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Så sitter vi där allesammans i en buss på 
väg hem från familjelägret. Bussen är full, 
och det är en sån där kokhet sommardag 

som bara finns i en barndom då gräset var 
grönare och himlen blåare. Jag är varm och 
otålig som bara en nästan 4-åring kan vara. 
Mamma och pappa vänder sig till mig och mina 
syskon och berättar att bussen snart ska stanna 
vid den utlovade badplatsen. Vi har redan på 
oss badshorts och längtar efter svalka. Bussen 
stannar. Alla kliver av och går ner till stranden.
Vattnet är behagligt varmt, vilket är bra eftersom 

mina storebröder brukar retas när jag tycker det 
är för kallt och börjar fega. Jag går ner i vattnet 
och följer efter min bror Alex som sitter på en 
annan resenärs rygg. Jag jagar dem skrattandes 
och glad med vatten till midjan bara någon meter 
från dem när det händer.
Hålet. Gropen. Osynligt från strandkanten. Gömd 
under vattenytan. Okänt för mina föräldrar. Djup 
nog att sluka en nästan 4-årig pojke. Min bror 
flyter över hålet på en vuxens rygg. Men mig 
sväljer det när jag jagar efter.
Det kunde ha slutat där för mig. Ena sekunden 
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närvarande, inom synhåll och bara någon meter 
från en vuxen. Andra sekunden i ett vattenfyllt 
hål som ingen ser mig falla i. En blöt mörk grav. 
Ensam.
Men det är där nere på botten som jag känner 
det. Känner det som än idag förändrar och 
präglar mitt liv. En stark, påtaglig och trygg 
känsla av att jag inte är ensam. Och en röst, 
liksom inom mig, som säger: ”Var inte rädd!”.
Plötsligt känner jag att något tar tag i min 
arm och drar. Jag bryter igenom vattenytan 
och befinner mig i en okänd människas famn. 
Hostandes, gråtandes och tacksam. Min 
räddare, en för mig fortfarande namnlös 
busschaufför som tappade nycklarna till 
sin buss i vattnet, räcker över mig till mina 
föräldrar.
Väl ombord på vår egen buss sitter jag i 
mammas trygga famn, och strax innan jag 
somnar av utmattning berättar jag för henne: 
”Jag var inte rädd. Jesus var med mig”. Hon 
tittar lite märkligt på mig och håller om mig. 

Paulus skriver i sitt brev till församlingen i Rom 
att dopet är en övergång från död till liv. En 
delaktighet i Jesu uppståndelse och seger över 
graven och all synd, över allt det som hindrar 
oss från att fullkomnas i tro, hopp och kärlek. 
När jag nästan 10 år efter mitt gudsmöte på 
livets bokstavliga botten väljer att döpa mig, är 
det med den upplevelsen i sinnet. Med känslan 
av att någon är med mig. Med erfarenheten av 
att genom vatten gå från död till liv.
Det är förstås möjligt att alltihopa är en 
psykologisk konstruktion. En 4-årings 
försvarsmekanism mot rädsla och dödsångest. 

Det är förstås möjligt att dopet, tron på Guds 
närhet och ingripande är ett önsketänkande i 
en grym värld. Ett vidskepligt gripande efter 
mening och halmstrån. 
Men ändå sitter jag här drygt 30 år senare och 
minns klart som igår rösten. Rösten som säger 
”Var inte rädd!”. Jag kan inte skaka av mig den, 
hur mycket jag än försöker rationalisera bort 
det. Jag kan inte göra mig kvitt känslan av 
närhet. Tron har gripit tag om mig, lika tydligt 
som busschaufförens hand, och fört mig från 
död till liv.
Det är den tron som burit mig varje gång livet 
sjunkit till botten. Det är den närheten som gett 
hopp i hopplösheten. Det är den förvandlande 
kärleken som jag genom åren som präst fått 
se och höra i medmänniskors livsberättelser. 
Berättelser om tro. Har du kanske en sådan 
upplevelse eller erfarenhet att dela? I så fall är 
du inte ensam. 

En bön:
Gud, tack för dopet och trons gåva. Tack för att 
du finns nära både på världens topp och livets 
botten. Låt nu den kärlek och omsorg du visar 
ge oss mod och kraft att älska såsom du har 
älskat, förlåta såsom du har förlåtit, och ge av 
våra liv såsom du har gett av dig själv genom 
Jesus Kristus. Och tack för busschaufförer. 
Amen.

Andreas Sundström, 
Kyrkoherde i Sköns församling.
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Välkommen till 
Café kyrkstugan

Kyrkstugans öppettider
Onsdagar-Söndagar 12.00-18.00

27/6-19/8

Onsdagar 16.00 Allsång.
Torsdagar 13.00 Vandring vid Kyrkstugan. 

