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Den 14 januari var det kyrkoherdeinstallation 
av Sköns församlings kyrkoherde Andreas 
Sundström. Utanför kyrkan blåste det kalla vindar, 
men innanför kyrkporten var det varmt och skönt. 
Det var många som ville vara med i kyrkan den 
här dagen.

Prästen Anders Lööv inledde mässan med att 
hälsa oss välkomna. Församlingens vuxenkörer 
sjöng. Biskopen Eva Nordung Byström inledde 
med att berätta om dagens tema, som var ”Livets 
källa”. När kraften sinar då ska man tänka på 
”Livets källa”, den kan man hämta kraft ifrån. 
Biskopen fortsatte sedan med att berätta om att 
allt inte bara beror på en kyrkoherde, utan att 

 Kyrkoherdeinstallation i 
Sköns kyrka

kyrkoherden är församlingens andlige ledare som 
tillsammans med de förtroendevalda och personal 
ska få församlingsarbetet att fungera. 

Kontraktsprosten Anna-Maria Larsson och 
församlingens personal deltog också i mässan. 
Efter kyrkoherdeinstallationen bjöds församlingen 
in på lunch i församlingsgården.

Ett stort tack till alla besökare som bidrog 
med att förgylla dagen för Sköns församlings 
kyrkoherde Andreas Sundström.

Text: Catarina Andersson
Foto: Carolina Enberg
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Fundera några sekunder innan du sva-
rar. Händer det, kanske lite då och då 
i vardagen, eller när något svårt eller 

skrämmande händer, att du ber? Ber om be-
skydd eller förändring? Säger du ett tyst ”tack” 
ibland? Hoppas du och ger ord, tyst eller högt, 
att någon ska komma med frid eller lösning 
när inget annat hjälper? I så fall är du i gott 
sällskap.

Det finns undersökningar som visar att i 
Sverige är det väldigt många människor som 
ber regelbundet. Över femtio procent. Det är 
fascinerande att invånarna i världens mest 
sekulariserade land, där religion på många sätt 
framställs som töntigt, ovetenskapligt, främ-
mande och till och med farligt, ändå rymmer 
förvånansvärt mycket bön.

Ibland möts jag av dopfamiljer, vigselpar el-
ler sorgehus som tycker att deras livshändelse 
självklart hör hemma i kyrkan. Men de vet inte 
riktigt om de ”tror på allt det där”. Då brukar 
jag ställa samma fråga som den här texten 
inleds med: Ber du ibland?

Och vet ni vad? Det är ofta jag får bevittna 
hur familjer upptäcker att deras förälder, barn, 
syskon eller partner också ber. Inför en sådan 
upptäckt är det ganska svårt att vara oberörd. 
Att se människor i nära relationer upptäcka 
att de delar något djupt och personligt. Något 
som de trodde att de bar ensamma. Det är helt 
fantastiskt.

Det är en sådan kyrka, en sådan församling, 
en sådan gemenskap jag vill vara med och 
bygga i norra Sundsvall. En gemenskap där 
det är tillåtet att pröva bönen tillsammans. En 
gemenskap där bön är något naturligt. En ge-

menskap som inte förutsätter att man ”tror på 
allt det där”, men som vågar utforska tron.

När tro utrycks som komplicerade dogmer, 
blind trohet till svårtolkade texter och toppstyr-
da organisationer, då värjer man sig. Men jag är 
övertygad om att religion överlag och kristen 
tro i synnerhet inte kan reduceras till detta. Tro 
handlar om något mycket djupare. Tro handlar 
om en grundläggande tillit i livet. Ett hopp om 
det goda i tillvaron. Det är här bönen kommer 
in.

Det är i bönen som hoppet börjar. Det är i 
bönen som tilliten kan växa. Det är i bönen vi 
får pröva och upptäcka att det finns något som 
svarar. Reformatorn Martin Luther skriver att 
tro handlar om att ha någon man förväntar sig 
allt gott ifrån. En sådan tro som börjar i bön, 
det är en tro som jag känner mig trygg i att 
kunna dela.

