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PRÄSTEN HAR ORDET

Att välja eller inte välja, det är frågan? 
Det är faktiskt inte sant! Vi måste välja 
hela tiden! Hela pandemin har varit 
ändlöst många val där vi har haft till 
uppgift att välja så att vi inte ska smittas 
eller smitta andra. Forskarna som har 
tagit fram vaccinen kunde ha tänkt:  
-Det här är för svårt. Det går inte. Vi gör 
något annat istället. Men de valde att 
försöka få fram vaccin och på rekordtid 
lyckades man ta fram ett helt nytt vaccin 
(eller flera). 

Ioan Sauca, som är tf generalsekreterare 
för Kyrkornas världsråd, säger att efter 
pandemin förstår vi att när det gäller 
världens befolkning, när det gäller 
människorna på jorden, så måste vi 
ta ansvar för alla. Om vi inte gör det 
kommer vi att gå under. Det är starka 
ord men det han menar, antar jag, är att 
om vi inte tar hand om varandra och 
någon drabbas av en svår variant av tex 
covid så kan vi alla drabbas. Vi måste 
välja den rätta vägen.

En person som funderade mycket på 
det här var Ignatius av Loyola som 
levde ungefär samtidigt med Martin 
Luther i slutet av 1400-talet och början 
på 1500-talet. Han utarbetade andliga 
övningar som bl.a hade att göra med att 
hjälpa oss att välja. Han hade tanken på 
att vi har möjlighet att välja mellan det 
goda och det onda. Vi ska naturligtvis 

välja det goda. Fast det är inte alltid så 
lätt att veta vad som är rätt. Vad som är 
Guds vilja. Därför skulle dessa övningar 
hjälpa oss att välja rätt väg.

Ignatius menar att när vi gör val och vill 
ha reda på vad Gud tycker är det rätta 
valet så kan  
1) Gud uppenbara det för oss direkt (inte 
så vanligt men det händer). Om vi inte 
får den här direkta uppenbarelsen kan 
det bli alternativ 
2) Vi lyssnar till de inre rörelserna 
hos oss. Hur känner vi för ett visst 
vägval? Känner vi olust, håglöshet, 
tröstlöshet mm eller känner vi  en inre 
frid, harmoni, glädje och om vi tom 
hjälper vår medmänniska. Ja, då är det 

det sistnämnda vi ska följa. Om inget av 
detta infinner sig får vi 
3) gå rationellt tillväga. Fundera över 
varje argument för och emot och sedan 
ta ett beslut.

Det andra alternativet kräver, enligt 
Ignatius, att vi har lärt oss att urskilja 
andarna. Det kan vara att vi blir lurade 
att välja fel väg. Vi måste alltså öva oss i 
att ta reda på vad som är Guds röst i vårt 
inre. Ibland kan det vara en lättare väg vi 
ska gå och ibland blir den svårare.  Det 
viktiga är att det får bra konsekvenser. 
Blir det dåliga så kan det inte vara Guds 
vilja. Gud vill det goda för oss och alla 
människor och för skapelsen.

Känns det jobbigt? Det är en gåva från 
Gud att vi har den här möjligheten. Vi 
är fria att välja! Gud finns där för att 
bära oss eller som psalm 180 vers 1 i vår 
psalmbok uttrycker det…

”Var dag är en sällsam gåva, 
en skimrande möjlighet. 
Var dag är en nåd dig given 
från himmelen, besinna det!”

 
Låt oss göra goda val!

Magnus Vallin, präst

Foto: Gustaf Hellsing, Ikon

Foton på omslaget:  Vi vill så gärna komma igång! Vi vill träffa dig och alla som läser detta. Vi 
hoppas nu till hösten att få starta alla våra grupper och öppna upp våra mötesplatser.
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TEMA: ATT VÄLJA
Rösta! Det är viktigare än på länge!

Jag funderar ibland på demokratin i 
Svenska kyrkan.  
I Tierp-Söderfors församling har vi bara 
en nomineringsgrupp att rösta på, så 
vi vet redan vilken grupp som vinner 
lokalt. Men att ha flera grupper i ett 
litet sammanhang är inte nödvändigtvis 
bättre. Valet, demokratin, finns nu istället 
i personvalet – vi kryssar den person 
som bäst representerar det vi vill.

Kyrkovalet är också ytterligare två val, 
till Svenska kyrkans motsvarighet till 
region och riksdag – stiftsfullmäktige 
och kyrkomöte. I de valen finns en rad 
olika grupper och partier. Här är din röst 
oerhört viktig i år! 
Det finns partier som nu vill använda 
Svenska kyrkan som språngbräda. 
Deras budskap är olikt kyrkans, de vill 
göra Svenska kyrkan till redskap för att 
främja svenskhet. Det är något annat 
än Jesus, en semitisk jude, vars budskap 
talade om att Guds rike är för alla 
människor oberoende av folkslag och att 
vi ska värna den utsatte, den svaga och 
främlingen. 

Vanligtvis är vi få som röstar i kyrkovalet 
vilket gör att annars små partier kan 
få stort inflytande. Vill du ha en öppen 
demokratisk kyrka behöver du därför 
rösta – en utebliven röst ger andra röster 
mer inflytande. Du är vare sig du vill eller 
inte med och avgör, även som soffliggare!

