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Djurgudstjänst, Buredag med riddarspel och invigning av den nybyggda altanen vid kyrkstugan

Den 18 juni var det en djurgudstjänst vid Kyrkstugan, som ligger nedanför Sköns kyrka. Prästen Erika 
Helenius hälsade oss alla välkomna. Peter Holm spelade klockringningen på en synt. Moa Person som 
är en av de unga ledarna i församlingen var solist. Under gudstjänsten berättade Erika om alla de djur 
som hon hade haft som liten.

Föreningen Fale Bure medverkade under dagen 
med Burespel och ponnyridning.

Bent Fridholm berättade om den gamla kyrkan 
som stod på den plats där nu Sköns kyrka står.
På eftermiddagen var det invigning av den nybygg-
da altanen vid kyrkstugan och Kyrkorådets ordfö-
rande Kenneth Westin klippte av invigningsbanden. 
Under sommaren har Kyrkstugans sommarcafé  
varit mycket välbesökt och uppskattat. 

Djurgudstjänst & Buredag
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Söndagen den 11 juni var det en avslutningsgudstjänst 
för och med kyrkoherde Jan From. Sköns kyrkokör deltog 
med sång. Vi fick också träffa Anna-Maria Larsson som är 
kyrkoherde i Alnö församling och kontraktsprost. 
Flera av våra egna präster var också närvarande. Orga-
nisten Ann-Kristin Färnström, musikern Peter Holm och 
kantorn Larisa Dmitrieva ramade in hela avslutnings-
gudstjänsten med vacker musik. Efter gudstjänsten bjöd 
församlingen kyrkobesökarna på lunch.

Text: Catarina Andersson
Bild: Marie Bergius Andersson

AvslutningsgudstjänstDjurgudstjänst & Buredag
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Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och 
beroende av människors engagemang. Alla 
är välkomna att vara med, ta initiativ och dela 
ansvar. 
I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar 
möjlighet att rösta på de grupper och personer 
som ska besluta om frågor som påverkar kyr-
kans verksamhet och framtid.

När är kyrkovalet?
Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I 
Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid 
den tredje söndagen i september.

Vad väljer jag till?
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få för-
troendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. 
Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församling-
en eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet 
och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Får jag rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen 
fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan 
och vara kyrkobokförd i en församling i Sverige 
den 18 augusti 2017 

17

(då röstlängden fastställs).
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för no-
mineringsgrupper. Det är sammanslutningar och 
intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. 
På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval kommer du före valdagen att kunna se 
vilka grupperna är.

När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 
30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om 
vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har 
rätt att rösta till. På röstkortet finns också infor-
mation om vilken röstningslokal du kan förtids-
rösta i, som ligger inom ditt valområde.

Hur gör jag för att rösta?
Den 17 september 2017 har alla vallokaler öppet 
minst klockan 18–20, i regel har vallokalerna öp-
pet i minst sex timmar på valdagen. Information 
om öppettider och lokaler finns på röstkortet. 
Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i 
hela landet, 4–17 september 2017. Det är också 
möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. För 
att förtidsrösta behövs röstkortet. På pastors- och 
församlings expeditioner hittar du information om 

Bra att veta inför kyrkovalet 2017
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röstmottagningsställen, öppettider och material 
för brevröstning. För den som blir förhindrad att 
besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre per-
soner som du helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt en prelimi-
när röstsammanräkning. Vartefter de preliminära 

Öppettider för Sköns församlings 
vallokaler den 17 september 2017
Sköns församlingsgård, Birgittagår-
den och Bosvedjan har öppet klockan 
09.00-11.00 och 16.00-20.00

Obs! På era röstkort står det vilken 
lokal ni ska rösta i om ni väljer att 
rösta på valdagen den 17 september.

Om ni väljer att förtidsrösta så finns 
möjligheten att göra det på Pastors-
expeditionen, 
Kyrkvägen 49, 863 23 Sundsbruk. Det är 
det gula huset på vänster sida när man 
åker upp för backen till Sköns kyrka.
Öppet från mån-fre 4 sept - 8 sept, 

resultaten blir klara presenteras de på www.
svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret för den 
slutliga rösträkningen har stiften.

Var finns mer information?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och röstkortet 
hittar du ytterligare information.

