
Hållnäs-Österlövsta församling
 
Tisdag 3/11 kl 10.00 
Vardagsgudstjänst, Sockenstugan
I samband med Kyrkis. Diakon: Gabriella 
Riben. Organist: Lukas Arvidsson. Barn-
ledare: Anna-Britta Thuresson.

Söndag 29/11 kl 11.00 
Adventsmässa med små och stora, 
Hållnäs kyrka
Barnkören Pilgrimsbarn medverkar.
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Organist: Lukas Arvidsson.

Västlands församling

Söndag 8/11 kl 11.00 
Mässa, Karlholms kyrka
Pastoratets nya kyrkomusiker Viktor 
Edwardsson mottas i gudstjänsten. Präst: 
Kristin Elf. Kyrkomusiker: Malin Karls-
son och Viktor Edwardsson. 

Söndag 22/11 kl 11.00 
Gudstjänst, Västlands kyrka
Präst: Arne Wiig. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Onsdag 25/11 kl 10.30 
Vardagsgudstjänst,  
Karlholms kyrka 
Vi bygger julkrubba och funderar kring 
vad som kommer hända i advent. Diakon: 
Gabriella Riben. Kyrkomusiker: Viktor 
Edwardsson. Barnledare: Anna-Karin 
Jakobsson och Emma Ryyti.

Söndag 29/11 kl 11.00 
Ekumenisk adventsgudstjänst, 
Västlands kyrka
Präst: Thorhallur Heimisson. Pastor: Pär 
Abrahamsson. Kyrkomusiker: Viktor 
Edwardsson och Maria L Hallengren.

Tolfta församling

Söndag 1/11 kl 15.00 
Musikgudstjänst, Tolfta kyrka
Vi låter musiken omsvepa oss med 
värme. Präst: Arne Wiig. Kyrkomusiker: 
Daniel Watkins. Solist: Elisabeth Jörtsö. 

Onsdag 11/11 kl 10.00 
Vardagsgudstjänst,  
Nathanaelskyrkan
Diakon: Gabriella Riben. Barnledare: 
Ulrika Lööv och Carola Wessman.

Söndag 15/11 kl 11.00 
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Organist: Lukas Arvidsson.

Söndag 29/11 kl 11.00 
Adventsgudstjänst, Tolfta kyrka
UDK Discordia damkör medverkar som 
sjunger klassisk körmusik med inslag av 
folkmusik. Idag är det adventssångerna i 
fokus. Präst: Arne Wiig. Kyrkomusiker: 
Daniel Watkins.

Söndag 29/11 kl 16.00 
Sinnesromässa, Nathanaelskyrkan
Präst: Kristin Elf. Diakon: Carina Vinde-
land. Musiker: Malin Karlsson.
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Med anledning av 
Folkhälsomyndighet-
ens beslut om skärpta 
direktiv i Uppsala län 
för att minska smitt-
spridning av Covid-19 
kan gudstjänster och 
aktiviteter komma att 
ställas in.  
 
Månadsprogrammets 
information är därför 
med reservation för 
ändringar. Håll dig 
uppdaterad genom att 
besöka vår webbplats 
eller Facebook. 
 
Länkar till våra kanaler  
finner du på sista sidan.



Tisdag 10/11
Stickcafé, Nathanaelgården
På stickcaféet samlas alla som vill hand-
arbeta tillsammans. Det som tillverkas 
kommer att gå till välgörande ändamål, 
försäljning eller lotteri. Prata och fika 
hinner vi också med. Tisdagar kl 10–12.

Söndag 15/11
Kvällsorgel, Lövstabruks kyrka
Välkommen att lyssna till 30 minuters 
stämningsfull orgelmusik med organist 
Lukas Arvidsson.
 

Tisdag  17/11
Musikcafé, Nathanaelgården
Genom musik och berättelse kommer 
Teresia Lindberg att dela med sig av en 
positiv blick på sitt liv med syn‐ och 
hörselskada. Max 50 personer totalt, först 
till kvarn gäller för platserna. Det blir 
lotteri och fika serveras för valfri slant. 
Alla insamlade medel under kvällen går 
till kyrkans internationella arbete Act 
Svenska kyrkan. Tid: 19.00. Välkommen! 

