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Allhelgona helgen med Sköns församling på
Bydalens begravningsplats och Sköns Norra 
begravningsplats. 
Ett stort tack till alla som besökte våra 
gravplatser under Allhelgona helgen.Under den 
2-3 november kunde våra besökare antingen 
värma sig med en kopp kaffe eller glögg vid 
fikatältet eller i några av våra kapell. Ett fint 

tillfälle att besöka någon anhörigs grav, tända 
ett ljus eller prata med någon av församlingens 
personal. I kapellen spelades stilla musik vid 
tre tillfällen under fredagen. I år kunde vi även 
erbjuda en möjlighet till att besöka krematoriet 
som ligger i Kapellgården  vid Sköns Norra 
begravningsplats. På lördag kväll var det en 
minnesgudstjänst i Sköns kyrka.

Allhelgona helgen 
med 

Sköns församling
Foto: Stefan Andersson

Foto: Robert Högstedt Foto: Susanna Wiklund
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Jag minns hur jag som barn 
brukade fråga min pappa 
om jag fick vara den som 
tände ljusen i ljusstaken på 
köksbordet. Det var spännande. 
Speciellt. Särskilt. Jag har 
under de senaste åren fått 
samma förunderliga fråga från 
mina egna barn: ”Pappa, får jag 
tända ljusen?” 

Det här med att tända ljus har i 
våra dagar blivit något mer än att lysa upp i huset. 
Det har gått ifrån att vara vardaglig belysning 
till att bli något mysigt och fint. Ljusen på det 
dukade middagsbordet, stämningsljusen när 
mörkret faller på, ljus vi tänder på gravar och till 
minne för de vi älskar, ljusdemonstrationer och 
manifestationer, och nu inför jul har vi de fyra 
adventsljusen. 

En sorts ljuständning som har blivit väldigt 
vanlig på senare år i Sverige är böneljusen. Ljus 
man tänder i en ljusbärare i en kyrka. Ljus som 
symboliserar en bön för någon eller något. Nu 
när vi hamnar i ljuständartider, nu när årstiden 
kommer med mörker ute, nu när högtiden 
kommer med både stressens och pressens 
mörker för en hel del av oss, då tror jag att vi 
behöver tända bönens ljus.

Ljus som påminner oss om att saker, prylar och 
grejer inte kommer göra oss lyckliga. Ljus som 
påminner oss om att mysiga hemmakvällar och 
snygga bilder på sociala medier inte gör oss till 
hela människor. Ljus som påminner oss om att 
positivt tänkande och feel-good-känslor inte 
kommer att lösa våra problem.

Det som kan, och kommer göra 
skillnad i våra liv är inte mys-ljus, 
även om det också fyller en viktig 
funktion. Men det som gör skillnad 
är våra handlingar tillsammans 
med våra böner. 

Vår uppgift i en värld där det finns 
mörker är inte att tända ljus, 
utan att vara ljus. Ljus för våra 
medmänniskor. Ljus i form av våra 
resurser för de som saknar det 

vi har. Ljus i form av modet att bygga relationer 
med de som är utanför.

Och bön. Bön som visar att vi inte är världen 
centrum. Bön som visar att vi aldrig kan bära alla 
bördor. Bön som visar att vi alltid är Guds älskade 
barn. En Gud som ser och lyssnar till vår fråga: 
”får jag tända ljusen?” och svarar ja.

Be med mig:
Gud, hjälp oss att tända ljus och vara ljus för 
varandra. Hjälp oss att be till dig för varandra, 
och låta bönen leda oss till handling. Hjälp oss 
att komma ihåg att ljuset lyser i mörkret och att 
du är den som ger lågan, värmen och kraften.
Amen.

Andreas Sundström, 
Kyrkoherde i Sköns församling.

Allhelgona helgen 
med 

Sköns församling

”Pappa, får jag tända ljusen?
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Intresset var stort när kyrkogårdens 
personal tillsammans med ledamöter 
ifrån kyrkogårdsutskottet arrangerade två 
kyrkogårdsvandringar i augusti. 
Den ena guidningen var på Bydalens 
begravningsplats och den andra på Sköns 
Norra.

