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PRÄSTEN HAR ORDET

Facebook: Tierp Söderfors 
församling 

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

Det talas mycket om kärlek i kyrkan, numera lite 
mindre om tro och upplever jag, minst om hopp.  
Det var kärlek som Paulus rankade som det 
främsta när han skrev 1 Korinthierbrevet om tro, 
hopp och kärlek.  Fast det är lite synd att hoppet 
har försvunnit, har kommit lite i skymundan, 
enligt min mening.

En Skärtorsdag för några år sedan, hade vi 
en ekumenisk andakt på ett äldreboende. I 
samband med andakten gick några barn från våra 
barngrupper i församlingen runt på boendet och 
lämnade påskkort. Min kollega från det andra 
samfundet såg kortet och undrade över vad vi 
hade för teologi i Svenska kyrkan, när hon såg 
en söt kanin på kortet. Jag svarade att i vår kyrka 
tror vi på hoppet.

Under påsken kommer vi att följa ett drama som 
handlar om liv och död. Det är Jesus och hans 
dagar i Jerusalem för ungefär 2000 år sedan, 
som vi påminns om. Han dör och mot alla odds 
uppstår från de döda. En ny verklighet öppnar 
sig genom det som hände honom. Ljus efter 
mörker. Liv efter döden. 

Hoppet är ett av de viktigaste 
budskapen under påsken. 
Hoppet byggs på en tro, en 
förvissning att det goda kommer 
att segra. För många kristna 
genom århundradena har dessa 
händelser och vad som hände 
Jesus blivit en vägledning för 
livet. Jesus blir för oss porten 
till att övervinna det svåra och 
mörka som vi kan leva i, eller 
som vi har framför oss. 

I vår församling borde vi hålla hoppet högt. Vi 
har Söderfors bruk som har tillverkat ankare 
under århundraden. Ankaret innefattar i sin 
form själva korset och har i kristen historia 
just därför fått vara ett hemligt tecken för den 
kristna kyrkan. Korset gömt i ankarets form. 
För många av oss kan dock hoppet verka dolt 
just nu pga corona virus med dess följder, 
klimatförändringar mm. Men liksom ankarets 
fördolda betydelse för de första kristna om 
hoppet, så finns där ett hopp och det visar 
påskens budskap. 

Håll hårt i hoppet. Låt det inte lämna oss utan 
en tro på en förändring. Hoppet om att hur 
svårt något än ser ut eller verkar, så 
finns ljuset på andra sidan. Livet 
vinner eftersom livet är Jesus 
Kristus! För det är i det hoppet 
och den förvissning som vi lever.

Magnus Vallin, 
präst

Söderfors landskommuns vapen 1957-70. 

Senare fört av Söderfors kommun (1971-73). 

Nu en del av Tierps kommunHåll hårt 

i hoppet!

Instagram: tierp_soderfors_forsamling

Foto:IKON
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TEMA: HOPP
Temat för detta församlingsblad är hopp. Vi ställde 

några frågor kring ordet hopp och fick följande 

svar. Först ut är en av förra årets  konfirmander, 

Ebba.

När jag hör ordet hopp så tänker jag på 
drömmar, livsglädje och positivitet. Jag tror att 
hopp är något som finns i alla människor och 
att det fungerar som en typ av bränsle. Att det 
alltid finns någonting att se fram emot, hoppas 
på att det blir bättre och att det är det som gör 
att vi utvecklas och lever vidare. Och att precis 
som i en bil så måste man tanka på med mer 
bränsle innan det är för sent.

Jag tror absolut att det är viktigt att hålla hoppet 
levande, och att det nästan är svårt att inte göra 
det. Även om det ofta kanske kan kännas som 
att det svåra är att hålla hoppet vid liv, men 
någonstans finns det i en, att det kommer bli 
bra. Kanske inte som man hade tänkt sig, men 
trots det kommer det bli bra. Man får skapa sig 
nya tankar och drömmar att se fram emot. Jag 
tror på att ”hoppet är det sista som överger en”.

För att finna hopp tänker jag att man kan 
planera in saker en bit fram i tiden som gör 
en glad. Då hoppas man automatiskt på att allt 
kommer att gå bra tills dess. Man kan också 
omge sig med personer som gör en glad och 
som man mår bra av, för de ger en oftast hopp.
Men jag tror också att man kan finna hopp 
runt omkring sig i vardagen. T.ex. om man 
hör något positivt på nyheterna så kan det ge 
en hopp. Eller bara om man ska träffa en ny 
person, så hoppas man kanske att det ska leda 
till en ny bekantskap och att allt ska gå bra.

Men såklart finns 
det motgångar, både stora och 
små, som gör att livet, eller delar 
av det känns hopplöst. Det kan 
vara allt ifrån att man har det tufft 
i skolan, som kanske leder till 
att man inte vågar hoppas på att 
framtiden ska bli som man drömt 
om. Till ett sjukdomsbesked som 
kanske ger en dödsdom. 

