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Lördag 30 november 13.00-16.00 

13.00 Julförsäljning, fikaförsäljning och lotteri.
14.15 Julauktion med auktionsutropare 
 Kyrkoherde Andreas Sundström.
15.00 Julsånger med Club 64 med Torbjörn 
Jonsson, Ingolf Söderlind och Kenneth Grannas.

De insamlade medlen går till ACT 
Svenskakyrkan och deras julkampanj ¨För alla 
flickors rätt till ett värdigt liv .̈
Plats: Sköns församlingsgård, vid Sköns kyrka.

En God Jul

Julbazar, julauktion och Julsånger  
med Club 64

Onsdag 4 dec. 12.00 Veckomässa. Julgröt och 
babylucia med personalen i Bosvedjans kyrka. 
Anmälan via hemsidan www.svenskakyrkan.se/
skon eller till  Pastorsexp. senast 2 dec.
060-52 67 30. 
Plats: Bosvedjans kyrka.

Onsdag 11 dec. 12.00 Veckomässa. Julgröt och 
babylucia. Erika Helenius, Peter Holm, Ingrid 
Olofsson. Anmälan via hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/skon eller till 
pastorsexp. senast 4 dec. 060-52 67 30.
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”Menar du på allvar att min 
kärlek inte är lika mycket 
värd?”

Det finns väldigt många områden där jag som 
präst kan tala, predika och skriva om kristen 
tro med stor trovärdighet. Utifrån min vigning, 
utbildning och mina personliga erfarenheter.
Men ibland måste jag, liksom när Jesus fick 
frågor och kommentarer om vem han var, ställa 
mig frågan: Var ifrån kommer jag? Jag uppvuxen 
i en kontext där synen på samkönade relationer 
har varit, och ofta fortfarande är, negativ. Kan 
något gott komma ur den bakgrund jag har?
Som färsk präst fick jag den högst relevanta 
frågan: ”Men Andreas, menar du på allvar att 
min kärlek inte är lika mycket värd?”. Frågan 
ställdes av en person som jag betraktar som 
ett kristet föredöme. En person som med mer 
tålamod och tolerans än jag förtjänar ställde det 
hela på sin spets för mig med sina vänliga med 
laddade ord.
Ord som länge levt och ekat inom mig. Levande 
ord som fått mig att pröva mig själv, min tro och 
min syn på vad det är att vara kristen. Ord som 
förändrat mig och kallat mig till omvändelse.
Idag har jag glädjen att få se hur människor, 
som förr inte var välkomna, inte bara ges 
plats, utan rättmätigt tar plats. Tar plats och 
visar prov på sann kristen kärlek, vilket gör 
kyrkans gemenskap och mitt eget kristna liv 
rikare. En kärlek jag personligen har fått se 
hos fantastiska brudpar, kloka kollegor och 
engagerade ideella i min egen församling.
Det är många människor som under de senaste 
årtiondena fått göra en liknande resa och 
förändrat sin syn på vad kärlek är och kan 
vara. Både i vår kyrka och i vårt samhälle. En 
omvändelse som ytterst handlar om att det 

levande ordet, Guds ord, är en förändrande kraft 
som utmanar. Utmanar till att ständig pröva vår 
egen kontext, tro och övertygelse i ljuset av 
evangeliet.
Vart i ditt liv utmanas du av evangeliet? 
Vart i ditt liv har du mött kärlek och nåd som 
förändrar? För min del blev det i detta möte 
med en människa som visade mig mer tålamod 
och kristlig kärlek än jag själv förmådde. En 
Guds kärlek, som grundar sig i nåden att bli 
accepterad som man är. En kärlek som kan 
reformera och förändra världen.
En bön:
Gud, sluta aldrig kalla oss, mana oss och pröva 
oss.
Lär oss att leva helt och fullt ut som människor.
Forma oss efter din vilja.
Amen.

