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Ja, det är ett gammalt uttryck, att vi alla har något 

kors att bära – en del yngre kanske inte har hört 

det, men innebörden är ganska tydlig. Kanske lite 

negativ, men ändå uppmanande till styrka. I våra liv 

finns alltid någonting som det inte är så lätt att bli av 

med – en svaghet, en brist på något eller ett miss-

lyckande som inte bara är en tillfällig händelse, utan 

något som färgar livet under ibland långa perioder. 

För min egen del så bär jag ofta på tanken om jag 

fortsatt att vara musiker, vad skulle ha hänt då. Jag 

skulle inte ha suttit här och skrivit i Skönskriften då, 

antagligen hade jag bott kvar i Stockholm och levt 

mitt liv helt annorlunda. Det kan tyckas ibland som 

ett misslyckande. Men när jag tänker så, kommer 

den andra tanken fram, att jag blev kallad att bli 

präst. Livet blev helt annorlunda och faktiskt mer 

intressant. Det var dags, även om jag inte förstod det 

då, att gå vidare till något nytt. Mina år som präst i 

olika församlingar har varit spännande, ibland kne-

piga situationer, men oftast en fantastisk spännvidd. 

Men varför krusas mina tankar ändå av musikens 

längtan, den inneboende ångesten att jag borde öva 

mer – intränad under många år som trumpetare, 

känslan av krav på förbättring av mitt spel. Det är 

mitt kors att bära – längtan efter det som inte blev, 

eller rättare sagt, det som blev annorlunda.

I allt detta som jag varit med om, så finns en stolthet 

över den jag är och den jag blev – osäkerheten finns 

där ibland, punkterar vissa upplevelser, men ändå 

en stolthet. Jag tror att det är så hos de flesta av 

oss. Vi är där vi är, oavsett om vi bara levt 20 år, 50 

år eller 70 år – stolthet, kryddad med lite ”tänk om” 

och ånger över vissa saker.

Om vi pratar med en kompis, partner, maka/make 

eller någon helt ny som vi har fått förtroende för så 

tror jag inte att vi låter bli att visa vilka vi är under tid, 

det framgår nog tydligt från början och skälen till 

varför vi har vissa egenskaper, talanger och brister 

får sin förklaring om vi pratar länge nog. Vi är dom 

vi är, oftast kan vi inte ändra oss och säkerligen vill 

vi inte heller göra det på ett djupare plan.

Inom kyrkan har en debatt  om ”Mitt Kors” rasat på 

sistone, ”Mitt Kors” är en kampanj som drivits av 

tre kvinnliga präster, efter att den katolske prästen 

Jacques Hamel, 85, mördades i ett gisslandrama 

i Saint-Étienne-du-Rouvray utanför Rouen. Präs-

terna menade att vi borde bära kors öppet för att 

visa på att man är motståndare till den radikala is-

lamism som låg bakom dådet och att vi stödjer de 

Janne From, Kyrkoherde

Mitt kors att bära
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kristna som förföljs i världen – 80% av alla förföljda 

grupper är kristna, värst i Nordkorea, Irak och Er-

itrea, 1000 kristna attackeras varje månad, ca 300 

dödas och 200 kyrkor förstörs enligt Open Doors. 

Debatten har varit het och inte helt öppen utåt, men 

ändå fått publicitet och reaktioner i media. 

Hos oss i vår församling har vi inte berörts av den, 

annat än genom de utträden som kommer då svens-

ka kyrkans ledning inte tydligt stöder kampanjen. 

Men vi har inte dolt några kors, inte hängt över nå-

got i våra kyrkor eller på våra kläder, av rädsla att 

uppfattas som antimuslimer. Man undrar över det 

vettiga i att dölja vem man är, om man nu uppen-

barligen jobbar i svenska Kyrkan, för att inte stöta 

sig med någon. Det är ju en del av ”uniformen” och 

våra lokaler.

