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Det är en solig vinterdag och jag intervjuar en 
av våra präster Christin Bostedt. Hon har varit 
Pastorsadjunkt i Sköns församling i ett år och arbetar 
nu som präst med arbetsplats i Birgittakyrkan.   
Förutom begravningar, dop och vigslar arbetar hon 
med konfirmander och ungdomar.

-Varför valde du att bli präst? 
-Det är svårt att ge ett enkelt svar på den frågan. 
Tanken växte fram när jag gick i gymnasiet. Efter att 
jag varit barnledig vågade jag följa den tanken och 
började att läsa religionsvetenskap. För 12 år sedan 
kontaktade jag Inger Witkowsky som arbetade som 
präst i Sköns församling och hon ordnade så att 
jag kunde följa med diakon, präst och tex. besöka 
barngrupper. Det har varit en lång process att 
bli präst. Men redan som liten hade jag en stark 
gudsnärvaro som burit mig och varit ett stöd. Min tro 
har spelat stor roll för mig och det är min önskan att 
andra ska få samma erfarenhet. 

En intervju med Christin Bostedt

Namn: 

Christin Bostedt 

Yrke: 

Präst i Sköns församling 

Favoritfärg: 

Grön 

Favoritpsalm: 

769 - Gud i dina händer

Dröm: 

Vill lära mig att spela gitarr 

Vad gör du när du vill koppla av?

Promenerar eller går ut och äter, 

om jag vill ”lyxa” till det.

Det är en lång utbildning att läsa till präst, hur 
många år läste du? 
-Jag läste i fem år och sex månader. 

Som präst träffar du människor i stor sorg, hur gör 
du för att hantera det? 
- För den jag möter, försöker jag vara ett stöd och 
visa på hoppet. Ibland kan det räcka att bara vara 
den som lyssnar för ett tag. Sorgen finns där av 
en anledning och även om det är jobbigt är det inte 
farligt att ha sorg under en period. Det är en naturlig 
del av upplevelserna i livet även om man självklart 
inte önskar det.

Kan du nämna något tillfälle som du har känt att 
-Åh vad härligt att jag valde att bli präst?
 -Varje dag. Det låter klyschigt, men det är faktiskt 
sant. 

Har du några fritidsintressen? 
-Jag har många fritidsintressen. Jag gillar att göra 
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Jag heter Andreas, och jag är förälder, make och 
kyrkoherde. Under ett och ett halvt år har jag nu 
skrivit i vårt lilla blad, och även på församlingens 
facebook-sida, med vardagsbetraktelser och 
böner eftersom jag tror på bönens kraft i vardagen.
Jag kan ärligt säga att utan bönen skulle mitt liv 
vara något mindre, något tomt och hopplöst. 
I bönen finner jag mening, styrka, uthållighet och 
gemenskap.
Det är därför jag ber i stillhet ensam, offentligt på 
Facebook, ber med min familj och mina barn, och 
allra helst i gemenskap i gudstjänst. För bön är 
underligt nog enklare att bära och mer verksam i 
en trygg gemenskap. 
Därför väljer jag som kyrkoherde att planera 
verksamheten i Sköns församling så att både 
barn, unga, vuxna och äldre ska kunna dela bön 
tillsammans utifrån sina villkor.
Därför valde jag som make och förälder att på 
jungfru Marie kyrkogångsdag göra som Josef och 
Maria. Jag går till platsen för bön med min familj, 
med mina barn.
Jag går och delar för min del bön i en barn-och-
familjevänlig gudstjänst i Bosvedjan där jag som 
förälder kan känna mig trygg med att mina barn 
på ett sunt sätt får lära sig att be.
Om du söker en trygg plats för dig själv, för dina 
barn eller din familj, så vill jag bjuda in dig till våra 
gudstjänster och mässor i Sköns församling.

