
HÅLLNÄS-ÖSTERLÖVSTA FÖRSAMLING
 
Gudstjänst, Hållnäs kyrka
SÖNDAG 5/9 KL 11.00
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Organist: Lukas Arvidsson.

Pilgrimsmässa, Lövstabruks kyrka
SÖNDAG 12/9 KL 11.00
Efter mässan pilgrimsvandrar vi till  
Österlövsta kyrka för avslutande  
andakt. Konfirmanderna medverkar. 
Präst: Kristin Elf.
Organist: Lukas Arvidsson.

Gudstjänst, Hållnäs kyrka
SÖNDAG 26/9 KL 11.00
Präst: Nathalie Olivefalk.
Organist: Lukas Arvidsson.

VÄSTLANDS FÖRSAMLING

Gudstjänst, Wesslandia
TORSDAG 9/9 KL 13.30
Präst: Thorhallur Heimisson. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Mässa, Karlholms kyrka
SÖNDAG 19/9 KL 11.00
Präst: Arne Wiig. 
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

 TOLFTA FÖRSAMLING 
 
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
SÖNDAG 5/9 KL 16.00
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Viktor Edwardsson.

Mässa, Nathanaelskyrkan
SÖNDAG 12/9 KL 16.00
Präst: Kristin Elf. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins. 

Gudstjänst, Åskarbygården
TORSDAG 16/9 KL 13.30
Präst: Arne Wiig. 
Kyrkomusiker: Viktor Edwardsson. 

Gudstjänst, Nathanaelskyrkan 
SÖNDAG 19/9 KL 16.00
Präst: Arne Wiig. 
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Kvällsfrid, Nathanaelskyrkan
ONSDAG 22/9 KL 19.00
Präst: Arne Wiig.

Sinnesromässa, Nathanaelskyrkan 
SÖNDAG 26/9 KL 16.00
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Diakon: Carina Vindeland. 
Organist: Lukas Arvidsson.

Kvällsfrid, Nathanaelskyrkan
ONSDAG 29/9 KL 19.00
Präst: Arne Wiig.

Gudstjänst, Åskarbygården
TORSDAG 30/9 KL 13.30
Präst: Arne Wiig. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins. 

Månadens program
September 2021

Gudstjänster

svenskakyrkan.se/tierp
0293-222 00

Helgmålsbön
Varje lördag klockan 18.00 sänder 
vi en digital helgmålsbön från  
pastoratets olika kyrkor. 

Helgmålsbönen finns tillgänglig 
på vår Facebook, Instagram och 
YouTube. Länkar hittar du på  
månadsprogrammets sista sida.

4/9: HÅLLNÄS KYRKA 
Präst: Nathalie Olivefalk.

11/9: TOLFTA KYRKA
Präst: Kristin Elf.

18/9: VÄSTLANDS KYRKA
Präst: Arne Wiig.

25/9: ÖSTERLÖVSTA KYRKA
Präst: Nathalie Olivefalk.



Nu öppnar vi Kyrkis igen, en öppen 
verksamhet för barn 0–5 år! Här 
kan du känna dig välkommen både 
som barn och förälder i en glädjefylld 
gemenskap. Här blandas lek, skapande, 
bus, prat, teater, fika och sång. En gång 
i månaden firar vi tillsammans en enk-
lare gudstjänst som vi kallar vardags-
gudstjänst. Där får vi testa på hur det 
är att vara i kyrkorummet på ett barns 
villkor. Höststart vecka 36!

TIERP: ONSDAGAR KL 10–12,  
NATHANAELGÅRDEN.

KARLHOLM: TORSDAGAR KL 10–12, 
VITA MAGASINET.

HÅLLNÄS-ÖSTERLÖVSTA: MÅNDAGAR 
KL 10–12. Jämna veckor i Hållnäs för-
samlingshem (Edvalla) och udda veckor 
i Sockenstugan (Försäter).

Kyrkis 0–5

Vuxenkonfirmander Sinnesrogrupp

Välkommen till höstens samtalsgrupp! 
Denna gång läser vi Martin Lönnebos 
bok Pärlälven.

Vi träffas varannan torsdag kväll kl 
18.00–19.30 i Hållnäs församlings-
hem med start 23/9 fram till 2/12. 
Vi utgår från boken som ett vidare 
samtalsunderlag om tro och liv. Varmt 
välkommen du vuxen; mitt i livet, eller 
äldre, som längtar efter samtal om 
frågor om tron och livet. 

Om boken: ”Martin Lönnebo tar med 
oss på en lekfull fjällvandring längs en 
stor brusande älv, Pärlälven i Lappland. 
Det är både en yttre resa, längs älven, 
och en inre resa eftersom Frälsarkran-
sen utgör ramen för vandringen.”

Varmt välkommen för anmälan och 
frågor till präst Nathalie Olivefalk på te-
lefon 070-391 79 02. Studiegruppen 
sker i samarbete med Sensus. 

Varmt välkommen på Öppet hus 
på Nathanaelgården, fredagar kl 
10–12. Start den 24/9. 

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. Kaffe, 
smörgås och kaka för valfri slant. Varmt 
välkommen om du känner dig helt frisk! 

Välkommen du som vill veta mer om 
kristen tro och inte är konfirmerad. 
Den här gruppen är för dig! Kanske 
blev det inte av att du konfirmerades, 
mycket händer i tonåren. Denna grupp 
är ett tillfälle för dig som vill fördjupa 
dig och få tillfälle att tala om tron och 
livet och även konfirmera dig.

