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PRÄSTEN HAR ORDET
Vi söker oss in i hus och hem denna tid 
på året. Där finns värmen, där finns ljus.
Temat för Kyrkforsen är ”mitt hem”. 

Jag har flyttat mer än de flesta. Mitt 
hem har varit på väldigt olika platser 
runt vår jord. Det är min utgångspunkt 
mer än där jag har mina rötter. Att flytta 
är inte enkelt eller smärtfritt, men jag 
har själv valt det. Att flytta till något 
nytt är att börja något nytt och det har 
gett mig möjligheter och erfarenheter.

Mitt hem är mer än en byggnad eller 
en plats. Det är där jag hör hemma 
i sammanhang även utanför husets 
väggar. Att känna sig hemma är att 
få vara en människa bland andra 
människor. Att vara hemlös, att inte få 
vara del av gemenskap eller tvingas 
på flykt är omänskligt och destruktivt. 
Det är ingen som frivilligt väljer det. 
För några leder det till desperation med 
våld och kriminalitet.

Att känna sig hemma är att få finnas, 
att ha en plats, att räknas med. Mitt 
hem är där jag känner att jag tillhör ett 
sammanhang, där jag kan leva mitt liv 
och där jag behövs. Kanske är det också 
varför den pågående pandemin drabbar 
oss så hårt, mitt hem kan bli mitt 
fängelse – isolerad från andra.
Mitt hem är också det privata, min 
bostad, min adress. Det är mitt 
sammanhang, mitt liv, min säng, mina 
kläder, min tandborste, mitt liv där 

gäster kommer och går och där jag 
blir den jag är. Ett hem kan vara bland 
det viktigaste vi har samtidigt som det 
också är där det jobbiga, allt som borde 
gjorts, irritationen eller ensamheten 
finns. 

Den som har haft inbrott, fått sitt hem 
förstört, har varit med om svek och våld 
i hemmet eller den som är tvingad på 
flykt vet vad det är att inte ha det som 
är mitt hem. En stor del av livet går 
förlorat. Att ha det vi kallar mitt hem är 
nog viktigare än vi tänker på.

På många sätt liknar tro ett hem. Där 
finns det privata, livets skiften men 
också sammanhang. Ett hem och en 
kyrka är mer än väggar och tak – våra 
hem och vår tro är privata samtidigt 
som vi behöver varandra för att känna 
att vi hör hemma någonstans.
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I allhelgonatid kan vi tänka att de som 
inte är med oss längre har fått komma 
hem till Gud. En bild av ett mitt hem 
bortom det vi känner till. I jultid föds 
ett barn, i ett stall långt hemifrån och 
blir sedan en flykting. Jesus erfar 
mänsklig hemlöshet. 
Gud förstår betydelsen av att ha ett 
hem. Det går en bro från tro till ro.
I höst och vinter behöver vi värme och 
ljus, och att känna att vi hör hemma.
Välkommen till kyrkan, välkommen 
hem!

Anders Berglund

Invigning i Söderfors
På lördagen i allhelgonahelgen 
kommer den nya askgravplatsen i 
Söderfors invigas.Under en längre 
tid har den projekterats, gjorts i 
ordning och planterats. Nu har den 
kommit i användning och mellan 
minnesgudstjänsterna ska 
vi slutligen inviga den, 
bekräfta att detta är en 
viloplats för framtiden.

Sommarminne  
En stenlagd gång upptäcks och grävs 
(under stor möda) fram av sommarjobbande 
kyrkogårdsarbetare. Fr.v. Moa Wendel, Gustav 
Brodin, Love Eshammar och Lina Arkegrim 

Lör 31 okt kl 15 
Invigning av 
askgravplatsen
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TEMA: MITT HEM

Hemma och borta
Jag heter Lokman Nurcin och jag föddes i en liten 
by i östra Turkiet med höga berg runtomkring 
och med en flod som rinner igenom. Vårt gamla 
hus på två rum och kök var byggt av jord.  Kära 
gamla hus, så starkt du var med nio barn och fyra 
barnbarn som växte upp i din famn!

Det fanns ingen förskola i byn men en skola upp 
till åk fem. När jag var 12 år fick jag flytta till 
stadens skola och bo på internat som vi kallade 
naziläger. Det var strängt och några av lärarna 

Vi har frågat några församlingsbor om deras tankar 
kring temat Mitt hem. Gun-Britt Forslund är först ut.