För några år sedan träffade jag en präst som job-

bade i Rosengård i Malmö, ALLA samfund i områ-

det hade gemensamt bestämt att kalla sina kyrkor, 

moskéer, synagogor för ”heliga hus”, befolkningen 

kunde gå in i alla hus, med full kunskap och respekt 

för det heliga, alla var stolta över att öppet visa vem 

man var OCH att man delade det heliga rummet, 

utan att skämmas.

                            

Det är så jag tror att vi måste göra, bära korset, vare 

sig det är ett riktigt kors runt halsen eller på klä-

derna, eller om det är ens egen svaghet och brist 

i kontakten med andra människor. Det inre måste 

skina igenom det yttre, vi måste stå för de vi är. Kor-

set som bärs som ett stöd mot våldet 

är inte uteslutande, utan en inbjudan 

till diskussion med de som tänker lika 

eller olika, i grunden är ärligheten ett 

mått på den respekt vi hoppas på och som 

vi ger andra.

Janne From

Kyrkoherde

Leva vidare efter 
en svår förlust
Sköns församling startar en samtalsgrupp 
för dig som har mist din livskamrat.
I gruppen finns möjlighet att dela tankar och 
erfarenheter med varandra. 
Gruppen är öppen för alla i Sundsvall med 
omnejd. Gruppen startar den 30 augusti. Vi 
kommer att vara i Birgittagården. Om du har 
frågor så kan du ringa eller mejla:

Diakon Ingrid Olofsson, 060-14 71 53 
ingrid.e.olofsson@svenskakyrkan.se
Präst Anders Lööv, 060-14 71 52 
anders.loov@svenskakyrkan.se

Eftersnack- över en 
kopp kaffe
Den 13 september startar vår nya grupp 
Eftersnack- över en kopp kaffe. Den vänder 
sig till er som tidigare varit med i någon av 
våra Leva-vidare grupper.  Vi delar erfaren-
heter om hur vardagslivet fungerar när sak-
naden gör sig påmind. Det är en öppen grupp 
så du väljer själv vilka gånger du vill vara 
med. Vi ses på tisdagar mellan 14.00-16.00 
i Birgittagården. Med på träffarna finns en 
diakon och en präst.

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

Mitt kors att bära
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Den 29 maj var det en högmässa med Biskop Eva 
Nordung Byström. Dagen började med att Kyr-
koherde Jan From hälsade oss välkomna. Efter 
klockringningen fick vi även höra honom spela 
trumpet med kantorn Anders Nilsson, som spe-
lade på kyrkoorgeln.

Biskop Eva Nordung Byströms predikan hand-
lade om hur vi ska klara av att leva våra liv, om 
att passa in och att finna mening med livet. Hon 
pratade om att vi hela tiden blir matade i tidningar 
och på TV om hur vi ska göra för att uppnå lycka. 
Det som är gemensamt i all denna information är 
att allt hänger på dig och vad du klarar av. 

Högmässa med vår Biskop och
Riddarspel med Föreningen Bure

Idag är det individen som gäller. Vår tillvaros me-
ning med livet och lycka hänger på oss själva,  
hon menade att vi är viktiga som vi är. 
Hon berättade även om dopets betydelse och 
att vi alla tillhör ett sammanhang. När Biskopen 
hade predikat färdigt spelade kantorn Anders 
Nilsson Frühlingsrauschen Op. 32 nr 3 av Chris-
tian Sinding. Stycket handlar om våren.
Han spelade även Våren av Grieg under mässan.
Efter mässan bjöds det på lunch och kyrkkaffe i 
församlingsgården.

Sen var det dags för aktiviteter med Föreningen 
Bure. Staffan Smeds berättade om Fale Bure och 
vi fick se ett skådespel på kyrkbacken med Rid-
darspel. Sten Rigedahl lade en vacker krans vid 
statyn.

Nere i kyrkstugan var det fika och våffelförsälj-
ning. Där fanns även föreningens sekreterare 
Ulf Wiklund som sålde böcker om Fale Bure. 

I några av rummen kunde man se tavlor skapade 
av Rolf Bengtsson. Det fina skådespelet med 
Riddarspelet består av kompisgänget  Bengt, 
Hans, Emma och Ellen som även brukar ha ett 
Riddarspel i Tjälen på midsommarafton. 

