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Det är en regnig oktoberkväll och redan är det 
mörkt ute. Tid att natta min 4-åringa son, med allt 
vad det innebär. Dags att göra checklistan:

• borsta tänder: check
• inspektera under sängen efter monster: 
(tomt) check 
• läsa i boken: check
• sjunga ”Let it go” (varje kväll de senaste 2,5 
åren…): dubbel-check
• be ”Gud som haver”: check
• avslutande kram och ”jag älskar dig”: check

Jag reser mig upp och går mot dörren när mitt 
barn plötsligt, och helt utanför rutinen, utbrister 
”pappa, nu vill jag be”. Jag överväger kort om 
det här är ett jag-vill-inte-gå-och-lägga-mig-
tjat, men då han aldrig tidigare försökt vara uppe 
längre genom bön blir jag nyfiken. Jag sätter mig 
ner igen och lyssnar:

Tack Gud för att du tar hand om alla människor 
på den här jordklumpen
Tack Gud för att du tar hand om alla döda
Tack Gud för att du tar hand om mina kusiner
Tack Gud för att du skyddar oss mot monster 
och spöken
Tack Gud för att du vet vad klockan är
Tack Gud för att du tar hand om min familj
Amen

Det här sätter igång mina tankar. Bön kan vara 
svårt ibland. Man letar efter passande ord, 
försöker komma i rätt stämning, och så är det ju 
det här med att säga saker högt till någon som 

man inte ser. Det är inte konstigt att lärjungarna 
frågade Jesus om hur man ber.
Jesus svarade lite oväntat i det som idag är bönen 
”Vår fader”. Han inledde bönen med det enkla 
tilltalet ”pappa”, ger lärjungarna checklistan 
”älskar dig, tack, förlåt, hjälp” och förklarade att 
Gud är som en god förälder, även om vi barn är lite 
tjatiga.
Jag inser att det mitt barn lärt sig är en gåva. En 
gåva som hänger ihop med det Jesus lärde ut till 
sina lärjungar. En gåva lärjungarna lärde vidare 
hela vägen till mitt barn en regnig oktoberkväll, via 
mig, mina föräldrar och min mormor. En gåva som 
till och med ett barn med lite övning klarar av, och 

Vem lärde dig att be?

Andreas Sundström
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som ger mening och kraft i mörker och ljus.
Du kanske också har någon som lärt dig ”Gud 
som haver” eller någon annan bön? En förälder 
eller släkting, någon inom kyrkan eller kanske 
en vän? Passa på att tacka Gud för den personen.
Åter till nattningen. Jag torkar diskret bort en tår, 
svarar med ett amen och frågar om han kommit 
på bönen själv. Han svarar självsäkert ”ja, jag 
kan ju redan Gud som haver. Men nu ska jag sova. 

God natt pappa”. Jag svarar god natt och lämnar 
rummet med insikten om att mitt barn lärt mig 
något nytt om bön, och tackar Gud med min sons 
ord:

Tack Gud för att du tar hand om min familj
Amen

Andreas Sundström, 
Kyrkoherde i Sköns församling.

Sköns kyrka
Söndag 2 juni 18.00 Konsert med Hovsångerskan 

Siw Wennberg, sopran. Vid flygeln Anders Wadenberg. 
Tre stora tyska mästare. Mendelssohn, Schumann och Mahler. 

Fri entré. Schymbergsstiftelsen i samarbete med 
Sköns församling och Sensus.

Sköns kyrka
Söndag 9 juni 18.00 Sommarkonsert med Nordiska 

Blåsarkvintetten. Fri entré. I samverkan med Sensus.

Sköns kyrka
Söndag 16 juni 18.00 Sommarkonsert med kören 

Vox Viva under ledning av David Bodin. 
Fri entré. I samverkan med Sensus.