Hemmet, vad är det för dig?
Jag har bott på många ställen. I unga år var hemmet 
bara ett rum i anknytning till mitt arbete i Uppsala. Så 
småningom fick jag ett eget hem. Jag gifte mig och 
fick barn och familj med ett  hem. Hemmet har varit 
en fristad för mig. Numera  är det mindre att göra 
hemma när man är ensam.

Nej, inte fängelse men det har blivit 
mera ensamt eftersom ingen får komma 
in. Fast det har gått att mötas utomhus. 
Det har blivit andra aktiviteter, en del 
aktiviteter har ställts in, istället har det 
blivit promenader och enmansdans. Vi 
dansar en och en. Det är något som jag 
och några vänner varit med och startat 
upp.

Finns det någon annan plats som du 
skulle kunna kalla hem i ditt liv?
Tierps kyrka har varit en fast plats ända 
sedan mitt dop. Under skolåren var 
det skolavslutning i kyrkan varje år. 
Kyrkan har funnits med under livet och 
även nu. Jag har bl.a tjänstgjort som 
kyrkvärd under många år.

Under Corona-tiden, har hemmet varit 
trygghet eller mer ett” typ” fängelse?

Foto: Hacer Nurcin
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slog oss fast vi ingenting gjort. Mina 
studier fortsatte med gymnasium och 
universitet där jag utbildade mig inom 
ekonomi till revisor. Jag arbetade som 
projektledare och chef för ett internat 
med 58 elever långt borta från sina 
hem, precis som jag.

Efter en tid flyttade jag ännu längre 
bort till Senegal tillsammans med min 
fru och arbetade som volontär och 
revisor. Behoven var stora där 
och vi kände att vi ville hjälpa 
till trots att det blev många tårar 
för mig och min familj på grund 
av det långa avståndet. När vi hade 
varit där i nästan tre år, kom en svår 
dag för oss. Det blev politiska problem 
och vi var tvungna att fly och det var då 
vi kom till Sverige.

Hemma, vad är det? Jag vet faktiskt 
inte vad som är mitt hem. Kanske det är 
huset där jag föddes, min lilla by eller 
staden där jag studerade. Kanske det 
är Turkiet, Senegal, du gröna Sverige 
eller Söderfors, där jag bor 
nu? Kanske hemma är där min 
mamma är. Jag drömde om att 
få krama henne men nu är det 
för sent. Hon gick bort förra 
året och vi kunde inte ta farväl. 
Jag skulle en gång vilja begravas i 
Istanbul, vid min mammas grav så att 
jag till slut kommer hem.

Man kan säga att hemma, det är där 
man känner sig trygg. Jag känner mig 
aldrig trygg, men jag vill gärna att mina 

döttrar ska känna sig hemma och trygga 
i Sverige.
När jag kom hit, var jag 29 år gammal. 
Ett nytt land, nytt språk och ny kultur. 
Mina betyg och min revisorcertifiering 
gällde inte i Sverige. Herre Gud! Jag 
måste bygga ett nytt liv med min 
familj. Hur skulle jag få ett jobb och 
kunna försörja min familj? Det är ju det 
jag vill!

När jag betalade min mat med 
ICA-kortet från Migrationsverket 
sa två kvinnor:” Invandrare 
handlar med våra skatter”. 

De fick mig att känna mig som en 
tiggare.
När min lilla dotter kom gråtande och 
sa att andra barn inte ville leka med 
henne kändes det svårt att hon fick lida 
för att jag måste fly från mitt land.

Så kära Sverige! Jag vet inte om jag 
någonsin kommer känna mig hemma 
här, men jag ber dig ta hand om mina 
döttrar. Deras svarta hår och svarta 
ögon är en skatt för dig. De är inte 
farliga. Öppna din famn för oss så att vi 

kan säga att vi är hemma!
Om du är kristen eller 
muslim är vi syskon från 
Adam och Eva. Om du tror 
på darwinism är vi av samma 
ras. Om du inte har en tro så är 

vi alla ändå lika för att vi är människor.

Lokman har varit med på vårt Språkcafé 
i Söderfors och hans text är bearbetad av 
Lena Petterson.

”Hemma, 

vad är det?”

”Kanske 
hemma är där min mamma är...”



Ställ upp i kyrkovalet
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Mitt hem
Linda, vars hus förstördes i lågor i april, skriver om sitt 
hem:

Ett hem för mig är inte den finaste kristall-
kronan, nyaste möblerna eller de trendigas-
te kläderna.

Ett hem för mig är hjälpande händer, osjälv-
iska människor som finns när man behöver 
dem som mest. 

