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En God Jul

Det är spännande tider just nu, farliga och lite väl 

oroliga, även här hos i den lugna Norden. När ni 

läser det här, vet ni om Trump eller Clinton vann 

valet. Oavsett vem som vann, så blir det nog en viss 

oro. Vare sig vi vill eller inte, så påverkar USA oss i 

stort och smått – TV-serier, filmer, varor, vanor och 

mycket annat på det personliga planet, men också 

världspolitiken, säger USA nej till något, så är det 

svårt att få igenom. Den som får makten över det 

landet, har en del att säga till om.

Kanske har Mosul som IS håller redan befriats 

av trupperna, vem vet i så fall vad IS gör - kanske 

blir de mer aktiva i Europa och resten av världen. 

Kanske nästa stora radikala grupp gör sitt intåg 

på slagfälten och i städer över hela världen. Det är 

nog inte slut med oroligheter i mellanöstern, runt 

landet där Jesus föddes för över tvåtusen år sedan.

Vi ser också oroligheter i EU, dels England som 

kanske beslutar att lämna unionen, dels alla 

flyktingar som strömmar in. Det är färre nu, men 

fortfarande finns behovet att fly från krigszonerna, 

behovet att få ett bättre liv, även om det skulle bli 

lugnare i Syrien och Irak, så kommer nog inte alla 

flyktingar att återvända. Innevånarna i EU och Sve-

rige kommer att ha fått en förskjutning av vilka som 

ingår i smältdegeln i det nya Europa.

Vi ser också det nya Ryssland som expanderar 

och börjar återfå sovjetisk makt och styrka, minus 

kommunismen, stridsflyg och korvetter som pa-

trullerar nära oss och tvingar regering och ÖB att 

börja rusta upp det som försvann av vårt försvar 

och vår beredskap för några år sedan.

Jag tror säkert att vi kan ”glömma” allt detta när vi 

sitter framför Kalle Anka på julafton och väntar på 

mat och klappar. Men allt det här tillsammans får i 

alla fall mig att dels uppskatta lugnet och familjens 

samvaro än mer, dels att fundera vad man kan 

göra.

Ibland kliver den stora världen in i våra liv, det 

som jag skrivit om vet ni redan, men häromveckan 

trädde Påven Franciskus in i domkyrkan i Lund, där 

den första kyrkan sägs ha byggts redan 990-talet, 

missionen kom från Canterbury i England, inte via 

Ansgar. Hans besök var slutpunkten och kanske 

början på en försoning mellan Lutheraner och 

Katoliker, splittringen som inleddes med Martin 

Janne From, Kyrkoherde
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Luther 1517 i Wittenberg. Den religiösa splittringen 

ledde till en politisk splittring i Europa, mellan 

Nord och Syd, furstar, prinsar och annan adel i norr 

ville inte längre lyda under Kejsaren av Habsburg, 

som satt i nuvarande Österrike. Att förklara sig 

själva och sina furstendömen som protestantiska 

och bekänna den Lutherska tron blev ett sätt att 

frigöra sig. Martin Luther ville egentligen inte 

splittra, han ville reformera den katolska kyrkan, 

men det blev inte så, människors behov av tro blev 

också människors behov av frihet. Även om den 

vanliga bonden och köpmannen inte fick större 

frihet än tidigare, så fick man höra bibeln och pre-

dikningar på sitt eget språk, inte på latin. 

Påven Franciskus uttalade ord om försoning, 

närmande och förståelse tillsammans med alla 

biskopar och ledare i kyrkan. Det kommer att vara 

mina ledord under julen och framåt. Hur det än 

går med presidenten i USA, IS i Syrien och Putin i 

Ryssland, så kommer en försoning så småningom 

till alla stridande parter, det är min förhoppning.

Helgonet Franciskus av Assisi som påven tagit sitt 

namn ifrån, firade en gång jul genom att sätt upp 

en levande krubba, med levande djur. Det här var 

år 1220, ca 800 år sedan, mässan gavs till folket 

från just en krubba, djurens ”matlåda”, tanken var 

att levandegöra Jesu födelse för de som deltog, 

Franciskus var också inriktad på att föra sitt kär-

leksbudskap till HELA skapelsen. Kan det vara vår 

inriktning idag, detta år 2016, att verka för frid och 

kärlek, inte bara för de som står oss närmast, utan 

också till allt levande, så långt vår kraft når. Det 

tror jag skulle ge försoning – vi kan inte förhandla 

direkt med Trump, Putin eller IS – men om vårt 

budskap och våra handlingar är kärlek och förso-

ning, så har vi i alla fall nått så långt vi kan.

