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PRÄSTEN HAR ORDET

När man åker på kurs är en del av 
poängen att den som har gått på kursen 
använder sin nyvunna kunskap till att 
berika andra med det som han/hon 
har lärt sig. När jag skriver det här har 
undertecknad precis deltagit i två kurser. 
Dels kallade våra biskopar i vårt stift 
till präst- och diakonidagar dels hade 
ACT stor samling i Uppsala av ACT 
representanter från hela Sverige.

I det förstnämnda fallet handlade det om 
mystagogik. Förmodligen fanns det en 
del av de kallade som inte hade riktigt 
klart för sig vad den termen betyder. När 
biskopen Karin skulle definiera valde 
hon att avstå. För länge sedan omkring 
år 400 brukade man i kyrkan döpa vuxna 
efter en lång tid av undervisning. Fast 
undervisningen slutade inte med dopet. 
Efter dopet fortsatte man att berätta 
om vad den döpte hade varit med om 
och vad som hade ägt rum betydde. 
Det var en mystagogisk undervisning. 
Undervisningen handlade om vad de 
heliga handlingarna hade för betydelse 
eller som vi säger idag, sakramenten. I 
vår kyrka har vi dop och nattvard som 
sakrament. Men i andra kyrkor finns 
det fler, vanligtvis sju. Sakrament är 
latin och betyder helig handling men 
på grekiska talar man om mysterion, 
ungefär hemlighet. 

De heliga handlingarna är på ett sätt 

omöjliga att helt förklara. Det är Gud 
som verkar och vi kan inte helt förklara 
vad det innebär. Det finns en hemlighet 
i dopet och nattvarden, ett djup och en 
höjd som i vissa avseenden är svåra för 
oss att riktigt greppa. Vi kan inte förklara 
det med vårt intellekt. Däremot kan vi 
leva i Jesu efterföljd och då kommer vi 
med tiden att förstå mer och fördjupa vår 
kunskap. För det som bl.a. sades på dessa 
dagar var att det var inte intellektet och 
kunskapen som sitter i hjärnan som var 
det centrala. Det var vårt liv i vardagen. 
Att se det gudomliga som finns omkring 
oss och i det som vi möter i vardagslivet. 
Enligt en av böckerna (Martin Luthers 
favorit), som det talades om under 
dessa dagar, så ska vi lämna jagets 
själviskhet och öppna upp oss för våra 
medmänniskor.

Ett viktigt skäl till att vi hade dessa dagar 
beror på att människor i Sverige vet allt 
mindre om bibelns budskap. Vi behöver 
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hitta nya vägar för att människor ska 
kunna möta budskapet om Jesus i vår tid.

ACT helgen innebar infallsvinklar från 
skilda platser i vår värld, där ACT på 
olika sätt finns med och är engagerade. 
Ett tecken i tiden var ett återkommande 
tema om klimatförändringarna. De som 
talade om dessa hävdade att just det 
landet eller området som man bodde eller 
verkade i, var den plats som var hårdast 
drabbad av klimatförändringarna. Det 
stod klart att alla drabbas nu. Det är inte 
framtiden vi talar om. Det är just de som 
redan har svårt som blir värst drabbade. 
En del förlorar allt, dvs det lilla som de 
har kvar.
 

Det talades även om att vi inte ska tala 
om vad andra ska göra utan att vi är en 
partner som samarbetar. Fast det fanns 
en radikal idé. De, som vi försöker stödja 
i andra områden och länder, kan komma 
till vårt land och säga vad vi borde göra 
här. Vi behöver byta plats helt enkelt. 
Det nämndes att vi har problem med 
gängvåld. Andra länder har erfarenhet 
av det och skulle kunna sända personer 
till Sverige för att berätta vad man gör 
i dessa länder mot gängkriminalitet. Ett 
tecken i tiden.

Låt oss öppna oss för vad Gud vill visa 
oss i den tid vi lever i.

Guds välsignelse 

Magnus Vallin, präst

Syföreningen i Söderfors 
Välkommen till en stund med 
handarbete, fika och gemenskap. 
Tisdagar, jämn vecka, kl 14-16 
Kontaktperson: Linn Hofrén tel 0293-
303 10

Facebook  
Tierp Söderfors 
församling 

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

Välkommen till en stund med  
frisk luft och gemenskap! 

