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När jag var liten hade jag världens bästa 
söndagsskollärare. Inte med en rund matta som 
alla barn satt i ring på. Nej, en söndagskollärare 
som byggde tidsmaskiner till bibelns tid och 
lärde ut sånger med rörelser som fick golvet att 
gunga. Han lärde mig och många andra barn att 
be tillsammans, att ta hand om varandra och 
förlåta varandra. Söndagsskolan var en plats 
där allt kunde hända och jag fick lära mig Bibelns 
berättelser med hela kroppen.

En av mina finaste söndagskolminnen är när 
han tog fram gitarren och fick en proppfull 
söndagskolelokal att sjunga och dansa sången 
”Bygg inte hus på en sandig strand”. Texten till 
den sången är hämtad från en liknelse i slutet av 
Jesu bergspredikan. Jesus säger till lärjungarna 
och folkskarorna att om den som hör och handlar 
utifrån den undervisning han ger är lik en klok 
byggare. En byggare som ser till att huset har en 
god grund.



3

Väldigt ofta när man talar om ”den goda grunden” 
i kyrkliga sammanhang så handlar det om att ha 
rätt teologi, övertygelse och förståelse – om att 
tro ”rätt”. Givetvis kan sådana resonemang ha 
sin plats, men att bära en tro är egentligen något 
mycket mer. Och att enbart fokusera på rätt tro är 
lite som att inte se skogen för alla träd.

Hur ofta har jag inte hamnat i samtal om vad 
Jesus egentligen menade? Hur ofta har jag 
inte funderat över vad som är rätt tro kontra 
vilseledande övertygelser? Samtal och frågor 
som inte gjort mig särskilt klokare eller motiverat 
mig att agera medmänskligare. Hur ofta har 
trons teori inte fått ta överhanden? När Jesus 
säger att den som hör och agerar utifrån hans 
undervisning är klok, då handlar det faktiskt inte 
främst om teori eller ett abstrakt inre tillstånd av 
tro. Det handlar om praktik.

Att vara kristen handlar om att leva och omsätta 
tron i vardagen. Inte så mycket om att tänka 
välvilligt på en obestämd ”nästa”, som att 
faktiskt bry mig om och agera välvilligt mot den 
där människan som bor i bostaden bredvid mig, 
som jag åker buss med, möter på skolan, jobbet, 
sociala medier eller i kassakön i matbutiken.

Det var därför min söndagskollärare byggde 
tidsmaskiner med ljudeffekter och lät oss träffa 
bibelns gestalter. Det var därför han lärde oss 
att sjunga, göra rörelser och be tillsammans. 

Det var därför han förmedlade och undervisade 
tro på ett påtagligt vis. För kristen tro är inte 
tänkt att vara något vi hör eller tänker. Kristen 
tro, Jesu undervisning, är något vi gör. Något 
som förändrar oss och leder oss till praktiskt 
handling.
Tron är praktisk. En stadig grund som inte rubbar 
sig. Bygg på det, så blir det bra.

Be med mig:
Gud, ge oss av den tro som består.
Tro som manar oss själva till handling i kärlek.
Tro som förändrar oss själva snarare än 
omvänder andra.
Och när vi ändå ber:
Tack Gud för alla söndagskollärare.
Amen.

Andreas Sundström,
Kyrkoherde i Sköns församling
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Per-Ludwig har nyss börjat hos oss. 
En gråmulen dag passar jag på att 
intervjua honom. 

-Varför valde du att bli präst? 
Det var en lång väg dit, jag ska för-
söka berätta om den lite kortfattat. 
När jag gick på gymnasiet läste jag 
till motorman, då arbetar man i ma-
skinrummet. Men det blev aldrig att 
jag arbetade som det utan istället 
började jag som semestervikarie på 
ett äldreboende. 

Jag tyckte att det var så roligt att job-
ba med människor. Så jag bestämde 
mig för att börja plugga till under-
sköterska och arbetade med det 
ända fram till min prästvigning 2017. 
När jag blev präst hade jag arbetat 17 
år som undersköterska.

Men valet av yrke kanske går tillbaka 
till då jag var tre år. Min mamma har 
ett kort på mig när jag utklädd till 
präst och döper min lillasyster. 

Vart arbetade du innan du kom till vår försam-
ling?
Jag arbetade på Gotland i Visby Domkyrkoför-
samling.Förutom dop, vigsel och begravningar 
arbetade jag med konfirmander.

Som präst träffar du människor i stor sorg, hur 
gör du för att hantera det? 
Jag tänker att jag är aldrig ensam i det. Gud är 
med. Men sen är det viktigt att vi präster också 
har själavård. När jag möter människor i stor sorg 
tänker jag att det är inte min sorg, det gör att jag 

En intervju med 
Per Ludwig Andersson 
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i den stunden kan vara den starka. När det gäller 
församlingsarbete så är det viktigt att lyssna på 
vad folk vill ha. Att det finns ett djup i det vi gör.

