
VÄSTLANDS FÖRSAMLING

 Gudstjänst med små & stora 
 Karlholms kyrka
 SÖNDAG 14/3 KL 11.00
Diakon: Gabriella Riben. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.
 
 Mässa 
 Karlholms kyrka
 SÖNDAG 28/3 KL 11.00
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Viktor Edwardsson.

HÅLLNÄS-ÖSTERLÖVSTA FÖRSAMLING
 
 Gudstjänst 
 Hållnäs kyrka
 SÖNDAG 7/3 KL 11.00
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

 Mässa 
 Lövstabruks kyrka
 SÖNDAG 21/3 KL 11.00
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Organist: Lukas Arvidsson.

TOLFTA FÖRSAMLING 
 
 Gudstjänst 
 Nathanaelskyrkan
 SÖNDAG 14/3 KL 16.00
Diakon: Carina Vindeland. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins. 
 
 Vardagsgudstjänst 
 Nathanaelskyrkan
 ONSDAG 17/3 KL 10.00
Förinspelad vardagsgudstjänst som 
publiceras enbart på Instagram. 

 Gudstjänst 
 Nathanaelskyrkan 
 SÖNDAG 21/3 KL 16.00
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Organist: Lukas Arvidsson.

 Sinnesromässa  
 Nathanaelskyrkan
 SÖNDAG 28/3 KL 16.00
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Diakon: Carina Vindeland. 
Kyrkomusiker: Viktor Edwardsson.

  
 

Månadens program
Mars 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 vå 
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 längst bak i programmet!

VÄRLDSBÖNDAGEN 5 MARS
Länk till digital gudstjänst från Sveriges  
Ekumeniska Kvinnoråd publiceras den 5/3  
klockan 11.00 i våra kanaler.

+ FRUKOSTPÅSE TILL DÖRREN 
Beställ frukostpåse senast 1/3 kl 12 och få 
den hemlevererad (inom pastoratet) 5/3. För 
mer info och beställning, ring 0293-222 00! ÅRETS TEMA: ”Bygg på en stadig grund”



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

6/3, Karlholms kyrka
Diakon: Gabriella Riben

13/3, Nathanaelskyrkan
Veniat: Johan J:son Ljung

20/3, Hållnäs kyrka
Veniat: Daniel Blomstedt

27/3, Västlands kyrka
Präst: Nathalie Olivefalk

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

Om du har möjlighet 
önskar vi 30 kr per 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.

Leverans: onsdagar kl 15–17 

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

Dagtid varje lördag 
och söndag finns präst 
tillgänglig för samtal via 
telefon 0293-  222 10. 
Den präst som leder 
söndagens gudstjänster 
har telefonjouren under 

helgen, se programmets första sida för 
gudstjänstschema.

Välkommen att delta i digital bokcirkel! 
I samarbete med Sensus. Vi läser boken 
Drömmen om innersta sjön skriven av 
Martin Lönnebo och möts digitalt vid 
fyra tillfällen: 10/3, 17/3, 24/3 och 
31/3 klockan 18–19.

Bokcirkelledare är diakon Carina Vinde-
land. Anmäl dig senast 4/3 till e-post:

CARINA.VINDELAND@SVENSKAKYRKAN.SE  

Ange namn, telefon, personnummer 
och e-postadress i ditt meddelande 
(personnummer behövs för deltagande 
i studiecirkel). 

Kostnad är 50 kronor för boken som 
betalas kontant eller med Swish när den 
hämtas på Nathanaelgården, Ringgatan 
1 Tierp (du kan även få den hemskick-
ad). Summan kommer skänkas till Act 
Svenska kyrkan fastekampanj.

Vi kommer att använda oss av det 
digitala verktyget Pexip och innan start 
sänds inbjudan till dig för att delta via 
detta verktyg, så det är inte något du 
själv behöver ordna. Det går att delta 
på mobil, både med bild och utan, på 
dator och läsplatta via webbläsare 
Chrome, Edge, Firefox och Safari  
(ej Internet Explorer).  
 
 

Välkommen att delta i samtal om vår 
tro, vårt tvivel och våra liv. Vi möts 
digitalt under våren varje 
måndag kl 18.00–19.30 
och utgångspunkt för 
våra samtal är biskop 
Karin Johannessons bok  
”På kammaren”.

Start: Måndag 15/3. Anmälan sker 
till präst Nathalie Olivefalk på e-post:

NATHALIE.LINDEN.OLIVEFALK@SVENSKAKYRKAN.SE

Efter anmälan kommer du att bli 
kontaktad av Nathalie och ni kommer 
överens om hur du hämtar din bok. 
Tveka inte att höra av dig vid frågor 
och varmt välkommen att delta!

 
Webbplats:
SVENSKAKYRKAN.SE/TIERP

Facebook:
FACEBOOK.COM/TIERPSPASTORAT

Instagram:
INSTAGRAM.COM/TIERPSPASTORAT

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

Missa inte årets digitala Fasteinsam-
lingskonsert från Nordingrå kyrka i 
samarbete med Tierps pastorat! Sara 
Öhlén och Pelle Nordlander bjuder på 
ett stämningsfullt program med tankar 
och visor under temat Så blir Livet mer. 
Konserten sänds på våra digitala kanaler 
fredag den 12 mars klockan 18.00. 

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 kan få 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

THORHALLUR HEIMISSON 
070-311 68 82

Bokcirkel

Samtalsgrupp

Helgmålsbön Våra digitala kanaler

Jourhavande präst

Anmälan till  
fysisk gudstjänst

Soppa till dörren!

Fastekonsert



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.
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Veckan före påsk kallas stilla veckan eller passionsveckan. Det är den sista veckan i fastan och dagarna innan Jesus korsfästs.  
Stilla veckan börjar på palmsöndagen och fortsätter fram till påskafton.

På palmsöndagen handlar bibeltexterna som läses i kyrkan om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Under stilla veckan hålls  
ofta andakter eller gudstjänster som berättar om vad som hände under de sista dagarna i Jesus liv. Det är ett drama som brukar  
kallas passionsdramat.

Onsdagen i stilla veckan kallas dymmelonsdagen. Då bytte man förr i världen ut kyrkklockans metallkläpp mot en kläpp av trä  
- en dymmel. Klockans klang lät då dovare för att markera hur långfredagen närmade sig. Torsdagen under stilla veckan kallas för 
skärtorsdagen, dagen då Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar.

På långfredagen blir Jesus dömd till döden. Han får själv bära sitt kors till en kulle utanför staden, och blir korsfärst bredvid två 
rövare. Veckan efter påskdagen kallas för påskveckan - Jesus är nu uppstånden och genom det visar Gud att det onda är besegrat. 
Allt det som tynger vår värld, allt som hindrar livet och allt som stänger till våra hjärtan, rullas bort. Det rullas bort precis som stenen 
framför Jesus grav var bortrullad. Det är centrum i kristen tro.

På annandag påsk visar sig Jesus för lärjungarna på olika sätt. Deras reaktioner är också olika. Några tvivlar på att det är verklighet, 
någon vill se bevis. Men oavsett deras reaktioner stannar Jesus hos dem och delar deras tillvaro.

PÅSKEN I SVENSKA KYRKAN