Onsdagar 9.30-11  
Samling vid Månkarbogården,  

där vi också fikar efteråt.  
Ta med eget fika.  

Kontaktperson:  
Lena Petterson tel 0293-504 44

Promenader i Månkarbo!
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TEMA: ALLT HAR SIN TID

Det är ett gammalt judiskt uttryck vi 
använder när vi säger att allt har sin tid. 
Det är bibliskt, det finns i Predikaren i 
Gamla testamentet. 

Uttrycket allt har sin tid kan låta uppgivet, 
ett konstaterande av sakernas tillstånd. 
Så är det för Predikaren, nog den mest 
pessimistiska boken i bibeln. Jorden 
snurrar, vi blir äldre, åren går och det 
är som det är. Men Predikaren låter inte 
cynismen vara det rådande utan han ser 
också något mer - om Gud gett oss livet 
så måste det finnas en mening med det. 
Vi föds och vi dör men däremellan har vi 
ett liv att leva. Tid är något vi inte kan 
göra något åt men tid är något vi kan 
göra något med. 

För hundra år sedan var medellivslängden 
i vårt land drygt 50 år. Det var då 
vanligare att dö av infektioner än av hög 
ålder – tuberkulos och spanska sjukan 
tog mångas liv. Vacciner, sjukvård, 
kunskap, välstånd och ett mer jämlikt 
samhälle har förändrat våra liv. Det vi 
gör med oss själva och tillsammans, hur 
vi lever, skatten och valsedlar har stor 
betydelse. Vi svenskar har förlängt våra 
liv med 50 procent, vår medellivslängd 
är nu över 82 år. 

När författaren skrev Predikaren för 
2  300 år sedan såg han att vi lever alla 
i vår speciella tid. När jag skriver detta 
är det krig i Ukraina, elpriserna och 

inflationen rusar, ute skiner solen och jag 
har nyss träffat ett barn jag ska få döpa. 
Just nu läser du detta och du kan låta det 
jag skrivit passera eller så kan du fundera 
vidare. Allt har sin tid, din och min tid 
är nu.

Vi får skilja på det vi kan bestämma över 
och det vi har att leva med. I båda fallen 
finns en fråga om vad vi gör av det. När 
vi ska ha fest, när vi har varit med om 
något fantastiskt, när vi behöver göra 
något stort så behöver vi varandra. När 
vi är på flykt behöver vi de som tar emot 
oss, när vi får problem behöver vi hjälp 
att komma vidare, när vi förlorar det 
värdefulla i livet behöver vi sorgen. En 
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del av detta är sådant vi önskar, annat är 
det absolut inte, det gemensamma är att 
vi behöver varandra.
I kyrkan ryms vardag och fest, sorg och 
glädje, gemenskap och enskildhet. Allt 
efter sin tid.
 
Allhelgonahelgen närmar sig, julen 
likaså, 2023 är på väg. Och allt annat som 
ska hända här. Predikaren konstaterar 
att allt har sin tid men så skriver han 
också att:

 
Jag insåg att för människan finns 
ingenting gott utom att glädja 
sig och njuta livets goda. Att äta 
och dricka och finna glädje mitt i 
all sin möda 
– det är en gåva från Gud.

Varje dag har sina bekymmer men också 
sin glädje! Den kan vara uppenbar, andra 
gånger måste vi låta den komma fram 
ur gömmorna, det gemensamma är att 
Gud vill den, det är Guds gåva till oss. 
Så ta för dig av livet, av dess glädje, och dela 
den inte minst i oroliga tider. Vår tid är 
nu. Det finns en tid för allt som sker under 
himlen.

Anders 
Berglund 

Konfirmandgruppen har varit på läger i Aspnäs!  
Foto: Jessica Lindelöf

Samarbetsbygge på konfalägret och bild från utflykt under 
lägertiden. Foto: Lena Petterson
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Om allt har sin tid i församlingen så 
har den med Kerstin Andersson varit 
betydande. Från 1989 har hon varit del 
av mycket som hänt i församlingen, 
full av engagemang och energi. Detta 
korta tack rymmer på inget sätt allt 
som skulle behöva sägas om alla dessa 
drygt 33 år av tjänst för oss alla som 
vaktmästare/husmor med utgångspunkt 
i Tierpsgården. Det är oerhört många 
möten, fikan, samtal, städade rum, 
kunnande, disk, inköp och inte minst 
skratt som hon varit del av. Det har 
och fortsätter värma många hjärtan.  
Tack Kerstin, och välkommen att storma 
in vid tillfälle, vi saknar det. Allt gott i din 
heltidstjänst i kommunen.

