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PRÄSTEN HAR ORDET
”Känn ingen oro”  
 
Det är ord som Jesus yttrar i Johannesevangeliet. Det är 
samma ordalydelse  som återfinns i taizésången ” Känn 
ingen oro”. Ord som vi kan uppleva ger ett lugn. En 
trygghet och vila. När man sjunger orden blir de också 
rogivande. Åtminstone om det går att sjunka in i dem och 
ta till sig orden och låta dem bli till ett med sig själv. Fast 
det är inte helt lätt. Särskilt inte när det finns något att oroa 
sig för eller det finns mängder med saker som ska göras 
eller det finns sjukdomar som hotar. Då är det mycket svårt 
att koncentrera sig och ta till sig de där orden:

Det är inte endast vid en strand, en 
skön sommardag som dessa ord passar 
in. Det är ord som kan bära oss genom 
orostider och mörka perioder i våra liv. 
Vi har någon som ser oss, hör oss och 
framförallt känner oss, nämligen Jesus 
Kristus. Han vill ge av sin kärlek till 
oss och i svåra perioder är hans ord till 
oss: ”Känn ingen oro”. Det är ord som 
uttalas och som skickas iväg till oss. 
Mottagaren är vårt hjärta. Orden ska 
komma in i vårt hjärta, själ och kropp 
för att hela vår varelse ska känna och 
uppleva friden. 
 
Låt oss ta till oss dessa ord och låta 
orden omsluta oss. Guds kärleks ord: 
”Känn ingen oro” 

med tillönskan om en riktigt skön 
sommar till er alla! 

Magnus Vallin, präst

”Känn ingen oro”. 

Men det är just vid dessa tillfällen 
när det är extra svårt att förlita sig på 
orden, att vila i dem som de behövs 
extra mycket. På något sätt skulle 
vi kunna hävda att ju svårare det är 
för oss att ta till oss orden desto mer 
nödvändigt är det för oss att verkligen 
lyssna till orden: ”Känn ingen oro”. 
Det kan vara som när vi ligger i vattnet 
en varm sommardag och det inte finns 
några måsten. Inget som måste göras 
precis just nu. Då är det bara att låta 
sig omslutas av vattnet samtidigt som 
vi njuter av solen. Och om man nu inte 
gillar vatten kan vi tänka oss att vi helt 
enkelt ligger på en sandstrand eller 
på en brygga och hör vattnet skvalpa 
eller klucka rogivande. Allt på en gång. 
Lugn, sol, värme och omsluten. Det 
skulle kunna vara en bild för att känna 
och uppleva hur Guds kärlek omsluter 
sig kring oss och lyfter upp oss till 
kropp, själ och ande. ”Känn ingen oro”. 
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Årets konfirmander på läger i Aspnäs

Söderfors kyrka 
och tillgängligheten

Efter en tillståndsprövning som tagit 
6 år är nu frågan om att få göra en 
handikappanpassad port på Norra sidan av 
tornet i Söderfors kyrka definitivt avgjord.  
Högsta förvaltningsdomstolen har sagt nej till 
detta i en prejudicerande dom.

Det betyder att tillgängligheten till kyrkan 
måste ske via en ramp, något som vi hade 
hoppats få slippa om vi hade fått ta upp 
en dörr i markplanet. Nu när detta inte 
är möjligt får vi under hösten fundera på 
vilken ramplösning vi ska välja och som 
vi kan få godkänd av Länsstyrelsen.  Detta 
projekteringsarbete får församlingen starta i 
höst och det lär bli många turer innan det är 
klart.

Att lägga om golvet i vapenhuset så att det blir en naturlig lutning upp till 
dörren till själva kyrkorummet har vi däremot fått tillåtelse att göra enligt den 
ursprungliga planen.  Detta arbete kommer att göras i slutet på sommaren.  
Britt Pagard, kyrkorådsordförande

Konfirmation 
kommer det att 
bli i augusti i 
Tierps kyrka, 
men innan dess 
hoppas vi de får 
en skön sommar 
med många varma 
bad. Tjejerna tog 
nämligen flera 
dopp i Tämnaren  
under lägret i april. 
Rätt kallt, tyckte vi 
som inte badade.
Lena Petterson
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TEMA: BÖN

Vad är bön för dig? 
Vi ställde frågan till promenadgruppen i Månkarbo 

”För mig är bön 
att dela med 
sig av det man 
har, en bön i 
handling”

”Bön är trygghet”

”Bön är hjärtats 

samtal med Gud. 