Vi firar under vårterminen:
-Högmässa i Sköns Kyrka, alla söndagar kl 11.00, 
med påföljande sopplunch.
-Gudstjänst/mässa för stora och små i Bosvedjans 
Kyrka, söndagar udda veckor kl 15.00, med 
påföljande enkel matservering.
-Kvällsmässa/gudstjänst i Birgittakyrkan, 
söndagar jämna veckor kl 18.00, med efterföljande 
kvällsfika, och därefter ungdomskväll.
Dessa gudstjänster är givetvis öppna för deltagare 
i alla åldrar. Utöver dessa söndagar firar vi även 
veckomässor, arrangerar konserter med andakter, 
församlingsaftnar, grupper, musikgudstjänster 
och mycket mer. Info finns på vår hemsida www.
svenskakyrkan.se/skon och vår facebook-sida 
”Svenska Kyrkan Skön Sundsvall” Så kom och dela 
bön, tro och liv. Gott om gemenskap #finnsiskön

Andreas Sundström, 
Kyrkoherde i Sköns församling.

Hej alla församlingsbor

många saker och vill gärna fylla dagarna och leva 
fullt ut. Laga mat och baka eller vara ute i naturen 
och vandra, plocka bär eller åka skidor. 

Varför ville du stanna kvar och arbeta i Sköns 
församling efter året som pastorsadjunkt? 
-Jag ville stanna kvar i Sköns församling för att det 

finns en fantastisk gemenskap mellan 
personal och församlingsbor. 

Tack för intervjun Christin! 
Text: Catarina Andersson. Bild: Olivia Hållander
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Nu ges det ett tillfälle att delta i samtals- och 
matlagningsgruppen ”Prat och mat!” Tanken 
med gruppen är att mötas och prata om frågor 
om ”livet och tro” över en enklare gemensamt 
lagad måltid.
 
Vi träffas varannan vecka med start onsdagen 
den 6 mars kl. 17.30-19.30 
I Birgittagården (bredvid Birgittakyrkan, 
stadsbuss 1, hållplats Skönsbergs centrum).

Nyfiken? Funderingar? Hör av dig till:
 
Robert Nordlund, församlingspedagog
robert.nordlund@svenskakyrkan.se
 

Kenneth Ahlenius, präst
kenneth.ahlenius@svenskakyrkan.se
Datum för vårens träffar är  20/3, 3/4, 17/4 
(onsdagar) samt den 2/5 (torsdag).

Robert Nordlund, pedagog
Svenska Kyrkan Sköns församling
060 - 52 40 92, 073- 072 72 19

Prat och mat

Nästa träff  
20 mars!
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Tisdagar under våren 13.00- 16.00 
Hantverk, handarbete, matlagning och fika. 

Möjlighet att skapa nya kontakter. 
Vi vill gärna ha fler förslag av våra deltagare.

Låter detta intressant?  Vill du veta mer? 

Kontaktuppgifter: Diakon, Ingrid Olofsson 060-14 71 53  

Diakoniassistent, Malin Edström 060-14 71 65 

Sköns församlingsgård ligger vid Sköns kyrka.

Gemenskaps-tisdagar 
i Sköns församlingsgård

Den 29 januari, veckan innan kyndelsmäss 
besökte Ingrid Flodin aktiviteten som heter 
gemenskapstisdagen och då var dagens tema 
ljusstöpning. Det är Ingrid Olofsson och Malin 
Edström som är ledare för gruppen. Ljusen 

Foto: Malin Edström Foto: Ingrid Olofsson

välsignades sen under högmässan i Sköns kyrka 
den 3 februari. Under året samlas ljusstumpar 
in från vår församling, de blir nya ljus som dia-
konerna och diakonassistenten kan skänka bort 
vid hembesök eller liknande.
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Att mista ett barn är som att mista en del av sig själv. Det tar tid, mod och kraft att på nytt möta livet. 
Vi erbjuder en gemenskap där deltagarna som har liknande erfarenheter får dela med sig av sina 
upplevelser och sorg. Vi kommer att starta den 27 februari och håller till i Birgittagården vid 
Birgittakyrkan. Kontaktperson är Diakon Ingrid Olofsson. För mer information ring till Pastorsexpedi-
tionen i Sköns församling 060-52 67 30. Kontakta oss gärna så snart som möjligt om ni vill vara med.

Leva vidare grupp 
för de som mist ett barn

Till dig som mist ett vuxet barn eller ungdom 
för inte mer än ett par år sedan vill vi erbjuda 
en ”Leva Vidare” grupp.
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Vardagsmässa
med soppcafé

Onsdag 6 mars 12.00 Vardagsmässa med Soppcafé.
Christin Bostedt och Peter Holm.