Text och bild: Catarina Andersson
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Den 9 juni var det så äntligen dags för Sköns för-
samlingsresa som i år gick västerut. Vi började 
med att åka de fyra milen till Stöde för ett besök 
i den fina butiken Stödeform. Stödeform är ett 
hantverkskollektiv där medlemmarna skapar och 
säljer allt från biholkar och grytlappar till hemkokt 
marmelad.

Från Stöde åkte vi sedan vidare till Hussborg där 
en god lunch avnjöts och kyrkoherde Jan From be-
rättade om och visade ett unikt rum, Blombergs-
sonska salen.  Motiven i salen är från Torpsham-
mar, Byforsen, Torpssjön med Torps kyrka och 
beskriver landskapet runt om Hussborg, om man 
kunde flyga. Hussborg är Q-märkt på grund av de 
storslagna väggmålningarna i olja som utfördes av 
konstnären Albert Blombergsson från Hälsingland 
då huset byggdes i slutet på 1850-talet.

Mätta och belåtna gick färden vidare till Slöjdmu-
seet i Västanå, Borgsjö. Där förundrades vi över 
det otroliga livsverk som Gösta Sundin skapat. 
Många nostalgiska minnen väcktes till liv av hans 
enastående sätt att berätta en historia med hjälp 
av sin täljkniv. 

Sista stoppet för dagen var i Torps kyrka i Fränsta 
där vi togs emot av kyrkoherde Eva From. Hon och 
Jan berättade om den vackra kyrkan och efter an-

Högmässa med vår Biskop och
Riddarspel med Föreningen Bure

Församlingsresa västerut

dakt bjöds vi på fika i församlingsgården. På resan 
hem höll värdinnan Ulla oss på gott humör med 
karameller, frukt, dryck och frågesport. Det mum-
lades lite om att frågorna var svåra men sedan alla 
fått pris var det en nöjd och glad grupp som steg av 
bussen i Skön igen.

Vi tackar alla deltagare och vår chaufför Micke för 
en fin dag tillsammans. Väl mött nästa år!

Text och bild:
Jenny Nordén
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Församlingsafton
Tisdag 20 sept. 19.00 Bosvedjans kyrka. 
Församlingsafton med Gospelkören Sing 
For Joy, Glädjekören, Timrå musikkår under 
ledning av Hans Reinikka. Erika Helenius, 
Larisa Dmitrieva.

Musik-Café
Tisdag 4 okt. 19.00 Birgittagården. 
Ulf Johansson, Peter Holm. 
(Mer information senare.)

Mässa i folkton
Söndag 9 okt. 18.00 Sköns kyrka. 
En mässa i folkton från El Salvador. 
Misa Popular Salvadoreña . Glädjekören, 
Gospelkören Sing For Joy, Indalens kyrkokör, 
musiker. Larisa Dmitrieva, 
Fredrik Nestorsson-Pettersson.
Präst, Malin Sandin. 
I samverkan med Sensus.

Musikgudstjänst
Söndag 16 okt 18.00 Sköns kyrka. 
Musikgudstjänst med tema; 
Bo Kaspers orkesters låtar. 
Kenneth Ahlenius, Ann-Kristin Färnström.
I samverkan med Sensus.

Vernissage och 
församlingsafton

Tisdag 11 okt. 18.00 
Sköns församlingsgård, 
vid Sköns kyrka. 

Vi börjar 18.00 med vernissage. Vi 
visar alla bidrag som kommit in till 
tävlingen ”Kyrkfönstret”. Kyrko-
herde Jan From delar ut pris till 
vinnarna. Lars och Louise Park-
man berättar om Lausanne. 
Kenneth Ahlenius, präst. 
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Jazzclub Birgitta
Plats: Birgittagården vid Birgittakyrkan.
Torsdag 22 sept. 19.00 Jonathan/Friends. 
Jan From, Peter Holm. 

Torsdag 20 okt. 19.00 Södra Norrlands 
Kustband. Jan From, Peter Holm. 

Teckenspråkig Gudstjänst
Söndag 30 okt 11.00 Bosvedjans kyrka. 
Teckenspråkig gudstjänst. Johan Sehlin.