Onsdag 18/11
Den kristna ikonen - En introduk-
tion, Nathanaelgården
Välkommen att möta och höra ikon-
målarna Anna-Lena och Lars Olofsson 
berätta om hur en kristen ikon blir till. De 
berättar om ikonens ursprung, olika motiv 
och betydelse i den kristna traditionen. 
Utställning av ikoner i Nathanaelgården. 
Präst: Arne Wiig. Tid: 18.30.

Torsdag 25/11
Den kristna ikonens mystik, teologi 
och symbolik, Nathanaelgården

Café och gemenskap
 
Tisdag 3/11 
Elvakaffet, Hållnäs församlingshem
Välkommen till Elvakaffet som är en 
öppen samling för damer i alla åldrar! 
Medtag eget fika. Ta gärna med dig ditt 
handarbete om du vill och skulle du vilja 
lära dig sticka, virka, brodera finns det 
damer som gärna hjälper dig. Tisdagar 
udda veckor kl 11.00.

Café Ankaret, Vita magasinet
Välkommen till vårt café i Karlholms 
vackra bruksmiljö! Här finns möjlighet 
att fika gott till självkostnadspris, använ-
da wi-fi gratis och njuta av den gamla 
byggnadens charm. Tisdagar och torsda-
gar klockan 12–15.

Onsdag 4/11
Onsdagsöppet, Nathanaelgården
Kom till Onsdagsöppet! Här sprider vi ut 
oss i lokalerna, håller rejäla avstånd och 
delar gemenskap. 
16.30–18.30: Soppa
17.30–18.45: Meditation i kyrkan
19.00: Kvällsfrid i kyrkan

Upptäck Bibeln, Nathanaelgården
Utan förkunskaper är du välkommen 
att upptäcka och reflektera över Bibelns 
tankeväckande texter. Du lär dig att jäm-
föra texter i Gamla och Nya testamentet 
och får insikter i hur Bibeln kan bli en 
inspiration i vardagslivet. Onsdagar udda 
veckor kl 16–17. Kursledare: Arne Wiig. 

Herrkväll, Nathanaelgården
Många mogna män har få platser där 
känslor, drömmar och längtan kan dis-
kuteras på ett tillåtande, fritt och avspänt 
sätt. Under hösten samlas vi till Herrkväll 
för att dela de många tankar som livet 
gett och ger oss. Samtalsledare: Arne 
Wiig. Onsdagar udda veckor kl 17.15.

Torsdag 5/11  
Promenera tillsammans,  
Nathanaelgården
Välkommen du som tillsammans med an-
dra vill promenera och tillföra kropp och 
själ välbefinnandet av rörelse och frisk 
luft. Torsdagar kl 12.30–13.30, samling 
utanför entrén vid Nathanaelgården.
 
Fredag 6/11 
Öppet hus, Nathanaelgården
Här sprider vi ut oss och delar gemen-
skap. Vi pratar, fikar och lyssnar på enkla 
programpunkter. Kaffe, smörgås och kaka 
för valfri slant. Fredagar kl 10–12.

Barn och ungdom
 

Kyrkis 
Kyrkis är för dig som är hemma och 
har barn i åldern 0–5 år. Vi sjunger, 
leker, pratar, fikar och har det mysigt 
tillsammans. Tisdagar och torsdagar kl 
10–12. Jämna veckor är vi vid Hållnäs 
församlingshem, utomhus så mycket som 
möjligt och vi gör eget fika. Udda veckor 
är vi vid Sockenstugan i Försäter. 

Öppnis
Öppnis är för er som är hemma med barn 
0–5 år. Vi leker, fikar, sjunger, pratar och 
pysslar. En gång i månaden firar vi var-
dagsgudstjänst tillsammans. Onsdagar kl 
10–12 i Vita magasinet, Karlholm. 

