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Kristina Kvist arbetar som diakon i Bosvedjans kyrka.

Hur länge har du arbetat som diakon?

Jag vigdes som diakon 1988. Det blir 31 år nu.

Hur kom det sig att du valde att bli diakon?

Jag växte upp i Skönsberg, bredvid Birgittakyrkan. 

1972 började jag i barnkören. Jag fick också en 

möjlighet att lära mig att spela orgel och spelade ofta 

på gudstjänster och förrättningar.

I samband med konfirmationen så var jag med i en 

ungdomsgrupp och sen började jag i vuxenkören. När 

jag gick i 9:an pryade jag med en diakonissa som hette 

Ingrid i två veckor.

Som diakon arbetar du med kyrkans sociala arbete 

och möter människor i utsatta livssituationer. Kan du 

berätta om hur ni arbetade inom diakonin före jul?

Arbetet med den ekonomiska biten inom diakoni 

har ändrats med tiden. Behoven av ekonomisk 

hjälp har ökat och vår insats att hjälpa till har blivit 

större. Under hela året söker både ensamma och 

En God JulEn God Jul

barnfamiljer hjälp. 

Men generellt ökar 

ansökningarna från 

barnfamiljer innan jul. 

Det kan handla om hjälp 

till mat eller om hjälp till 

julklappar.

 Det vi har gjort i Sköns 

församling är att vi 

har hjälpt till med 

presentkort på mat. Vi 

samarbetar också med 

Barnens guldkant, så att 

föräldern själv kan få köpa julklappen till sitt barn. 

Det kan även finnas en ensamhet hos barnfamiljer 

som inte har några släktingar nära. En ekonomisk 

uppmuntran kan betyda mycket.

Glädjande är att allt fler vill hjälpa till. Under året har 

våra kyrkobesökare och de som har besökt någon av 

våra aktiviteter bidragit med kollekt eller köpt lotter 

som gått till diakonin. Samarbetet med Barnens 

guldkant har även gett oss en möjlighet att förmedla 

gåvor. Vem som helst kan drabbas ekonomiskt. Då är 

vi inom diakonin Guds händer och kan hjälpa till.

Vad gör du när du kopplar av?

Jag går ut med min hund och läser gärna en deckare. 

Mina intressen är design och arkitektur och sen har 

jag börjat att sticka vantar. 

Tack Kristina för intervjun.

Text: Catarina Andersson. Foto: privat

Namn: 
Krisitina Kvist

Yrke:
 Diakon

Favoritfärg: 
Jag tycker riktigt bra 

om alla färger.
Kommer ifrån: 

Sundsvall
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Pappa, det är väl inte morgon än? Det är ju 
fortfarande mörkt!
Pappa, är det redan kväll?
Pappa, varför är det så mörkt? När kommer 
ljuset?

Det här är mina barns ord och frågor kring att 
genomleva en mörk svensk vinter. Och jag tror 
det är ord och känslor som väldigt många av oss 
känner igen sig i. Känslan av trötthet, att man 
kanske blir less och otålig. Otålig efter ljus. Otålig 
efter värme. Det finns många sorters mörker 
vi kan möta i våra liv. Fysiskt mörker i form av 
en svensk vinter, men också ett yttre mörker i 
form av omständigheter som tränger sig på och 
skymmer våra liv. Fördomar, hat, fattigdom, 
olyckor, ohälsa, ensamhet. Omständigheter som 
gör oss mindre.
Och inre mörker, den personliga kampen på vår 
egen insida. Kampen med vår egen trasighet eller 
otillräcklighet, skam och skuld. Vår personliga 
kamp mellan gott och ont, förtvivlan och hopp.

Det här är den kanske äldsta berättelsen som 
finns; kampen mellan ljus och mörker. Vi ser 
den i allt ifrån den svenska vintern, den senaste 
starwars-filmen, i tiggaren utanför matbutiken, 
i media och konst, och i Bibelns berättelser.
Vår värld, vårt land och vårt samhälle står idag 
inför stora utmaningar som mörknar horisonten. 
Klimatförändringar där det är de allra fattigaste 
som får betala priset för vår konsumtion. 
Polarisering och konflikter mellan grupper, 
länder och ledare. Skiftningar i grundläggande 
värderingar där medmänsklig solidaritet med de 
svagaste underställs egenintresset, och godhet 
kallas för naivitet.