Kan du nämna något tillfälle som du har känt att 
-Åh vad härligt att jag valde att bli präst?
Det tänker jag ofta, men om jag ska välja ut en sak 
i mitt arbete så väljer jag dop. Dopen är bäst.
Där kan det ske oväntade saker runt omkring do-
pet ifall barnet som ska döpa har syskon. Det är 
viktigt att övriga syskon blir delaktiga i dopet.

Har du några fritidsintressen? 
Jag tycker om att vara ut och gå, både i skogen 
eller att vara ute vid havet. Sen gillar jag att 
fika, det är faktiskt det bästa jag vet. Antingen 
genom att ta med en fikakorg eller att leta upp 
ett kondis och ta en kopp kaffe och en damsu-
gare.

Vill du tillägga något?
Jag är glad att vara här och ser fram emot att 
jobba i församlingen.

Tack för intervjun Per-Ludwig!
Text: Catarina Andersson 
Bild: Malin Edström

Namn: Per-Ludwig Andersson 

Yrke: Präst i Sköns församling 
Kommer ifrån: Göingebygden i 
Nordöstra Skåne

Favoritfärg:  Röd

Favoritpsalm: 17 Ge Jesus äran

Vad gör du när du vill koppla av?
Jag går ut i skogen eller fikar.
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Sköns kyrka
Söndag 13 okt. 11.00 Högmässa. Singalong 
gudstjänst med vuxenkörer.
Per Ludwig Andersson, Ann-Kristin Färn-
ström. Kyrklunch i församlingsgården.

Bosvedjans kyrka
Söndag 13 okt. 15.00 Gudstjänst för stora 
och små. Kör-Lek medverkar. Anna Wes-
terholm, , Ann-Kristin Färnström, Karina 
Knabäck. Kyrkfika.

Sköns kyrka
Söndag 20 okt. 11.00 Ekumenisk Högmässa. 
Gästpredikan av präst Henrik Åkesson, 
pastor i Hagakyrkan. Erika Helenius, Larisa 
Dmitrieva.

Birgittakyrkan
Söndag 20 okt. 18.00 Kvällsgudstjänst. 
Christin Bostedt, Peter Holm.  Fika och 
ungdomskväll.

Gudstjänster och mässor
Sköns kyrka
Söndag 27 okt. 11.00 Högmässa. Per Lud-
wig Andersson, Ann-Kristin Färnström. 
Kyrklunch i församlingsgården.

Bosvedjans kyrka
Söndag 27 okt. 15.00 Gudstjänst för stora 
och små. Anna Westerholm, Larisa Dmitri-
eva, Karina Knabäck. Kyrkfika.

Sköns kyrka
Lördag 2 nov. 18.00 Minnesgudstjänst. 
Kyrkoherde Andreas Sundström, 
Christin Bostedt Ann-Kristin Färnström.

Bosvedjans kyrka
Söndag 3 nov.11.00 Teckenspråkig guds-
tjänst. Johan S Wisser. Kyrkkaffe.

Sköns kyrka
Söndag 3 nov. 11.00 Högmässa. Erika 
Helenius. Ann-Kristin Färnström. Kyrk-
lunch i församlingsgården.
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Gudstjänster och mässor
Birgittakyrkan
Söndag 3 nov. 18.00 Kvällsmässa. Christin 
Bostedt, Peter Holm.  Fika och ungdoms-
kväll.

Sköns kyrka
Torsdag 7 nov. 18.00 Kvällsmässa ”Lugn 
och ro….Per Ludwig Andersson, Ann-
Kristin Färnström, Malin Edström.

Sköns kyrka
Söndag 10 nov. 11.00 Högmässa. Per 
Ludwig Andersson, Ann-Kristin Färnström. 
Kyrklunch i församlingsgården.

Bosvedjans kyrka
Söndag 10 nov. 15.00 Gudstjänst för stora 
och små. Anna Westerholm, Larisa Dmitri-
eva, Karina Knabäck. Kyrkfika.

Sköns kyrka
Söndag 17 nov. 11.00 Högmässa. Erika He-
lenius. Peter Holm. Kyrklunch i 
församlingsgården.

Birgittakyrkan
Söndag 17 nov. 18.00 Kvällsgudstjänst. 
Christin Bostedt, Peter Holm. Fika och 
ungdomskväll.

Sköns kyrka
Söndag 24 nov. 11.00 Högmässa. Per 
Ludwig Andersson, Ann-Kristin Färnström. 
Kyrklunch i församlingsgården.

Bosvedjans kyrka
Söndag 24 nov. 15.00 Gudstjänst för stora 
och små. Anna Westerholm, Larisa Dmitri-
eva, Karina Knabäck.
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Konserter
Jubileums gospelkonsert 

Söndag 20 okt. 18.00 Jubileums gospelkonsert med Sing For Joy.
Solister, Klas och sanna Norberg , musiker Robin East-piano, 

Patrik Grundström-bas, Ulf Wickberg slagverk. Präst Erika Helenius
Fri entré. I samverkan med Sensus

Plats: Sköns kyrka.