Andreas Sundström, 
kyrkoherde i Sköns församling.
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Jag träffar Ingemar på hans kon-
tor som ligger i kapellgården en 
regnig höstdag.

Vad arbetar du med i Sköns för-
samling? 
Jag arbetar som Kyrkogårds-
chef och fastighetschef och 
arbetar med kyrkogårdsfrågor 
och fastighetsunderhåll. Vi strä-
var efter att arbeta med energi-
sparande åtgärder.

Vart arbetade du innan du kom till vår församling?
När jag var ung hade jag ett sommarjobb på kyr-
kogården i Stöde församling.
Jag har även arbetat som svetsare under en kor-
tare period, det är jag utbildad till. Sen blev det 
flera år i Alnö församling, med liknande arbets-
uppgifter som jag har nu. När jag hade arbetat 
några år i Alnö församling så bytte jag arbete. 
Jag hyrde ut byggmaskiner. Men sen återvände 
jag till Alnö församling igen. Sammanlagt blev 
det många år på Alnö. Jag började i Sköns för-
samling 2011.

I lokalen som vi befinner oss i just nu ligger lju-
sets kapell och gamla kappellet som används 
vid begravningar. Men det finns även ett krema-
torium och en kyrkogårdsexpedition.
Huset byggdes 1982 och det har funnits ett kre-
matorium här sedan dess. Det är ca 1500 kreme-
ringar per år. Antalet kremeringar har ökat sedan 
huset byggdes. Förra året började vi med en 

öppen visning av krematoriet på 
alla helgons dag.

En begravning kan ske kyrkligt 
eller som en borgerlig ceremoni.
Ibland pratar man om bisättning, 
vad är det?
Förr var det mer vanligt att man 
åkte i bilar bakom begravnings-
bilen när den var på väg till bår-
huset. Bisättning, det är när den 
avlidne kistläggs och transporte-
ras till bårhuset.  Om man vill kan 

man få gå med in till bisättningsrummet. Där kan 
man sitta ner en stund och tända ett ljus.

En intervju med 
Ingemar Kerfstedt  

Namn: Ingemar Kerfstedt 

Yrke: Kyrkogårdschef/fastig-

hetschef

Kommer ifrån: Stöde 

Favoritfärg:  Blå

Vad gör du när du vill koppla av?

Jag är motorintresserad. Sen 

fiskar jag eller spelar inne-

bandy
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I sköns församling finns det två begravnings-
platser. Det ena är Sköns begravningsplats där 
vi befinner oss nu, kan du berätta om de olika 
begravningsplatserna?
Vi har den gamla kyrkogården som ligger vid 
Gamla kapellet. Sen har vi den nya kyrkogården 
som ligger söder om den gamla kyrkogården.Vi 
har kistgravar, urngravar och även en muslimsk 
begravningsplats.
I Askgravlunden som anlades 2013 är det grav-
sättning med gravkapsel av svart sammet. Man 
kan köpa en namnskylt om man vill till självkost-
nadspris som får sitta där i 25 år. Den anhörige får 
närvara vid gravsättningen.
Minneslunden som byggdes 1983 och sedan re-
noverades under 2013. Där gräver man ner askan 
anonymt och den anhörige får inte närvara vid 
gravsättning. I minneslunden finns ingen namn-
skylt. Men man får man sätta snittblommor och 
ha gravljus på avsedda platser.

I Bydalen finns det också minneslundar
I Bydalen finns skogslunden där man sprider 
askan. Sen har vi också Bäcklunden där askan 

grävs ner. Den anhörige får inte närvara vid grav-
sättningen.  