Vem kan svara på frågor om kyrkovalet?
Vänd dig med dina frågor till ditt stift:
Härnösands stift  0611-254 00 

 

samt 11 sept- 15 sept, klockan 10-15                               
Öppet lördag 9 sept, klockan 11-14                                                     
Öppet lördag 16 sept, klockan 11-14                                                   
Öppet onsdag kväll 6 sept, klockan 17-20                                           
Öppet onsdag kväll 13 sept, klockan 17-20                                         

Vi har också tre särskilda
röstmottagningsställen.
Finstavägen 34 12/9 klockan 10.00-13.00
Birgittakyrkan 6/9 klockan 17.00-20.00.
Bosvedjekyrkan 13/9 klockan 17.00-20.00
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På bilden från vänster sida ser vi Margareta
Engström, Rodney Engström, Hjördis Bredberg,
Per Lindstrand och Sven Bredberg.

MED KYRKAN I CENTRUM
Vi i borgerligt alternativ är partipolitiskt obundna. Vår uppfattning är att kyrkan ska styras av personer 
som har kyrkan, dess värderingar och tro som utgångspunkt- inte politiska åsikter och agendor. Vi kom-
mer att verka för att de värderingar kyrkan vilar på ska större plats i samhället. Vi talar ofta om öppen-
het, tolerans och mångfald i Svenska kyrkan, men vi måste bli ännu bättre på att föra fram det i prakti-
ken. Mycket görs redan i dag men vi kan göra mer för att låta fler upptäcka kyrkan som en välkomnande 
och trygg plats under livet.

MED OMTANKE OM VARANDRA
Kristen tro blir synlig i omtanke om medmänniskan, och vi slår därför vakt om diakonins viktiga roll. 
Likaså vill vi också stärka och utveckla det betydelsefulla och breda arbete med barn och unga som 
görs i dag. Att möta våra unga på deras villkor och utifrån deras behov och önskemål, att erbjuda ett 
sammanhang och en plats att vara sig själv och att utvecklas redan i unga år är en framtidssatsning.

RÖSTA DEN 17 SEPTEMBER
I höstens val kommer en borgerlig nomineringsgrupp att möta Svenska kyrkans medlemmar- en grupp 
som sätter kyrkan i centrum. Bara genom att använda din röst kan du påverka så att kyrkan styrs av 
företrädare som har kyrkan som tron som utgångspunkt, och som inte sätter partipolitiken i första rum-
met. Den 17 september är det val- lägg din röst på borgerligt alternativ.

HÄR HITTAR DU OSS:
www.borgerligtalternativ.nu
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På bilden från vänster sida ser vi Sten Strandell, 
Per Dahlin, Lars-Erik Larsson, Bertil Magnusson 
och Jens Strandell.

NOMINERINGSGRUPP CENTERPARTIET

Du möter vanligen kyrkan t.ex. vid dop, konfirmation, vigsel och begravningar. Men kyrkan är så mycket 
mer för många människor. En bra Barn-och ungdomsverksamhet, diakoni, musikalisk verksamhet, körer 
och konserter mm.

En bra arbetsmiljö med ansvar, högt förtroende och med tydliga rutiner vill vi Ge förutsättning för den 
breda verksamhet som församlingen bedriver. Ett bra samarbetsklimat mellan anställda och förtroende-
valda är en förutsättning för en bra verksamhet. Välskötta kyrkogårdar, underhållna byggnader och en
ekonomi i balans ser Centern som en viktig del i vår församlingsverksamhet.

För Centern är den enskilda människan och hennes behov i centrum i livets alla skeden. 
Låt oss ta ansvar för en församlingsverksamhet som är till för Dig som församlingsmedlem.

Kyrkovalet Din närmaste demokrati. Din röst gör skillnad.
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Vi fiskar efter din röst i kyrkovalet! 
Svenska kyrkan är landets största medlemsorganisation. Vad kyrkan och hennes mer än sex 
miljoner medlemmar gör och säger påverkar hela samhället. Tillsammans kan vi göra Sverige 
till ett land med mer värme och omtänksamhet.  
Vi Fria Liberaler i Svenska kyrkan (FiSK) sammanfattar vårt budskap i fyra punkter:  
• En öppen och fördomsfri kyrka 

• Kyrkan är kallad till socialt ansvar och tar vara på ideella insatser 

• Ökad kunskap om kristen tro hos barn och ungdomar 

• Levande gudstjänstliv och musikens stora betydelse 

En öppen och fördomsfri kyrka 
Kristna liberaler har fria och olika tankar om hur skapelsen har gått till samt hur tro och vetande förhåller sig till 
varandra. Men vi är väldigt överens om att alla människor är skapade till Guds avbild och därför är okränkbara.  
Alla ska behandlas med värdighet och respekt oavsett ålder, bakgrund eller åsikter. FiSK arbetar för att kyrkan 
kraftfullt ska agera mot varje form av främlingsfientlighet, rasism och homofobi. Församlingens olika verksamheter 
ska vara öppna och inkluderande för människor med olika förutsättningar. 