Janne From
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Sköns församlingsgård 
Tisdag 6 dec. kl. 18.00 
Dans med Jonny Cutz.

Välkommen till en härlig församlingsafton med mycket musik och 
dans. Den här gången har vi bjudit in dansbandet Jonny Cutz. 

Erika Helenius, Ann-Kristin Färnström. Fika. 
Fri entré. I samverkan med Sensus. 

Sköns församlingsgård ligger vid Sköns kyrka.
Välkomna!
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Sköns kyrka
Torsdag 1 dec. 19.00 

Konsert. Anna-Lottas Jul. 
Anna-Lotta Larsson sång, Andreas Lande-
gren piano och arrangemang, Sköns kyrko-
kör, Attmars kyrkokör, Selångers kyrkokör, 
Ann-Kristin Färnström, Agata Kuzniak. 
Larisa Jigarova. Lars Huss. I samverkan 
med Sensus. Entré 250 kr. Biljetterna säljs 
vid entrén till Sköns kyrka på konsertkväl-
len. Vi har även förköp på Pastorsexpeditio-
nen mellan 13.00-15.00 måndag-fredag. 
OBS! Endast kontant betalning ej kort. 

Bosvedjans kyrka 
Söndag 11 dec. 18.00 

Julkonsert ” White Christmas”  
Glädjekören, Gospelkören.

Sing For Joy. Solister. Ann-Kristin Färn-
ström piano. Larisa Dmitrieva-dirigent. 

Ulf Johansson. 
Fri entré. I samverkan med Sensus. 

Konserter 
i december

Sköns kyrka
Lördag 17 dec. 17.00 

Julkonsert. 
 Lars Huss, 

Ann-Kristin Färnström, 
Larisa Dmitrieva. 
Ulla Vesterlund.

Fri entré. 
I samverkan med Sensus.
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Bosvedjans kyrka 
Onsdag 7 dec. 12.00 

Julgröt med babylucia.

Larisa Dmitrieva, Jenny Nordén, 
Ulla Vesterlund, Birgitta Murén Forsmark, 
Mikaela Modig och Ulrika Larsson. Barn 
och föräldrar från babyrytmikgrupperna i 
församlingen. 
Anmälan till gröten senast 2 december till 
pastorsexpeditionen 060-52 67 30. 
Jullotterier för stora och små.

Birgittakyrkan 
Onsdag 14 dec.12.00 

Julgröt med Babylucia.

Barn och föräldrar från babyrytmikgrup-
perna i församlingen. Anders Lööv, Peter 
Holm, Ingrid Olofsson. Ulrika Larsson. 
Birgitta Muren Forsmark, Mikaela Modig, 
Marie Eriksson Öhrström. Anmälan till 
Pastorsexpeditionen senast fredag 
9 december 060-52 67 30.

Julgröt och Lucia

Bosvedjans kyrka 
Tisdag 13 dec. 18.00 

Församlingsafton med Lucia.

Luciatåg med miniorerna och barnkörerna i 
Sköns och Bosvedjans kyrka. Malin Sandin, 
Larisa Dmitrieva. Ann-Kristin Färnström. 
Birgitta Murén Forsmark, Peter Wiberg. 
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Birgittakyrkan 
Lördag 24 dec. 11.00 

Julkrubba.
Ulf Johansson, Peter Holm.

Bosvedjans kyrka 
Lördag 24 dec. 23.45 

Julnattsmässa. 
Malin Sandin, Larisa Dmitrieva.

Sköns kyrka 
Söndag 25 dec. 07.00 Julotta. 

Sköns kyrkokör.
Jan From, Ann-Kristin Färnström. 

Sköns kyrka 
Måndag 26 dec. 15.00 

Musikgudstjänst.
Ulf Johansson, Ann-Kristin Färnström.

I samverkan med Sensus.

Jul med 
Sköns församling
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Allhelgonahelgen
För de som besökte Bydalens Begravningsplats 
eller Sköns begravningsplats under Allgonahel-
gonhelgen så fanns det möjligheter att få fika 
eller glögg att värma sig med. Under båda da-
garna kunde man få träffa kyrkogådspersonal, 
präster, diakoner, volontärer, några ledamöter 
och ungdomar både ute vid begravningsplatserna 
och inne i kapellen. Kyrkogårdsförvaltningen 
hade ställt upp tält. Kapellen var öppna både på 
fredagen och lördagen och där fanns möjlighet 
att komma in och värma sig, tända ett ljus, ta en 
kopp kaffe och samtala med präst eller diakon. 
På fredagen spelades det stilla musik i kapellen. 
På lördagen var det två fina minnesgudstjänster. 
Birgittakyrkan hade sin 14.00 och Sköns kyrka 
sin minnesstund 18.00.