Orgelmusik
Söndag 30 okt Sköns kyrka 18.00 ’’ I Dina 
Vingars skugga – tiden och evigheten.’’ 
Reflektioner ur Psaltaren, predikaren och 
W.Shakespeare cembalo – och orgelmusik 
av J.S.Bach, J.P.Sweelinck, D.Buxtehude, 
H.Purcell och F.Mendelssohn. 
Maria Robertson – cembalo och orgel. 
Fri entré. I samverkan med Sensus.

Nobel Fest
Tisdag 1 nov. 18.00 Bosvedjans kyrka. 
Nobel Fest. 
Malin Sandin, Larisa Dmitrieva. 
Ulla Vesterlund. Anmälan senast 25 okt. 
till Pastorsexp. 060-52 67 30.
Kostnad 100 kr. Betalas kontant på plats.
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Den 12 juni var det en djurgudstjänst vid kyrkstu-
gan som ligger nedanför Sköns kyrka. Vi som var 
där hade tur med vädret, lite sol och moln men 
inget regn. 
Det var flera hundar som var med på gudstjäns-
ten. Vi fick även träffa kyrkoherden Jan Froms 
sköldpadda Putte och Tor Brandonés sköldpadda 
Praske. 

Innan gudstjänsten hade börjat kunde man höra 
att några av hundarna försökte överrösta varan-
dra. Kyrkoherden önskade oss välkomna och han 
spelade trumpet till organisten Ann-Kristin Färn-
ströms musik. Kollekten skänktes till Sundsvalls 
djurhem. 

Dagens tema var att vara matte eller husse. Vi 
fick även höra en berättelse om när kyrkoher-
dens sköldpadda kommit på irrvägar och lagt sig 
vid en buske för att invänta vintern. Även under 
gudstjänsten strömmade det till några besökare. 
Gudstjänsten avslutades med låten ”Vad tar ni för 
valpen där i fönstret?”
Efter det bjöd värdinnan Ulla Vesterlund på kyrk-
kaffe i kyrkstugan.

Text och bild: Catarina Andersson

Djurgudstjänst

Susanna och Ecco  

Berit och Bobbo

Kyrkoherdens sköldpadda Putte och 
Tors sköldpadda Praske på väg åt 
olika håll.

Djurgudstjänst vid kyrkstugan
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Den 16 juni hälsade Maj-Britt Wallner och Kajsa 
Elfström som är diakon i Alnö församling på oss 
på Pastorsexpeditionen i Skön. När Maj-Britt var 
ung så arbetade hon som piga i huset. Då var 
Pastorsexpeditionen en kyrkoherdebostad. Hon 
är född i Ljustorp och flyttade till Sköns försam-
ling för att gå i skolan. Kajsa och Maj-Britt hade 
planerat att besöka Pastorsexpeditionen under 
en tid och det blev ett jättetrevligt besök för oss. 

Vi började med att fika och Maj-Britt berättade 
hur hon som 17-åring arbetade för Kyrkoherden 
som hette John Alexius. Det är för 74 år sedan. 
Kyrkoherden bodde här med sin fru och deras 
två barn. Som piga fick hon arbeta med att både 
städa, putsa fönster, laga mat, rensa i grönsaks-
landet och hjälpa till med barnen.  Inomhus fanns 
det både indraget vatten och toaletter. Ibland ville 
kyrkoherden att Maj-Britt skulle följa med ut på 
sjukbesök, framförallt då det var mörkt och sent 
på kvällen. Hon berättade att hon som piga i Skön 
hade mycket bättre betalt än pigorna i stan. Maj-
Britt hade 75 kr i månadslön, medan de andra 
hade 50 kr eller lägre. Att hon fick så bra betalt 
var för att familjen var så nöjda med hennes in-
satser. 