Ökad kunskap om kristen tro hos barn och ungdomar 
Vi tror att Sverige blir bättre om fler får lära sig att följa Jesu ord om att man ska behandla andra som man själv vill 
bli behandlad. FiSK vill att församlingen satsar på utbildning av barn och unga i ett brett utbud av aktiviteter. Det 
handlar om olika slags konfirmationsundervisning, påsk– och julvandringar, bibeläventyret och annan kreativ  
verksamhet. Stiftet har en viktig uppgift att förmedla goda idéer och erfarenheter.  

Kyrkan är kallad till socialt ansvar och tar vara på ideella insatser 
I Gamla testamentet talas det ofta om att stödja särskilt utsatta, däribland flyktingar och främlingar. Jesus hjälpte  
såväl trossyskon i det judiska folket som romerska officerare och utsatta från grannfolken. I dag handlar det kanske 
om språkcafé eller att besöka någon som har svårt att ta sig ut. Diakoner och präster ska samla, skola och slussa 
fler ideella krafter till det viktiga diakonala arbetet. Genom att utveckla församlingens frivilligarbete når Jesu  
kärleksbudskap fler. 

 

Levande gudstjänstliv och musikens stora betydelse 
FiSK vill att gudstjänster och kyrkliga handlingar ska ge människor mening, hjälp och glädje. En levande kyrka har 
gudstjänster som balanserar tradition och förnyelse. Alla som deltar i församlingens gudstjänster ska mötas av ett 
aktuellt tilltal. Söndagens huvudgudstjänst, en viktig plats där alla kan mötas, måste därför ständigt förnyas och 
utvecklas. Vi tycker att musikverksamheten har en viktig plats i församlingens gudstjänster och vill att församling-
ens körverksamhet utvecklas så att ännu fler får uppleva den unika upplevelsen att sjunga med andra. 

FiSK vill betona församlingens ansvar att låta våra kyrkomusiker få tid för orgelundervisning i sina tjänster. Det är 
nödvändigt för att på sikt säkerställa tillgången på kyrkomusiker. 

Vi har ett handlingsprogram som i detalj visar 
vad vi vill arbeta för inom Svenska kyrkan under 
mandatperioden 2018 - 2021. Du hittar det på 
hemsidan www.fiskarna.net. 

Några av våra kandidater till  
Kyrkofullmäktige i Sköns församling: 
Per Fredheim   070-740 5018 
Ledamot i Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet 

Margareta Hörnqvist 070-515 1400 
Ledamot Kyrkofullmäktige och v.ordf i Kyrkogårdsutskottet 
Lars Holmgren   070-322 0240 
Ersättare i Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd och Fastighetsutskott 

Eva-Britt Fredheim  070-533 9331 
Har arbetat i församlingen som kantor under 25 år 
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NOMINERINGSGRUPP MILJÖPARTIET

Vårt övergripande Kyrkopolitiska program kan du läsa på www.mpsk.se 
Vårt lokala valmanifest i Sköns församling är:

    - Slå vakt om kyrkans roll i vårt samhälle
    - Skapa en god arbetsmiljö inom kyrkans organisation
    - Bättre information om kyrkans alla aktiviteter
    - Utarbeta strategier för att få nya medlemmar
    - Vidareutveckla ungdomsverksamheten
    - Värna och utveckla kyrkans sociala verksamhet och utlandsverksamhet
    - Generösa öppettider
    - Kyrkans egendomar ska förvaltas utifrån en Grön ideologi
    - Kyrkan ska styras av engagerade personer, inte av politiska partier

   Val till Kyrkofullmäktige  Val till Stiftsfullmäktige
   Mathias Rex, installatör  Jamie Bolling, Härnösand
     Harriet Olsén, Sundsvall
     Mathias Rex, Sundsvall
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På bilden ser vi från vänster sida i den främre raden Kenneth Westin, 
Robert Högstedt, Lena Sjölén, Caj Sundberg och  Svante Rydén. 
I den bakre raden ser vi Roland Grafström, Stig Löf, Charlotte Hörting, 
Margareta Vestin, Monica Andersson, Veronica Österlund och  Inga-Britt 
Arnstigen Jensen.

NOMINERINGSGRUPP SOCIALDEMOKRATERNA
Bilden visar en del av kandidaterna till kyrkofullmäktigevalet i Sköns församling samlade till invigning av 
Café Kyrkstugan.