Konserter i juni
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I skrivande stund har det gått ca ett och ett halvt 
år av mandatperioden.
Det är mycket som har hänt den senaste tiden.  
Vår församling har under år 2018 genomfört 
en organisationsförändring där våra tre kyrkor 
fungerar som enheter. Det innebär att varje enhet 
leds av en arbetsledande komminister samt en 
biträdande. Förhoppningen är att vi ytterligare 
skall lyfta och utveckla vår verksamhet.
När vi nu summerar 2018 års bokslut kan vi 
konstatera att vår ekonomi är god och att vår 
verksamhet är i en positiv utveckling. Det är av 
yttersta vikt att vår fina personal och våra förtro-

endevalda arbetar efter de tagna riktlinjerna. 
För att klara detta krävs att det finns en positiv 
anda och det anser jag att vår församling har.
Vi har också ett motto och det är ”att sköta om det 
vi har” det gäller både lokaler och anläggningar. 
I skrivande stund pågår en renovering av Präst-
gården.
I Kyrkorådet finns beredande Utskott, Kyrko-
gårdsutskottet, Fastighetsutskottet, Perso-
nalutskottet och Arbetsutskottet. När frågorna 
är beredda beslutas det av Kyrkorådet. Vissa frå-
gor av övergripande art ex. Bokslut, budget och 
policydokument beslutas av Kyrkofullmäktige.
Kyrkoherden leder församlingen, dess organisa-
tion och verksamhet. Delegation sker till de olika 
uppgifterna som vår kyrka har. Glädjande är att 
vi kan konstatera att genom en bredare verksam-
het så når vi ständigt nya grupper.
Jag vill tacka Er alla för den kraft som personalen 
lägger ner på sina arbetsuppgifter. Under året 
har en del av personalen lämnat oss för nya upp-
gifter. Till de vill jag rikta ett särskilt tack. Till de 
som kommit nya till vår församling vill jag hälsa 
välkomna och hoppas Era uppgifter skall kännas 
meningsfulla.
Vi ses i våra Verksamheter inte minst vid Café 
Kyrkstugan i sommar.
Med en önskan till Er alla om en skön sommar!

Kenneth Westin
Kyrkorådets ordförande

Kyrkorådets ordförande har ordet!

Kenneth Westin
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Bosvedjans kyrka
Söndag 7 juli 18.00 Sommarkonsert. ”Jazz på mitt vis”. 

Ulla Vesterlund, sång. Larisa Dmitrieva, piano. Musiker. 
Fri entré. I samverkan med Sensus.

Sköns kyrka
Söndag 28 juli 18.00 Sommarkonsert med ensemble Posikera. 

Fri entré. I samverkan med Sensus.

Sköns kyrka
Torsdag 1 aug. 19.00 Sommarkonsert. ”Till rosorna”. 
Stephanie Wendt Johnsson, piano. Bert-Eric Norlén, 

violin. Musik av Petersson-Berger m. fl. 
Fri entré. I samverkan med Sensus.

Konserter i juli
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Robert Nordlund
Jag har fått besök på mitt kontor av Robert Nord-
lund. Han arbetar som församlingspedagog och 
började hos oss i Sköns församling förra året.

-Du arbetar som församlingspedagog.Vad gör 
man då?
I mitt fall, är mitt arbetsområde att arbeta med 
ungdomar och vuxna. Men jag arbetar även 
ibland ute i skolorna med barn och där har vi som 
församling  ett samarbete med skolorna och då 
handlar det om utbildningskonceptet Bibeläven-
tyret och om värdegrundande samtal.

-Hur kom det sig att du valde att utbilda dig till 
församlingspedagog?
Jag började med att utbilda mig till fritidspeda-
gog i 3 år. Jag har även jobbat i skolor, arbetat 
som trädgårdsmästare, byggt handikapphissar, 
kört taxi och arbetat i en taxiväxel. Men nu har jag 
arbetat i kyrkan i drygt 10 år och jag känner att 
jag har hittat ”språket” eller rättare sagt, jag ser 
möjligheterna i att arbeta med viktiga frågor som 
handlar om värderingar och jag känner att jag ar-
betar  med något som jag tycker är viktigt.

-Du arbetar också med konfirmander, kan du 
berätta något om det arbetet?
Först handlar det om att få 20-30 blivande kon-
firmander att fungera ihop som grupp. Utöver det 
så handlar det om kristendom. Vi pratar mycket 
om värderingar, självkänsla och självförtroende. 
Att inse skillnaden mellan att må dåligt eller att 
vara ledsen. Hur de ser på sig själva och vad kan 
man göra någonting åt. Idag finns ett krav på att 
nå egna framgångar genom att ”lyckas”. Lyhörd-
het är ett bra ledord i mitt arbete.