Pappa, varför är det så mörkt? När kommer ljuset!
Svaret, kära vänner, är samma svar som berättas 

i berättelserna. Ljuset som vi själva inte kan 
åstadkomma, men som uppenbaras för oss i 
Kristus. Ljuset som driver oss att omfamna 
kärleken där hat råder. Mod där rädsla härskar 
och förlåtelse som övervinner sprickor vi inte kan 
hela på egen hand.
För vi har en tro. En tro att Gud själv har gripit 
in i världen. Det är därför vi tänder ljus och ber i 
kyrkan. Det är därför vi samlas i Sköns församling 
vecka efter vecka. Vi kan inte förändra världen 
själva. Vi kan inte ens lyfta vårt eget inre mörker 
själva. Men det kan Gud. Gud är vårt ljus, vårt 
hopp, och genom Gud kan vi i bön, ord och 
handling förändra världen.
När kommer ljuset pappa? När vi vågar tända det!

Andreas Sundström, 
Kyrkoherde Sköns församling
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På vandring i livetPå vandring i livet  

Jag träffar Anette och Martin en dag i januari.

Ni är båda volontärer i Sköns församling, vad gör 
man när man är volontär?
Anette: Att vara volontär betyder att man finns till 
för sina medmänniskor. Vi hjälper till på flera sätt. 
Det handlar om att bry sig om varandra.

Martin: Det finns många olika aktiviteter där vi kan 
bidraga med vår hjälp, såsom Tacokväll i Birgit-
takyrkan, bullbak till kyrkstugan och tunnbrödsbak 
i bagarstugan. Vi hjälper även till på julbasaren, 
med att servera glögg och kaffe i samband med 
allhelgonahelgen, deltar i påsk och julspelet som 
visas för skolelever och att samla in pengar till ACT 
vid svenska kyrkans kampanjer.  

Hur kom det sig att ni ville vara volontärer?
Martin: När min hustru gick bort för två och ett 
halvt år sedan, började jag att besöka högmässan i 
Sköns kyrka och besökte även kyrkolunchen efter 
mässan. I kyrkorummet fann jag lugn och ro, där 
kunde jag återhämta mig och bearbeta min sorg. 

Anette: Jag förlorade min man 3 månader innan 
Martin förlorade sin fru. Precis som Martin fannn 
jag lugnet och möjlighet att bearbeta min sorg i 
kyrkan. Jag är med i vandringsgruppen som Ulrika 
Larsson leder, där vi träffas för både korta och 
långa vandringar och samtal.

Martin: Anette och jag träffades i vandrings-
gruppen där det är en bra och varm stämning. Vi 
trivs verkligen bra där. Förutom planerade vand-
ringar gör vi också ”spontanvandringar”. 
Anette och jag insåg att vi hade samma bakgrund, 
att förlora sina respektive efter över 40 års relatio-
ner.

Anette: Vi lärde känna varandra i vandrings-
gruppen och vi kände igen oss i varandras i 
sorgearbete. Det är en öppen, varm och tillåtande 
stämning i gruppen, vilket gör det enkelt att sam-
tala och reflektera. När Martin och jag lärde känna 
varandra lite mer så visade det sig att vi har många 
gemensamma värderingar och intressen. Vi är så 
tacksamma att vandringsgruppen finns.

Martin: Vi hade nog inte träffat varandra om vi inte 
båda hade varit med i vandringsgruppen. När jag 
kom med i gruppen var planerna långt gågna för 
en pilgrimsvandring till Santiago de Compostela 
som ligger i Spanien. Jag behövde svara fort om jag 
ville följa med och svaret blev ja.

