
Gudstjänster
Hållnäs-Österlövsta 
församling 
 
Tisdag 15/9 kl 10.00 
Vardagsgudstjänst,  
Hållnäs församlingshem
I samband med Kyrkis. Diakon:  
Gabriella Riben. Barn och ungdoms-
ledare: Anna-Britta Thuresson.

Söndag 27/9 kl 11.00 
Gudstjänst, Hållnäs kyrka
Präst: Arne Wiig.
Musiker: Malin Karlsson.

Tolfta församling

Söndag 13/9 kl 11.00 
Mässa, Nathanaelskyrkan
Präst: Arne Wiig.
Organist: Lukas Arvidsson.

Onsdag 16/9 kl 09.30
Vardagsgudstjänst,  
Nathanaelskyrkan 
I samband med T-kids 0:6. Diakon: 
Gabriella Riben. Musiker: Ulrika Lööv.
Barn och ungdomsledare: Carola 
Wessman, Ulrika Lööv.

Torsdag 17/9 kl 14.00
Gudstjänst, Åskarbygården
Präst: Arne Wiig.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 27/9 kl 16.00
Sinnesromässa,  
Nathanaelskyrkan
Kom som du är - vi är alla människor 
som bär på brustenhet, utsatthet, glädje, 
hopp och alla är vi Guds barn. 
Präst: Arne Wiig.
Diakon: Carina Vindeland.
Musiker: Malin Karlsson.

Västlands församling  

Söndag 6/9 kl 11.00
Gudstjänst, Västlands kyrka
Präst: Thorhallur Heimisson.
Diakon: Gabriella Riben.
Organist: Lukas Arvidsson.

Torsdag 10/9 kl 14.00
Gudstjänst, Wesslandia
Präst: Thorhallur Heimisson.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 20/9 kl 11.00
Mässa, Karlholms kyrka
Präst: Lena-Britt Zetterqvist.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Onsdag 30/9 kl 10.30
Vardagsgudstjänst, 
Karlholms kyrka
I samband med Öppnis. Barn och ung-
domsledare: Anna-Karin Jakobsson.

Månadens program
September 2020
www.svenskakyrkan.se/tierp 
0293-222 00

Covid-19 och 
Svenska kyrkans 
verksamhet

Svenska kyrkan och Tierps 
pastorat följer regeringens 
och folkhälsomyndighetens 
råd och direktiv som rör 
Coronaviruset. 

I nuläget innebär det att 
många av våra verksamhe-
ter ställs in eller anpassas 
för att minimera smittsprid-
ning. Håll dig uppdaterad 
genom att besöka vår webb-
plats på länken nedan:
 
svenskakyrkan.se/tierp 

Kyrkkaffe efter samtliga guds-
tjänster är pausat tillsvidare. 



Varmt välkommen om du känner dig 
helt frisk! Variationer i programmet 
kan förekomma.

Torsdag 3/9
 
kl 12.30-13.30 Promenera  
tillsammans, Nathanaelgården 
Välkommen du som tillsammans med 
andra vill promenera och tillföra kropp 
och själ välbefinnandet av rörelse och 
utomhusluft. Samling utanför entrén 
vid Nathanaelgården i Tierp. Ingen 
föranmälan behövs. Varje torsdag kl 
12.30-13.30. 

kl 14.00-16.30 Juniorer,  
Vita magasinet 
För dig som är mellan 10-12 år. Vi vill 
vara en plats där barn och unga kan få 
pröva nya tankar, diskutera livsfrågor 
och få bra exempel på hur vi kan vara 
mot varandra. Varje torsdag kl 14.00-
16.30.

Fredag 4/9 kl 10-12
Öppet hus, Nathanaelgården 
Välkommen till Öppet hus! Här sprider 
vi ut oss i lokalen och håller rejäla 
avstånd och delar gemenskap. Vi pratar 
om det som livet rymmer, sitter glest 
runt borden, fikar och lyssnar på korta 
enkla programpunkter. Varmt välkom-
men om du känner dig helt frisk!

Tisdag 8/9 kl 11.00 
Elvakaffet,  
Hållnäs församlingshem
Välkommen till Elvakaffet som är en 
öppen samling med gott fika för damer 
i alla åldrar! Ta gärna med dig ditt 
handarbete om du vill. Vi håller av-
stånd och är utomhus. Även den 22/9.
 

Onsdag 9/9 
 
kl 16.00 Upptäck Bibeln, 
Nathanelgården
Utan förkunskaper är du välkom-
men att upptäcka och reflektera över 

Aktiviteter
Tisdag 1/9

kl 10-12 Kyrkis,  
Hållnäs församlingshem
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. Här är natur och rörlighet 
viktigt med såväl utomhusaktiviteter 
som babyrytmik.  
 