Lördagar 17.00 Sång och musikuppträdande på ”Caféscenen”.

Kyrkstugan ligger nedanför 
Sköns kyrka som ligger ovanför Birsta

Kyrkvägen 49, 863 23 Sundsbruk

Information om vandring vid kyrkstugan
Torsdagar  28/6-16/8 kl. 13.00 träffas vi utanför Café Kyrkstugan för att 

efter en andakt ge oss ut på en ca 5 km lång vandring i området. Det 
finns även en kortare vandring. När vi kommer tillbaka till kyrkstugan 

finns det möjlighet att köpa fika. Vid regn ställer vi in vandringen. 
Information finns på vår facebook eller på vår hemsida.
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Djurgudstjänst med allsång
Onsdag 27 juni 16.00 Djurgudstjänst med allsång.

Erika Helenius, Peter Holm.
Plats: Kyrkstugan, det röda trähuset nedanför Sköns kyrka

Sommarmusik på Caféscenen
Det här är några av sommarkonserterna som kommer att

vara på ”Café kyrkstugans scen”. Det är fri entré till konserterna.
Fikaförsäljning  i Caféet. 

Konserterna är i Samarbete med Sensus.
Plats: Kyrkstugan, det röda trähuset nedanför Sköns kyrka

Lördag 30 juni 17.00 Trubadurcafé med Felix Bardén.

Lördag 7 juli 17.00 Klassiska pärlor med de unga pianisterna 
Nellie Ögren och Hilmar Lindström.

Lördag 14 juli 17.00 Sommarkonsert ”Sången den sköna i det gröna”  
med Arve Solli sång och gitarr. Peter Holm Piano, dragspel.

Lördag 11 augusti 17.00 ”I folkmusikens spår” 
Maja Tuoimaa dragspel och sång. Jonathan Nylander gitarr.

Peter Holm, dragspel.

Aktivitet vid 
Café Kyrkstugan



66

Sommarens
konserter

Söndag 17 juni 18.00

med Svetlana Dmitrieva. Larisa Dmitrieva, piano.

Vi bjuder på ryskt fika efter konserten.

Fri entré. 

I samarbete med Sensus

Plats: Bosvedjans kyrka

Sommarkonsert 
Rysk folksång och romanser

Sommarkonsert
Söndag 1 Juli 18.00

Trio Concordia’’Ett Poetiskt-

Musikaliskt Universum’’.

Bach- Espmark- Franzén.

Ingeborg Axner Franzén, flöjt.

Jan Åke Jönsson, gitarr.

Olov Franzén, cello.

Fri entré. 

I samverkan med Sensus

Plats: Sköns kyrka

Sommarkonsert 
med familjen 

Posikera 
från Moskva

Söndag 8 juli 18.00 

Fri entré.

I samarbete med Sensus

Plats: Bosvedjans kyrka
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Musikgudstjänst med Tobbes Ukuleleorkester
Söndag 19 augusti 11.00 Musikgudstjänst med 

Tobbes Ukuleleorkester.  Kyrkoherde Andreas 

Sundström, Larisa Dmitrieva. Efter gudstjänsten,

kyrkkaffe i kyrkstugan.

Plats: Sköns kyrka

 Sommarkonsert 
Torsdag 26 juli 19.00 

Opera och Romanser.

Anna Hanning, sopran. 

Elisabet Henningsohn, sopran.

Marie Ottosson alt/piano, 

Ann-Kristin Färnström alt/piano.

Fri entré. 

I samverkan med Sensus

Plats: Sköns kyrka

Sommarkonsert-Orgelkonsert
Söndag 5 augusti 18.00

Orgelkonsert med Organist

Silvio Celeghin från Noale i norra Italien.

Fri entré. I samverkan med Sensus

Plats: Sköns kyrka
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Sköns kyrka
Söndag 17 juni 11.00 
Högmässa.
Kyrkoherde Andreas Sundström, 
Ann-Kristin Färnström. 
Efter gudstjänsten, kyrkkaffe i 
kyrkstugan.

Birgittakyrkan
Lördag 23 juni 11.00 
Musikgudstjänst med 
Njurunda Spelmanslag. Kenneth 
Ahlenius, Peter Holm. 
Efter gudstjänsten, kyrkkaffe i 
kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 24 juni 11.00 
Högmässa med Spelmän. 
Kenneth Ahlenius, Larisa Dmitrieva. 
Efter gudstjänsten, kyrkkaffe i 
kyrkstugan.

