina vackra former, inte se Bosvedjans 
fantastiska fönster på tegelväggen, som inte är 
fönster utan lurar ögat och fantasin.
Jag befinner mig i det här märkliga mellanläget 
just nu. Jag vet att jag ska sluta, men arbetet är i 
full gång som vanligt och jag har mycket att göra. 

Jag har visserligen skrivit på för Roslagen Östra, 
träffat styrelsen för indelningsdelegerade, ätit 
lunch med Mika, nuvarande kyrkoherden i Norr-
tälje, och Agneta, ordföranden i KR, en av de tio 
församlingar som ska ingå i det nya pastoratet, 
men när man kommer hem igen, så känns allt 
som vanligt.
Vi har visserligen intervjuat nya präster som för-
hoppningsvis kommer att börja hos oss. Om allt 
går i lås kommer de att få en presentation i Skön-
skriften. Det var roligt att vara med i den proces-
sen, men det markerar samtidigt att jag är på 
väg bort, eftersom jag inte får äran av lära känna 
dem. Vi har också rekryterat en ny kyrkoherde, 
men när jag skriver det här så vet jag inte vem 
det är, men att jag ens skriver det här betyder att 
jag är på väg ut, att jag inte besluta några större 
saker utan måste lämna över vissa saker som är 
stora och till för andra att bestämma över.
Det har varit fina år hos er i Skön, jag kommer 
inte att glömma Djurgudstjänsterna, TV-inspel-

Det stora vemodet 
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Det stora vemodet 
ningen, Rockgudstjänsten, första Advents-guds-
tjänsterna och Julottorna, Valborg med alla eldar 
och många, många fler gudstjänster som varit 
små och fina. Gökottan när vi skulle spela från 
kyrktornet och jag slog mitt huvud i klockan och 
fick blodvite. Fale Bure och andra speciella tillfäl-
len är också starka i minnet. 
Men framför allt alla möten med fina medar-
betare som jag kommer att sakna oerhört, alla 
möten med dom som jag hjälpt vid dop, vigslar 
och begravningar, alla möten med människor 
som jag lärt känna i tjänsten och utanför, skolor, 
industrier, föreningar.
Musiken har varit en stor del av min tjänst här, 
jag kommer att sakna jazzcluben i Birgitta, hur 
vi började med egna krafter och till slut hade 
många grupper och artister som ville vara med 
på jazzcluben och framför allt alla som regelbun-
det kommit för att lyssna, som mest nästan 150 
personer som diggade musiken. Sköns försam-
ling har en stor och fin musikverksamhet och det 
har varit en glädje för mig att lyssna och njuta och 
ibland delta. 
Diakonin har också varit lärorik att få vara med 
i och få goda råd om hur det ska skötas av alla 
duktiga diakoner. Barn- och Ungdom är en stor 
del av allt vi gör och att höra och se alla barn och 

föräldrar som kommer till våra verksamheter. 
Babysångens Lucia till julen har också varit fan-
tastiskt. Speciellt rolig är att se hur konfirmand-
verksamheten växer och att vi har så många unga 
ledare hos oss. 
En nödvändig bas för all verksamhet är värdinnor 
och vaktmästare, som håller oss med kyrkans 
viktigaste medel, kaffe, fika, mat och annat som 
gör att vi kan sitta ner tillsammans och städar 
våra lokaler, gräver och gör fint på kyrkogården 
och alla grönytor. Det har varit fantastiskt att 
få en insikt i allt som görs där. En annan del är 
administrationen som ser till att alla finns på sina 
rätta platser vid rätt tid och att det finns pengar 
till allt som behövs, det är den strukturen som 
bär oss alla för församlingens skull.
Det är bara att tacka för allt jag fått vara med 
om och alla jag mött. Jag och hustru Eva kom-
mer inte att lämna Sundsvall och Torpshammar 
helt och hållet, kanske finns det möjlighet till 
vissa gästspel. Så jag säger inte farväl, utan på 
återseende!

Janne From, kyrkoherde.
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Från tanke til l verklighet…

Café Kyrkstugan!

På bilden ser vi från vänster sida ser vi några i ”Kyrkstugegruppen”. Kyrkoherden Jan From, Jenny 
Nordén, Ulla  Vesterlund, Ordförande i kyrkorådet Kenneth Westin och Svante Rydén.
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Sköns församling fortsätter att utveckla den 
öppna folkkyrkan. Det som börjande som en 
tanke vid våra utbildningsdagar för personal och 
kyrkoråd blir nu verklighet.

Vid vår gamla kyrkstuga/bagarstuga som är be-
lägen intill Sköns församlings prästgård kommer 
vi inom kort att färdigställa ett Café.  Ett trädäck 
kommer att byggas utmed halva husets framsida 
och efter hela kortsidan. Ett fint staket kom-
mer att monteras upp samt ett tiotal bord med 
parasoller ställas ut. En transportabel gradäng 
kommer att finnas tillgänglig för att kunna upp-
föra allehanda programinslag. För att möjliggöra 
caféservering har en viss renovering av kyrkstu-
gans kök också genomförts.

Vi räknar med att öppna Caféverksamheten den 
28 juni och ha öppet till och med den 28 augusti. 
Våra öppettider blir onsdag - söndag. Under den-
na tid kommer ett antal skolungdomar att få ett 
meningsfullt sommarjobb genom att serva som-
marens Cafébesökare. Det är vår förhoppning 
att vårt Café också skall fyllas med många fina 
program som kommer att ge våra besökare posi-
tiva upplevelser.  Förutom de fasta Cafétiderna så 
kommer det att anordnas utåtriktade aktiviteter 
även under andra tider. Vi ber allmänheten att ta 
del av den särskilda informationen om detta. Vad 
gäller idéer om program och aktiviteter så tar vi 
tacksamt emot dem från medlemmar och övrig 
allmänhet. 