Det är då det är som svårast att 
hålla hoppet uppe som det är 
viktigast. Man måste försöka se de 
små ljusglimtarna, för de finns där 
någonstans.

Den person som kommer upp i mitt 
huvud när jag tänker på en hoppfull 
förebild är en av mina danslärare. Hon 
heter Sofie och ser alltid det positiva 
och lösningar i saker, istället för att se 
det negativa och problematiska. Det ger 
mig energi och som jag nämnde tidigare, 
om att planera in saker som gör en glad, 

”Hoppet är 

det sista som 

överger en”

så ser jag fram emot att träffa henne 
och hoppas att allt går bra tills dess. 
Detsamma gäller med släktingar och 
andra personer som får mig att må bra. 
De ger mig hopp.

Med vänlig hälsning Ebba

Vad tänker du på när du hör ordet HOPP?

En förväntan att något ska hända, men 
som ännu ej har hänt.

Vad betyder det att behålla hoppet levande i 

sitt liv? 

Det är viktigt, så att inte tvivel tar över.

Vad kan man själv göra för att finna hopp? 

I Bibeln finns många källor som ingjuter 
hopp, en stark 
stabil övertygelse 
att jag inte är ensam. Det finns någon som bär mig, som 
välsignar mig, leder mig. 

Vad kan det finnas för hinder att hoppas? 

Svåra prövningar som känns övermäktiga ex sjukdom annat 
lidande, fattigdom, ensamhet, orättvisa 

Vad har hoppet för betydelse för dig?

Det betyder allt.

Vi frågade också Margareta Svensk, boende 

i Söderfors och aktiv i språkcaféet där.

Foto: Anneli Löthman
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En hoppfull profetia

Vad som händer i kyrkan när du läser 
detta vet jag faktiskt inte.

I vårt språk betyder ofta att profetera 
att säga hur det blir i framtiden. I så fall 
är jag inte mycket av en profet. Bibelns 
profeter gjorde det inte heller i särskilt 
hög grad, de pratade mer om sin tid och 
om hoppet för framtiden.
När jag skriver detta vet jag mindre om 
pandemin än när du läser detta. Det 
svänger snabbt. Så är det och så har det 
varit i över ett år nu.

Det jag vet är att vi behöver vara 
försiktiga, med oss själva och varandra. 
Det är i sig självt hoppfullt. Vi behöver 

ta tillvara på det som varit, göra det 
bästa av det som är nu och hoppas på 
framtiden. 
Den hoppfulla profetian finns inbäddad i 
att göra vårt bästa och i möjligheterna. 

På Facebook, Instagram och hemsidan 
lägger vi nu ut en tanke eller en bön, 
en kyrkråtta på äventyr, musik att 
njuta av och en andakt i tiden. Och 
när jag skriver detta förbereds vårens 
barn- och konfirmandverksamhet i 
mindre grupper. På söndagarna firar vi 
gudstjänst – med åtta deltagare förutom 
tjänstgörande.  Hör gärna av dig innan så 
du vet att du får plats! Och så finns vi för 
samtal och funderingar.

Mitt i allt som inte går finns det som 
visst går. I Månkarbo och i Kyrkbyn 
fortsätter promenaderna.
Och livet, det går vidare på olika sätt. 
Det finns hopp om framtiden – hur den 
blir får vi se.

Pontus spelar på flygeln i Söderfors. Musik i helgsmål hittar du på vår web. 

Under tiden – följ oss på Facebook, 
Instagram, hemsidan eller ring för att 
uppdatera dig om vad som händer i 
församlingen.
Sköt om dig, lev i hoppet! 

Anders, kyrkoherde.

Promenera tillsammans i Månkarbo och Kyrkbyn!
Vi ses vid Månkarbogården onsdagar kl 9:30   

och vid Tierpsgården tisdagar kl 13 

Foto: IKON
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GUDSTJÄNSTER M.M.

MARS
Sön 7 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 14 kl 11 Mässa Söderfors kyrka

Sön 21 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 28 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

APRIL

Tor 1 
Skärtorsdag 

kl 18 
kl 20

Mässa
Mässa

Tierps sockenkyrka 
Söderfors kyrka

Fre 2 
Långfredag

kl 11 
kl 14

Gudstjänst 
Gudstjänst

Söderfors kyrka
Tierps sockenkyrka

Sön 4 
Påskdagen

kl 10
kl 12

Mässa 
Mässa

Tierps sockenkyrka
Söderfors kyrka

Sön 11 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 18 kl 7 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 25 kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka

MAJ

Sön 2 kl 11 Mässa Söderfors kyrka

Sön 9 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Tor 13  
Kristi him dag

kl 11 Gökotta Bäcklösens bygdegård

Sön 16 kl 11 Konfirmation Tierps sockenkyrka

Sön 30  
Hel tref dag

kl 11 Mässa Söderfors kyrka

JUNI

Sön 6  kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 13 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 20 kl 11 Friluftsmässa Söderfors kyrka