Brukar du be? Be i så fall med mig. Brukar 
du inte be? Våga i så fall att prova bönen. Goog-
la på ”Herrens bön” eller ”Fader vår”. Besök 
någon av Sköns församlings grupper, guds-
tjänster eller konserter. Eller pröva dessa ord, 
som vi får dela i hopp och tillit tillsammans:
Gud, för de människor som jag ofta oroar mig 
för ber jag om ditt beskydd. För det samhälle 
och den värld jag är en del av ber jag om frid 
och medmänsklighet. För det goda i mitt liv 
tackar jag. För det trasiga i mitt liv ber jag om 
läkedom. Ge mig den frid jag själv inte kan nå, 
och viljan att ge den vidare. Amen.

Må Gud välsigna dig, vår församling och vår 
stad.

Andreas Sundström, 
Kyrkoherde i Sköns församling.

Ber du ibland?
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Fredag 16 mars 17.00.

Mellan 17.00-18.30 är det Tacos. 20 kr/person kontant eller swish. 

18.30 Mässa. I mässan kommer det att vara ett tema 

med låtar av Bo Kaspers orkester. 

Musiker: Fredrik Törngren, sång, Gitarr.

Markus Tunmats, bas. Jonas Wisén, slagverk. Erika Stadling-Holm, kör.

Peter Holm, klaviaturer. Anders Lööv, Kenneth Ahlenius, Christin Bostedt, 

Peter Holm, Carolina Enberg, Ulrika Larsson. 

Efter gudstjänsten är det ”After Church” i församlingsgården.

Anmälan till pastorsexpeditionen senast 14 mars 

060-52 67 30. Det går även att anmäla sig via ett formulär 

på hemsidan veckan innan fredagkvällen i kyrkan. 

Plats: Birgittagården vid Birgittakyrkan

Vårens Fredagkvällar i kyrkan: 13 april och 25 maj.

Fredagkväll 
i kyrkan
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Några av våra gudstjänster och mässor i mars

Familjegudstjänst med församlingens 
barnkörer Söndag 25 mars 11.00 
Kyrkoherde Andreas Sundström ,

Christin Bostedt, Ann-Kristin Färnström, 
Larisa Dmitrieva. Carolina Enberg och 

Birgitta Murén Forsmark. 
Mottagning av diakoniassistent 

Malin Edström. Kyrkkaffe.
Plats: Birgittakyrkan

Stabat Mater av G.Pergolesi  
Söndag 25 mars 18.00 

Sköns kyrkokör, stråkkvartett. 
Marie Ottosson sopran och orgel.

Ann-Kristin Färnström alt och dirigent. 
Kyrkoherde Andreas Sundström.

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

Gudstjänst med Folkmusik 
Söndag 11 mars 11.00 

Timrå spelmän leder allspelet. 
Dansare från Folkdansringen Medelpad. 

Susanne Öhlén präst, 
Ann-Kristin Färnström.

Efter gudstjänsten blir det buskspel
i församlingsgården.

Vi serverar soppa och kaffe fram till 15.00.
I samverkan med Sensus

Plats: Sköns kyrka

Gudstjänst ”Jungfru Marie bebådelsedag” 
Söndag 18 mars 18.00. 

Glädjekören. Erika Helenius, 
Larisa Dmitrieva.

Plats: Bosvedjans kyrka
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Bosvedjans kyrka 
Onsdag 28 mars 12.00 Vardagsmässa  med påsklunch. Sköns kyrkokör.

Ulla Vesterlund och Ann-Kristin Färnström sjunger påskens sånger.

Susanne Öhlén, Larisa Dmitrieva, Jenny Nordén.

Anmälan till Pastorsexpeditionen senast 26 mars 060-52 67 30.

(Ingen kostnad för lunchen.)

Birgittakyrkan
Torsdag 29 mars 18.00 Skärtorsdagsmässa. 

Kyrkoherde Andreas Sundström,

Christin Bostedt, Ann-Kristin Färnström. Solist.

Sköns kyrka
Fredag 30 mars 11.00 Långfredagsgudstjänst. Sköns kyrkokör. 

Kenneth Ahlenius, Ann-Kristin Färnström. 

Birgittakyrkan 
Lördag 31 mars 23.45 Påsknattsmässa. Erika Helenius. 

Christin Bostedt. Musiker.

Sköns kyrka
Söndag 1 april 11.00 Högmässa med församlingens körer.