Det är hjältarna som vågar det ingen annan 
törs.

Det är hjärtan som fortsätter att slå.

Ett hem för mig är tacksamheten att  
Vi klarat oss. Ni räddat oss.

Vi har någonstans att bo

Vi är varandra. Det är ett hem för mig.

Bilda en ny nomineringsgrupp och/eller 
kandidera i kyrkovalet 2021. I kyrkovalet 
2017 ställde nästan 30 000 personer upp 
som kandidater. Kyrkovalet är viktigt 
eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk 
folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av 
människors engagemang och i kyrkovalet 
har du och andra en möjlighet att påverka. 
När du blir vald inom Svenska kyrkan är du med och bestämmer vad kyrkan ska 
göra de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden: 
Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. 
Vad det får kosta – budgeten och resursfördelning. 
Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – att följa upp och utvärdera 
den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om 
kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor. 
Vill du veta mer, gå in på:  
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/kandidera-i-kyrkovalet
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Församling i 
coronatider
Ordet corona kommer 
från latin och grekiska 
och betyder krona, 
krans. För ett år sedan 
hade det varit solens 
corona jag tänkt på - 
ringen som syns vid 
solförmörkelse.

Kyrkan och mänskligheten har varit 
med om mycket. I kyrkan är hoppet ett 
”trots allt” som murat dess väggar och 
fyllt det med innehåll. Hoppet bär och 
i hopp finns kraft till möjligheter och 
uthållighet. Innehållet förändras men 
tro, hopp och kärlek består. 

Paulus skrev i sitt brev till Rom: 
  Gläd er i hoppet,  
  var uthålliga i lidandet  
  och ihärdiga i bönen. 
Det är från en annan tid med annan oro, 
värt att ta med sig i oron nu också. 
Kyrkan är ett hem för oss, ett hem där 
vi behöver varandra.

Var rädd om dig, och andra!

Anders Berglund

Betydelser förändras, ibland fort. Vad 
Corona betyder i Tierp-Söderfors 
kommer förändras med tiden. I 
förändringen kommer vi så gott det 
går, att fira gudstjänst varje söndag, ha 
verksamheter igång och fortsätta vara 
kyrka. Vi är en kyrka, ett hem för stort 
och smått, för vardag och fest, glädje 
och sorg - även i pandemitid.

Allhelgonahelgen kommer kyrkorna 
att vara öppna och vi planerar fira 
fler minnesgudstjänster så alla säkert 
kan vara med. Julen vill vi vara 
traditionsenliga så gott det går, nu 
även med samling vid krubban på 
julafton. Hur det blir med körer och 
konserter återstår att se, vi får göra vårt 
bästa. Och så får vi justera oss efter 
utvecklingen.

Facebook: Tierp Söderfors 
församling 

Följ oss på:  
www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

För uppdaterad information, 
se annonser i Norra Uppland, 
på hemsidan eller hör av dig.



GUDSTJÄNSTER M.M.

OKTOBER

Lör 31 kl 14
kl 16
kl 17
kl 19

Minnesgudstjänst
Minnesgudstjänst 
Minnesgudstjänst 
Minnesgudstjänst

Söderfors kyrka
Söderfors kyrka
Tierps sockenkyrka
Tierps sockenkyrka

NOVEMBER
Sön 1 kl 16 Minnesgudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 8 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 15 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 22 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 29 
1:a advent

kl 11
kl 11

Gudstjänst 
Gudstjänst

Tierps sockenkyrka 
Söderfors kyrka

DECEMBER

Lör 5 kl 19 Advents- och julkonsert Söderfors kyrka

Sön 6 kl 11 
kl 19

Gudstjänst 
Advents- och julkonsert

Söderfors kyrka 
Tierps sockenkyrka

Sön 13 kl 11 Gudstjänst med små och stora/
Luciatåg

Tierps sockenkyrka

Sön 20 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Tor 24 
Julafton

kl 10 
kl 12
kl 23

Gudstjänst vid krubban 
Gudstjänst vid krubban 
Midnattsmässa

Söderfors kyrka 
Tierps sockenkyrka 
Söderfors kyrka

Fre 25 
Juldagen

kl 7 Julotta Tierps sockenkyrka

Lör 26 
Annan dag jul

kl 11 Gudstjänst Hembygdsgården 
Söderfors8
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Sön 27 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Tor 31 
Nyårsafton

kl 17 Nyårsbön Söderfors kyrka

JANUARI

Fre 1 
Nyårsdagen

kl 11 Sammanlyst till gudstjänst i 
Tierps pastorat

Sön 3 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Ons 6  
Trettondag jul

kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 10 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 17 kl 11 Mässa Söderfors kyrka