Anette: Pilgrimens sju ledord är: Frihet, enkelhet, 
tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet 
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och delande. Under förberedelsen till pilgrims-
vandringen har diskuterat och reflekterat över 
ledorden.

Martin: Gruppen, som vandrade i fem dagar,  led-
des av Ulrika Larsson och Christin Bostedt som är 
präst. Vi började dagen med frukost och sen var 
det en timmes vandring, därefter samlades vi för 
morgonbön. Gruppvis höll vi en andakt med ett av 
ledorden som tema varefter vi fortsatte att vandra 
mot dagens etappmål, ibland under en timmes 
tystnad vilket var en mycket speciell upplevelse. 
På kvällen samlades vi för reflektioner om dagens 
vandring och ledord. Under vandringen gick vi 
nästan 250 000 steg var.

Anette: Inom kort kommer vi att besöka Härnö-
sands Stifts inspirationsdag på Hallstaberget. 
Delar av vandringsgruppen kommer att deltaga 
och berätta om vår pilgrimsresa till Santiago de 
Compostela i Spanien. 

Vad betyder svenska kyrkan för er?
Anette och Martin: Vi har båda funnit en stark 
gemenskap i vår församlig. Det handlar inte bara 
om att gå i kyrkan på söndagar. Vi är också med 
på flera olika aktiviteter som Sköns församling 
ordnar och där träffar vi många människor och ser 
hur mycket församlingen betyder med sin öppna 
och tillåtande attityd.

Anette: Jag har varit med i kören Sing For Joy i 
Bosvedjans kyrka i 10 år som leds av Larisa Dmitri-
eva. Jag är så glad att Martin också började sjunga 
i kören  för ett år sedan. Vi berättar gärna om den 
fina gemanskapen och alla aktiviteter inom för-
samlingen. Vi hoppas det ger ringar på vattnet och 
lockar fler till församlingens aktiviteter.

Martin: Jag är med i Sund IF och i samband med 
föreningens fotbollsskola för barn träffade jag för 
första gången Ulrika Larsson som tillsammans 
med några av församlingens undomar hjälpte till 
på ett mycket fint sätt. Församlingen har verkligen 
ställt upp för föreningen och för ett antal familjer, 
ett utmärkt exempel där vår församling visar ett 
starkt engagemang. 

Anette och Martin är båda överrens om att det 
händer mycket i församlingen, 
för både gamla och unga.

Tack Anette och Martin för att ni ville berätta om 
vandringsgruppen och ert volontärsarbete. Jag är 
säker på att ni inspirerar andra med er glädje om 
att få hjälpa till.

Text: Catarina Andersson i samarbete med Anette 
Wikberg och Martin Blomberg.
Foto: Ulrika Larsson
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Varje år bjuder vi i Sköns församling in skolorna i 
vårt område på olika aktiviteter. I december var det 
förskoleklassernas tur att komma och de fick vara 
med på ett spännande julspel som berättade julens 
berättelse. 

När jag blev invald som förtroendevald i Sköns för-
samling, kom jag i kontakt med volontärverksam-
heten. Den har ett mycket bredare innehåll än vad 
jag trodde och ger så mycket mer tillbaka med genom 
kontakt med härliga och varma människor.
Vad gör jag som volontär?  Jag har deltagit i det ”Jul-
spel” vi har, som uppskattas av förskoleelever m fl. 
Jag har också det varit delaktig i ”kyrkogårdsvand-
ringar” - uppskattat och upplysande för många.

Under våren planerar vi nya spännande aktiviteter 
och Påsken närmar sig snabbare är man tror. Verk-
samheten omfattar så många olika aktiviteter och 
jag hoppas att du känner dig nyfiken på vad vi gör 
och hur Du kan få en tid att delta i vårt församlings-
arbete.

Det behövs fler volontärer och vill du veta mer och 
känna dig för om det finns någon aktivitet som du 
tror kan passa dig kan du kontakta Ulrika för mer 
upplysningar på 060-14 71 55.