Hur kan en arbetsdag se ut för kyrkogårdsper-
sonalen?
De arbetar med trädgårdsarbete, allt ifrån att 
rensa rabatter, klippa gräs eller buskage. Plante-
rar blommor på de gravar som har köpt den tjäns-
ten och planteringar på övriga ytor. Kyrkogårds-
personalen sköter också gravsättningarna. Men 
det blir även många samtal med de som besöker 
våra kyrkogårdar. En viktig del i vår verksamhet. 
Det gäller även för vår personal som arbetar på 
kyrkogårdskansliet med administrativa frågor, 
plantering och gravskötselavtal och som även 
deltar på begravningar som vaktmästare i kapel-
len i kapellgården. Personalen på krematoriet 
sköter kremationer och de administrativa uppgif-
ter som hör till. 
De har även hand om utlämningen av urnor till 
församlingar samt har hand om de som har an-
sökt om spridning av aska hos Länsstyrelsen.

Tack för intervjun Ingemar. 
Text och bild: Catarina Andersson 
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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. 

Barnkören medverkar. Anna Westerholm, Larisa 

Dmitrieva, Kristina Kvist, Elias Knabäck 14 år 

spelar orgel.

Birgittagården, vid Birgittakyrkan  
Onsdag 27 nov. 12.00 Veckomässa med Sopplunch.

Erika Helenius, Peter Holm, Ingrid Olofsson.

Sköns kyrka
Söndag 1 dec. 11.00 Högmässa. Kyrkoherde Andre-

as Sundström, Ann-Kristin Färnström. Kyrklunch i 

församlingsgården.

Birgittakyrkan
Söndag 1 dec. 18.00 Kvällsmässa. 

Kyrkoherde Andreas Sundström, Christin Bostedt, 

Peter Holm. Fika och ungdomskväll.

Bosvedjans kyrka
Onsdag 4 dec. 12.00 Veckomässa med Sopplunch. 

Anna Westerholm, Larisa Dmitrieva, Kristina Kvist.

Gudstjänster och mässor
 Jul och nyår

Sköns kyrka
Tisdag 3 dec. 11.00 ”Lugn & ro mässan”.

Per Ludwig Andersson, Ann-Kristin Färnström, 

Malin Edström.

Sköns kyrka
Söndag 8 dec. 11.00 Familjegudstjänst och julav-

slutning. Barnkören Sunshine, Annika Svelander. 

Anna Westerholm, Larisa Dmitrieva, Karina Kna-

bäck, Kristina Kvist.

Bosvedjans kyrka
Söndag 8 dec. 11.00 Teckenspråkig gudstjänst. 

Johan S Wisser. Kyrkkaffe.

Birgittagården, vid Birgittakyrkan  

Onsdag 11 dec. 12.00 Veckomässa med Sopplunch.

Erika Helenius, Peter Holm, Ingrid Olofsson.

Birgittagården, vid Birgittakyrkan  
Onsdag 11 dec.19.00 Allsångkväll med julkampanj- 

tema. Peter Holm.

Bosvedjans kyrka
Lördag 14 dec. 18.00 Julkonsert. Larisa Dmitrieva, 

Erika Helenius, Kristina Kvist.
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Gudstjänster och mässor
 Jul och nyår

Sköns kyrka
Söndag 15 dec. 11.00 Högmässa. Kyrkoherde 

Andreas Sundström, Erika Helenius, Ann-Kristin 

Färnström. Kyrklunch i församlingsgården.

Birgittakyrkan
Söndag 15 dec. 18.00 Kvällsgudstjänst. 

Christin Bostedt, Peter Holm.  Fika och ungdoms-

kväll.

Sköns kyrka
Tisdag 17 dec. 18.30 Konsert. Julmusik med Sunds-

valls Kulturskolas Stråkelever.

Bosvedjans kyrka
Onsdag 18 dec. 12.00 Veckomässa med Sopplunch. 

Anna Westerholm, Larisa Dmitrieva, Kristina Kvist.

Birgittagården, vid Birgittakyrkan  
Torsdag 19 dec. 19.00 Juljazz. Peter Holm.  

Sköns kyrka
Söndag 22 dec.11.00 Högmässa. Per Ludwig 

Andersson, Ann-Kristin Färnström. Kyrklunch i 

församlingsgården.