Sön 24 kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka

Sön 31 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

FEBRUARI

Sön 7  
Kyndelsmässod.

kl 11 Gudstjänst Dopfest Tierps sockenkyrka

Sön 14 kl 11 Mässa Söderfors kyrka

Ons 17 
Askonsdag

kl 19 Askonsdagsmässa Söderfors kyrka

Sön 21 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 28 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Mässa = gudstjänst med nattvard

Med reservation för ändringar. Följ oss på:  
www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Vi samarbetar med
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NYFIKEN PÅ 

Liv Stenström - vår nya kantor. 

Vem är du, personen Liv Stenström? 
Jag är 42 år gammal, uppvuxen i 
Linköping. Jag har två barn som 
är 3 och 5 år tillsammans med min 
livskamrat Andreas och bor sedan 
början på hösten i Uppsala.
Jag är en person som tycker om att 
fundera på och prata om livet och 
samhället. Varför vi människor fungerar 
som vi gör, och vad vi kan göra för att 
skapa ett gott samhälle. Jag tycker om 
att vara med min familj - gärna ute i 
naturen med promenader och cykling 
och när det finns tid över så gillar jag 
såklart att musicera i olika former, se på 
film, läsa och umgås med vänner.

Varför valde du att bli kyrkomusiker?
Min väg till att bli kyrkomusiker är 
både självklar och kanske en smula 
underlig på samma gång.
Jag var i mitten av 20-årsåldern och 
gick på lärarutbildningen men jag 
funderade på om läraryrket verkligen 
var rätt för mig, och framtiden 
kändes osäker. En dag var jag på 
ett studentbibliotek och satt vid en 
lånedator för att kolla mina mail, när 
en plötslig insikt kom över mig. ”Tänk 
om jag skulle bli kantor?” Jag slog 
dock bort tanken omedelbart, eftersom 
jag visste att jag verkligen inte ville bli 
kantor.  Ändå lämnade tanken mig inte 
ifred. Till slut gav jag efter, fortfarande 
mycket motvilligt dock, och tänkte 

för mig själv: ”Jaja, jag får väl ta reda 
på lite mer om vad yrket innebär i 
praktiken, hur man utbildar sig och så 
vidare...”. Och så plötsligt föll alla bitar 
på plats och inom några veckor hade 
jag ändrat inställning helt. Jag började 
ta orgellektioner och förberedde mig på 
att söka till diverse kantorsutbildningar. 
Det kan låta stort och dramatiskt, men 
jag tror faktiskt idag att den där tanken 
som inte lämnade mig i fred var ett 
slags uttryck från Gud, en kallelse 
kanske man kan säga. Jag kallades till 
att bli kantor, och tror nu att det är för 
att jag kan och ska utföra något bra 
för både samhället och kyrkan i den 
yrkesrollen.
Efter utbildningen har jag arbetat bl.a. i 
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en församling på södra Gotland och nu 
senast i Malmköping. 

Varför vill du jobba i Tierp-Söderfors 
församling?
Initialt så ville jag jobba i Tierp-
Söderfors församling för att det var en 
församling som verkade trevlig och 
bra och låg inom pendlingsavstånd 
från Uppsala. Men i början visste jag 
ju inte mer än att det praktiska också 
hade betydelse. NU vill jag däremot 
jobba i Tierp-Söderfors församling 
för att jag har fått erfara att det ÄR 
en trevlig och bra församling, med 
ett gott arbetsklimat, vänliga kollegor 
och fina församlingsbor. Och inte 
minst: ett väldigt bra församlingsarbete 
med många bra och välfungerande 
verksamheter, som det känns lyxigt för 
mig att bara få kliva in i. Jag kommer 

att ansvara för körverksamheten i 
Kyrkbyn och håller nu på att bjuda in 
till en barnkör i Månkarbo.

