
HÅLLNÄS-ÖSTERLÖVSTA FÖRSAMLING
 
 Helgmålsbön 
 Österlövsta kyrka
 LÖRDAG 10/4 KL 18.00
Veniat: Daniel Blomstedt. 

 Gudstjänst 
 Hållnäs kyrka
 SÖNDAG 11/4 KL 11.00
Präst: Kristin Elf. 
Organist: Lukas Arvidsson.

 Vardagsgudstjänst 
 Hållnäs kyrka
 ONSDAG 14/4 KL 10.00
Förinspelad vardagsgudstjänst som 
publiceras enbart på Instagram.

 Helgmålsbön 
 Lövstabruks kyrka
 LÖRDAG 17/4 KL 18.00
Diakon: Gabriella Riben. 

 Taizégudstjänst 
 Österlövsta kyrka
 SÖNDAG 25/4 KL 11.00
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

VÄSTLANDS FÖRSAMLING

 Gudstjänst med små & stora 
 Västlands kyrka ANSGARSKAPELLET

 SÖNDAG 18/4 KL 11.00
Diakon: Gabriella Riben. 
Kyrkomusiker: Viktor Edwardsson.

 Helgmålsbön 
 Karlholms kyrka
 LÖRDAG 24/4 KL 18.00
Präst: Thorhallur Heimisson.

TOLFTA FÖRSAMLING 
 
 Helgmålsbön 
 Tolfta kyrka
 LÖRDAG 3/4 KL 18.00
Präst: Kristin Elf.

 Mässa 
 Nathanaelskyrkan
 SÖNDAG 11/4 KL 16.00
Präst: Kristin Elf. 
Organist: Lukas Arvidsson. 

 Mässa 
 Nathanaelskyrkan 
 SÖNDAG 18/4 KL 16.00
Präst: Arne Wiig. 
Kyrkomusiker: Viktor Edwardsson.

 Sinnesromässa  
 Nathanaelskyrkan
 SÖNDAG 25/4 KL 16.00
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Diakon: Carina Vindeland. 
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Månadens program
April 2021

Gudstjänster

svenskakyrkan.se/tierp
0293-222 00

Enbart fysisk gudstjänst med anmälan. Läs mer på nästa sida om hur 
du anmäler dig till att fira gudstjänst på plats i kyrkan.

Fysisk gudstjänst med anmälan som samtidigt spelas in och  
publiceras på Facebook när gudstjänsten har avslutats.

Enbart digital och förinspelad gudstjänst som publiceras på vår 
webbplats och sociala kanaler.

VAD BETYDER SYMBOLERNA? 

KONTAKTUPPGIFTER TILL TJÄNSTGÖRANDE PRÄST/DIAKON OCH LÄNKAR TILL 
VÅRA DIGITALA KANALER FINNER DU PÅ NÄSTA SIDA.

Påskens gudstjänster hittar 
du längre bak i programmet!



 
Webbplats:
SVENSKAKYRKAN.SE/TIERP

Facebook:
FACEBOOK.COM/TIERPSPASTORAT

Instagram:
INSTAGRAM.COM/TIERPSPASTORAT

YouTube:
YOUTUBE.COM (sök på Tierps pastorat 
för att hitta vår kanal)

Om du vill delta på fysisk gudstjänst 
behöver du anmäla dig till tjänstgöran-
de präst/diakon då vi endast tar emot 
åtta personer i kyrkan. Du ser vem som 
tjänstgör under vardera gudstjänst och 
telefonnummer finner du nedan.

Senast en timme före gudstjänsten 
behöver vi din anmälan. Om du anmäler 
dig till telefonsvarare, lämna namn och 
telefonnummer så får du bekräftat att 
du har en plats.

NATHALIE OLIVEFALK
070-391 79 02

CARINA VINDELAND 
070-602 31 99

GABRIELLA RIBEN 
073-097 41 07

ARNE WIIG 
070-584 15 52

KRISTIN ELF 
070-389 79 03

Dagtid varje lördag och söndag finns 
präst tillgänglig för samtal via telefon 
0293-  222 10. Den präst som leder 
söndagens gudstjänster har telefon-
jouren under helgen, se programmets 
första sida för gudstjänstschema.

Välkommen till Hållbar vandring med 
frälsarkransen, lördag den 8 maj! 
Start kl 09.00 på parkeringen vid Tolfta 
kyrka. Avslut senast kl 16.00 på sam-
ma plats som start. Vandringsledare är 
Magnus Myrberg.