Det handlar om 

en relation”

”Jag skulle vilja 
kunna be, men jag 
har svårt att tro”

”När jag tänker på bön, så 
tänker jag på när jag gick 
i skolan. Varje morgon när 
vi hade hälsat och nigit för 
fröken så fick vi be en bön 
vid vår bänk. Vi lärde oss 
den utantill.”

Foto: Lena Petterson

Foto:Johannes Frandsen /Ikon
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...och till vår förra konfirmandgrupp
 

En bön är ett sätt att 

tala med Gud. Men 

också ett sätt att visa 

sig för Gud och visa 

intresse.
Man kan också visa re-
spekt och tacksamhet. 
t.ex. innan man äter 
för att visa att man är 
glad för det man får.

Man kan alltid 
vända sig till Gud 

vid svåra situa-
tioner.

För att när man 

ber gäller inte 

bara Guds lag 

utan också Guds 

hand.

En bön är också en 
känsla för att en bön 
kan vara ordlös.

Några böner från Psalmboken som du kan be:

Visa mig, Herre, din väg och gör 
mig villig att vandra den. 
(Den heliga Birgitta 1303-1373)

De fina bönehänderna i keramik på bilden 
ovan och på tidningens framsida hittar du i 
våra kyrkor.

Varför gör jag mig bekymmer? 
Det är inte min sak att tänka på 
mig. Min sak är att tänka på Gud 
och Guds sak är att tänka på mig. 
(Simone Weil 1909-1943)

Må Guds ljus vara vårt ljus, må 
Guds kärlek vara vår kärlek, må 
Guds väg vara vår väg.
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Tack Roine!
När jag frågar olika personer 
hur länge han varit här är svaren 
olika. Antingen att Roine varit 
här alltid, eller alldeles för 
kort. Svaren kanske säger en 
hel del, för de är båda sanna. 
Roine har varit en självklar del 
av församlingen, och samtidigt 
känns det som att han behövs 
här länge till. 

Det var i juli för fyra år sedan som 
Roine Mattson blev del i arbetslaget i 
Tierp – Söderfors.
Förra året fyllde Roine 65, och nu i 
juli är det dags för uppbrott och att gå 
i pension. Det är ett varierat yrkesliv 
han haft. Det har varit biluthyrare, 
ingenjören, inköparen, datalärare och 
för nästan trettio år sedan tillkom 
också kyrkomusiker. Den levande 
musiken har varit en röd tråd i hans liv. 
Dragspelet och folkmusiken fick han 
med sig tidigt hemifrån. Och det blev 
också hans liv, dansorkester, folkmusik 
och med ett vikariat i Vendel och 
Tegelsmora församlingar - kyrkomusik. 

Den stillsamma, trygga och vänliga 
Roine har varit med om en hel del. 
Det är sorgligt att han ska sluta, för 
Roine känns som han alltid varit här, 
men också alltför kort. Värmen han 
förmedlat, de goda idéerna han kommit 
med, initiativen och rikedomen i 
kunnandet har gjort Tierp – Söderfors 
rikare. Körmedlemmar som upplevt 
mycket roligt, konserter och olika 

sammanhang som haft Roine som 
upphov. Men också en kantor som 
funnits med två fötter i vardagsarbetet. 
Att se honom i Månkarbo med 
barnkören var härligt – åldersspannet 
stort men lekfullheten, närvaron runt 
musiken och glädjen förenade till 
underbar gemenskap.

Tack Roine för allt du gjort och allt 
du betyder! Du har gjort församlingen 
och människor rikare. Din person 
och det du gör fylls med värme och 
sammanhang. Din musik, din sång, ditt 
engagemang berör. Det har varit en 
förmån att få 
ha haft dig här.  
Pension är inte 
nödvändigtvis 
ett tack-och-
adjö – vi 
hoppas se mer 
av dig här även 
i framtiden, 
men i en annan 
roll. Text och foto: 

Anders Berglund
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Vad gör vi nu?
”Allt har sin tid, det finns en tid för allt 
som sker under himlen: 
en tid för födelse, en tid för död, en tid 
att plantera, en tid att rycka upp”. 
Så står det i Predikaren. Viruset 
SARSCov- 2 har när jag skriver detta 
satt världen i karantän, förvirring, 
oro, och mycket annat. Ingen har 
gått oberörd, få har inte en åsikt om 
både det ena och andra. Det är en ny 
situation, en ny tid. 