Din röst på socialdemokraterna innebär att vi arbetar för:
* En öppen och demokratisk folkkyrka!
* Kyrkan ska stå upp för allas rätt och lika värde!
* Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling

Bekämpa de växande klassklyftorna. 
* Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden. 
* Skapa fler sommarjobb för ungdomar i samverkan med kommunen. (Ett exempel är sommarcaféet 2017)  
* Inga avgifter i barn- och ungdomsverksamheten. 

Sköns församling ska bidra till gemenskap och utveckling.
* Utveckla fler öppna mötesplatser i vår församling.  
* Sköta om våra lokaler och utemiljöer. Alla anställda ska ha en god arbetsmiljö.                                                                                                                                     
* Fortsätta att utveckla den diakonala verksamheten som bryter ensamhet och utanförskap.

Kontakta Socialdemokraterna vid behov av valsedlar och information: 
Socialdemokraternas expedition: Tel: 060- 12 22 82.  
Bosvedjan: Margareta Westin, Tel: 070- 34 77 124           
Sköns Södra: Roland Grafström,Tel: 070- 636 96 35                                                                                         
Sköns Norra: Monica Lindberg, Tel: 0768- 345 111                                                                                              
E-post: sap.sundsvall@socdem.se/sundsvall                                                                                                                               
Hemsida: www.socialdemokraterna.se/sundsvall   www.socaldemokraterna.se/kyrkoval
Lägg Din röst på Socialdemokraterna i höstens Kyrkoval så vi får fortsätta att leda vår fina församling!
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Sköns församlings framtid
SFF

På bilden från vänster sida ser vi Eva-Gun Bergman, Berit Brandberg, Eva 
Coos Berglund och Malin Sandin. I den bakre raden ser vi  Håkan Olsson, 
Kerstin Gustafsson, Niklas Åberg och Bert-Ove Karlsson.

Sköns församlings framtid – SFF
Sedan 2009 är vi en unik opolitisk nomineringsgrupp i Sköns församling. Vi har en lokal förankring och 
ett lokalt tänkande efter flera mandatperioder. Våra historiska byggnader i Sköns församling tycker vi är 
viktiga att förvalta eftersom de är unika för vår bygd och har ett historiskt värde. Vi engagerar oss ideellt 
på olika sätt i Sköns församlings verksamhet och församlingsarbete. Flera av oss är kyrkvärdar, invalda 
i kyrkofullmäktige, kyrkoråd eller nämnder. Vi deltar aktivt i församlingens frivilligarbete året runt. 

Gudstjänster
Vi vill att Sköns församling fortsättningsvis ska ha en rik och varierad form av gudstjänster från den 
traditionella gudstjänsten till sinnesro, veckomässor och temagudstjänster.

Musik i kyrkan
Vi ser musiken som en viktig del i kyrkan. Allt från orgelkonserter, flera olika körer för varierade åldrar 
till konserter med både kända och lokala förmågor. 

Ungdomsverksamhet 
Ungdomsverksamhet för alla åldrar från babysång till konfirmation för funktionshindrade och även-
tyrskonfirmation som är mycket populärt. Vi vill bibehålla en variationsrik och uppskattad konfirmand-
verksamhet. De som konfirmerats ska erbjudas ungdomsledaruppgifter inom församlingen om de är 
intresserade.

Diakoni
Vi ser diakonin som ett viktigt komplement till samhällets sociala verksamheter, den ska vara otvungen 
och hjälpa behövande församlingsbor. Diakoni är en viktig del av Svenska kyrkans verksamhet.

Internationellt församlingsarbete
Vår sedan länge etablerade Internationella grupp i Skön vill få fortsatta resurser till aktivt internatio-
nellt biståndsarbete. Gruppen deltar i Svenska kyrkans insamlingar året runt till behövande i olika delar 
av världen. Såväl ungdomar som äldre deltar i det ideella arbetet. Vi sätter Västernorrland på kartan i 
hela Sverige med aktivt biståndsarbete i Skön.



SAMHÄLLSINFORMATION

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

Om ni vill skicka e-post, 
använd  pastorsexp. mailadress: 
skons.forsamling@svenskakyrkan.se

Präster

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

Susanne Öhlén 060-14 71 66
susanne.ohlen@svenskakyrkan.se

 

Välkommen till våra Jazzkvällar i 
Birgittakyrkan under hösten

21/9 Lennart "lillen" Andersson kvintett
17/11 Corazon. Värme i höstmörkret med Javier Pirfano och band

21/12 Juljazz med Fredrik Törngren och band