Personal kommer och går

Linda Åkesson har varit en källa till 
värme och djup omsorg i församlingen 
under de fyra år som vi fått ha henne 
i arbetslaget. Hon har inte varit den 
högljudda, men det har funnits idéer 
och vilja – det har hänt en hel runt 
Linda. I arbetet med barnen har 
hon månat om deras bästa, om att vi 
aldrig skulle glömma bort hur viktiga 
de är. I Linda finns ett stort hjärta. 
Tack Linda för allt du gett, och kom in 
när du har vägarna förbi – det finns en 
kaffemaskin att pröva.

TACK!

TACK!
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Det blev två år med Liv Stenström som 
kantor i vår församling. En musikalisk 
begåvning som med mycket energi och 
vilja fått det hon gett sig in i att stråla. 
Körer och barnkörer har fått del av den 
kraft hon givit här, det är nog få som 
stått oberörda i de sammanhangen. 
Hennes sång i olika gudstjänster 
och samlingar har varit fantastisk. 
Tack för det du delat med oss Liv, och allt 
gott i Knivsta.

TACK!

Och välkommen tillbaka Jessika 
Lindelöf som nu tar över efter Kerstin 
som inre vaktmästare i församlingen. 
Allt har sin tid, i 16 år har du varit 
barnledare men nu är det en ny tid för 
dig i arbetslaget. Du känns redan som en 
del i församlingshemmens liv, och det är 
jätteroligt!
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NOVEMBER
Lör 5 kl 16 

kl 19
Minnesgudstjänst 
Minnesgudstjänst

Tierps sockenkyrka

Sön 6 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 13 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 20 kl 11 Mässa Prästgården  
Tierp

Sön 27
1:a sön i advent 

kl 11 Gudstjänst  
Gudstjänst

Söderfors kyrka

Sön XX kl 11 Mässa Söderfors kyrka
Sön XX kl 11 Friluftsgudstjänst Mumblingsgården, 

Ullfors

DECEMBER
Sön 4 kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka
Sön 11 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka
Sön 18 kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka

Lör 24 
Julafton

kl 11 Krubbgudstjänst 
Krubbgudstjänst 
Midnattsmässa

Tierps sockenkyrka

Sön 25
Juldagen

kl 11 Julotta Tierps sockenkyrka

GUDSTJÄNSTER
Med reservation för ändringar. Följ oss på:  
www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors 
              Tierp-Söderfors församling
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Mån 26
Annandag jul

kl 11 Gudstjänst Månkarbo

Lör 31
Nyårsafdton

kl 17 Nyårsbön

JANUARI
Sön 1  kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Fre 6 
Trettondag jul

kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka

Sön 8  kl 11 Mässa Söderfors kyrka

Sön 15 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 22 kl 11 Mässa
Sön 29 kl 11 Gudstjänst

FEBRUARI
Sön 5 kl 11 Mässa med små och stora Söderfors kyrka

Sön 12 kl 11 Mässa med små och stora Tierps sockenkyrka

Sön 19 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 26 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka
Sön XX kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka
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Vart åttonde år gör biskopen en 
visitation till församlingar i stiftet. 
Det är en gammal sed, förr var det för 
att kontrollera att alla böcker var i 
ordning och att allt stod rätt till. Och 
kanske också biskopen levererade ett 
ord av förmaning och uppmuntran. 
Numera är det, dessbättre, annorlunda. 
Nu är det mer en tid att tillsammans 
med biskopen sätta ljuset på vad kyrkan 
och vår församling är i just vår miljö och 
omvärld. Och vi får tankar från biskopen 
att ta med oss in i framtiden.
Vår biskop Karin kommer hit för att möta 
oss, församlingsbor, förtroendevalda 
och anställda. När jag skriver detta är 
inte programmet klart men i stora drag 
arbetar vi på att det ser ut såhär:

ONSDAG 9 NOVEMBER 
är fokus på Tierps socken. Det 
kommer vara möten under dagen 
med föreningar och olika grupper.  
På kvällen är vi alla inbjudna klockan 19 
till Tierpsgården på ”Café Existens” – ett 
samtal med inbjudna gäster om vår kyrka 
i vår tid där vi alla också får möjlighet att 
medverka.