Men vad gör vi nu?
Som kyrka kan vi inte sitta och titta på, 
det är inte vårt uppdrag. Längre fram i 
Predikaren står det ”Bättre klandras av 
en vis än lovsjungas av en dåre.” 
Vi behöver tänka, vara kloka – göra det 
vi kan, vara det vi behöver vara. Det 
gäller för oss människor och det gäller 
för Tierp – Söderfors församling.
Det finns svar på vad gör vi just nu men 
vi vet inte vad vi kan göra imorgon, i 
sommar eller i höst. 

Vi siktar på att fortsätta med 
gudstjänster, med barn- och 
ungdomsverksamheten i höst, att 
finnas för samtal och stöd. Vi fortsätter 
med vandringarna i Månkarbo och 

nu även i Kyrkbyn och Söderfors. Vi 
vill ha andakter för varje söndag på 
församlingens hemsida och Facebook. 
Vi fortsätter söka sätt att vara kyrka. Vi 
fortsätter tvätta händerna, hålla avstånd 
och följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Vi söker lyssna till 
de kloka – och inte till dårens lovsång.
Kyrkan är mer än en byggnad. Den är 
vi, du som läser detta, jag och många 
fler runt vår jord. Vi behöver varandra – 
det ändrar inte ett virus på. 

Så välkommen till kyrkan så mycket 
det går, välkommen med tankar och 
idéer, var med i tanke och bön, var rädd 
om dig och de som finns runt dig.  
Och håll dig gärna uppdaterad på 
kyrkans hemsida för allt som sker – 
vi ska göra vårt bästa att hålla den 
uppdaterad! 

Anders Berglund

Foto: Ikon

Foto: Gustaf 
Hellsing

www.svenskakyrkan.se/tierp-söderfors



GUDSTJÄNSTER M.M.

JULI
Sön 5 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 12 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 19 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 26 kl 11 Friluftsgudstjänst Mumblingsgården 
Ullfors

AUGUSTI
Sön 2 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 9 kl 11 Friluftsgudstjänst  Månkarbogården 
Månkarbo

Sön 16 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Lör 22 kl 11 Konfirmationsmässa Tierps sockenkyrka

Sön 23 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 30 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

8



9

SEPTEMBER
Sön 6 kl 11 Friluftsgudstjänst Månkarbogården

Sön 13 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 20 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 27 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

OKTOBER
Sön 4 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 11 kl 11 Mässa med små och stora Tierps sockenkyrka

Sön 18 kl 11 Mässa med små och stora Söderfors kyrka

Sön 25 kl l1 Gudstjänst Söderfors kyrka

Mässa = gudstjänst med nattvard

Facebook: 
Tierp Söderfors 
församling 

UTE OCH INNE - Under sommaren vill vi fira 
gudstjänsterna utomhus. Men vädret får bestämma, 
Vackert=ute  Mindre lämpligt=inne
Med ovanligt stor reservation för ändringar. Följ oss på:  
www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors



10

NYFIKEN PÅ 

Kicki Ohlsson
 

sedan. Och då fick det bli så.  
-Vi lärde känna grannen här i gården 
bredvid, och så ville vi ha höns och 
då lärde vi känna fler. Och så hade vi 
getter och de behövde hö och då var 
vi med och tog in hö och då var det ju 
andra med.  

De blev snart hemma i det nya. Senare 
förstod Kicki att hennes fars morfar 
växt upp i Eskesta och att hon haft släkt 
som bott i Munga och Halls. Men det 
var inget de hade klart för sig då. 
Idag är de engagerade i olika 
sammanhang. I Ullforsgruppen är de 
målare, fönsterkittare, sköter hus, och 
mycket annat, men ännu inte guider – 
Det kan vi inte, säger Kicki, och lägger 
till ett ännu.  

Lions kvinnogrupp Freja i Tierp var 
Kicki med om att starta.  
- Det var några män där som inte ville 
ha med kvinnor, men de är inte kvar 
nu, berättar hon med ett litet leende. 
Freja fortsätter med att träffas och 
samla in medel till olika verksamheter. 
Kicki lyfter fram bland annat stödet till 
lägerverksamheten på Ängskär, men 
också att det är en åldrande grupp, hon 
tillhör de yngre. – Det är svårt med 
att få med nya, konstaterar hon lite 
bekymrat.