Text: Margareta Vestin
Foto: Ulrika Larsson

Att vara volontär i Sköns församlingAtt vara volontär i Sköns församling

Gudstjänster för ”Stora & Små” passar alla åldrar 
men vi låter barnen stå i centrum. Predikan levande-
görs med att använda olika sinnen.
Genom att vi använder musik, sång, rörelse och be-
rättar en berättelse så får det vara lite stökigare och 
lite pratigare än vad det kan vara på en gudstjänst.
Att det ska få vara lite rörelse i kyrkorummet. Den är 
skapad i en anda där alla åldrar såväl barn som unga 
och vuxna kan fira gudstjänst tillsammans. 
Medverkar gör barn från olika barngrupper, körer, 

personal och ibland ungdomar. Familjegudstjänster är varannan vecka i Bosvedjans kyrka kl. 15.00. Efter 
gudstjänsten fortsätter vi firandet med korv med bröd och en frukt eller grönsak (och möjlighet till lek en 
trappa ner i barnvåningen.) 

Text och foto: Karina Knabäck

Gudstjänst för stora och små - En familjegudstjänst i Bosvedjans kyrkaGudstjänst för stora och små - En familjegudstjänst i Bosvedjans kyrka
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KalendariumKalendarium 
 
23/2 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Erika Hele- 
 nius och Ann-Kristin Färnström. Kyrklunch. 

 18.00 Kvällsgudstjänst i Birgittakyrkan.   
 Christin Bostedt, Peter Holm, Carolina Sire- 
 nius och Robert Nordlund. Kyrkfika och   
 ungdomskväll.

26/2 12.00 Veckomässa i Bosvedjans kyrka. Anna  
 Westerholm, Larisa Dmitrieva och  Kristina  
 Kvist. Sopplunch.

1/3 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Anna Wes 
 terholm och Larisa Dmitrieva. Kyrklunch.

 15.00 Gudstjänst för stora och små i Bosve 
 jans kyrka. Anna Westerholm och  Larisa  
 Dmitrieva, Kristina Kvist och Sofia Nilsson.  
 Kyrkfika.

3/3 11.00 Lugn och Ro-mässa i Sköns kyrka.   
 Andreas Sundström, Ann-Kristin Färnström  
 och Malin Edström. 

 19.00 Församlingsafton med Glädjekören i  
 Bosvedjans kyrka. Fika.

4/3 12.00 Veckomässa i Birgittakyrkan. Erika  
 Helenius, Peter Holm och Malin Edström.  
 Sopplunch.

8/3 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Erika Hele- 
 nius och Peter Holm. Kyrklunch.

 18.00 Kvällsmässa i Birgittakyrkan. Erika  
 Helenius, Peter Holm, Carolina Sirenius och  
 Robert Nordlund. Kyrkfika och ungdoms- 
 kväll.

10/3  19.00 Föreläsning i Sköns församlingsgård.  
 ¨Investera i dig själv¨ Inspirationsföreläs- 
 ning med Maria Björk.

11/3 12.00 Veckomässa i Bosvedjans kyrka. Anna  
 Westerholm, Larisa Dmitrieva och Kristina  
 Kvist. Sopplunch.

13/3 17.00 Fredagkväll i Birgittakyrkan. 17.00- 
 18.30 Drop-in middag med tacos. 40kr/  
 vuxna 20kr/ungdomar och barn. Anmälan  
 senast 11/3 www.svenskakyrkan.se/skon  
 eller 060-526730. 18.30 Kvällsmässa i Bir- 
 gittakyrkan Erika Helenius och Peter Holm.  
 After Church.

15/3 09.30 Spontankör innan högmässan i Sköns  
 kyrka. Ann-Kristin Färnström.

 15.00 Gudstjänst för Stora och små i   
 Bosvedjans  kyrka. Kör-lek medverkar.   
 Anna Westerholm, Ann-Kristin Färnström  
 och Karina Knabäck. Kyrkfika.

