
Västlands församling

 
Onsdag 21/10 kl 10.30 
Vardagsgudstjänst,  
Karlholms kyrka
I samband med Öppnis.  
Diakon: Gabriella Riben.  
Barnledare: Anna-Karin Jakobsson.

Tolfta församling
 

Onsdag 7/10 kl 19.00 
Kvällsfrid, Nathanaelskyrkan
Varje onsdag kl 19 i samband med Ons-
dagsöppet. Veniat: Johan J:son Ljung.
 
Onsdag 14/10 kl 10.00 
Vardagsgudstjänst,  
Nathanaelskyrkan
I samband med T-kids 0:5. Diakon: Gab-
riella Riben. Musiker: Ulrika Lööv. Barn-
ledare: Carola Wessman, Ulrika Lööv. 
 
Söndag 18/10 kl 11.00 
Gudstjänst med små och stora,
Nathanaelskyrkan
Diakon: Gabriella Riben.  
Musiker: Malin Karlsson.

Söndag 25/10 kl 16.00 
Sinnesromässa, Nathanaelskyrkan
Präst: Nathalie Olivefalk. Diakon: Carina 
Vindeland. Musiker: Malin Karlsson. 

Torsdag 29/10 kl 14.00 
Gudstjänst, Åskarbygården
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Hållnäs-Österlövsta församling
 

Torsdag 1/10 kl 10.00 
Vardagsgudstjänst,  
Hållnäs församlingshem
I samband med Kyrkis. Diakon: Gabriella 
Riben. Organist: Lukas Arvidsson.
Barnledare: Anna-Britta Thuresson.

Söndag 4/10 kl 11.00 
Gudstjänst, Lövstabruks kyrka
Präst: Thorhallur Heimisson.  
Organist: Lukas Arvidsson.

Söndag 11/10 kl 11.00 
Jaktgudstjänst, Österlövsta kyrka
Inled älgjakten i kyrkan med jaktguds-
tjänst! Musikgruppen Hopkoket medver-
kar och det bjuds på enklare förtäring. 
Kom som du är, du är välkommen! Präst: 
Kristin Elf. Organist: Lukas Arvidsson.

Söndag 25/10 kl 11.00 
Mässa: ”Stilla ro och nära”,  
Hållnäs kyrka
En meditativ mässa om livet och döden 
inför Allhelgonahelgen. På vilket sätt kan 
vi erfara ljuset i döden och sinnesfrid när 
vi oroar oss? Präst: Nathalie Olivefalk. 
Musiker: Malin Karlsson.
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ler med deras koralförspel samt Dieterich 
Buxtehudes fria orgelverk. Arrangörer: 
Tierps Pastorat, Uppsala Stift och Sensus. 

Tisdag  6/10
Elvakaffet, Hållnäs församlingshem
Välkommen till Elvakaffet som är en 
öppen samling för damer i alla åldrar! 
Medtag eget fika. Vi håller avstånd och 
kommer enbart om vi känner oss helt 
friska! Ta gärna med dig ditt handarbete 
om du vill och skulle du vilja lära dig 
sticka, virka, brodera så finns det damer 
som gärna hjälper dig med det! Tisdagar 
udda veckor kl 11.00. 
 
Onsdag 7/10
Onsdagsöppet, Nathanaelgården
Kom till Onsdagsöppet! Här sprider vi ut 
oss i lokalerna, håller rejäla avstånd och 
delar gemenskap. Varmt välkommen om 
du känner dig helt frisk! 
16.30–18.30: Soppa
17.30–18.45: Meditation i kyrkan
19.00: Kvällsfrid i kyrkan
 
Söndag 11/10 
Kvällsorgel, Nathanaelskyrkan
Välkommen att lyssna till stämningsfull 
orgelmusik i höst i några av pastoratets 
olika kyrkor. 30 minuters orgelmusik med 
organist Lukas Arvidsson.
11/10 kl 18.00: Nathanaelskyrkan
15/11 kl 18.00: Lövstabruks kyrka
 
”Beethoven 250 år” med  
Uppsala Kammarsolister,  
Lövstabruks kyrka
Beethoven 250 år - konsert med Uppsala 
Kammarsolister. Regi av Lövstabruks 
Kulturförening i samarbete med Musik i 
Uppland och Tierps kommun. Tid: 16.00. 
Entré: 100 kronor.