T-kids 0:5
T-kids 0:5 är en öppen verksamhet för 
barn mellan 0–5 år. Här kan du känna dig 
välkommen både som barn och förälder 
i en glädjefylld gemenskap. Här blandas 
lek, skapande, bus, prat, gudstjänst, tea-
ter, fika, musiklek och sång. Onsdagar kl 
10–12 i Nathanaelgården, Tierp.

Juniorer
Juniorer är för dig som är mellan 10–12 
år. Vi vill vara en plats där barn och unga 
får pröva nya tankar, öva sig i livskun-
skap och få bra exempel på hur vi kan 
vara mot varandra utifrån Bibelns berät-
telser. På Juniorer fixar vi ofta vårt eget 
fika vilket blir ett sätt att träna oss i att 
samarbeta och ta eget ansvar. Vi fortsätter 
sedan skapa med våra händer genom att 
pyssla utifrån årstider, högtider och olika 
teman från bibeln. Torsdagar kl 14.00–
16.30 i Vita magasinet, Karlholm.

Aktiviteter



Den kristna ikonen har beskrivits som 
”Guds fönster öppnat mot människan”. 
Teologie doktor Arne Wiig lyfter i ett 
föredrag fram ikonens symboliska tan-
kevärld som trots sin långa historia kan 
kopplas till varje människas livssituation 
i varje tid. Tid: 18.30.

Söndag 22/11 
Söndagsträff, Hållnäs kyrka
Välkommen till Söndagsträff med musik 
och samtal inför den kommande veckan! 
Vi delar tankar inför veckan samt får lyss-
na på musik. Fruktfika serveras. Vi håller 
avstånd med max 50 personer i lokalen. 
Tid: 11.00. Präst: Nathalie Olivefalk.
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Tisdag  24/11 
Fika med frågequiz, Vita magasinet 
Välkommen till en stund i gemenskap! Vi 
fikar, löser frågequiz och delar en stund 
i eftertanke. Vi håller avstånd, om vädret 
tillåter trots årstid är vi ute. Tid: 13–15.

Lördag 28/11 
Julkonsert, Nathanaelskyrkan
Välkomna att fira in advent med traditio-
nell julkonsert! Malin Karlsson piano och 
Per-Erik Sundström på sång bjuder oss på 
en försmak av julen. Klockan 16 och 18, 
endast förbokade biljetter. Ingen entré 
men vi ber om frivillig gåva i samband 
med konserten till Act Svenska kyrkan. 

Boka din biljett på 0293-222 00 eller 
maila oss på tierps.pastorat@svenskakyr-
kan.se. Du hämtar biljetten på expeditio-
nen, Ringgatan 1 i Tierp, senast torsdag 
den 26 november kl 12.00. Vi håller 
avstånd och begränsat antal platser.

Söndag 29/11 
Sinnesrogrupp, Nathanaelgården
Till denna grupp är alla välkomna som 
vill reflektera över livet och dess innehåll 
tillsammans med andra. Allt som sägs 
stannar i rummet. Man kan också välja 
att bara lyssna. Gruppen leds vid varje 
tillfälle av präst eller diakon.

Helgmålsbön

Varje lördag klockan 18.00 publicerar vi 
en digital helgmålsbön från någon av pas-
toratets sju kyrkor. Helgmålsbönen finns 
tillgänglig på vår Facebook, Instagram, 
YouTube-kanal och webbplats.
 

Länkar till våra digitala kanaler
 

Webbplats: 
www.svenskakyrkan.se/tierp 
 
Facebook:  
www.facebook.com/tierpspastorat
 
Instagram: 
www.instagram.com/tierpspastorat

YouTube: 
www.youtube.com (sök på ”Tierps 
pastorat” för att hitta vår kanal)

Behöver du skjuts? Kyrktaxi är 
kostnadsfritt för dig som deltar 
i våra verksamheter och guds-
tjänster. 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.

Övrig information
Kyrktaxi