Vi träffas varannan torsdag kl 
18.00–19.30 med start den 16 
september i Hållnäs församlingshem 
(Edvalla) under hösten och fram till 
februari 2022.

Vi kommer att använda oss av en bok 
som grundläggande utgångspunkt i 
våra samtal, mer information om den 
kommer under första träffen. Ledare är 
präst Nathalie Olivefalk. Varmt välkom-
men! För anmälan och frågor kontakta 
Nathalie på telefon 070-391 79 02.

Till denna grupp är alla välkomna som 
vill reflektera över livet och dess inne-
håll tillsammans med andra.

Allt som sägs stannar i rummet. Alla 
får möjlighet att tala men man kan 
också välja att bara lyssna. När alla fått 
möjligheten att tala så öppnar vi för 
gemensamt samtal och knyter till sist 
ihop samtalet med en kort runda igen

Gruppen leds vid varje tillfälle av 
präst eller diakon. Välkommen den 
sista söndagen varje månad kl 14.00 
på Nathanaelgården med start den 
26/9.

Kom till Onsdagsöppet! Här sprider vi 
ut oss i lokalerna och delar gemenskap. 
Här finns god soppmiddag, grupper att 
delta i och kvällsgudstjänst i kyrkan. 
Varmt välkommen om du känner dig 
helt frisk! Varje onsdag kl 16–19 på 
Nathanaelgården, med start den 22 
september. Program:
16.30–18.30: SOPPMIDDAG
16.00–17.00: BIBELSTUDIUM  
(UDDA VECKOR)
16.00–17.00: HERRKVÄLL  
(JÄMNA VECKOR)
17.00–19.00: SPRÅKCAFÉ
17.30–19.00: KRISTEN MEDITATION 
I NATHANAELSKYRKAN (INTRO FRÅN 
17.15 FÖR DIG SOM INTE HAR VARIT 
MED TIDIGARE)
19.00: KVÄLLSFRID I KYRKAN

Samtalsgrupp Tro & Liv

Öppet hus

Onsdagsöppet



I år är det kyrkoval! I kyrkovalet 
röstar väljarna om vilka som ska vara 
med och bestämma i Svenska kyrkan 
de kommande fyra åren. Den kristna 
grunden innebär ett engagemang för 
alla människors värde och värdighet.

Som medlem bidrar du till gemenskap, 
glädje, fördjupning och sammanhang 
för dig själv och andra, till exempel 
genom dop, bröllop, andra gudstjänster, 
öppen förskola, barn- och ungdom-
sverksamhet, körer och konserter.

Du bidrar också till att bevara vårt 
gemensamma kulturarv, i form av 
byggnader och traditioner och du är 
med och stödjer kyrkans sociala  
arbete för människor i utsatthet,  
ensamhet och sorg. 

De grupper som ställer upp i kyrkovalet 
kallas för nomineringsgrupper. I likhet 
med politiska partier har de program, 
ideologiska och teologiska inriktningar 
och önskemål kring vad Svenska kyrkan 
ska arbeta mer eller mindre med.

Rösta i kyrkovalet 6–19 september! 
Alla som får rösta får hem ett röstkort 
till den adress där man är folkbokförd. 
På röstkortet står det vilken vallokal du 
ska rösta i på valdagen. Du behöver ta 
med dig röstkort och legitimation för 
att kunna bevisa att du är du.

Över hela landet kan du förtidsrösta 
från och med den 6:e och till och med 
den 19 september. Du behöver ta med 
dig ditt röstkort och legitimation.

Mer information hittar du på:
WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/KYRKOVAL

Dagtid varje lördag och söndag finns 
präst tillgänglig för samtal via tele-
fon 0293-  222 10. 
Den präst som leder 
söndagens gudstjänster 
har telefonjouren under 
helgen, se programmets 
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)

Välkommen till Elvakaffet som är 
en öppen samling för kvinnor i alla 
åldrar! Att dela gemenskap är grunden 
för samlingen och ibland kommer även 
någon och spelar eller berättar något 
för oss. Kaffe, smörgås och kaka hinner 
vi också med. Valfri kaffeslant för fikat.  

Tisdagar udda veckor kl 11–13 i 
Hållnäs församlingshem, start den 
14 september.

Elvakaffet

Våra digitala kanaler

Jourhavande präst

Träff för äldre

Kyrktaxi
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 chauffören.

Kom och dela gemenskap i vår  
syförening på Nathanaelgården i 
Tierp! Vi delar tankar för veckan, fikar 
och umgås. Det vi tillverkar blir på olika 
sätt något positivt för våra medmänn-
iskor i världen, det är internationell 
diakoni i handling. Måndag den 20/9 
kl 13–15. Även den 4/10, 18/10, 
1/11, 15/11 och 6/11.

Torsdag den 2/9 kl 13.30 träffas vi 
Hållnäs församlingshems trädgård 
för eftermiddagsfika, umgänge och 
för de som vill en liten promenad. ’

Vi möblerar med stora avstånd och flera 
grupper. Klä dig efter väder, var och en 
beslutar om väder passar just dig efter-
som vi kommer att vara ute hela tiden. 
Varmt välkommen hälsar Anna-Britta 
och Carina! För mer information ring 
0294-242 63.

Syförening