Torsdag 15/10 
Musikcafé, Nathanaelgården
Egons kvartett underhåller oss ikväll med 
en salig blandning av visor, schlager, 
evergreens, pop och country. Max 50 per-
soner i lokalen – först till kvarn gäller 

Café och gemenskap
 
Torsdag 1/10 
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 tors-
dagar klockan 12–15 i Vita magasinet, 
Karlholm. Arrangeras i samarbete med 
Tierps kommun.  
 

Promenera tillsammans,  
Nathanaelgården
Välkommen du som tillsammans med 
andra vill promenera och tillföra kropp 
och själ välbefinnandet av rörelse och 
utomhusluft. Torsdagar kl 12.30–13.30, 
samling utanför entrén vid Nathanaelgår-
den. Ingen föranmälan behövs. 
 
Träff för äldre,  
Hållnäs församlingshem
Välkommen på eftermiddagskaffe i för-
samlingshemmet, torsdag den 1/10 och 
torsdag den 8/10 kl 13.30! Vi kan bara 
ta emot 15 stycken per gång så därför 
erbjuder vi två olika datum. Anmäl dig 
till det datum som passar dig bäst till 
Anna-Britta på telefon 073-097 41 03 eller 
0294-242 63 senast den 28/9. Först till 
kvarn gäller. Det blir kaffe, chans att um-
gås och lite klurigheter. Vi håller självklart 
avstånd till varandra, och stannar hemma
om vi känner oss sjuka.
 
Fredag 2/10 
Öppet hus, Nathanaelgården
Här sprider vi ut oss i lokalen, håller 
rejäla avstånd och delar gemenskap. Vi 
pratar om det som livet rymmer, fikar och 
lyssnar på korta och enkla programpunk-
ter. Kaffe, smörgås och kaka för valfri 
slant. Varmt välkommen om du känner 
dig helt frisk! Fredagar kl 10–12.
 
Konsert med Leufsta Cahman  
Academy, Lövstabruks Kyrka
Inledningskonsert kl 20.30 med organis-
terna Karin Nelson och Lukas Arvidsson. 
Tema ”Gudstjänsten i fokus” Barockkora 

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 tillsam-
mans. Tisdagar och torsdagar kl 10–12. 
Jämna veckor är vi i Hållnäs försam-
lingshem. Tisdagar udda veckor är vi i 
lekparken i Skärplinge. Torsdagar udda 
veckor samlas vi kl 10 vid lekparken i 
Skärplinge för barnvagnspromenad.  
Inget Kyrkis 29/10.

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.

Tisdag  27/10 kl 12–16
Höstlovskul,  
Hållnäs församlingshem
Kom på Höstlovskul, för dig som har 
skollov eller är ledig från förskolan! 
Anna-Karin och Anna-Britta håller i 
uteaktiviteter. Pinnbröd, pyssel med na-
turprodukter med mera. Vi gör vår lunch 
utomhus så klä dig efter väder. Pris 50 
kr/vuxen, gratis för alla barn. På grund 
av rådande läget med Covid-19 vänder 
vi oss enbart till barn- och barnfamiljer 
denna gång. Varmt välkommen! För mer 
information ring 0294-242 63.

Onsdag 28/10 kl 10–14
Höstlovsöppet, Vita magasinet
Höstlovslediga barn och vuxna är väl-
komna till Vita magasinet i Karlholm! 
Vi är utomhus och leker, pysslar och äter 
lunch tillsammans. Välkomna hälsar An-
na-Karin, Anna-Britta och Emma.

Aktiviteter



för platserna. Gott fika för valfri slant 
och insamling till kyrkans internationella 
arbete. Tid: 19.00. 
 

Söndag 25/10 
Konsert med kammarkören  
Voxeleste, Lövstabruks kyrka
Körkonsert med kammarkören Voxeles-
te från Skåne under ledning av Lukas 
Arvidsson. Fri entré, max 50 personer. 
Tid: 15.00.
 
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. Alla får möjlighet att 
tala, men man kan också välja att bara 
lyssna. Gruppen leds vid varje tillfälle 
av präst eller diakon. Varmt välkommen! 
Sista söndagen varje månad kl 14.00.

Tisdag  27/10 
Fika med frågequiz, Vita magasinet 
Välkommen till en stund i gemenskap! Vi 
fikar, löser frågequiz och delar en stund i 
eftertanke. Vi håller avstånd, desinficerar 
händerna och är rädda om varandra. Om 
vädret tillåter trots årstid är vi ute. Även 
den 24 november. Tid: 13–15.