Kyrkoherde Andreas Sundström, Kenneth Ahlenius, 

Ann-Kristin Färnström. Larisa Dmitrieva. Efter gudstjänsten

är det kyrklunch. (Ingen anmälan.)

Sköns kyrka
Måndag 2 april 16.00 Gudstjänst. Kenneth Ahlenius,

Larisa Dmitrieva.

Påsk med Sköns 
församling
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Några av våra gudstjänster eller mässor i april

Gospelmässa med gospelkören 
Sing For Joy. Söndag 8 april 18.00 

Ulf Wickberg, trummor. 
Patrik Grandström, bas. Robin East, piano. 

Christin Bostedt, Larisa Dmitrieva. 
Efter mässan bjuder vi på fika.

Plats: Birgittakyrkan

Gudstjänst med Abba-låtar som tema. 
Söndag 15 april 11.00 

Församlingens vuxenkörer.
Kenneth Ahlenius präst.

Ann-Kristin Färnström, Larisa Dmitrieva, 
Peter Holm. 

Efter gudstjänsten är det kyrklunch 
(Ingen anmälan.) 

I samverkan med Sensus.
Plats: Sköns kyrka

Orgelkonsert 
med Ann-Kristin Färnström. 

Söndag 22 april 18.00 
Christin Bostedt präst. 

Fri entré. 
I samverkan med Sensus.

Mer information finns att få 
senare på vår hemsida.

Plats: Sköns kyrka
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Efter att vi genomfört kyrkovalrörelsen i Sköns församling 
vill jag börja med att tacka alla nomineringsgrupper för allt 
Ert arbete inför Kyrkovalen. Jag vill också rikta ett särskilt 
tack till församlingens personal som handlagt och servat i 
valrörelsen och dess genomförande.

I och med årsskiftet har vi en del förtroendevalda som 
kommer att fortsätta samt en del nya som kommer att 
tillföras förtroendemannaorganisationen. Den social-
demokratiska nomineringsgruppen fick åter förtroendet 
att leda församlingen och vi skall göra vårt yttersta för att 
utveckla vår öppna folkkyrka, sköta om våra lokaler och 
anläggningar och ha trygga och trivsamma arbetsplatser. 
Det gäller också att använda och förvalta kyrkoavgiften 
på ett ansvarsfullt sätt. Tillsammans med opposition och 
personal ska vi klara detta tillsammans. Resultatet i valet 
blev följande:

Ordföranden 
har ordet:  

Kyrkorådets ordf. Kenneth Westin

Kyrkofullmäktige, 25 ordinarie ledamöter, 14 (s) 11 (op)
Ordförande: Stig Löf (s) Ny.
1:e vice ordf. Lena Sjölén (s) Ny.
2:e vice ordf. Malin Sandin (sff.) Ny.
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Sköns församlings nya kyrkoråd:          Sköns församlings kyrkoråd ersättare:
Kenneth Westin (s)                                  Lars-Åke Andersson (s)
Margareta Vestin (s)                                Christoffer Högstedt (s) Ny
Veronica Österlund (s) Ny             Jonathan Norberg (s) Ny
Lena Sjölén (s)                                         Lottis Hörting (s) Ny
Aagoth Lögdahl (s)                                  Caj Sundberg (s)
Niklas Åberg (sff) Ny                             Eva-Coos Berglund (sff)
Per Fredheim (fisk)                                   Jens Strandell (c)                          
Rodney Engström (Ba)                            Lars Holmgren (fisk)
Per Dahlin (c)                                            Hjördis Bredberg (Ba)
Andreas Sundström (Kyrkoherde)

Arbetsutskott, (AU) Kyrkorådet, tillika Personalutskottet (PU)
Ordinarie:                                                 Ersättare:
Kenneth Westin, (s) Ordf.                       Aagoth Lögdahl. (s)
Margaeta Vestin, (s) V. ordf.                  Veronica Österlund (s)
Niklas Åberg, (sff)                                    Per Fredheim, (fisk)

Fastighetsutskottet. Ordinarie:                        Ersättare:
Veronica Österlund (s) Ordf, Ny            Monica Andersson,  (s) Ny
Svante Rydén, (s)  V. ordf.                                Evert Nederberg, (s) Ny
Hans-Olof Westerlund (c)                                 Bert-Ove Karlsson, (sff) Ny