Under dagen kommer vi få matsäck, 
fika och lunch. Anmäl eventuell ma-
tintolerans. Sista dag för anmälan är 
torsdag den 29 april kl 12.00 och 
det är begränsat antal platser (8), så 
dröj inte med anmälan då vi tar fortlö-
pande emot anmälningar i turordning 
de kommer in. Telefon: 0293-222 00. 
E-post: TIERPS.PASTORAT@SVENSKAKYRKAN.SE

Vandringen sker i skogsmark, på grus-
väg, traktorväg och bitvis bjuder ter-
rängen på viss utmaning. Total sträcka 
är drygt 7 km. Vi har kläder efter väder 
och stadiga skor/kängor på fötterna

Under dagen finns även vaktmästare 
Andreas Persson, församlingsvärdinna 
Katrin Jansson, präst Nathalie Olivefalk 
och diakon Carina Vindeland. Dagen 
sker i samarbete med Sensus.

Beställ pastoratets goda 
hemlagade soppa och få 
den levererad till dörren! 
Soppa, bröd samt kaka.

Om du har möjlighet 
önskar vi 30 kr/person (15 kr för 
ungdom upp till 15 år) som går till 
pastoratets diakonala arbete. Du kan 
swisha till nummer 123 305 94 25 
eller betala kontant vid leverans. Beställ 
senast måndag samma vecka kl 12.00 
på telefon 0293-222 34 eller maila: 

KATRIN.JANSSON@SVENSKAKYRKAN.SE

Ange antal personer och om du önskar 
gluten/laktosfritt bröd. Soppan är 
vegetarisk, gluten- och laktosfri och 
levereras kall. Se hela vårens soppmeny 
på vår webbplats!

Leverans: Onsdagar kl 15–17

Du kan också hämta maten själv i 
entrén till Nathanaelgården onsdagar kl 
14–15, meddela detta vid beställning.

Du som är hemma med barn 0–5 år 
är välkommen att komma och gå en 
promenad med oss från Kyrkis! Hur 
långt vi går bestämmer vi tillsammans 
utifrån dagsform och deltagare. Vi som 
kommer till promenaderna är friska, 
håller avstånd och blir vi fler än 8 per-
soner delar vi på oss och går promenad 
i flera grupper. Hör av er till någon av 
oss om ni har några funderingar.

TIERP - ONSDAGAR KL 10: Samling 
vid Nathanaelgården. Ulrika Lööv: 072- 
454 22 25. Carola Wessman: 072-
247 22 26.

SKÄRPLINGE - MÅNDAGAR KL 10: 
Lek i parken på Kvarnvägen. TORS-
DAGAR KL 10: Barnvagnspromenad, 
samling vid långtidsparkeringen. Anna- 
Britta Thuresson: 073-097 41 03.

KARLHOLM - ONSDAGAR KL 10: 
Samling vid Kvarntorget. Anna-Karin 
Jakobsson: 072-450 26 31. Emma 
Ryyti: 073-835 69 62.

Välkommen till Lunchmusik i Lövsta-
bruks kyrka, onsdagar klockan 12.10–
12.30! Lukas Arvidsson spelar på Cah-
manorgeln. Begränsat antal platser i 
kyrkan - för att boka plats vänligen 
ring expeditionen på telefonnummer 
0293-222 00 senast klockan 10.00 
samma dag. Lövstabruks Värdshus har 
öppet och serverar lunch varje onsdag.

Promenadkyrkis

Leufsta Lunchmusik

Våra digitala kanaler

Jourhavande präst

Anmälan till  
fysisk gudstjänst

Pilgrimsvandring

Kyrktaxi
Behöver du skjuts? Kyrktaxi är 
kostnadsfritt för dig som deltar i våra 
verksamheter och gudstjänster. För 
att beställa ringer du 0293-140 00 
och säger att du vill åka kyrktaxi. Efter 
färden skriver du ditt namn på kvittot 
och lämnar till chaffören.

Soppa till dörren!



Stilla veckan och påskens gudstjänster
TOLFTA FÖRSAMLING 
 
 Passionsandakt 
 Nathanaelskyrkan
 MÅNDAG 29/3 KL 19.00
Vi följer Jesu lidandes historia i pas-
sionsandakter med musik och läsningar 
ur Markusevangeliet. En stund i stillhet, 
att reflektera över tro och sitt eget liv.

Diakon: Carina Vindeland. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

 Passionsandakt 
 Nathanaelskyrkan
 TISDAG 30/3 KL 19.00
Diakon: Carina Vindeland. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

 Passionsandakt 
 Nathanaelskyrkan
 ONSDAG 31/3 KL 19.00
Veniat: Johan J:son Ljung. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins. 
OBS! Anmälan till denna andakt sker till 
telefon 0293-222 00 senast kl 15.00.

 Korsandakt 
 Tolfta kyrka
 FREDAG 2/4 KL 15.00
Präst: Arne Wiig. 
Kyrkomusiker: Matilda Elf. 
 

HÅLLNÄS-ÖSTERLÖVSTA FÖRSAMLING
 
 Passionsandakt 
 Lövstabruks kyrka
 MÅNDAG 29/3 KL 19.00
Diakon: Gabriella Riben. 
Organist: Lukas Arvidsson.