Kicki har varit sjuksköterska och sedan 
distriktssköterska och 40 år i yrket 
märks i engagemang och känslan när 

Kicki Ohlsson har nyligen valts till 
kyrkvärd. -Det känns meningsfullt, 
konstaterar hon. Det är en snabb karriär 
hon gjort in i kyrkan. 
- Jag gick med i kyrkokören för två 
år sedan. Det är roligt att sjunga ihop, 
det låter mycket när vi sjunger ihop. 
Men om den nya kantorn vill att vi ska 
sjunga upp lär jag inte vara med. 
Om att hon skulle bli kyrkvärd 
konstaterar hon att det var otippat.
Hon kommer från Valbo och att hon 
och Kalle hamnade i Yvre norr om 
Månkarbo berodde på huset. De letade 
efter något, gärna mellan Valbo och 
Vallentuna där de då bodde. Det kändes 
rätt när de klev in i huset för tjugo år 
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hon pratar. Det finns gott om omsorg 
och värme för människor. När hon kom 
till Yvre fick hon tjänst i Skärplinge 
men har sedan ett par år gått i pension 
för att få tid för annat. Vi pratar om 
kyrkvärdskapet, hon vill göra något för 
de som bor i församlingen, prata, finnas 
för andra, även utanför gudstjänsterna. 
– En kyrkvärd har ju med människor att 
göra. Jag kan lite nu, men jag lär mig 
med tiden. 
-Att gå in i en kyrka är en gemenskap, 
ett sammanhang tillbaka i tiden, 
förklarar hon. Det är lugn och ro, 
fridfullt. Hon bär med sig en barndoms 
tro och att finnas i kyrkan känns 
meningsfullt. 
- Tror att det betyder mycket även om 
vi inte räknar oss som troende, säger 
hon. Men kanske Coronaepidemin kan 
få oss att tänka till, att inte bara jaga 
runt. Många hinner inte med familj och 
barn för alla andra saker som ska göras. 
Och där kan kyrkan vara en del.

Vi går runt på den gamla gården. Det 
har hänt mycket sedan hon och Kalle 
tog över. Olika tider möts, det är en hel 
del som förändrats på 20 år. Gammalt 
har tagits fram och renoverats och 
nytt har kommit till. Här finns det nu 
gott om plats för familj på besök. Och 
höns finns det kvar – de heter alla 
Signe utom tuppen Micke. Getterna 
blev gamla och det blev inga nya. I ett 
katthus ligger katten och är med på 
avstånd. Barnbarnen säger att Kicki är 
en ”Kattbestämmare” berättar Kalle. 
Kicki skrattar, - ja, katten följer efter 

när jag är ute och går, utom när jag tar 
med stavarna för då går det för fort. Det 
är en mattekatt, det är matte som gäller.
Att möta och prata med Kicki är enkelt, 
det är mycket värme och omsorg i 
det hon säger och gör. Tierps kyrka 
har fått en resurs på flera plan i sin 
nya kyrkvärd Kicki. Stora frågor 
möter det vardagliga, hon knyter ihop 
sammanhang och människor, i Kicki 
ryms många perspektiv och mycket 
erfarenhet. Och en hel del händighet. 
- Hon är grym på att baka också, 
konstaterar Kalle med ett leende.

Text och foto: Anders Berglund
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När många andra mötesplatser är 
stängda kan vi behöva träffas ute i 
friska luften och få prata en stund. 
Vi fortsätter hela sommaren.  
I Söderfors serveras en kopp kaffe efter 
promenaden och på de andra ställena 
tar var och en med sig eget fika.

Välkommen att promenera 
tillsammans!

Tierpsgården, Kyrkbyn  
tisdag kl. 13
Söderfors församlingshem  
tisdag  kl.14 
Månkarbogården  
onsdag kl. 9.30

Stort tack  
till Gunnar Thollander som 
deltar och entusiastiskt berättar 
om brukets historia vid 
vandringarna i Söderfors.Ett förbryllande inslag i den uppländska bruksmiljön? Med förebild 

från Theseus-templet i Aten började Adolf Ulric Grill år 1795 att 
uppföra ett grekiskt tempel i Söderfors.



Kvällsquizten i mars

Vi hann genomföra vår satsning i fastekampanjen innan 
Coronaviruset satte käppar i hjulet för att samlas. En kväll 
i kyrkan med skönsång av våra körer, gofika, lotterier, 
gemenskap och allsång så det lyfte i kyrkvalvet.
Närmare 14 000 kr kunde skickas till insamlingen. Det 
gjorde vi bra!
TACK till alla som bidragit med vinster, tid och 
engagemang!