Besökarna fick  höra om olika kulturgravar och 
historiskt intressanta personer.  I bydalen fick 
man veta mer om C.A Svensson som föddes 
1861. Han var jordbrukarson som föddes i Söne, 
Skaraborgs län. Under 1880-talet kom han till 
Ådalen och sen hamnade han i Sundsvall och 
arbetade bl.a som stabbläggare vid Skönvik och 
Heffners.  

Under kyrkogårdsvandringen på Sköns Norra 
kunde man få veta mer om Harald Sörensen-
Ringi som föddes 1872 i Tunadal. Det är Harald 
som är upphov till statyn på Sundsvalls torg 
och som föreställer  Gustav II Adolf. Haralds 
föräldrars gravsten finns på Sköns Norra.

Vill ni veta mer? 
Då är ni välkomna att delta på 
kyrkogårdsvandringarna som kommer att 
arrangeras under 2019.

Text: Catarina Andersson

Foto: Robert Högstedt

Kyrkogårds-
vandringar
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Vardagsmässa. Julgröt och Lucia
Anna Westerholm, Marta Berggren, Larisa Dmitrieva.

Ulrika Larsson. Birgitta Murén Forsmark och Malin Edström.  
Anmäl er via hemsidan www.svenskakyrkan.se/skon eller 

pastorsexp. senast 3 dec. 060-52 67 30.
Tid: Onsdag 5 dec. 12.00 
Plats: Bosvedjans kyrka

Julgröt och Babylucia
Anna Westerholm, Marta Berggren, Peter Holm, 

Ingrid Olofsson, Ulrika Larsson och Birgitta Murén Forsmark.
Anmäl er via hemsidan www.svenskakyrkan.se/skon eller 

pastorsexp. senast 10 dec. 060-52 67 30.
Tid: Onsdag 12 dec. 12.00 

Plats: Birgittagården, vid Birgittakyrkan  

Vardagsmässor, julgröt och lucia
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Julkonserter
Konsert: Anna-Lottas Jul

Anna- Lotta Larsson, sång. Andreas Land-

gren piano och arrangemang. Sköns kyrko-

kör, Njurunda kyrkas Mottetkör och Tunakö-

ren. Biljetterna kommer att säljas från 

den 5 november på Pastorsexpeditionen 

09.00-12.00. 13.00-15.00. Obs! Lunchstängt 

12.00-13.00. Pris 250 kr, betalas kontant. I 

samverkan med Sensus. 

Tid: Söndag 2 dec. 18.00 

Plats: Sköns kyrka

Jazzclub Birgitta 
”Jul på vårt vis”

Arve Solli med band. Peter Holm. 

Anna Westerholm, präst,

I samverkan med Sensus

Tid: Fredag 14 dec. 19.00 

Plats: Birgittagården, vid Birgittakyrkan  
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Julkonsert ”O helga natt”
Ann-Kristin Färnström,  Marie Ottosson, 

Ulla Vesterlund. Kenneth Ahlenius. 

I samarbete med Sensus. Fri entré.

Tid: Lördag 22 dec. 17.00

Plats: Sköns kyrka

Julkonserter
Julkonsert med Gospelkören Sing For Joy 

Klas och Sanna Norberg, Ulf Wickberg, trummor. 

Patrik Grundström, bas. Robin East, piano. 

Larisa Dmitrieva dirigent. Fri entré.

I Samverkan med Sensus.

Tid: Söndag 16 dec. 18.00 

Plats: Sköns kyrka
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Gudstjänster
Sköns kyrka
Söndag 2 dec. 11.00 Högmässa. 
Sköns kyrkokör. 
Susanne Öhlén och Ann-Kristin 
Färnström. Kyrklunch.

Birgittakyrkan  
Söndag 2 dec. 18.00 Kvällsguds-
tjänst.Marta Berggren och Peter 
Holm. Fika och ungdomskväll.

Sköns kyrka
Söndag 9 dec 11.00 Högmässa. 
Marta Berggren och
Ann-Kristin Färnström. Kyrklunch.

Bosvedjans kyrka
Söndag 9 dec. 15.00 Mässa- Lucia 
med barnen i Bosvedjan. 
Anna Westerholm och Larisa 
Dmitrieva.

Sköns kyrka
Söndag 16 dec. 11.00 Högmässa. 
Kyrkoherde Andreas Sundström och 
Larisa Dmitrieva. Kyrklunch.

Birgittakyrkan  
Söndag 16 dec. 18.00 Kvällsmässa.
Christin Bostedt och Peter Holm. 
Fika och ungdomskväll.