Vad tycker du är viktigt, vad tycker du 
om att arbeta med?
Jag tycker att kyrkan ska vara en plats 
där människor kan mötas och uppleva 
gemenskap, liksom att kyrkan också 
ska vara en plats där man kan få näring 
till sin tro eller sitt andliga sökande. 
En plats som har utrymme för fler av 
de dimensioner som övriga samhället 
ibland saknar. I min roll som musiker så 
blir musiken ett naturligt verktyg både 
för att skapa och uppleva gemenskap 
i stora och små grupper, och för att 
kanalisera den tro och andliga längtan 
som många människor bär inom sig, 
men som ibland kan vara svår att sätta 
ord på. Musik i olika former kan vara 
så fantastiskt, eftersom musiken öppnar 
så många dörrar i oss som människor 
- både inåt och utåt och uppåt. Det är 
viktigt att tänka på och ta vara på som 
kyrkomusiker, och också väldigt roligt.

Men på ett mer jordnära plan, så skulle 
jag vilja säga att jag älskar att jobba 
med körsång i olika former. Körer 
för barn, för vuxna, för seniorer, för 
daglediga, för de som tycker att de inte 
kan sjunga, för de sångblyga - ja, jag 
gillar verkligen att jobba med kör på 
alla sätt och med alla sorters människor. 
I små grupper och i stora grupper.
 
Hoppas vi möts i olika sång- och 
musiksammanhang framöver!

Julkrubba!
Välkommen till kyrkan på 

julafton för att bygga 
krubban tillsammans

-stora som små!
Vi följer berättelsen om 

den första julen och sjunger 
in julfirandet. 

Söderfors kyrka kl. 10 
Tierps sockenkyrka  kl. 12

Välkommen!
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Konfirmander

En blåsig dag i augusti var det konfirmation för 2019-20 års 
konfirmandgrupp. 

Konfirmanderna 2020-21 var på läger i Aspnäs i september.



Julinsamlingen ACT 2020
Bryt en tradition
Det är hög tid att bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning 
och andra övergrepp som drabbar flickor bara för att de är flickor.
Den pågående coronakrisen innebär att ännu fler flickor och kvinnor utsätts. 
Arbetslöshet och social distansering leder till ökat våld i hemmet och fler unga 
flickor riskerar att giftas bort och bli gravida. 

Att arbeta för att förändra kvinnors och flickors utsatta situation är en nyckel för 
att nå rättvisa och jämställda samhällen. Men det tar tid att förändra förtryckande 
strukturer och människor med makt ger den ogärna ifrån sig, trots att rättvis 
maktfördelning gynnar alla.
Tillsammans med våra samarbetspartner världen över kämpar vi för varje flickas 
rätt till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv. 

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon BRYT EN 

TRADITION

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och  andra  övergrepp. 

Promenera tillsammans 
i Månkarbo 

Vi ses vid Månkarbogården 
onsdagar kl 9:30  

Ta med eget fika så sitter vi en stund 
i Månkarbogården efter promenaden

Välkommen till  

STICKCAFÉ
i Tierpsgården, Kyrkbyn!
Varannan torsdag  
18.30-20.30 
(jämna veckor)
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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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PPSSAALLMMEENN
"Gamla och unga,
låtom oss sjunga:
Ära åt Herren Gud!
aaaa aaaa aaaaaa
ljuder de orden,
änglarnas glädjebud."
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Församlingen välkomnar de åtta personer som ge-
nom dopet har tagits upp i den kristna gemenskapen 
och tillhör Svenska kyrkan. 
Vigsel enligt Svenska kyrkans ordning har ägt rum av 
ett par i vår församling.
 
Vi minns och tackar för  
28 februari Mats Siitonen  Söderfors 
14 mars Jan-Erik Johansson Söderfors 
17 mars Elve Karlsson  Söderfors  
19 april Bernt Sellin  Dymmelsbo 
21 april Ulf Östblom  Söderfors 
 4 maj  Ove Eriksson  Bredängsvallen  
14 maj   Tore Fridsjö  Söderfors
21 maj  Sture Fredholm Tället 
30 maj  Sune Eriksson  Österensta 
 8 juni  Margit Eriksson Söderfors
16 juni  Ola Sandström  Söderfors
27 juni  Astrid Karlsson Månkarbo
 7 juli  Ove Karlsson  Månkarbo 
16 juli  Ragnar Johansson  Söderfors
16 september Anna-Lisa Eriksson Raklösen

KYRKLIGA HANDLINGAR I VÅR FÖRSAMLING

Var hör graven hemma?
Vi har ett antal gravar 
både i Tierp och 
Söderfors som saknar 
gravrättsinnehavare! 
Därför behöver vi din 
hjälp. Om du ser denna 
skylt vid en grav som du 
vet något om, hör av dig!



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: 
Liv Stenström 
Tel: 070-264 50 32 
liv.stenstrom@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  
070-605 12 12  
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