17/3 17.00 Tisdagkväll i Bosvedjans kyrka.  
 17.00-18.00 Middag. 20kr/person eller 50kr/ 
 familj. Anmälan senast 16/3 www.svenska 
 kyrkan.se/skon eller 060-526730. 18.00   
 Andakt. 18.15 Aktivitet. Bowling max 20   
 platser.

18/3 12.00 Veckomässa Birgittakyrkan. Erika  
 Helenius, Peter Holm och Malin Edström.  
 Sopplunch.

22/3 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Sköns kyr- 
 kokör, Erika Helenius och Ann-Kristin Färn- 
 ström. Kyrklunch.

 18.00 Kvällsgudstjänst i Birgittakyrkan.  
 Erika Helenius, Ann-Kristin Färnström,   
 Carolina Sirenius och Robert Nordlund.   
 Kyrkfika och ungdomskväll.
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25/3 12.00 Veckomässa i Bosvedjans kyrka. Anna  
 Westerholm, Larisa Dmitrieva och Kristina  
 Kvist. Sopplunch.

26/3 19.00 Jazzclub Birgitta i Birgittagården.   
 Tonicakören under lednig av Robin East.   
 Special Guests: Birgittakyrkans kör. Peter  
 Holm.

29/3 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Anna Wes 
 terholm och Ann-Kristin Färnström. Kyrk- 
 lunch.

 15.00 Gudstjänst för stora och små i Bosved 
 jans kyrka. Barnkören Sunshine och clu-  
 barna medverkar. Anna Westerholm, Larisa  
 Dmitrieva, Kristina Kvist och Sofia Nilsson.

 18.00 Konsert i Sköns kyrka. ¨Känsla för vår¨  
 Körkonsert med Acapellagruppen Sonice.

1/4 12.00 Veckomässa i Birgittakyrkan. Christin  
 Bostedt och Peter Holm. Sopplunch.

5/4 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Erika Hele- 
 nius och Peter Holm. Kyrklunch.

 18.00 Kvällsmässa i Birgittakyrkan. Christin  
 Bostedt, Peter Holm, Carolina Sirenius och  
 Robert Nordlund. Kyrkfika och ungdoms- 
 kväll.

6/4 19.00 Passionsgudstjänst i Sköns kyrka.   
 Anna Westerholm och Larisa Dmitrieva.

7/4 11.00 Lugn och Ro-mässa i Sköns kyrka.   
 Per-Ludwig Andersson, Ann-Kristin   
 Färnström och Malin Edström.

 19.00 Konsert i Sköns kyrka. ¨Stabat Mater G  
 Pergolesi¨  Sköns kyrkokör, Jennifer Larsson  
 sopran, Ann-Kristin Färnström alt och diri- 
 gent, Marie Ottosson orgel. Per-Ludwig   
 Andersson.

8/4 12.00 Veckomässa i Bosvedjans kyrka. Anna  
 Westerholm, Larisa Dmitrieva och Kristina  
 Kvist. Sopplunch.

 19.00 Passionsgudstjänst i Sköns kyrka.   
 Christin Bostedt och Larisa Dmitrieva.

9/4 18.00 Skärtorsdagsmässa i Bosvedjans   
 kyrka.  
 Anna Westerholm och Larisa Dmitrieva.

10/4  11.00 Långfredagsgudstjänst i Sköns kyrka.  
 Sköns kyrkokör, Per-Ludwig Andersson,  
 Anna Westerholm och Ann-Kristin Färn-  
 ström.

11/4 23.30 Påsknattsmässa i Birgittakyrkan.   
 Christin Bostedt och Peter Holm.

12/4 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Sköns   
 kyrkokör, Per-Ludwig Andersson och Ann- 
 Kristin Färnström. Kyrklunch.

13/4 11.00 Gudstjänst i Sköns kyrka. Per-Ludwig  
 Andersson och Peter Holm.

15/4 12.00 Veckomässa i Birgittakyrkan. Erika  
 Helenius, Peter Holm och Malin Edström.  
 Sopplunch.

19/4 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Andreas   
 Sundström och Ann-Kristin Färnström.   
 Kyrklunch.