Jämna veckor är vi vid Hållnäs 
församlingshem, utomhus så mycket 
som möjligt och vi gör eget fika. Udda 
veckor tisdagar i lekparken Skärplinge 
kl 10-12. Torsdagar samlas vi kl 10.00 
vid lekparken i Skärplinge för barn-
vagnspromenad. Ta med eget fika. Vi 
följer folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer.

kl 12-15 Café Ankaret,  
Vita magasinet 
Välkommen till vårt café i Karlholms 
vackra bruksmiljö! Här finns möjlig-
het att fika gott till självkostnadspris, 
använda wi-fi gratis och njuta av den 
gamla byggnadens charm. Tisdagar 
och torsdagar kl 12-15. Arrangeras i 
samarbete med Tierps kommun.
 

kl 13-15 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 27/10 och 24/11.

kl 14.00-16.30 Miniorer, 
Vita magasinet
För alla barn som är mellan 6-9 år och 
gillar att sjunga och leka! Gemenskap 
i lek och rörelse där vi bekantar oss 
med människor och händelser i Bibeln. 
Varje träff har en lugn stund med 
ljuständning på slutet. Varje tisdag kl 
14.00-16.30.

Onsdag 2/9

kl 10-12 T-kids 0:6,  
Nathanaelgården
En öppen verksamhet för barn 0-6 år. 
Här blandas lek, skapande, bus, prat, 
gudstjänst, teater, glädje, fika, musiklek 
och sång. Varje onsdag kl 10-12. Ter-
minsstarten den 2/9 träffas vi utanför 
Nathanaelgården kl 10.00 för gemen-
sam promenad till lekpark. Kom ihåg 
att ta med egen matsäck.
 

kl 10-12 Öppnis,  
Vita magasinet 
Välkommen in i Öppnis härliga ge-
menskap! För dig med barn i åldrarna 
0-5 år. Vi leker, fikar, sjunger, pratar 
och pysslar. En gång i månaden firar vi 
vardagsgudstjänst tillsammans. Varje 
onsdag kl 10-12.

kl 14-15 Pilgrimsbarn,  
Hållnäs församlingshem 
Du som går i lågstadiet är välkommen 
att sjunga i barnkören Pilgrimsbarn. 
Vi pratar om värdegrund, jobbar med 
frälsarkransen, går på pilgrimsvand-
ringar och självklart sjunger tillsam-
mans. Fruktfika serveras. Jämna veckor 
i Hållnäs församlingshem, udda veckor 
på Ol Andersskolan i Skärplinge.

kl 16.00-19.30 Onsdagsöppet,  
Nathanaelgården
Välkommen till värmen i försam-
lingshemmet! Här sprider vi ut oss i 
lokalerna och håller rejäla avstånd och 
delar gemenskap.  
 
Soppa kl 16.30-18.30
Meditation i kyrkan kl 17.30-18.30
Kvällsfrid i Nathanaelkyrkan kl 19.00



Helgmålsbön

Varje lördag klockan 18.00 publicerar 
vi en digital helgmålsbön från pastora-
tets olika 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? Ring 
kyrktaxi på telefonnummer 
0293-140 00. Kyrktaxi är kost-
nadsfritt för dig som deltar i 
våra verksamheter och guds-
tjänster.

För mer information om 
återkommande aktiviteter:  
www.svenskakyrkan.se/tierp

Bibelns intressanta och tankeväckande 
texter. Under åtta träffar varannan 
onsdag (start 9/9) hösten 2020 träffas vi 
på Nathanaelgården. Kursen riktar sig 
till dig som vill få veta mer om Bibelns 
olika delar och historiska bakgrund. Du 
lär dig att jämföra texter i Gamla och 
Nya testamentet och får insikter i hur 
Bibeln kan bli en inspiration i vardags-
livet. Kursledare: Arne Wiig.

kl 17.15 Herrkväll, 
Nathanelgården
Många mogna män har få platser där 
känslor, drömmar och längtan kan 
diskuteras på ett tillåtande, fritt och av-
spänt sätt. Under åtta kvällar varannan 
onsdag (start 9/9) ses vi på Nathanel-
gården till Herrkväll för att dela de 
många tankar som livet gett och ger 
oss. Varmt välkomna! 
Samtalsledare: Arne Wiig.
 

Söndag 13/9  kl 18.00 
Kvällsorgel, Västlands kyrka
Välkommen att lyssna till stämnings-
full orgelmusik, tre söndagar i höst 
i några av pastoratets olika kyrkor. 
30 minuters orgelmusik med organis 
Lukas Arvidsson.

Torsdag 24/9 kl 12.30 
Gemenskapslunch,  
Gästis i Tierp
I sällskap smakar maten mer – kom 
och ät lunch i gemenskap med andra på 
restaurang i Tierp! Här väntar kyrkans 
volontär Harriet på just dig. Var och en 
betalar själv, ingen föranmälan behövs.

Söndag 27/9  kl 14.00 
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. 