Sön 27 kl 11 Friluftsgudstjänst Tierps sockenkyrka

8

Mässa = gudstjänst med nattvard

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

Vi samarbetar med

Under förutsättning att vi får hålla vår kyrkor öppna för gudstjänst så gäller 
nedanstående tider och platser. Har du inte möjlighet att komma till kyrkan, fira 
digital gudstjänst! Gå in på vår hemsida så hittar du alla aktuella gudstjänster: 

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors
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UNDER SAMMA 
HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

Vi lever alla under samma himmel. 
Vi har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut. 

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

FASTEAKTIONEN 2021

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223

Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.UNDER SAMMA HIMMEL

Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

Just nu befinner 
sig världen i 
en unik och 
skrämmande 
situation. Den 
kräver globala 
lösningar, men den 
kräver också att vi 
hjälper varandra. 

möjlighet att skydda sig. Att hålla 
distans till varandra kräver utrymme. 
Utrymme som inte finns när åtta 
personer delar ett rum utan kök. 
Distansarbete är omöjligt när 
överlevnaden beror på tillfälliga 
dagarbeten eller att sälja frukt och juice 
vid en vägkant. Tillgång till vatten, 
tvål och handsprit för att hålla en god 
handhygien är omöjligt för människor 
som bor i fattiga områden eller i 
flyktingläger.

De som är extra sårbara och utsatta 
måste få stöd. Årets fasteaktion ska 
bidra till att lindra konsekvenserna av 
coronapandemin. När samhällen slagits 
sönder både socialt och ekonomiskt 
fortsätter Act Svenska kyrkan 
tillsammans med partner att arbeta 
långsiktigt och rättighetsbaserat.

De samhällen vi vill vara en del av 
att bygga upp ska vara mer hållbara, 
demokratiska,
inkluderande och bättre rustade än 
tidigare. Tillsammans kan vi göra 
skillnad. Låt oss göra det.

Din gåva räddar liv!

Under de månader som 
coronapandemin har pågått har 
Act Svenska kyrkans partner över 
hela världen rapporterat om att 
åtgärder som stängda gränser och 
utegångsförbud gör att människor 
förlorar arbeten, mattransporter inte 
når fram till flyktingläger och att våld i 
hemmen ökar.

De människor som drabbas hårdast 
av katastrofer är de som har minst 

Gåvor som förändrar

Prisexempel: 
• 100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn. 
• 200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på flykt. 
• 305 kr räcker till en veckas lön för en mentormamma. 
• 330 kr räcker till att starta en självhjälpsgrupp. 
• 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger. 
• 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt. 
• 1 445 kr kan stödja en hushållerska som förlorat sitt arbete under 
coronapandemin.

Man kan också swisha gåva till:  
123 653 83 67   
Märk:  ”Fasteaktionen 2021”
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Söderfors och Tierps kyrkor har 
drabbats av en kyrkråtta. Men inte en 
råtta vilken som helst. Den här är en 
nyfiken, tokig och mysig kyrkråtta. Den 
gillar ost mer än elkablar, äventyr mer 
än att ställa till det, och så gillar den att 
se och följa med i vad som händer. 
Till första advent dök den upp i 
Söderfors kyrka, strax efter i Tierps 

EN RÅTTA I 
KYRKAN!

kyrkby. Sedan dess har kyrkråttan 
funnits med. Den dyker upp i både 
tokigheter och eftertänksamheter. 
Så följ med kyrkråttan på dess äventyr 
och upptäckter och se vad som händer. 

Den har nästlat sig in på vår hemsida 
och den dyker upp på våra sociala 
medier. Facebook: SvenskakyrkanTierpSoderfors

Instagram: tierp_soderfors_forsamling

Hemsidan: www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

En kyrkråtta på äventyr.
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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
"Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa aaaaaa aaa aaa ,
då han på korset dör ock för mig."

KYRKLIGA HANDLINGAR I VÅR FÖRSAMLING

Församlingen välkom-
nar de sex personer som 
genom dopet har tagits upp 
i den kristna gemenskapen 
och tillhör Svenska kyrkan. 

Vi minns och tackar för  
18 september Maj-Britt Hedberg Vallby 
13 oktober Anita Löfqvist  Månkarbo
7 november Pia Sandström  Söderfors
14 november Kenneth Lindgren Månkarbo 
7 december Dagny Jansson Kyrkbyn 
25 december Irene Östblom  Söderfors 
3 januari Gunn Svannäs  Ubblixbo
29 december Ulf Pettersson  Månkarbo  
 
 

Vigsel enligt Svenska 
kyrkans ordning har 
ägt rum av tre par i 
vår församling.
 



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
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