Hjärtligt välkommen till Café Kyrkstugan på be-
sök under sommaren.

Sköns församlings Kyrkoråd och personal.

Text: Kenneth Westin, ordförande, kyrkorådet
Foto: Catarina Andersson
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Sommarkonserter
Konsert med elever från 
Sundsvalls Kulturskolas 
Fördjupningslinje i musik

Fri entré. I samverkan med Sensus.
Plats: Sköns kyrka 

fredag 2 juni kl. 19:00

Konsert med Hovsångerskan 
Siw Wennberg 

som sjunger verk av E.Sjögren, 
W.P.Berger, T.Rangström. 

I år är det 150 års jubileum för W.P.Berger. 
Vid flygeln Anders Wadenberg. 

I samverkan med Sensus 
och Stiftelsen Schymbergsgården.

Plats: Sköns kyrka söndag 4 juni kl. 18.00.

Konsert med 
Sundsvalls Ungdoms Stråkorkester.

Ann-Kristin Färnström. 
Fri entré. I samverkan med Sensus.

Plats: Sköns kyrka tisdag 13 juni kl.19.00.
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Sommarkonserter

Sommarkonsert med 
Nordiska Blåsarkvintetten

Fri entré. I samverkan med Sensus.
Plats: Sköns kyrka lördag 17 juni kl. 18:00.

Musik i sommarkväll 
”Ingeborg Nyberg”

Linde Johnsson och Chrisse Persson 
framför musik och berättelser 

om Ingeborg Nybergs liv.
I samarbete med Sensus.

Plats: Birgittakyrkan torsdag 22 juni kl. 19.00.

Piano- Sommarkonsert 
med Larisa Dmitrieva.

I samarbete med Sensus. 
Plats: Bosvedjans kyrka 
söndag 25 juni kl. 18.00.
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Konsert med Jessika Falk 
Sånger om livet

Under 1,5 timme får ni lyssna 
till Jessicas sånger och livsberättelser.

I samarbete med Sensus. 
Plats: Bosvedjans kyrka 
söndag 16 juli kl. 18.00.

Sommarkonsert
’’Bland blommor och rörblad’’

Lydia Holmlund och Olivia Brisvall Rydqvist.
I deras sommarprogram hittar ni 

klassiska stycken för klarinett och fagott 
av kompositörer som Poulenc och Bozza.

Fri entré. I samverkan med Sensus.
Plats: Sköns kyrka 30 juli kl. 18.00.

Sommarkonserter
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Sommarkonsert 
’’Mellan två världar’’Duo Francett

Susanne Francett sång, violin. 
Eric Francett kontrabas

Duo Francett är en akustisk ensemble 
som framför sitt program på sång,

 violin och kontrabas.

Fri entré. I samverkan med Sensus.
Plats: Sköns kyrka söndag 

13 augusti kl. 19.00

Sommarkonserter

Sommarkonsert 
Ulla Vesterlund sång och 

Ann-Kristin Färnström piano.
Fri entré. I samverkan med Sensus.

Plats: Sköns kyrka söndag 
20 augusti kl. 18:00

Sommarjazz 
Harriet Olsen-sång och Larisa Dmitrieva, 

piano. Musiker.
I samarbete med Sensus. 
Plats: Bosvedjans kyrka 

27 augusti kl.18.00
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Välkommen till årets Djurgudstjänst 
och Buredag.

Präst Erika Helenius, Ann-Kristin Färnström, 
Larisa Dmitrieva. 

Kyrkkaffe. Föreningen Fale Bure medverkar under 
dagen med föreläsning, Burespel och ponnyridning. 
Ta gärna med dig ditt husdjur om du har något. 

Invigning av Café kyrkstugan. 

Plats: Vid Kyrkstugan, nedanför Sköns kyrka 
söndagen den 18 juni 11.00

Avslutningsgudstjänst 
för kyrkoherde Jan From

Sköns kyrkokör. Ann-Kristin Färnström, 

Peter Holm. Larisa Dmitrieva. Efter gudstjänsten bjuder församlingen 

på lunch. Anmäl er till Pastorsexpeditionen senast 7 juni 060-52 67 30.

Plats: Sköns kyrka söndag 11 juni 11.00.

Djurgudstjänst och Föreningen Fale Bure
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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
Mátis András, 072 741 74 44

Lars Huss 072-722 00 77
 

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

skons.forsamling@svenskakyrkan.se

Bra att veta inför 
Kyrkovalet 2017

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

De röstberättigade får sitt röstkort omkring 
30 augusti. På röstkortet finns uppgifter om 
vilken vallokal ni kan rösta i och vilka val ni 
har rätt att rösta till. Det finns också infor-
mation om vilken röstningslokal ni kan för-
tidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.

Pastorsexpeditionen kommer att vara ett 
röstmottagarställe två veckor före valda-
gen. I Skönskriften nr 3 som kommer ut i 
brevlådorna augusti/september kommer vi 
att informera om de olika nomineringsgrup-
perna och vilka öppettider vi kommer att ha 
för att förtidsrösta.

17



SAMHÄLLSINFORMATION

Birgittakyrkan 
Lördag 24 juni 11.00 Gudstjänst 

Midsommardagen. 
Njurunda spelmanslag. 

Mátis András, Peter Holm.

Kyrkstugan, nedanför Sköns kyrka
Söndag 25 juni 11.00 Gudstjänst. 

Mátis András, Larisa Dmitrieva.

Midsommarhelgen