 

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.

Kyrktaxi

PROGRAM FÖR  
ALLHELGONA HITTAR 

DU PÅ NÄSTA SIDA



Allhelgona 
30–31 oktober
Alla helgons helg - en tid att 
minnas dem som gått före oss 

Allahelgona är en helg som är både mörk 
och ljus. Kanske tänder du ljus på en 
grav, vid en minneslund eller vid en ask-
gravlund? På kyrkogårdarna kan det se 
ut som om stjärnhimlen för en stund har 
landat på jorden. Vemodigt och vackert. 

På fredagen och på lördagen håller vi 
kyrkorna öppna och kyrkvaktmästarna 
och volontärer är på plats. Det finns fika 
och möjlighet till samtal med diakon eller 
präst. Tider för minnesgudstjänster finner 
du på månadsprogrammets första sida. 

”Som luften sluter om varenda dal 
och höjd, som vattnet fyller ut de 
stora havens djup: Du sluter om 
mig, år från år. I dig jag rörs, vart 
än jag går. För varje andetag är 
ditt: Du bor i livets mitt.”
(Sv psalm 798 vers 3) 

Historien bakom Allhelgona 

Den historiska bakgrunden till Allhelgo-
nahelgen är att redan den tidiga kyrkan 
firade minnet av dem som kämpat för sin 
kristna tro. En del dog martyrdöden och 
andra var människor som på ett särskilt 
sätt levde ett sant liv och därmed visade 
väg för andra. 

Kyrkan mindes dem särskilt på deras 
dödsdag, eller den himmelska födelseda-
gen. Det blev till slut många dagar att fira 
och ett behov uppstod att samla helgonen 
och martyrer till en egen helgondag. För 
cirka tusen år sedan införde därför den 
tyskromerske kejsaren Ludvig den from-
me en gemensam dag för alla helgon som 
inte kunde få en egen dag i almanackan.

 

Program - Allhelgonahelgen 

Fredag 30/10 
Närvaro på kyrkogårdarna
kl 13–16  Hållnäs kyrkogård
kl 15–18  Österlövsta kyrkogård 
kl 15–18 Västlands kyrkogård 
kl 15–18 Tolfta kyrkogård 
kl 15–18 Nathanaelskyrkans kyrkogård

 
 

Lördag 31/10 
Närvaro på kyrkogårdarna och 
Andakt med stilla musik
kl 12–15 Hållnäs kyrkogård.  
Andakt med stilla musik kl 13.

kl 13–15.45 Nathanaelskyrkans kyrko-
gård och öppet i Nathanaelgården med 
fika och gemenskap. Andakt med stilla 
musik i Nathanaelskyrkan kl 13.

kl 15–18 Österlövsta kyrkogård.  
Andakt med stilla musik kl 17.

kl 15–18 Västlands kyrkogård.  
Andakt med stilla musik kl 16.
 

Lördag 31/10 
Minnesgudstjänster 
 
På grund av rådande läge med 
Covid-19 är minnesgudstjänsterna  
enbart öppna för årets aktuella sorge-
hus och personlig inbjudan sänds till 
dem. Andakterna under Närvaro på 
kyrkogårdarna är öppna för alla. 

kl 15 Hållnäs kyrka 
Präst: Nathalie Olivefalk. Organist: Lukas 
Arvidsson. Cellist: Kristoffer Arvidsson. 

kl 19 Österlövsta kyrka 
Präst: Kristin Elf. Organist: Lukas Ar-
vidsson. Cellist: Kristoffer Arvidsson. 

kl 15 & 17 Nathanaelskyrkan  
Präst: Lena-Britt Zetterqvist. Diakon: Ca-
rina Vindeland. Musiker: Malin Karlsson. 
Violinist: Mari-Ann Wikström. 

kl 19 Tolfta kyrka 
Präst: Nathalie Olivefalk. Diakon: Carina 
Vindeland. Musiker: Malin Karlsson. 
Violinist: Mari-Ann Wikström. 

kl 18 Västlands kyrka 
Präst: Thorhallur Heimisson. Diakon: 
Gabriella Riben. Kyrkomusiker: Britta 
Hellström. Camilla Gunnarsson på flöjt 
samt kör.

Söndag 1/11 kl 15 
Musikgudstjänst, Tolfta kyrka
I denna gudstjänst låter vi musiken tala 
och omsvepa oss med värme. Mer infor-
mation finns inom kort på vår hemsida.