 Passionsandakt 
 Lövstabruks kyrka
 TISDAG 30/3 KL 19.00
Diakon: Gabriella Riben. 
Organist: Lukas Arvidsson.

 Passionsandakt 
 Lövstabruks kyrka
 ONSDAG 31/3 KL 19.00
Diakon: Gabriella Riben. 
Organist: Lukas Arvidsson.

 Skärtorsdagsmässa 
 Österlövsta kyrka
 TORSDAG 1/4 KL 19.00
Vi följer Jesus vandring till korset och 
uppståndelsen genom att läsa ur Jo-
hannesevangeliet och fira mässa. Det 
är på skärtorsdagen som Jesus instiftar 
nattvarden och på Långfredagen som 
han fängslas, torteras och dödas. 

Präst: Nathalie Olivefalk. 
Organist: Lukas Arvidsson.

 Påsknattsmässa 
 Österlövsta kyrka
 LÖRDAG 3/4 KL 23.00
Ur mörkret tänder vi påskljuset och firar 
Jesus uppståndelse. 

Präst: Nathalie Olivefalk. 
Organist: Lukas Arvidsson.

VÄSTLANDS FÖRSAMLING

 Påskdagsgudstjänst 
 Västlands kyrka
 SÖNDAG 4/4 KL 11.00
Ekumenisk påskdagsgudstjänst där vi 
firar att livet är starkare än döden.  
Kristus är uppstånden - den kristna 
trons viktigaste dag! Livet återvänder, 
trots död och hopplöshet har Jesus 
uppstått från döden för att ge oss 
människor det eviga ljuset.

Präst: Thorhallur Heimisson. 
Pastor: Pär Abrahamsson. 
Kyrkomusiker: Viktor Edwardsson.

F

Alla dagar från skärtorsdagen fram till annandag påsk kallas i folkmun för ”påsken”. Men det är egentligen påskdagen, den 
dag då Jesus uppstod, som inleder påskveckan. Stilla veckan kallas veckan som föregår påskdagen. Det är den sista veckan i 
fastan och dagarna innan Jesus korsfästs. Stilla veckan börjar på palmsöndagen och fortsätter fram till påskafton. 

Texterna som vi läser på palmsöndagen berättar om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken tillsammans 
med sina lärjungar. Han togs emot som en kung av folket. De jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna. Torsdagen 
under stilla veckan kallas för skärtorsdagen, då Jesus äter den sista måltiden tillsammans med sina tolv lärjungar. Senare samma kväll 
blir han förrådd och grips av romerska soldater. 

På långfredagen blir Jesus dömd till döden. Han får själv bära sitt kors till en kulle utanför staden, och avrättas brutalt genom att 
spikas upp på ett kors. Och där dör han. Under gudstjänsterna på långfredagen är det stilla och allvarligt i kyrkan. Ofta används inga 
instrument i musiken och kyrkklockorna ringer inte. Ofta har man på skärtorsdagens kväll dukat av altaret och satt dit en vas med fem 
röda rosor, som symboliserar Jesus fem sår.

På påskdagen har Jesus vunnit över döden genom att uppstå till livet igen. I och med det, är ondskan och döden besegrade. Att Jesus 
vinner över döden är centrum i kristen tro. På annandag påsk visar sig Jesus för lärjungarna på olika vis. Även deras reaktioner är 
olika. Några tvivlar på att det är verklighet, någon vill se bevis. Oavsett deras reaktioner stannar Jesus hos dem och delar deras tillvaro.

VARFÖR FIRAR VI PÅSK?



HUR HAR DITT ÅR MED PANDEMIN VARIT?

För ett par månader sedan frågade diakon Carina Vindeland hur våra pastoratsbor har upplevt det gångna året 
med pandemin. Nu finns alla dessa citatat samlade i både ett tryckt och digitalt kollage! 

Duvan nedan innehåller alla citat och kollaget går att se som utställning i fullstort format i våra dygnet 
runt-öppna kyrkor: Hållnäs kyrka, Karlholms kyrka och Nathanaelskyrkan, från 29 mars till 25 april.

Om du inte har möjlighet att besöka våra kyrkor finns kollaget även att se i en film på vår webbplats:

SVENSKAKYRKAN.SE/TIERP/HUR-HAR-DITT-2020-VARIT

Ett stort tack till alla som har bidragit med att fylla kollaget med sina upplevelser från det gångna året!

FRÅGOR SOM HAR LEGAT TILL GRUND FÖR KOLLAGETS KOMMENTARER: 

Hur har dina dagar varit under året som har gått? Har du hittat något nytt glädjeämne eller intresse? 
Har något förvånat dig positivt eller negativt? Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? 
Vad har varit svårt för dig som person och vad har varit enkelt?

Citaten är insamlade från vuxna pastoratsbor på initiativ av diakon Carina Vindeland.  
Kollaget och bildspelet är skapat av Kristin Schyllner.