Orgelkonsert
Söndag 27 okt. 18.00 Orgelkonsert. Organist Ann-Kristin 

Färnström spelar A.Guilmant Sonat V, Bizet-Carmen Fantasie, orgelimprovisation. 
Präst Per Ludwig Andersson,

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

Konsert med Sköns kyrkokör
Söndag 10 nov. 18.00. Konsert. Sköns kyrkokör, Stråkorkester och solister. 

Dirigent Ann-Kristin Färnström. Andakt Per Ludwig Andersson.
Fri entré. I samverkan med Sensus

Plats: Sköns kyrka.



9

Fredagkväll med tacos 
Fredag 11 okt. 17.00 Fredagkväll med tacos 17.00-18.30. 40 kr för vuxen, 20 kr för barn/
ungdomar. Kontant eller swish. Anmälan till ”Taco” via hemsidan www.svenskakyrkan.

se/skon eller Pastorsexp. senast 9 okt. 060-52 67 30. 18.30 Kvällsmässa. Erika Helenius. 
Peter Holm. After church. I samarbete med Sensus.

Plats: Birgittakyrkan/Birgittagården.

Tisdagkväll i Bosvedjans kyrka 
Tisdag 15 okt. 17.00 Tisdagkväll i Bosvedjans kyrka. Drop-in middag mellan17.00-17.30. 

Kostnad 50 kr/familj eller 20 kr/ person. Kort andakt. Präst Anna Westerholm, Larisa 
Dmitrieva, Karina Knabäck, Kristina Kvist och Ulla Vesterlund. Gemensam aktivitet som 
passar gammal som ung. Den 15/10 är det bowling. Max 24 personer (gäller för de som 
vill vara med och bowla). Anmälan via hemsidan www.svenskakyrkan.se/skon eller till 

pastorsexpeditionen. senast 10 okt. 060-52 67 30.
Plats: Bosvedjans kyrka.

”Jazzclub Birgitta” 
Torsdag 24 oktober 19.00  ”Jazzclub Birgitta”

Nevergreen Big Band spelar Evergreens. Solist, Gertrud Johnsson. 
Plats: Birgittagården, vid Birgittakyrkan.

Nobel fest.
Tisdag 29 okt. 18.00 Nobel fest. Tre-rätters middag och underhållning. Biljetter kan köpas 

i Bosvedjans kyrka eller på pastorsexpeditionen. 
Biljettförsäljningen från 1 oktober. 150kr /person. 

Plats: Bosvedjans 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 
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
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.

Bli medlem



11

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

Per-Ludwig Andersson 060-52 67 36
per-ludwig.andersson@svenskakyrkan.se

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

Erika Helenius 060-14 71 58
erika.helenius@svenskakyrkan.se

Anna Westerholm
anna.westerholm@svenskakyrkan.se

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

En öppen verksamhet. Vi träffas med ett eget 
handarbete, eller så blir man hjälp-stickare/vir-
kare/skräddare med vårt material till någon av 
våra hjälp-projekt som är aktuella. Alla är själv-
gående och delar gemenskap och fika som för-
samlingen bjuder på. Att få bryta ensamhet, iso-
lering och tristess för att få ha en trevlig stund i 
gott sällskap med något man tycker om att göra. 
Ledare: Diakoniassistent Malin Edström. Plats: 
Församlingsgården vid Sköns kyrka.
Vi träffas på tisdagar. Tid: 13.00-16.00.

Nu startar vi upp samtals- och matlagningsgrup-
pen ”Prat och mat” igen. Tanken med gruppen är 
att mötas och prata om frågor om ”livs och tros-
frågor” över en enklare gemensamt lagad måltid.
Ledare: Robert Nordlund, församlingspedagog 
060-52 40 92 robert.nordlund@svenskakyrkan.se
Plats: Birgittagården vid Birgittakyrkan
16/10, 30/10, 13/11 och den 27/11 Tid 17.30-
20.00

Gemenskapstisdag Prat och mat



SAMHÄLLSINFORMATION

Bydalens kapell och Gamla kapellet på 
Sköns Begravningsplats är öppet 

fredag 1 nov. 11.00-18.00 
lördag 2 nov. 11.00- 18.00.

Vi bjuder på fika, samtalsmöjligheter med präst eller diakon.

Stilla musik spelas på fredag och lördag i
Gamla kapellet och Bydalens kapell 

12.00, 14.00, 16.00. 
Vi bjuder på fika.

Sköns kyrka
Lördag 2 nov. 18.00 Minnesgudstjänst. Sköns kyrkokör.

Kyrkoherde Andreas Sundström, 
Christin Bostedt Ann-Kristin Färnström.

På våra kyrkogårdar bjuder vi på fika under fredag och lördag.

Allhelgona 
helgen