-Du och Kenneth Ahlenius startade en ny grupp 
för några månader sedan, ni kallar den för prat 
och mat. Kan du berätta mer om den aktiviteten?
Tanken med gruppen var att nå yngre vuxna. Men 
det vart istället åldrar från 28-75 år. En kväll kan 
se ut så här: Vi börjar med en kopp kaffe, det fung-
erar alltid. Sen går vi igenom receptet och sam-
talsämnet för kvällen. Nästa gång som vi träffas 
kommer vi att prata om pingst och kristi himmel-
färd. Tidigare har vi pratat om mod, glädje, sorg 
och identitet. I höst startar vi upp gruppen igen 
och vi hoppas att fler vill vara med.

Namn: Robert Nordlund
Yrke: församlingspedagog
Favoritfärg: Blå
Favoritpsalm: 231 och 96 öppna 
mig för din kärlek.
Dröm: Att få vara en rockstjärna
Vad gör du när du vill koppla av? 
Lyssnar på ljudböcker
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-Vad gör du på din fritid?
Jag tycker om att sitta på land vid havet när det är 
varmt. Då har jag med mig något att läsa och en 
kaffetermos. Sen har jag börjat förstå att jag kan 
laga mat. Så nu blir det mycket matlagning. Jag 
spelar lite gitarr och piano också.

-Vad är din favoritmat just nu?
Grekiska färsbiffar med rostade grönsaker och 
stekt färskpotatis.

Tack för intervjun Robert!

Text och bild: Catarina Andersson

Vill ni konfirmera er i höst?
Konfirmationstiden ger en unik möjlighet att i lugn och ro, tillsammans med 
andra, fundera över viktiga frågor och fördjupa sin kunskap om kristen tro. 

Det är också en tid med god och trygg gemenskap, där man får vara sig själv.
Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Har du fler frågor, tveka inte att skicka ett mail eller ringa.

Vi kommer att skicka ut en inbjudan till de som är födda under 2005. 
Den 3 september  kommer vi att ha en informationskväll 

i Birgittagården/Birgittakyrkan.

Kontaktpersoner: robert.nordlund@svenskakyrkan.se  060-52 40  92
christin.bostedt@svenskakyrkan.se 060-52 40 93

Välkomna till höstens 
Kyrkogårdsvandringar

Sköns Norra begravningsplats den 7 augusti kl. 18.00
Bydalens begravningsplats den 15 augusti kl. 18.00

Mer information kommer på hemsidan senare
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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
 
 

 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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Birgittakyrkan
Onsdag 29 maj 12.00 
Vardagsmässa med soppcafé. 
Christin Bostedt och Peter Holm.

Sköns kyrka
Söndag 30 maj 09.00 Gökotta. Lars Huss och 
Ann-Kristin Färnström.

Sköns kyrka
Söndag 2 juni 11.00 Högmässa. Christin Bostedt 
och Ann-Kristin Färnström. Kyrklunch.

Birgittakyrkan
Söndag 2 juni 18.00 Kvällsgudstjänst. 
Christin Bostedt och Peter Holm. 
Fika och ungdomskväll.

Sköns kyrka
Söndag 9 juni 11.00 Högmässa,  Lars Huss, 
Larisa Dmitrieva. Kyrklunch.

Bosvedjans kyrka
Söndag 9 juni 15.00 Mässa. Kyrkoherde Andreas 
Sundström, Larisa Dmitrieva.

Sköns kyrka
Måndag 10 juni 18.00 Gudstjänst. 
Christin Bostedt och Ann-Kristin Färnström.

Sköns kyrka
Söndag 16 juni 11.00 Högmässa. 
Conny Gavestål och Ann-Kristin Färnström. 
Kyrklunch.

Birgittakyrkan
Lördag 22 juni 11.00 Gudstjänst med Njurunda 
Spelmanslag. Anna Westerholm, Larisa Dmitri-
eva.

Sköns kyrka
Söndag 23 juni 11.00 Högmässa. Spelmän. 
Lars Huss och Peter Holm.

Sköns kyrka
Söndag 30 juni 11.00 Högmässa. Conny Gavestål 
och Peter Holm. Kyrkkaffe i Café Kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 7 juli 11.00 Högmässa. Anna Westerholm 
och Larisa Dmitrieva. 
Kyrkkaffe i Café Kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 14 juli 11.00 Högmässa. Conny Gavestål 
och Larisa Dmitrieva. 
Kyrkkaffe i Café Kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 21 juli 11.00 Högmässa. Anna Wester-
holm och Ann-Kristin Färnström.
Kyrkkaffe i Café Kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 28 juli 11.00 Högmässa. Christin Bostedt 
och Ann-Kristin Färnström. 
Kyrkkaffe i Café Kyrkstugan.