Efter fikat så gick vi runt på Pastorsexpeditionen. 
” Ni har förstört hela huset” utbrister Maj-Britt 
när vi går omkring i huset. Nu finns det väggar 
där det inte fanns tidigare och hon berättade att 
alla rum var mycket större förr. Vi förstår att det 
måste ha skett stora förändringar i byggnaden. 
När vi tittade in i den nuvarande kyrkoherden Jan 
Froms rum så berättar hon att det var herrummet 
där man satt och rökte cigarr. I rummet vid entrén 

Maj-Britt & Kajsa

där drack man alltid förmiddagskaffe och innan-
för entrén fanns det en trappa till övervåningen. 
När vi tittar in i arkivet och rummet bredvid så 
får vi veta att där var matsalen. Det fanns även 
en veranda på baksidan av huset. Vi fortsatte vår 
vandring en våning upp och innan vi går upp för 
trappan så berättar hon att där låg köket och pig-
kammaren där hon bodde.

När vi gick ut från Pastorsexpeditionen så berät-
tar Maj-Britt att tillbyggnad på ena gaveln fanns 
inte då hon arbetade här. Vi gick även ner till 
kyrkstugan som användes som tvättstuga. När 
Maj-Britt arbetat i sex år så gifte hon sig i Sköns 
kyrka och började arbeta som vaktmästare i för-
samlingshuset.

Ett stort tack till Maj-Britt och Kajsa för att ni tog 
er tid och besökte oss på Pastorsexpeditionen. 
Alla bär på en historia som kan vara värdefull för 
andra.

Text och bild: Catarina Andersson
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Hej alla i Sköns församling. Jag hoppas Ni har el-
ler har haft en skön sommar. Snart går det mot 
höst igen och all vår verksamhet inom försam-
lingen går igång.  

Kyrkovalet 2017.
Det är nu lite drygt ett år kvar till kyrkovalet och 
alla nomineringsgrupper börjar att förbereda sig 
med förslag till kyrkofullmäktigelistor och kyrko-
politiska program. Jag tillträdde som ordförande 
(S) för kyrkorådet i Sköns församling efter det för-
ra valet. Det var ett nytt och intressant uppdrag. 
Jag blev faktiskt positivt överraskad över den fina 
och omfattande verksamhet som bedrevs i vår 
församling. Ytterst handlade det dels om alla del-
tagare men också om all den fina personal som 
vår församling har. 

Sköns församlings verksamhet. 
Vi har kyrkogårdssidan som också har många 
serviceuppgifter, dels till församlingsborna men 
också till många som bor på andra orter. Det 
gäller också skötseln av våra kyrkogårdar. Man 

hör också goda omdömen om den krematorie-
verksamhet som vår församling bedriver. Vi har 
värdinnor som servar vid arrangemang, begrav-
ningar, sammankomster, m.m.  Våra vaktmästare 
som ser till att allt det praktiska fungerar i våra 
tre kyrkor, både ute och inne. Diakonin som har 
många viktiga sociala uppgifter för att hjälpa och 
stödja församlingsbor som har det besvärligt. 
Sedan har vi den stora och fina barn- och ung-
domsverksamheten med många duktiga och 
engagerad personal/ledare. Vi har intressanta 
och varierade upplägg av konfirmationsundervis-
ningen. Det bedrivs en fin och viktig internatio-
nell verksamhet där Svenska kyrkan gör skillnad 
med insamlingar och hjälp på plats ute i världen.                                                                                                                                
Annan verksamhet är ex. veckomässor med 
soppluncher, träffar på äldreboenden, kyrkträff, 
storhelger med vandringar. Bibeläventyr i sko-
lor, frivilliggrupper, Café 34:an och verksamhet 
i Ljustadalen. Många frivilliga ställer också upp 
ideellt och ett antal kyrkvärdar tjänstgör vid guds-
tjänsterna vid våra kyrkor.
En viktig del i verksamheten är också sång och 
musik. Vi har flera duktiga och professionella 
musiker i vår församling, dels när det gäller spel-
ningar vid gudstjänster och andra kyrkohögtider 
men leder också flera sångkörer och andra ar-
rangemang med Jazzkvällar, Gospel, m.m. 
Dessutom medverkar ett flertal gästartister på 
olika arrangemang under ett år. Vår församling 
leds av kyrkoherde Jan From och vi har flera ut-
märkta präster som leder de kyrkliga arrang-
emangen, gudstjänsterna, förrättningar i form av 
dop, vigslar, begravningar m.m. De stöttar männ-
iskor i sorg med samtal. Numera också i sorge-

Kyrkorådets ordförande 
Kenneth Westin har ordet!
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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

grupper, en viktig uppgift. På vårt kansli har vi ad-
ministrativ personal med många olika uppgifter. 
Det krävs för att allt ska fungera.