Text: Catarina Andersson
Bild: Ingemar Kerfstedt

Nyår med
Sköns församling

Birgittakyrkan 
Lördag 31 dec. 17.00 Nyårsbön. 

Anders Lööv, Peter Holm.

Birgittakyrkan
Söndag 1 jan. 11.00 Birgittamässa.

Malin Sandin, Peter Holm.

Minneslunden i Skön

Bäcklunden i Bydalen
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Söndag 18 dec 11.00 i Bosvedjans kyrka
Med Johan S Wisser. 

Efter gudstjänsten fikar vi tillsammans

I Sköns församling har vi haft teckenspråkiga gudstjänster i Bosvedjans 
kyrka under flera år. Det är Johan S Wisser som leder dessa.

På gudstjänsterna finns ingen musiker med, men de kan känna musik i 
kroppen när de sjunger på teckenspråk.

Vi kommer även att ha en teckenspråkig gudstjänst den 22 januari.

Teckenspråkig
gudstjänst

Avtackning 
Den 14 september avtackades diakon 
Wiola Persson i Bosvedjans kyrka i 
samband med vardagsmässan med 
surströmming.

Jan From och Wiola Persson
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Gravrättsinnehavare
Sköns församling söker gravrättsinnehavare 
till Bydalens Begravningsplats och Sköns 
Begravningsplats Vi ansvarar för begravnings-
verksamheten och är skyldiga  att föra gravbok, 
med namn, personnummer och adress på de 
som gravplatsen upplåtits eller överlåtits till. 
De gravar där vi saknar innehavare är försedda 
med skylt, innehavarna uppmanas att kontakta 
kyrkogårdsförvaltningen. Får vi inte kontakt 
med anhöriga så kommer gravarna att betrak-
tas som återlämnade till huvudmannen. Du 
som vill veta mer om detta berör dig eller om du 
verkligen är antecknad som gravrättsinneha-
vare kan kontakta kyrkogårdsförvaltningen
060-52 67 40 vardagar 08.00-11.00.

Meddelande från
Kyrkogårdsutskottet
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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

Malin Sandin 060-14 71 66
malin.sandin@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

Nu har Sköns församling samlat alla konstnärer 
som lämnade bidrag till kyrkfönstertävlingen. 
Kvällen den 11 oktober kunde kyrkoherde Jan 
From dela ut priser till de tre som hamnat högst 
upp på jurygruppens listor -  Inger Westling, Lis-
beth Malm och Jenny Ytteråker.
Juryn bestämde, efter att ha röstat fram tre bi-
drag, att glasmästaren som skulle göra fönstret 
måste få lägga den sista rösten. Vilket av bidragen 
skulle väcka glasmästarens intresse mest och få 
bli verklighet? Valet föll på Inger Westlings bidrag 
med en målande beskrivning av landskap, änglar 
och en dopfunt som samlar fönstrets ljus till den 
verkliga dopfunten som står i ljuset och färgerna 
från Ingers bidrag.
Lisbeths och Jennys bidrag låg oerhört nära i kon-
kurrensen och beskrev liknande skeenden i bilder 
och när vi beslutade att dela ut priset på 5000 kr 
till Inger, så ville vi markera att dessa bidrag var 
nära och värdefulla för oss och de fick varsitt pris 
på 2500 kr. Sköns församling är tacksam för alla 
som bidragit till det som ännu inte är verklighet, 
kyrkfönstret vid dopfunten. Vi ser med spänning 
fram mot det!

Text: Jan From
Bild: Stefan Andersson

Vinnarna utsedda 
och belönade 



SAMHÄLLSINFORMATION

Vill du vara med i vår jultävling?
Ni kan vinna några av våra reklamprodukter.
Skicka in ett brev eller ett mail med dina svar.
De som har flest rätta svar vinner.
Glöm inte att skriva din adress. 
Vi vill ha svaren senast den 16 januari.

Finns på Julbordet
Bokstäverna i orden är omkastade.
Exempel Görn Grisstyr= Risgrynsgröt

Ulla Kröbtt =  _______________________________________

Ina Pelser =  _______________________________________

Lina Skjuk =  ______________________________________

Siv Gadrack =  _______________________________________

Ulf Stik =  _______________________________________

Unn Börtd = _______________________________________

Vilma Törp = _______________________________________

Per Savtelje = _______________________________________

Sköns församling
Box 71

863 23 Sundsbruk

skons.forsamling@svenskakyrkan.se

Julnötter