TORSDAG 10 NOVEMBER 
är det Söderfors som står i fokus. Vi 
besöker skola, företag och så är det 
tid för samtal mellan församlingens 
personal, förtroendevalda och biskopen. 
Klockan 18:30 är det mässa i kyrkan dit vi 
alla är välkomna!

SÖNDAG 12 NOVEMBER 
firar vi visitationsmässa med biskopen 
klockan 11. Körer medverkar och efter 
det blir det samling i församlingshemmet 
tillsammans med biskop Karin. Ju fler vi 
blir desto bättre blir det – så kom gärna!
Programmet är inte klart – men 
boka dagarna för de är spikade!  
Så fort vi har detaljerna klara så 
kommer de i annonser och på hemsidan. 
Det kan bli intressanta dagar, speciellt om 
vi är många som är med, du med!

Tid för Visitation 9, 10 och 20 november!
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är biskop i Uppsala stift sedan 
mars 2019. Tidningen Dagen 
skrev i maj i år att ”biskop 
Karin har många kompetenser 
som skulle göra henne till 
en bra ärkebiskop. Hon 
har vetenskaplig stringens, 
personlig ödmjukhet och 
fromhet. Hon har en unik 
förmåga att möta människors 
andliga längtan med kyrkans 
samlade källor. Hon är en 
duktig predikant och teolog 

som bland annat skrivit böcker och artiklar om andlig längtan, återhämtning och träning”.  
Hon blev inte vald till ärkebiskop, det blev Martin Modéus. Men så bra för Uppsala 
stift som fick behålla sin biskop Karin! Om du vill kan du lära känna henne mer 
genom att titta in på ”På kammaren” på Youtube. Det är 52 st. små korta reflektioner 
som fungerar som andlig återhämtning. De finns också samlade i en bok i 
pappersformat. En annan viktig information om vår biskop: hon älskar att åka skidor!  
Kom och möt henne under visitationen 9-12 nov!

Karin Johannesson

Facebook  
Tierp Söderfors 
församling 
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SJUNG 
I KÖR!

- Det kan va’ hur kul som helst! 
Här är Kyrkbys körjuniorer, 
Månkarbos barnkör och Söderfors 
barnkör. 

Foto: Jessica Lindelöf

Foto: Lena Petterson

Foto: Lena Petterson
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Julinsamlingen ACT
Ofta vill vi tänka nytt. Vi vill gå framåt. Tyvärr är 
inte verkligheten alltid lika framåt och utvecklings 
orienterad som vi kan vara. Detta märks på 
julinsamlingens tema ” Bryt en tradition”. Om det är 
någon som tycker sig känna igen temat så har du rätt. 
Det är tredje året i rad som julinsamlingen tar upp 
detta ämne. Trots alla insamlade pengar och trots att 
det går framåt finns fortfarande de problem kvar som 
”Bryt en tradition” riktar sig mot. 
Det finns tvångsäktenskap, det finns könsstympning mm. Fast det skulle ha varit ännu 
mer om inte pengarna från ACT samlats in och utbildningar i berörda länder hade ägt 
rum om dessa frågor. Det viktiga är att inte sluta bidra för att dessa traditioner inte har 
försvunnit. Misströsta inte utan vi måste kämpa vidare. 
På ACT dagarna i Uppsala  hösten 2022 var det en av deltagarna från Palestina som 
sa att vi ska inte fastna i att vara en fredagens kyrka. En kyrka där vi står under 
korset och lider och är ledsna. Vi ska vara en söndagens kyrka. En kyrka som lever i 
uppståndelsens ljus. Där det finns hopp och tro på en bättre värld. Därför är det viktigt 
med fler bidrag till ” Bryt en tradition”

Kriget i Ukraina, miljön och vår ekonomi gör att vi står 
inför en ny tid. Nu behöver vi alla ställa om och tänka 
till på vår användning av energi. Vi har nu sett över 
temperaturen i kyrkorna och församlingshemmen, 
vi byter ut gamla glödlampor och så har vi installerat 
tidur så att en del ljus ute släcks under delar av natten.  
Söndagarna när det inte är större helger kommer vi fira 
gudstjänst i församlingshemmen istället för i kyrkorna. 
Allt för att dra vårt strå till stacken.