Mässor och gudstjänster
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Sköns kyrka
Söndag 4 aug. 11.00 Högmässa Kyrkoherde 
Andreas Sundström 
och Ann-Kristin Färnström. Kyrkkaffe i Café 
Kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 11 aug. 11.00 Högmässa. Conny 
Gavestål och Peter Holm. 
Kyrkkaffe i Café Kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 18 aug. 11.00 Musikgudstjänst med 
Tobbes ukuleleorkester. Kyrkoherde Andreas 
Sundström och Peter Holm. Kyrkkaffe i Café 
Kyrkstugan.

Sköns kyrka
Söndag 25 aug. 11.00 Högmässa. Christin 
Bostedt och Larisa Dmitrieva. Kyrklunch.

Birgittakyrkan  
Söndag 25 aug.18.00 Kvällsgudstjänst.
Christin Bostedt och Peter Holm. Fika och 
ungdomskväll.

Bosvedjans kyrka
Onsdag 19 juni 13.00 

Sommarkaffe 
med minst sju sorters kakor. 

Underhållning av Anna Westerholm, 
Ulla Vesterlund och Larisa Dmitrieva. 
Ingen föranmälan och ingen kostnad.

Birgittakyrkan
Onsdag 12 juni 12.00 

Vardagsmässa och sommarlunch. 

Christin Bostedt och Peter Holm.

Anmälan via hemsidan www.

svenskakyrkan.se/skon eller Pastorsexp. 

060-52 67 30 senast 7 juni.

Vi finns på 
Facebook
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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

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

Kyrkokörens vårtermin närmar sig slutet . Den 
inleddes  20/1 med en Högmässa, där vi samti-
digt välkomnade vår nya präst, Christin Bostedt. 
Tillsammans med Njurunda Motettkör sjöng vi på 
Kyndelsmässodagen en mässa som kallades ”Till 
ljus från mörker”. Först i Skön och sen på kvällen i 
Njurunda kyrka. Mässan var skriven av norrman-
nen Tormod Tvete Vik.
Vid körens Årsmöte den 4/4, kunde vi konstatera 
att under verksamhetsåret hade vi gjort 16 fram-
trädanden och haft 31 körövningar. 
Den 14/4 blev det Körkonsert i kyrkan med blan-
dad repertoar och inte att förglömma Jesus sju 
ord på korset, skriven av Jerker Leijon. Något nytt 
som kören tog emot med glädje.
I skrivande stund återstår en högmässa och 9/6 

Környtt!
gör vi som avslutning en musikalisk resa till Att-
mars kyrka. I fjol var vi till Gotland men vi nöjer 
oss med Medelpad denna gång.
Inför hösten ser vi fram emot bl.a en Sing-along 
gudstjänst med klassiskt innehåll, tillsammans 
med en stråkorkester. Anna-Lotta Larsson vill 
träffa oss igen. Denna gång blir det i Njurunda 
kyrka tillsammans med våra Motettkamrater . Det 
ser ut att bli den 3/12.
Innan dess vill vi önska vår körledare Ann-Kristin 
och alla er som kommer och lyssnar på oss, en 
härlig sommar.

Sköns Kyrkokör
Marianne H



SAMHÄLLSINFORMATION

Välkommen till kyrkstugan i sommar
Vi kommer att ha öppet måndag-söndagar 

11.00-17.00 från 24/6-18/8.

Planerade aktiviteter vid kyrkstugan:
Tisdagar 11.00 Stor & Liten med sångsamling. (Vi ställer in vid regn.)

Onsdagar 13.00 Andakt i Sköns kyrka.
Torsdagar 16.00 Allsång.

Fredagar 13.00 Vandring vid Kyrkstugan (Vi ställer in vid regn.)
Lördagar 17.00 Underhållning från caféscenen. (Från v 27) 

Söndag 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Kyrkkaffe i Café Kyrkstugan.
Informationen kommer att uppdateras på vår hemsida.

Kyrkstugan ligger 
nedanför Sköns kyrka