 18.00 Kvällsgudstjänst i Birgittakyrkan.   
 Christin Bostedt, Peter Holm, Carolina Sire- 
 nius och Robert Nordlund. Kyrkfika och   
 ungdomskväll.

22/4 12.00 Veckomässa i Bosvedjans kyrka. Anna  
 Westerholm, Larisa Dmitrieva och Kristina  
 Kvist. Sopplunch.
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24/4  Fredagkväll i Birgittakyrkan. 17.00-18.30  
 Drop-in middag med tacos. 40kr/vuxna   
 20kr/ungdomar och barn. Anmälan senast  
 22/4 www.svenskakyrkan.se/skon  eller  
 060-526730. 18.30 Kvällsmässa i Birgit-  
 takyrkan. Erika Helenius och Peter Holm.  
 After Church: Musikquiz med Peter och Erika.

26/4 09.30 Spontankör innan högmässan i Sköns  
 kyrka. Ann-Kristin Färnström.

 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Per-Ludwig  
 Andersson och Ann-Kristin Färnström.   
 Kyrklunch.

 15.00 Gudstjänst för stora och små i Bosved- 
 janskyrka. Anna Westerholm, Larisa Dmitri- 
 eva och Karina Knabäck. Kyrkfika.

 18.00 Orgelkonsert i Sköns kyrka. Organist  
 Ann-Kristin Färnström spelar verk av  
 Vivaldi, Saint Saëns och Mendelssohn.

28/4 17.00 Tisdagkväll i Bosvedjans kyrka. 17.00- 
 18.00 Middag. 20kr/person eller 50kr/familj.  
 Vi firar Bosvedjans församlingsgård med  
 barnvänlig buffé och tårta.  Anmälan senast  
 27/4 www.svenskakyrkan.se/skon eller   
 060-526730. 18.00 Andakt. 18.15 Aktivitet. 

29/4 12.00 Veckomässa i Birgittakyrkan. Christin  
 Bostedt, Peter Holm och Malin Edström.   
 Sopplunch.

30/4 18.00 Valborgsjazz i Sköns kyrka. Never  
 green Big Band under ledning av Björn Hed- 
 ström. Sång av Gertrud Jonsson och Erik  
 Nyberg. Valborgselden tänds c.a 19.00.   
 Timrå manskör sjunger vid brasan ca. 20.00.  
 Fikaförsäljning i församlingsgården.

 19.00 Valborgsfirande utanför Bosvedjans  
 kyrka. Vårtal av Anna Westerholm. Glädje- 
 kören och Gospelkören Sing For Joy sjunger.

3/5 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Erika Hele- 
 nius och Larisa Dmitrieva. Kyrklunch.

 18.00 Kvällsmässa i Birgittakyrkan. Christin  
 Bostedt, Peter Holm, Carolina Sirenius och  
 Robert Nordlund. Kyrkfika och ungdoms  
 kväll.

5/5 11.00 Lugn och Ro-mässa i Sköns kyrka.   
 Per-Ludwig Andersson, Ann-Kristin Färn- 
 ström och Malin Edström.

6/5 12.00 Veckomässa i Bosvedjans kyrka. Anna  
 Westerholm, Larisa Dmitrieva och Kristina  
 Kvist. Sopplunch.

8/5 Fredagkväll i Birgittakyrkan. 17.00-18.30  
 Drop-in middag med tacos. 40kr/vuxna   
 20kr/ungdomar och barn. Anmälan senast  
 6/5 www.svenskakyrkan.se/skon  eller 060- 
 526730. 18.30 Kvällsmässa i Birgittakyr  
 kan Erika Helenius och Peter Holm. After  
 Church. 10/5 11.00 Högmässa i Sköns kyrka.  
 Per-Ludwig Andersson och Larisa Dmitri- 
 eva. Kyrklunch.

 15.00 Gudstjänst för stora och små i Bosved- 
 jans kyrka. Anna Westerholm, Larisa Dmitri- 
 eva och Karina Knabäck. Kyrkfika.