Kyrkogårdsutskottet
Ordinarie:                                                              Ersättare:
Margareta Vestin, (s) Ordf. Ny                         Caj Sundberg, (s) 
Lars-Olof Norberg, (s) V. ordf.                          Per Dahlin,  (c)
Roland Grafström  (s) Ny                                   Mathias Hansson, (s)  Ny.
Margareta Hörnqvist (fisk)
Håkan Olsson, (sff) Ny

Dessutom tillsätts en Skyddskommitté tillsammans med de fackliga organisationerna samt en 
Budgetberedning bestående av KR:s AU samt en repr. från varje nomineringsgrupp.

Kyrkofullmäktiges ordf. Fastighetsutskottets ordf. Kyrkogårdsutskottets ordf.
Stig Löf   Veronica Österlund Margareta Vestin
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Det är med stor glädje som Sköns församling 

under det senaste halvåret fått välkomna fyra 

nya präster i arbetslaget. Dels Susanne Öhlén 

som tjänstgör i Bosvedjan, Marta Berggren i 

Sköns norra, samt Andreas Sundström som är 

Sveriges yngsta kyrkoherde. För bara några 

veckor sedan fick vi slutligen ta emot Christin 

Bostedt som gör sitt introduktionsår som präst 

i vår församling och utgår från Birgittakyrkan.

Tillsammans med prästerna Kenneth Ahlenius, 

Anders Lööv och Erika Helenius utgör dessa 

medarbetare ett ovanligt ungt prästkollegium, 

vilket också börjar märkas i församlingens 

gudstjänster och grupper. I en tid där vårt sam-

hälle och även Svenska Kyrkan står inför många 

Våra präster

utmaningar är det en god grund att bygga både 

nutid och framtid på i Sköns församling.

Vi vill vara en församling som möter både 

gamla, unga och alla mittemellan. Vi vill vara 

en gemenskap som förmedlar hopp och tro 

utifrån en varm kristen tradition. Vi vill vara ett 

lag som visar att Guds omsorg och kärlek är 

lika relevant idag som för 2000 år sedan. Det är 

en god förutsättning för framtiden. 

Eller som Herren säger genom profeten 

Jeremia kap 29 vers 11

”Jag skall ge er en framtid och ett hopp”

Andreas Sundström, 

Kyrkoherde i Sköns församling

Andreas Sundström Anders Lööv Kenneth Ahlenius Erika Helenius

Susanne Öhlén Marta Berggren Christin Bostedt

En framtid och ett hopp!
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Valborgsånger med Bosvedjans körer Måndag 30 april 18.30 
Susanne Öhlén, Larisa Dmitrieva.

Plats: Bosvedjans kyrka 

Musikgudstjänst ’’Valborgsjazz’’ Måndag 30 april 19.00 
Kyrkoherde Andreas Sundström, Peter Holm.

Valborgselden tänds ca 20.00. Timrå manskör sjunger vid brasan. 

Valborgsfirande med fikaförsäljning vid kyrkstugan.

I samverkan med Sensus.

Plats: Sköns kyrka

Valborg med 
Sköns församling



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

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

Christin Bostedt 060-52 40 93
christin.bostedt@svenskakyrkan.se
 

Kyrkoherde
Andreas Sundström 060-52 67 31
andreas.sundstrom@svenskakyrkan.se

Sommarkonfirmation -Äventyr
Om du ångrat att du inte tog möjligheten i höstas att 

konfirmera dig. Då har du chansen nu!!

Vi har fortfarande platser kvar till vår sommarkonfirmation!

Under tre sommarlovsveckor 2018, 18 juni - 8 juli, varvar vi olika slags utmaningar med 

lektionspass. Vissa moment kan vara både fysiskt och psykiskt krävande. T.ex. hög-

höjdsbana på Mid Adventure, och bergsklättring i Skule. Vi träffas även någon gång före 

sommaren. Fem av dagarna är läger med övernattning på Mid Adventure i Torpshammar. 

Konfirmationsgudstjänsten äger rum 8 juli 2018.

Anmälan till Präst Anders Lööv. anders.loov@svenskakyrkan.se