Vi lever i en verklighet där vi alla behöver göra vad vi 
kan för att spara energi. Att sänka temperaturen något 
och dra ner på belysning är ett enkelt sätt att bidra till 
det gemensamma. Och bidra till att minska Europas 
beroende av fossil energi från tveksamma diktaturer. 
Egentligen borde vi gjort det tidigare, bättre sent än 
aldrig!

Allt har sin tid–nu är det energisparsamhetens tid!

Foto: Lena Petterson
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KORSORDET 
Skicka in lösningen till Tierp-Söderfors församling, Backbrov. 3, 815 91 Tierp  
eller maila: tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer,
aaaaa aaa , aaa barn, väl ängslas då."

BBOOKK
2103
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KYRKLIGA HANDLINGAR I VÅR FÖRSAMLING

15

Församlingen välkomnar de som genom dopet har tagits 
upp i den kristna gemenskapen och tillhör Svenska kyrkan 

8 maj   Valter Kämpe
28 maj   Winston Lindblad  
19 juni  Saga Wollert Rodin 
2 juli   Freja Örnehag
2 juli   Thilda Aspeskog
6 aug   Elsa Frost Tegelberg
6 aug   Malte Melin
13 aug  Wilma Melin
20 aug  Mila Gidebo
26 aug  Oliver Bernats
11 sep  Nora Lundin
1 okt   Theodor Mörk Lund
 
Vigsel enligt Svenska kyrkans ordning har ägt rum 
av 5 par i vår församling.
 
Vi minns och tackar för  
20 april  Leif Westin  Söderfors 
6 maj   Harriet Carlzon  Söderfors 
7 maj   Mona Jansson  Söderfors
12 maj  Carl Schedin   Pilbo
15 maj  Willy Schröder  Söderfors
17 juni  Torsten Källström  Månkarbo
28 juni  Tord Zettergren  Fastebo
30 juni  Inge Carlzon   Söderfors
11 juli   Birgitta Sturesson  Yvre
13 juli   Per Gunnar Hamberg  Månkarbo
13 aug  Gunnar Gustafsson  Söderfors



PRÄSTER:  
Anders Berglund, kyrkoherde  
anders.berglund@svenskakyrkan.se 
tel: 0293-500 06,  sms: 070-3571706 

Magnus Vallin, komminister 
magnus.vallin@svenskakyrkan.se  
tel:0293-50440, sms: 072-5219814

KYRKOMUSIKER: 
Pontus Eriksson 
tel: 0293-311 95 , sms: 072-2328757 
pontus.o.eriksson@svenskakyrkan.se

BARN OCH UNGA 0-18 ÅR: 
Lena Petterson  
tel: 0293-504 44, sms: 072-733 40 15 
lena.petterson@svenskakyrkan.se 

Ann-Christine Holmberg  
tel: 0293-504 42, sms: 070-585 92 50 
anki.holmberg@svenskakyrkan.se
 

FÖRSAMLINGSHEMMEN: 
Tierpsgården Kyrkbyn 
Jessica Lindelöf 
tel: 0293-504 41, sms: 073-067 42 61 

Söderfors församlingshem  
Linn Hofrén 
tel: 0293-303 10, sms: 070-605 12 12

VAKTMÄSTARE: 
Tierps sockenkyrka  
Roger Stork  
tel: 0293-503 35, sms: 070-639 93 35 
Henrik Berg  
tel: 0293-504 46, sms: 073-067 41 47

Söderfors kyrka  
Daniel Brodin  
tel: 0293-308 44, sms: 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: 
0293-501 91  
tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se   
 
Tierpsgården Kyrkbyn:  
Exp.tid:  tis 13-15, tors 10-12
 
Söderfors:  
Exp.tid: tors 10-12