12/5 18.00-21.00 Danskväll med Jonny Cuts i   
 Sköns församlingsgård.

13/5 12.00 Veckomässa i Birgittakyrkan. Erika  
 Helenius, Peter Holm och Malin Edström.  
 Sopplunch.

16/5 11.00 Konfirmationsmässa i Birgittakyrkan.  
 Christin Bostedt, Peter Holm, Carolina Sire- 
 nius och Robert Nordlund.

 15.00 Konfirmationsmässa i Birgittakyrkan.  
 Christin Bostedt, Peter Holm, Carolina   
 Sirenius och Robert Nordlund.
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17/5 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Erika Hele- 
 nius och Ann-Kristin Färnström. Kyrklunch.

 18.00 Kvällsgudstjänst i Birgittakyrkan.   
 Erika Helenius, Peter Holm, Carolina Sire- 
 nius och Robert Nordlund. Kyrkfika och   
 ungdomskväll.

20/5 12.00 Veckomässa i Bosvedjans kyrka. Anna  
 Westerholm, Larisa Dmitrieva och Kristina  
 Kvist. Sopplunch.

21/5 11.00 Kristihimmelsfärdsgudstjänst i Sköns  
 kyrka. Per-Ludwig Andersson och Ann-  
 Kristin Färnström.

24/5 09.30 Spontankör innan högmässan i Sköns  
 kyrka. Ann-Kristin Färnström.

 11.00 Högmässa i Sköns kyrka. Per-Ludwig  
 Andersson och Ann-Kristin Färnström.  
 Kyrklunch.

Tack till Florina blommor, Seytu, Salong Drömmar, Rent & 

Snyggt, Natur Cosmetics, Inne & ute blommor, Skönsbergs 

Herr & Dam frisering och Sebastian Wiklund massage 

som på olika bidrog till julinsamlingen 

¨För alla flickors rätt till ett värdigt liv¨.

Tack även till alla volontärer som gjorde ett fantastiskt jobb 

under insamlingen. Tillsammans samlade vi in 38 269 kr till 

ACT Svenskakyrkan och julinsamlingen ¨För alla flickors rätt 

till ett värdigt liv¨. 

 15.00 Gudstjänst för stora och små i Bosved- 
 jans kyrka. Barnkören Sunshine medverkar.  
 Anna Westerholm, Larisa Dmitrieva och   
 Kristina Kvist. Kyrkfika.

 18.00 Konsert i Sköns kyrka. Sundsvalls   
 Mässingssextett och Ann-Kristin Färnström.

27/5 12.00 Veckomässa i Birgittakyrkan. Christin  
 Bostedt, Peter Holm och Malin Edström.   
 Sopplunch.

31/5 11.00 Högmässa i Sköns kyrka.  
 Erika Helenius och Peter Holm. Kyrklunch.

 18.00 Kvällsmässa i Birgittakyrkan. Christin  
 Bostedt, Peter Holm, Carolina Sirenius   
 och Robert Nordlund. Kyrkfika och ung-  
 domskväll. Med reservation förändringar. 
 I samverkan med Sensus.
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Du kan bli medlem i Svenska kyrkan oavsett om du har varit medlem tidigare eller inte. Här finns all-

tid 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: ...............................................................................................................................................

Datum: ................................................................................................................................................

Namnteckning: ...................................................................................................................................

Sköns församling Malandsvägen 47, 863 32 Sundsbruk

Bli medlemBli 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.

Ditt medlemskap betyder Ditt medlemskap betyder 
mycket för mångamycket för många

Jag är döpt i Svenska kyrkans ordning

Jag är inte döpt



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

Präster

Per-Ludwig Andersson 070-526 67 36
per-ludwig.andersson@svenskakyrkan.se

Christin Bostedt 072-539 79 54
christin.bostedt@svenskakyrkan.se 

Erika Helenius 070-395 95 57
erika.helenius@svenskakyrkan.se

Anna Westerholm 073-066 81 62
anna.westerholm@svenskakyrkan.seKyrkoherde

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


