
HÅLLNÄS-ÖSTERLÖVSTA FÖRSAMLING
 
 Gudstjänst 
 Österlövsta kyrka
 SÖNDAG 31/1 KL 11.00
Förinspelad gudstjänst som publiceras 
på våra digitala kanaler.  
Präst: Arne Wiig. 
Organist: Lukas Arvidsson.

 Dopfest med små och stora 
 Österlövsta kyrka
 SÖNDAG 14/2 KL 11.00
Sammanlyst: Förinspelad mässa som 
publiceras på våra digitala kanaler.  
Präst: Thorhallur Heimisson. 
Kyrkomusiker: Viktor Edwardsson. 
Organist: Lukas Arvidsson.

 Gudstjänst 
 Hållnäs församlingshem
 SÖNDAG 28/2 KL 11.00
Präst: Arne Wiig. 
Organist: Lukas Arvidsson.

VÄSTLANDS FÖRSAMLING

 Vardagsgudstjänst 
 Karlholms kyrka
 ONSDAG 3/2 KL 10.00
Förinspelad vardagsgudstjänst som 
publiceras på Instagram.
 
 Gudstjänst 
 Karlholms kyrka
 SÖNDAG 7/2 KL 11.00
Förinspelad gudstjänst som publiceras 
på vår digitala kanaler. 
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Viktor Edwardsson.

 Mässa 
 Karlholms kyrka
 SÖNDAG 21/2 KL 11.00
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

TOLFTA FÖRSAMLING 
 
 Sinnesromässa 
 Nathanaelskyrkan
 SÖNDAG 31/1 KL 16.00
Präst: Arne Wiig.  
Diakon: Carina Vindeland.  
Organist: Lukas Arvidsson.

 Gudstjänst 
 Nathanaelskyrkan 
 SÖNDAG 7/2 KL 16.00
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Viktor Edwardsson.

 Askonsdagsmässa  
 Nathanaelskyrkan
 ONSDAG 17/2 KL 19.00
Förinspelad askonsdagsmässa som 
publiceras på våra digitala kanaler. 
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.
 
 Gudstjänst
 Nathanaelskyrkan
 SÖNDAG 21/2 KL 16.00
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.
 
 Sinnesromässa
 Nathanaelskyrkan
 SÖNDAG 28/2 KL 16.00
Präst: Arne Wiig.  
Diakon: Carina Vindeland.  
Organist: Lukas Arvidsson.

Månadens program
Februari 2021

Gudstjänster

svenskakyrkan.se/tierp
0293-222 00
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Enbart fysisk gudstjänst med anmälan. Läs mer på nästa 
sida om hur du anmäler dig till att fira gudstjänst på plats.

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 FÄRGERNA? 

KONTAKTUPPGIFTER TILL PASTORATETS PRÄSTER OCH LÄNKAR TILL VÅRA  
DIGITALA KANALER FINNER DU PÅ MÅNADSPROGRAMMETS SISTA SIDA.



Välkommen till Lunchmusik i  
Lövstabruks kyrka, onsdagar klockan 
12.10–12.30! Lukas Arvidsson spelar 
på Cahmanorgeln. Alla konserter kan 
också följas via spellistan Leufsta  
Cahman Academy Music på vår  
YouTube, skanna QR-koden på bilden 
ovan för att komma direkt till spellistan! 
Lövstabruks Värdshus har öppet och 
serverar lunch varje onsdag.

Önskar du någon att prata med? 
Känner du dig ensam och kanske lite 
orolig i dessa tider med Corona är du 
varmt välkommen att dagtid måndag–
fredag ringa diakon Carina Vindeland 
för en pratstund. 
 
Om du inte får svar på en gång lämnar 
du bara ett meddelande på telefonsva-
raren med namn och telefonnummer 
så blir du uppringd så snart det går. Du 
kan också skicka ett SMS och skriva att 
du önskar kontakt, så ringer Carina upp 
dig när tillfälle ges.  
 
Telefon: 0293-222 03 
SMS: 070-602 31 99 
 
 

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.

 
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 då vi i nuläget endast tar emot 
åtta (8) personer i kyrkan. Du ser vilken 
präst som tjänstgör på sida ett.  
 
Senast en timme före gudstjänsten 
behöver vi din anmälan via samtal eller 
SMS. Om du anmäler dig till telefon-
svarare, vänligen lämna namn och 
telefonnummer så du kan bli uppringd 
och få bekräftat att du har en plats. 
Telefonnummer till vardera präst hittar 
du här: 
 
ARNE WIIG
070-584 15 52

NATHALIE OLIVEFALK
070-391 79 02

THORHALLUR HEIMISSON
070-311 68 82

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.

Leufsta Lunchmusik Helgmålsbön Våra digitala kanaler

Jourhavande präst

Anmälan till  
fysisk gudstjänst

Varje lördag klockan 18.00 publicerar 
vi en digital helgmålsbön från någon av 
pastoratets sju kyrkor. Helgmålsbönen 
annonseras på samtliga av våra digitala 
kanaler. 

30/1, Hållnäs kyrka
Präst: Nathalie Olivefalk

6/2, Västlands kyrka
Präst: Kristin Elf

13/2, Tolfta kyrka
Veniat: Daniel Blomstedt

20/2, Österlövsta kyrka
Präst: Thorhallur Heimisson

27/2, Lövstabruks kyrka
Präst: Arne Wiig

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? 

Jag skulle bli väldigt glad om du vill dela 
med dig några korta ord om det som 
jag kan få använda att göra ett kollage 
av på pastoratets hemsida. Där står 
inte någons namn, utan bara korta ord 
eller strofer.  
 
Du kan ringa mig på 0293-222 03  
eller maila på carina.vindeland@
svenskakyrkan.se och berätta hur 
du har haft det. Hör av dig senast 15 
februari om detta. 

Vänliga hälsningar, 
Carina Vindeland, diakon

Hur var ditt 2020?

Kyrktaxi

Någon att tala med?