Plats: Birgittakyrkan och Birgittagården -jämna veckor.

Onsdag 13 mars 12.00 Vardagsmässa med Soppcafé. 
Anna Westerholm, Larisa Dmitrieva. 

Föredrag om varmkorvens historia med Ulrika Stenbäck och Peder Tholin.
Plats: Bosvedjans kyrka- ojämna veckor.

Kvällsmässa ”Lugn och ro…”.

Att få dela en mässa i stillhet är att få ro i själen,
vila i stormen och hitta kraft i vardagen.

Den första torsdagen i månaden 
mellan feb-maj 2019 kl. 18.00   

7 mars, 4 april och 2 maj. Plats: Sköns kyrka
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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 försam-
ling per post. Vi behöver din underskrift.

 Personnummer:___________________________________________________________

 Namn:__________________________________________________________________

 Gatuadress:______________________________________________________________

 Postnummer:____________  Postort:_________________________________________

 Telefon:__________________________________________________________________
 
  Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning
  Jag är inte döpt
  Jag är döpt i annan kyrkas ordning
 

 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 Medelpads församlingar.

Genom att vara medlem i kyrkan stöttar du arbetet med människor i alla 
åldrar som söker gemenskap, stöd, tro och engagemang.
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Sköns kyrka
Torsdag 7 mars 18.00 Kvällsmässa 
”Lugn och ro…”.
Kenneth Ahlenius, Larisa Dmitrieva och 
Malin Edström, 

Sköns kyrka
Söndag 10 mars 11.00 Högmässa. 
Kenneth Ahlenius, Larisa Dmitrieva. Kyrklunch.

Birgittakyrkan  
Söndag 10 mars18.00 Kvällsgudstjänst.
Christin Bostedt, Peter Holm. 
Fika och ungdomskväll.

Sköns kyrka
Söndag 17 mars 11.00 Högmässa med Sköns 
kyrkokör. Anna Westerholm, Ann-Kristin 
Färnström. Kyrklunch.

Bosvedjans kyrka
Söndag 17 mars 11.00 Teckenspråkig gudstjänst. 
Johan S Wisser. Kyrkkaffe.

Bosvedjans kyrka
Söndag 17 mars 15.00 Mässa för stora och små. 
Larisa Dmitrieva, Anna Westerholm, Karina 
Knabäck. Korv med bröd.

Sköns kyrka
Söndag 24 mars 11.00 Mässa. Sunshine sjunger 
Mariasånger. Kyrkoherde Andreas Sundström 
och Ann-Kristin Färnström. 
Avtackning av präst Susanne Öhlén. Kyrklunch.

Birgittakyrkan  
Söndag 24 mars 18.00 Kvällsmässa.
Kyrkoherde Andreas Sundström och Ann-Kristin 
Färnström.Fika och ungdomskväll.

Sköns kyrka
Söndag 31 mars 11.00 Högmässa. 
Lars Huss. Ann-Kristin Färnström. Kyrklunch.

Bosvedjans kyrka
Söndag 31 mars 15.00 Gudstjänst för stora och 
små. Anna Westerholm, Larisa Dmitrieva, Birgitta 
Murén Forsmark. Korv med bröd

Sköns kyrka
Torsdag 4 april 18.00 Kvällsmässa 
”Lugn och ro…”.Kenneth Ahlenius, Ann-Kristin 
Färnström och Malin Edström, 

Sköns kyrka
Söndag 7 april 11.00 Högmässa. 
Anna Westerholm,
Ann-Kristin Färnström. Kyrklunch.

Bosvedjans kyrka
Söndag 7 april 11.00 Teckenspråkig gudstjänst. 
Johan S Wisser. Kyrkkaffe.

Birgittakyrkan  
Söndag 7 april 18.00 Kvällsgudstjänst.
Kyrkoherde Andreas Sundström, Ann-Kristin 
Färnström. Avtackning av Jenny Nordén. Fika och 
ungdomskväll.