Ett särskilt tack till de företag som varit 
med och sponsrat på olika sätt:

ICA Tallen Månkarbo
Karolas kök
BMM AB
Söderfors hembygdsförening
ICA Nära Söderfors

När coronaviruset får fäste i 
länder utan trygghetssystem, i 
konfliktområden och flyktingläger 
står vi inför skrämmande utmaningar. 
Redan idag kan infektioner som 
i Sverige passerar som vanlig 
förkylning vara dödliga för barn 
i ett flyktingläger. Därför måste 
livsviktigt stöd upprätthållas även 
när många länder brottas med egna 
utmaningar. Medmänsklighet är 
viktigare än någonsin.

ACT SVENSKA KYRKAN OCH 
CORONAKRISEN

TACK
TACK

TACK
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KRYSSET 
Skicka in lösningen till Tierp-Söderfors församling, Backbrov. 3, 815 91 Tierp  
eller maila: tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se
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Församlingen välkomnar de 5 personer som ge-
nom dopet har tagits upp i den kristna gemenska-
pen och tillhör Svenska kyrkan. 
 
Vigsel enligt Svenska kyrkans ordning har ägt rum 
av 3 par i vår församling.
 
Vi minns och tackar för  
10 oktober Ingemar ”Putte”  
  Andersson  Månkarbo
28 november Anna Sofia Eriksson Söderfors 
27 december  Roland Andersson  Grimsarbo
8 januari Elna Eriksson   Söderfors
20 januari Sven Bolin  Frebro 
20 januari Sven Olov Thorell Månkarbo
8 februari Ellen Eriksson  Söderfors
18 februari Birgit Jansson  Månkarbo
19 februari Bengt Larsson  Munga
11 mars Rune Johansson Söderfors
4 april  Uno Andersson  Söderfors
28 mars Mats Åström  Kyrkbyn 
2 april  Sven Lund  Söderfors
11 april Eva Blom   Månkarbo
 

KYRKLIGA HANDLINGAR I VÅR FÖRSAMLING

KONFIRMATIONSMÄSSA
Tierps sockenkyrka 

lördag 22 augusti kl. 11



PRÄSTER:  
Anders Berglund, kyrkoherde  
anders.berglund@svenskakyrkan.se 
Tel: 0293-500 06 , 070-3571706 
Magnus Vallin, komminister 
magnus.vallin@svenskakyrkan.se  
Tel:0293-50440, 072-5219814

KYRKOMUSIKER: 
Roine Mattsson (tom.1/7) 
Tel: 070-264 50 32 
roine.mattsson@svenskakyrkan.se
Pontus Eriksson 
Tel: 072-2328757 
pontus.o.eriksson@svenskakyrkan.se

FÖRSAMLINGSPEDAGOG: 
Lena Petterson  
Tel: 0293-504 44, 072-733 40 15  
lena.petterson@svenskakyrkan.se 

BARNVERKSAMHETEN: 
Ann-Christine Holmberg  
Tel: 070-585 92 50  
anki.holmberg@svenskakyrkan.se 
Jessika Lindelöf, Maria Lindström, Linda 
Åkesson 

Tierpsgården Kyrkbyn  0293-502 62  
Söderfors församlingshem 0293-50442  
Månkarbokyrkan 076-106 90 69 
Mehedeby, Träffen 076-106 90 69  
 
FÖRSAMLINGSVÄRDINNA: 
Söderfors församlingshem  
Linn Hofrén 
Tel: 0293-30310, 070-605 12 12 

VAKTMÄSTARE: 
Församlingshemmen 
Kerstin Andersson Tel: 073-067 42 61
Tierps sockenkyrka  
Roger Stork  
Tel: 0293-503 35, 070-63 99 335 
Henrik Berg  
0293-504 46, 073-067 41 47
Söderfors kyrka  
Daniel Brodin  
Tel: 0293-308 44, 070-242 31 52

 
 

KONTAKTA OSS GÄRNA MED DINA FRÅGOR OCH FUNDERINGAR

POST- OCH BESÖKSADRESS:  
Backbrovägen 3  
815 91 Tierp  
 
Hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors  
Facebook:  
SvenskakyrkanTierpSoderfors 
församling  

PASTORSEXPEDITION: 
Monica Jansson 0293-501 91  
tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se   
Tierpsgården Kyrkbyn:  
Exp.tid:  tis 13-15 tors 10-12
Söderfors:  
soderfors.pastorat@svenskakyrkan.se  
Exp.tid: tors 10-12 
0293-300 22
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