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Kära medlemmar och boende i Sköns församling. Just 

nu går vår stad, vårt land och stora delar av världen 

igenom en prövande situation. En Corona-epidemi 

som påverkar väldigt många människor. Även om 

vi i skrivande stund har mycket få lokala fall här i 

Sundsvall så ser situationen annorlunda ut i Europas 

storstäder.

Mitt i allt detta vill jag påminna om en av vår kyrkas 

mest populära psalmer i både dop, vigslar och 

begravning. Psalmen ”Blott en dag, ett ögonblick 

i sänder”. Som barn tyckte jag att den här gamla 

sången var höjden av töntighet och ålderdom. Men i 

svåra tider i mitt liv har psalmen vuxit för mig.

Precis som i psalmen, så talade Jesus om att vi inte 

ska bekymra oss för morgondagen. Inte bekymra oss 

för det vi inte kan kontrollera. Att ta det goda och onda 

med ro, lämna det i Guds händer och inte jaga upp sig. 

Just nu är det många som jagar upp sig, som ständigt 

bär ett oroligt nyhetsflöde med sig, och tappar lugnet 

och tilliten. Det är många som är trötta och känner 

att modet sinar. Det är något vi behöver ta itu med. 

Här behöver psalmens ord växa för oss. Lina Sandell 

skriver:

”Blott en dag, ett ögonblick i sänder,

vilken tröst, vad än som kommer på.

Allt ju vilar i min Faders händer.

Skulle jag, som barn, väl ängslas då?

Han som bär för mig en faders hjärta,

han ju ger åt varje nyfödd dag

dess beskärda del av fröjd och smärta,

möda, vila och behag.”

I Sköns församling är denna text en bön för oss 

alla. Ett löfte från Gud som lovat att bära oss i både 

fröjd och smärta. En tillit om att Gud är med oss i 

prövningen och ger oss hopp om framtiden. Dag för 

dag, en i sänder, är Gud med oss. Är Gud med dig.

Det kommer att komma en dag när hela corona-

situationen är förbi, och livet återvänder till det 

mer normala. Men fram till dess kommer vi i Sköns 

församling att be för alla i vår del av Sundsvall. Fram 

till dess kommer vi i Sköns församling att, inte ställa 

in, men ställa om. Ställa om och så långt vi kan stötta 

de som önskar hjälp med att handla, hjälpa de som 

behöver ekonomiskt stöd i kristider, möta de som 

behöver enskilda samtal och förbön, och ge möjlighet 

att få ta en paus, ett ögonblick i sänder, genom att 

besöka våra öppna kyrkor.

Så ge inte upp. Tappa inte modet. Gud är med dig i 

prövande tider, och Sköns församling fortsätter som 

alltid genom att be samt stötta i praktiken.

Må Gud välsigna oss, beskydda oss och bevara oss. 

Denna dag och alla dagar.

Amen.

Andreas Sundström, Kyrkoherde i Sköns församling.

Tillsammans tar vi dagen,Tillsammans tar vi dagen,
 en i sänder. en i sänder.



Öppen kyrka

Birgittakyrkan

Tisdag, onsdag & torsdagar 

12.00-14.00

Torsdagar är det även öppet 

17.00-19.00

Bosvedjans kyrka

Tisdag, onsdag & torsdagar 

12.00-14.00

Tisdagar är det även öppet  

17.00-19.00

Tänd ljus, be, samtala med 

personalen över en kopp kaffe.

Behöver du någon att prata med?

Ring till Pastorsexpeditionen så 

förmedlar vi kontakt med berörd 

personal.

060-52 67 30.

Behöver du hjälp med att 

handla?

Är du i riskgruppen för 

smitta så kan vi hjälpa dig 

med inköp. Ring till 

Pastorsexpeditionen så 

hjälper vi till i mån av tid. 

060-52 67 30.

Vi firar högmässa varje söndag 

i Sköns kyrka kl. 11.00.

För uppdaterat påskprogram

se kalendern på vår hemsida.

www.svenskakyrkan.se/skon



SAMHÄLLSINFORMATION

Pastorsexpedition
Mån-fre  09.00-15.00   Lunchstängt 12.00-13.00
Sköns kyrka. Malandsvägen 47, 863 32 Sundsbruk

Telefon: 060-52 67 30 
skons.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Andreas Sundström 070-530 07 20
andreas.sundstrom@svenskakyrkan.se

Information om begränsningar för kyrklig verksamhet

I corona-tider är det mycket information att ta till sig 

och förhålla sig efter. Så är det även för oss i Sköns 

församling. I skrivande stund råder förbud från 

regeringen om samlingar på över 50 personer och i 

framtiden kan ytterligare begränsningar komma att 

införas. 

Detta tar vi i Sköns församling självklart på största 

allvar. Vi har alla ett stort ansvar för att agera på 

ett klokt och ansvarsfullt sätt för att hålla nere 

smittspridningen av coronaviruset. 

Med reservation för ändring på grund av ytterligare 

beslut gäller följande:

• Vid samtliga samlingar och gudstjänster följer vi de 

anvisningar som finns avseende max antal deltagare, 

för närvarande 50 personer. Fler än så kommer inte att 

medges inträdde.

• Vid dop, vigsel och begravning ber vi dessutom 

att få begränsa deltagarantal till närmaste kretsen/

familjen. Möjlighet finns om man önskar att omboka 

dop/vigsel-bokningar till senare i höst.

• Som alltid: är du i riskgrupp, eller är du sjuk eller 

”bara” har lätta luftvägssymtomen, vänligen avstå 

från besök i kyrkans lokaler. Men ta gärna kontakt 

med oss via telefon för samtal och stöd.