Mässor och gudstjänster
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Sköns kyrka
Söndag 14 april 11.00 Högmässa. 
Lars Huss, Ann-Kristin Färnström. Kyrklunch.

Bosvedjans kyrka
Söndag 14 april 15.00 Mässa för stora och små. 
Barnkören Sunshine. Anna Westerholm, Larisa 
Dmitrieva och Karina Knabäck. Korv med bröd. 

Bosvedjans kyrka
Torsdag 18 april 18.00 Skärtorsdagsmässa.
Anna Westerholm, Larisa Dmitrieva.

Sköns kyrka
Fredag 19 april 11.00 Långfredags gudstjänst
med Glädjekören. Kenneth Ahlenius. 
Larisa Dmitrieva.

Birgittakyrkan
Lördag 20 april 23.00 Påsknattsmässa. 
Christin Bostedt och Eva-Britt Fredheim.

Sköns kyrka
Söndag 21 april 11.00 Påskdagen. Högmässa. 
Gospelkören Sing for Joy. 
Musiker. Ulf Wickberg slagverk, Patrik Grund-
ström bas. Dan-Gunnar Olausson, pianist. 
Kyrkoherde Andreas Sundström, Larisa 
Dmitrieva. Kyrklunch.

Sköns kyrka
Måndag 22 april 11.00 Annan dag påsk. Guds-
tjänst. Lars Huss, Larisa Dmitrieva. 

Sköns kyrka
Söndag 28 april 11.00 Högmässa. Lars Huss, 
Ann-Kristin Färnström. Kyrklunch.

Bosvedjans kyrka
Söndag 28 april 15.00 Gudstjänst för stora och 
små. Anna Westerholm,  Peter Holm, Birgitta 
Murén Forsmark. Korv med bröd.

Sköns kyrka
Torsdag 2 maj 18.00 Kvällsmässa 
”Lugn och ro…”.
Kenneth Ahlenius, Ann-Kristin Färnström och 
Malin Edström, 

Sköns kyrka
Söndag 5 maj 11.00 Högmässa. 
Kenneth Ahlenius,
Larisa Dmitrieva. Kyrklunch.

Bosvedjans kyrka
Söndag 5 maj 11.00 Teckenspråkig gudstjänst. 
Johan W. Kyrkkaffe.

Birgittakyrkan  
Söndag 5 maj 18.00 Kvällsgudstjänst.
Christin Bostedt, Peter Holm.
Fika och ungdomskväll.
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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

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

Fredag 15 mars 17.00 Fredagkväll i kyrkan. 
Tacos. 17.00-18.30. Tacos 40 kr för vuxen, 20 kr för barn/ungdomar. 

Kontant eller swish. 
Anmälan till ”Taco” via hemsidan www.svenskakyrkan.se/skon eller 

Pastorsexp. senast 13 mars 060-52 67 30.

18.30 Kvällsmässa. 
Christin Bostedt. Peter Holm. Karina Knabäck. Ulrika Larsson. Malin Edström.

After Church- Tro i rörelse med Anna Stenund.  
I samarbete med Sensus.

Plats: Birgittakyrkan 
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Fredagkväll i kyrkan 
med Tacos



SAMHÄLLSINFORMATION

Påsk
med Sköns församling

Bosvedjans kyrka
Torsdag 18 april 18.00 Skärtorsdagsmässa.

Anna Westerholm, Larisa Dmitrieva.

Sköns kyrka
Fredag 19 april 11.00 Långfredags gudstjänst

med Glädjekören. Kenneth Ahlenius. 
Larisa Dmitrieva.

Birgittakyrkan
Lördag 20 april 23.00 Påsknattsmässa. 

Christin Bostedt och Eva-Britt Fredheim.

Sköns kyrka
Söndag 21 april 11.00 Påskdagen. Högmässa. 

Gospelkören Sing for Joy. Musiker. Ulf Wickberg 
slagverk, Patrik Grundström bas. Dan-Gunnar 

Olausson, pianist. Kyrkoherde Andreas 
Sundström, 

Larisa Dmitrieva. Kyrklunch.

Sköns kyrka
Måndag 22 april 11.00 Annan dag påsk. 

Gudstjänst. Lars Huss, Larisa Dmitrieva. 