Sommarens gudstjänster
Sköns kyrka
Söndag 1 juli 11.00 
Högmässa.
Christin Bostedt, Peter Holm.
Efter gudstjänsten, kyrkkaffe i 
kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 8 juli 11.00  
Högmässa.
Kenneth Ahlenius. Lillian Stenlund.
Efter gudstjänsten, kyrkkaffe i 
kyrkstugan.

Birgittakyrkan
Söndag 8 juli 11.00 
Konfirmationsmässa.
Erika Helenius, Christin Bostedt, 
Peter Holm.
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Sköns kyrka
Söndag 15 juli 11.00 
Högmässa.
Erika Helenius, Peter Holm.
Efter gudstjänsten, kyrkkaffe i 
kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 22 juli 11.00 
Högmässa.
Susanne Öhlén, 
Ann-Kristin Färnström
Efter gudstjänsten, kyrkkaffe i 
kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 29 juli 11.00 
Högmässa.
Kyrkoherde Andreas Sundström, 
Ann-Kristin Färnström.
Efter gudstjänsten, kyrkkaffe i 
kyrkstugan.

Sommarens gudstjänster
Sköns kyrka
Söndag 5 aug. 11.00 
Högmässa.
Susanne Öhlén, 
Ann-Kristin Färnström
Efter gudstjänsten, kyrkkaffe i 
kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 12 aug. 11.00 
Högmässa
Christin Bostedt, 
Ann-Kristin Färnström
Efter gudstjänsten, kyrkkaffe i 
kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 19 aug. 11.00 
Musikgudstjänst med 
Tobbes Ukuleleorkester.  
Kyrkoherde Andreas Sundström, 
Larisa Dmitrieva. 
Efter gudstjänsten, kyrkkaffe i 
kyrkstugan.
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Under hösten kommer det att finnas 
två tillfällen att lära känna Sköns-
byggdens historia.

Ni kommer att få höra om 
byggnader, platser, kulturgravar 
och historiskt intressanta personer. 
Vi kommer också att informera om 
gravrätt och skötsel. Guidningen 
kostar inget, men vi vill ha din för-
anmälan om du är intresserad av att 
gå med. Vi bjuder på fika.

Guidningen leds av förtroendevalda 
och personal från våra kyrkogårdar.

Promenaden och efterföljande fika-
stund är på ca 2 timmar.

Följ med på en historisk vandring på 
Sköns församlings kyrkogårdar

Bydalen begravningsplats 
Lördag 11 augusti 11.00
Anmälan via hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/skon 
eller till Pastorsexp. senast 9 augusti 
060-52 67 30

Sköns begravningsplats
Lördag 18 augusti 11.00
Anmälan via hemsidan www.
svenskakyrkan.se/skon 
eller till Pastorsexp. senast 16 au-
gusti 060-52 67 30
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Környtt
Sommaren är här nu och kyrkokören kan se tillbaka på en givande vårtermin. Redan den 10/1 

satte vi igång, med den stundade kyrkoherdeinvigningen. Församlingens alla körer deltog 
när vi tillsammans med Biskopen, mottog den nye Herden. 

Den 25/3 var det åter dags för Stabat Mater, denna gång  av Pergolesi. Vi bidrog med körsång under 
Påsken som vanligt. Vår egen Församlingsafton gick i 20-30 talsanda med kända melodier därifrån. 
Tack alla ni som kom och bidrog till vår reskassa genom att köpa lotter bl.a. 
Den 15/4 samlades åter alla körer för att medverka i en annorlunda Högmässa. Temat var Abba-
sånger. Det var mycket uppskattat av oss alla och inte minst besökarna som denna gång i stort sett 
fyllde bänkraderna.
I skrivande stund är vi som bäst på att förbereda vår resa till Visby och Gotland. Det blir en utflykt 
mot Hoburgen och sedan lunch på det kända stället Grå Gåsen, där tv-programmet ”Så mycket 
bättre” brukar spelas in. Söndagen den 27 maj kommer vi att få den stora äran att sjunga vid 
högmässan i Visby Domkyrka. Dagen därpå går färden hemåt efter vad vi hoppas en härlig början 
på ”semestern”.

Vid pennan 
Marianne H.

Sommarkaffe med hembakta kakor
Onsdag 20 juni 13.00 

Sommarkaffe med hembakta kakor.
Sommarsånger av Ulla Vesterlund. 
Susanne Öhlén, Larisa Dmitrieva.

Plats: Bosvedjans kyrka
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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
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

I Sköns församling har vi tre kyrkor. 

Sköns kyrka, Birgittakyrkan 

och Bosvedjans kyrka.

Ring gärna till Pastorsexpeditionen

om du vill boka ett dop 

060-52 67 30 

Vi lånar även ut dopklänningar.

Planerar du ett dop?


