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Kära församlingsbo - vi saknar dig och undrar hur du har det! Vi har stor förståelse för det tomrum som inställda 
gudstjänster och aktiviteter lämnar efter sig, kanske särskilt nu under den kommande julhögtiden där kyrkan har 
en central plats för många. Vi vill dock fortsätta vara den trygga hamnen, platsen för bön och gemenskap och fort-
sätta sprida evangelium. Vi ställer inte in, vi ställer om!

Digital julkalender med gudstjänst och musik 
Välkommen att följa Tierps pastorats digitala julkalender! Med start på första advent den 29 november kan du vara med 
och fira gudstjänst och helgmålsbön samt avnjuta musikstycken och körsång, ända fram till lördag den 26 december. 
Den digitala julkalendern publiceras på vår YouTube-kanal och annonseras dagligen klockan 06.00 via vår webbplats, 
Facebook och Instagram.

DIGITALA GUDSTJÄNSTER I JULKALENDERN
29/11: Ekumenisk adventsgudstjänst i Västlands kyrka
06/12: Leufstamässan i Lövstabruks kyrka
13/12: Luciagudstjänst i Hållnäs kyrka
20/12: Musikgudstjänst i Österlövsta kyrka
24/12: Julbön och krubbvisning i Nathanaelskyrkan

25/12: Julotta i Tolfta kyrka
26/12: Julspelsgudstjänst i Västlands kyrka  

Digital julkalender för de minsta 
På vår Instagram publiceras även en digital julkalender för de allra minsta. Lucköppning sker  
dagligen klockan 15.00 med start den 1 december och avslutning den 24 december.  
Våra fritidsledare kommer att bjuda på härlig gemenskap, pyssel, sång och glädje i äkta julanda!

 
 

En digital jul

LÄNKAR TILL VÅRA DIGITALA KANALER  
FINNER DU PÅ NÄSTA SIDA.

Öppna kyrkor 
I Nathanaelskyrkan, Karlholms kyrka och Hållnäs 
kyrka har du möjlighet att när som helst på dygnet 
komma in och bara vara en stund, tända ljus, be, sjunga 
en psalm och läsa Bibeln. Ta gärna med dina barn och 
passa på att få en stund i ro tillsammans.

Jourhavande präst för samtal
Dagtid varje lördag och söndag finns präst tillgänglig för 
samtal via telefon 0293-222 10 enligt följande:

VECKA 48: Thorhallur Heimisson
VECKA 49: Kristin Elf
VECKA 50: Nathalie Olivefalk
VECKA 51: Thorhallur Heimisson

JULNATTS-
GUDSTJÄNSTEN I 

KARLHOLMS KYRKA 
KOMMER LIVESÄNDAS 
DEN 24/12 KL 23 PÅ 

VÅR FACEBOOK.



Luciafirandet i Sverige 
har sin bakgrund i folktro, 
legender och historiska 
fakta. Lucia kommer 
med ljus när det är som 
mörkast, hon påmin-
ner oss om vårt kristna 
hopp. Hon är en histo-
risk person som föddes i 
Syrakusa på 280-talet. Det 
är historiskt belagt att hon 
blev martyr för sin tros 
skull och i den katolska 
traditionen är hon skydds-
helgon för de blinda.

Advent Lucia

Julhögtidens betydelse

Julhelgen
Har du tänt din advents-
stjärna? Adventstiden är 
en glad tid när vi väntar 
på att fira att Jesus föd-
des. Ordet advent betyder 
ankomst – vi väntar på 
någon som ska komma. 
Ljusen vi tänder i advents-
ljusstaken och stjärnan 
som lyser i fönstret 
symboliserar Betlehems-
stjärnan som vägledde de 
tre vise männen till stallet 
där det Jesusbarnet låg i 
krubban.

I många församlingar 
är det julbön eller 
samling vid julkrub-
ban för barnen på 
julafton. Natten 
mellan julafton och 
juldagen kan du fira 
midnattsmässa – den 
kallas också änglarnas 

mässa eftersom julevangeliet berättar att änglarna sjöng av 
glädje när de lämnade bud till herdarna om Jesu födelse.

Tidigt på juldagens morgon firas julotta, som även kallas 
också morgonrodnadens mässa eller herdarnas mässa. An-
nandag jul handlar bibeltexterna om den heliga Stefanos. 
Han var den första martyren, alltså den första kristna som 
dödades för sin tro.

Missa inte heller...

Visning av Cahmanorgeln 
LÖVSTABRUKS KYRKA
Organist Lukas Arvidsson spelar på och berättar om den världsberömda orgeln från 1728. 
 
FÖLJANDE DAGAR KL 14.00: 29/11, 5/12, 6/12, 13/12, 19/12, 20/12 
Kyrkan är öppen för andakt och besökare samtliga helger under adventstiden.

Julkonsert: Digitalt på webben
NATHANAELSKYRKAN
Malin Karlsson på piano och Per-Erik Sundström på sång bjuder oss på en försmak av julen 
från Nathanaelskyrkan. Den digitala konserten kommer att publiceras på våra digitala kanaler 
lördag den 28 november kl 18.00 från Nathanaelskyrkan.

Julkonserten är startskottet för årets julinsamling. Vi ber om frivillig gåva i till Act Svenska 
kyrkan och arbetet med att stärka flickors livsvillkor i världen. Swisha din julgåva till 123 
305 94 25. Märk gåvan ”Julinsamlingen 2020”. Tack för ditt bidrag!

Länkar till våra digitala kanaler SVENSKAKYRKAN.SE/TIERP
FACEBOOK.COM/TIERPSPASTORAT
INSTAGRAM.COM/TIERPSPASTORAT
YOUTUBE.COM (sök på ”Tierps pastorat”)