Bosvedjans kyrka
Tisdag 24 dec. 11.00 Familjegudstjänst med  Jul-

krubba. Anna Westerholm, Larisa Dmitrieva.

Birgittakyrkan
Tisdag 24 dec. 23.45  Julnattsmässa.  Kyrkoherde 

Andreas Sundström, Peter Holm.  

Sköns kyrka
Söndag 25 dec. 07.00 Julotta. Kyrkoherde Andreas 

Sundström, Ann-Kristin Färnström. 

Birgittakyrkan
Torsdag 26 dec. 11.00 Högmässa. Anna Wester-

holm, Peter Holm.  

Sköns kyrka
Söndag 29 dec.11.00 Högmässa. Christin Bostedt, 

Peter Holm.

Birgittakyrkan
Tisdag 31 dec. 17.00 Nyårsbön. Per Ludwig Anders-

son, Larisa Dmitrieva.
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Så här ser prästerna ut som arbetar i Sköns församling. Ni kanske redan har träffat dem. Om inte, så finns 

det flera tillfällen att få en möjlighet att träffa dem vid några av församlingens olika aktiviteter, gudstjäns-

ter och mässor. Våra kyrkor är Sköns kyrka, Birgittakyrkan och Bosvedjans kyrka.

Foto: Ulrika Larsson

Från vänster sida ser vi kyrkoherde Andreas Sundström. Sen ser vi prästerna Christin Bostedt, 
Erika Helenius, Per-Ludwig Andersson och Anna Westerholm.

Präster i Sköns församling
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Söndag 8 dec 18.00 Orgelkonsert.
Organist Ann-Kristin Färnström spelar julmusik för orgel.

Orgelimprovisation. Fri entré. I samverkan med Sensus.

Plats: Sköns kyrka 

Lördag 14 dec. 18.00 ”Jul-Hemma” 
Julkonsert med 

Gospelkören Sing for Joy. Tom-Eddy Nordén bas, 

Ann-Kristin Färnström piano, solister. Larisa Dmitrieva dirigent.

Plats: Bosvedjans kyrka

Tisdag 17 dec. 18.00 ”Strålande stråkar”
 Konsert med Sundsvalls 

Musikskolas stråkelever. Fri entré. I samverkan med Sensus.

Plats: Sköns kyrka 

Torsdag 19 dec. 19.00 Juljazz. Jazzclub Birgitta.
 ”Jul på mitt vis”. Solist, Erica Argården. Musiker. Peter Holm.  

Plats: Birgittagården, vid Birgittakyrkan.  

Lördag 21 dec. 17.00 ”I juletid” 
Julkonsert med Ulla Vesterlund, sång. 

Ann-Kristin Färnström sång och piano, Marie Ottosson sång och piano.

Fri entré. I samverkan med Sensus.

Plats: Sköns kyrka 

Präster i Sköns församling
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Jag träffar diakoniassistent Ma-
lin Edström för att få informa-
tion om vad som händer inom 
diakonin i Sköns Församling.

Vad arbetar en diakon/diakoni-
assistent med?
Diakoni är kyrkans sociala ar-
bete. Man kan säga att om präs-
ten förkunnar ordet och är Guds 
mun, så är vi inom diakonin 
Guds händer. Arbetet handlar 
om en omsorg om alla i för-
samlingen på olika sätt. Det kan 
vara samtal, hembesök, ansök-
ningar om ekonomiskt bistånd, 
hålla i gemenskapsgrupper och 
besöka boenden av olika slag 
med andakt och sång.
I Sköns församling finns det 
en diakon/diakoniassistent i 
varje kyrka/församlingsgård. 
Jag arbetar i Sköns Norra där 
vi har inriktat oss på männ-
iskor mitt i livet. Allt kan hända 
i livet, så är det ju… man kan 
bli arbetslös, utbränd, rela-

tionsproblem, missbruk, psy-
kisk ohälsa, stress, för att bara 
nämna några. Därför har vi ge-
menskapsgrupper och föreläs-
ningar här på Norra som belyser 
dessa ämnen. Att bryta utan-
förskap, att få information och 
gemenskap. I Birgittakyrkan 
är det mer fokus på unga och i 
Bosvedjans kyrka är det focus 
på barn och familj.