Förtroendemannaorganisation.   
Förtroendemannaorganisationen består av 
kyrkofullmäktige, kyrkoråd med Arbetsut-
skott, Personalutskott och Skyddskommitté. Vi 
har också Kyrkogårdsutskottet (Kgu) och Fast-
ighetsutskott (Fu). Vi försöker att få våra be-
slut resultatinriktade och att vi använder kyr-
koavgifterna på ett ansvarsfullt sätt. Det gäller 
även följsamheten av kyrkans fastställda re-
gelverk. Jag vill tacka våra förtroendevalda för 
deras vilja till ett gott samarbetsklimat mellan 
nomineringsgrupperna. 
Avslutning. 
Jag avslutar dessa rader med att tacka all vår 
utmärkta personal för det goda arbetet. Jag häl-
sar våra församlingsmedlemar och intresserad 
allmänhet 
Väkomna till Sköns församlings verksamhet.
’

Kenneth Westin (S)                                                                                                                                  
Kyrkorådets ordförande.

Fredagkväll i kyrkan. 
Ny aktivitet. Den 16 sept. i Birgittakyrkan
17.00 -18.30 Tacomiddag. 
18.30 Redovisning av Uruguayresan
19.00 Vi dansar Salsa. 20.00 Mässa i kyrkan. An-
mälan till pastorsexpeditionen senast 14/9 060-52 
67 30. Kostnad 20 kr/person betalas kontant på 
plast. Välkomna till en trevlig fredagkväll. (Barn-
familjer, ungdomar, vuxna, och pensionärer.)

 
Under 2016 har några medarbetare lämnat 
oss av olika anledningar. Ronald Himmerlid 
har övergått till annan anställning i närom-
rådet från sin tjänst som kyrkvaktmästare i 
Birgittakyrkan. Anders Nilsson har fått tjänst 
som kantor i Föllinge i Jämtland, han var 
tidigare kantor i Birgittakyrkan. Wiola Pers-
son har fått anställning som sjukhusdiakon 
i Sundsvalls församling, hon var tidigare dia-
kon i norra delarna av församlingen. Anders 
och Ronald har redan avtackats och Wiola 
avtackades under Surströmmingsevene-
manget i Bosvedjan den 14 september.

Text: Kyrkoherde Jan From



Jag heter Susanna Wiklund och jag har börjat arbeta som 
Värdinna/Administrativ assistent på Kyrkogårdsförvaltning-
en i Sköns Församling. Jag är utbildad sömmerska men 
hamnade av en slump på Kyrkogårdsförvaltningen som 
säsongsanställd 2003 och har blivit kvar här sedan dess 
men nu på heltid året om. Trädgård, träning, familj/vänner 
och motorcykel upptar min fritid. 

Jag heter Ann Thelin och arbetar som vikarierande vär-
dinna. På min fritid tycker jag om att vandra i skogen, fiska, 
handarbeta och baka. Jag försöker också att hitta tid till att 
koppla av.

Jag heter Peter Holm och är ny kantor i Birgitta kyrkan, 
tidigare har jag jobbat som lärare på kulturskolan och på 
Hedbergskas musikestetiska program. Jag ser fram mot 
att få träffa er alla i våra verksamheter. När jag inte spelar 
musik så trivs jag i naturen, såväl vinter som sommar.”

Jag heter Stefan Andersson och arbetar som vaktmästare i 
Birgittakyrkan.
Jag har tidigare arbetat som kyrkvaktmästare i Ramsele 
Edsele församling.
På min fritid tycker jag om att ta det lugnt, rita och fotogra-
fera när inspirationen infaller.

SAMHÄLLSINFORMATION

Ny på jobbet!