Bosvedjans kyrka
Söndag 16 dec. 11.00 Teckenspråkig 
gudstjänst. 
Johan W. Julgröt. (Ingen anmälan till 
julgröten.)
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Sköns kyrka
Lördag 22 dec. 17.00 Julkonsert . 
”O helga natt”.
Ann-Kristin Färnström,  
Marie Ottosson, 
Ulla Vesterlund och 
Kenneth Ahlenius. 
I samarbete med Sensus.

Sköns kyrka
Söndag 23 dec. 11.00 Högmässa. 
Mariamässa.Kenneth Ahlenius och 
Ann-Kristin Färnström. Jennifer 
Larsson, solosång.

Birgittakyrkan 
Måndag 24 dec. 11.00 Familjeguds-
tjänst med Julkrubba.
Christin Bostedt och Peter Holm.

Gudstjänster
 och 

Jul med Sköns församling 

Bosvedjans kyrka 
Måndag 24 dec. 23.00 Julnattsmässa. 
Anna Westerholm, 
Larisa Dmitrieva. 
Sång Ulla Vesterlund.

Sköns kyrka
Tisdag 25 dec. 07.00 Julotta med 
Sköns kyrkokör.
Marta Berggren och Ann-Kristin 
Färnström.

Birgittakyrkan 
Onsdag 26 dec. 11.00 Högmässa. 
Christin Bostedt och
Ann-Kristin Färnström. 
Lisa Henningsohn, sång.
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Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. 
Här finns alltid plats för dig. När man vill bli medlem i Svenska kyrkan är det framför 
allt sin församling som man blir medlem i. Skicka blanketten till din församling per 
post. Vi behöver din underskrift.

Personnummer:_____________________________________________

Namn:_____________________________________________________

Gatuadress:________________________________________________

Postnummer:____________  Postort:___________________________

Telefon:____________________________________________________
 
 Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning
 Jag är inte döpt

Datum:_____________________________________________________

Namnteckning:______________________________________________

Sköns församling Box 71, 863 23 Sundsbruk

Ditt medlemskap betyder mycket för många

Bli 
medlem

Det är tack vare alla medlemmar 
som svenska kyrkan kan samla 
många människor varje år i Medel-
pads församlingar.

Genom att vara medlem i kyrkan 
stöttar du arbetet med människor i 
alla åldrar som söker gemenskap, 
stöd, tro och engagemang.

Förra året träffades 61 297 vuxna för 
att delta i Svenska kyrkans grupp-
verksamhet i Medelpad.

14 330 barn och vuxna besökte förra 
året kyrkans öppna verksamheter 
i Medelpad.

Förra året gjorde Svenska kyrkan 
4 296 besök till äldre ensamma och 
sjuka i Medelpad.

Varje vecka sjunger 1 367 barn och 
vuxna tillsammans av hjärtats 
lust i församlingar i Medelpad.

Förra året besökte 160 411 barn och 
vuxna en gudstjänst i Medelpad.

22 529 personer besökte konserter 
och musikgudstjänster i Medelpads 
kyrkor förra året.
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Vi börjar 17.00-18.30 med Tacos. 
40 kr för vuxen, 20 kr för barn/ung-
domar som betalas kontant eller 
med swish. 

Anmälan till ”Taco” via hemsidan
www.svenskakyrkan.se/skon eller 
pastorsexp. 
senast 5 dec.060-52 67 30. 

Mässa 18.30. Christin Bostedt, 
Anna Westerholm, 

Malin Edström, Peter Holm och 
Ulrika Larsson. 
Birgittakyrkans kör. After church 
med julmusik quizz. 
I samverkan med Sensus.
Tid: Fredag 7 dec 17.00 
Plats: Birgittagården och Birgitta-
kyrkan

Bli 
medlem

Fredagkväll 
i kyrkan med tacos

Kyrkogårdsförvaltningen vill gärna ha kontakt med de anhöriga 
som äger de gravstenar som är nedlagda pga. säkerhetsrisk.

Kyrkogårdsförvaltningen 060-52 67 40 eller
skons.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se



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

Marta Berggren
marta.berggren@svenskakyrkan.se

Christin Bostedt 060-52 40 93
christin.bostedt@svenskakyrkan.se
 
Anna Westerholm
anna.westerholm@svenskakyrkan.se

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

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