Hur kan en arbetsdag se ut?
Oftast är det en del mail med 
olika frågor eller ansökningar 
som väntar, så då svarar man 
på dem och jobbar lite adminis-
trativt. Sedan kan det vara upp-
bokade samtal som väntar eller 
något hembesök. En del tid går 
åt till någon gemenskapsgrupp 
eller besök på något boende.
Möten med olika samarbets-
partners eller de egna kollegor-
na. Planering för föreläsningar 
och församlingsaftnar, en del 
praktiska inköp.  När vi har ba-
byrytmik här, så brukar jag gå in 
och heja på föräldrarna så att de 
ska se att jag är tillgänglig om 
någon behöver mig. Det är inte 
bara äldre som vi hjälper, det är 
även de som är mitt i livet. Un-
gefär så kan en dag se ut.

Jag vet att ni har ett samarbete 
med SBC (Sundsvalls Behand-
lingscentrum). Vad handlar 
det om?

Kommunens behandlingscen-
trum är sakkunniga inom olika 
sorters behandling och miss-
bruk. Därför är det så värdefullt 
att kunna samarbeta eftersom 
vi lär av varandra, samt att det 
är en styrka att vara flera när vi 
har föreläsningar och semina-
rium i ämnet. Att kunna nå ut att 
hjälp finns att få. Att bryta tyst-
nad och stigmatisering kring 
ämnet. Att finnas för människor 
som vill ha hjälp men också för 
anhöriga. Att informera. Då är 
det också bra att vi även sam-
arbetar med studieförbundet 
Bilda som är proffs på infor-
mation och utbildning. Ett fan-
tastiskt samarbete som vi är 
mycket stolta och glada över. 
Föreläsningarna är alltid gratis 
så att alla som behöver och vill 
kan gå. 

Tack för intervjun Malin.
Text: Catarina Andersson
Bild: Malin Edström

Diakoni i Sköns församling
Favoritfärg: Röd
Kommer ifrån: Ljus-
dal i Hälsingland
Vad gör du när du 
kopplar av?
Då sitter jag och 
stickar i soffan 
hemma bredvid 
mina katter.
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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

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.seKyrkoherde

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

Tisdag 26 nov. 19.00 Försam-
lingsafton och Sing along med 
Gospelkören Sing For Joy. 
Arve Solli, solist.  Patrik Grundström, bas. Jonas 
Wisen, slagverk. Larisa Dmitrieva, piano. 
Schlager och rock. Fikabuffé och lotteri. Andakt, 
Kristina Kvist. Plats: Bosvedjans kyrka.

Tisdag 10 dec. 17.00-19.00 
Tisdagskväll i kyrkan.
Middag andakt och gemensam aktivitet: 
Julpyssel och julstök. Anmälan via hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/skon eller till Pastors-
exp. senast 9 dec. 060-52 67 30.  
Plats: Bosvedjans kyrka. 

Onsdag 11 dec.19.00 Allsångs-
kväll med julkampanjtema. 
Peter Holm. Allsång och körsång med Birgittakö-
ren.Insamling till Julkampanjen. Musiker. Serve-
ring. Plats: Birgittagården, vid Birgittakyrkan.  

Allhelgona med 
Sköns församling 

Foto: Robert Högstedt



SAMHÄLLSINFORMATION

Foto: Anders Lööv

Fredag 6 dec. 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 4 dec. 060-52 67 30. 18.30 Kvällsmässa. 
Christin Bostedt, Peter Holm. After church. I samarbete med Sensus.

Plats: Birgittakyrkan/Birgittagården.

Fredagkväll
i kyrkan