Förra kyrkovalet var det ovanligt stort 
röstdeltagande. Många röstade för att 
hindra partier som inte vill kyrkans 
öppenhet från att få inflytande. Det 
lyckades, demokratin fungerade. 

Detta kyrkoval kan det vara ännu mer 
avgörande. Så rösta, din röst är viktigare 
än på länge!

Anders Berglund

Facebook  
Tierp Söderfors 
församling 

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

Frågor och svar om 
kyrkovalet

Är det verkligen någon idé att ha ett val när 
valdeltagandet ligger på drygt 20 procent?
Svenska kyrkan är en folk-
kyrka – allas kyrka. Det är det 
som evangelisk-luthersk bety-
der och som Svenska kyrkan 
benämner sig som. Därför är 
det grundläggande att kyrkan 
styrs på demokratiskt vis och 
att medlemmar har inflytande 
över viktiga beslut. Även om 
valdeltagandet hamnar på 20 
procent är det över 900 000 
personer som röstar.

Hur mycket makt har nominerings-

grupperna och de personer som väljs?

Det spelar stor roll vilka nomineringsgrup-

per och personer som väljs. På lokal försam-

lingsnivå påverkar det direkt vad kyrkan 

på orten gör för satsningar och priorite-

ringar.

På regional stiftsnivå fattar man beslut 

om bidrag till renoveringar av kyrkor, 

samordning av olika typer av stöd för till 

exempel härbärgen vintertid, stöd för 

funktionsnedsatta, hjälp till flyktingar och 

integration, klimatsatsningar och så vida-

re.

På nationell nivå fattas övergripande be-

slut som påverkar hela Svenska kyrkan. Ett 

sådant exempel är vilka psalmer som ska 

finnas med i psalmboken. Ett annat exem-

pel är den så kallade samvetsklausulen om 

hur enskilda präster och diakoner får för-

hålla sig till frågor som kvinnliga präster 

eller samkönade äktenskap.

Vem får rösta?Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast på valdagen. Runt den 13 augusti plockar man fram de så kallade röstlängderna, där alla röstberättigade medlemmar står med.

Vilka är de stora frågorna i  kyrkovalet?
Det är nomineringsgrupperna som 
driver vad de vill genomföra och kom-
municerar med väljarna om det. Du kan 
kontakta de nomineringsgrupper som 
du är intresserad av och fråga dem di-
rekt hur de ställer sig till sådant som du 
tycker är viktigt.
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I valet och kvalet, det kan vara svårt att 
välja rätt! Vi ställde några frågor till Britt 
Pagard, ordförande i vårt kyrkoråd, om hur 
hon tänker kring att välja rätt.

Vad betyder välja för dig? Hur gör du 
viktiga val? Sätter du t.ex. upp en lista med 
för- och nackdelar? 

Att välja är för mig en demokratifråga 
som gäller allt från allmänna val till att 
välja hur man vill leva sitt liv utifrån de 
förutsättningar man har. 
Möjligheten att få bestämma vad man 
vill och inte vill göra är en frihetsfråga 
som alla människor borde få ha, men 
som ju inte är alla förunnat. Demokrati 
är inte en självklarhet i världen som den 
ser ut nu.
De viktiga val som är/har varit 
långsiktiga för mig växer fram från 
en tanke till en realiserbar möjlighet.  
Gör den inte det får jag tänka om.  Jag 
funderar alltid om fördelarna överväger 
nackdelarna i mina viktiga val.  Jag 
skriver sällan ner det på ett papper men 
tänker mycket på det.   

På tal om val. När och hur kom det sig att 
du valde att gå in i kyrkopolitiken?

Jag valde att delta i kyrkopolitiken 
på lokal nivå efter att ha fått ett 
erbjudande att ingå i kyrkorådet 
när jag pensionerade mig från 
landstingspolitiken, eftersom jag trodde 
att min administrativa erfarenhet kunde 
vara en tillgång i kyrkorådsarbetet.  

Sedan har det visat sig att det är ett 
mycket stimulerande och meningsfullt 
arbete.  

I höst är det kyrkoval. Vad är viktigt med 
det?

Kyrkovalet är tre mycket viktiga val.    
I vår församling har vi valt att 
enas om en enda gemensam 
kyrkofullmäktigelista där alla som 
är intresserade av kyrkan får vara 
med oavsett vilket politiskt parti 
eller grupp man sympatiserar med.  
Orsaken är att det är svårt att få 
tillräckligt många namn i den lokala 
församlingen om namnen ska spridas 
på flera nomineringslistor. För att en 
församling skall få vara en självständig 
enhet måste det finnas ett demokratiskt 
valt kyrkofullmäktige och det är 
viktigare tycker vi än att man har flera 
listor att välja bland. Lokalt fattas 
inte parti- politiska beslut utan man 
beslutar det som är bäst för att den 
egna församlingen ska fungera så väl 
som möjligt för de kyrkotillhöriga och 

faktiskt för alla som bor i församlingen 
eftersom kyrkan har visat sig vara en 
viktig instans för alla människor när 
man behöver stöd,  hjälp  och 
tröst i sin livssituation. 
Men i valet till 
Stiftsfullmäktige och 
valet till Kyrkomötet 
finns många olika 
nomineringsgrupper 
att välja bland för de 
röstberättigade till 
kyrkovalen och då är det viktigt att välja 
den grupp som man tror gör bäst nytta 
för Svenska kyrkan enligt de åsikter jag 
som väljare sympatiserar med. 

Man ska inte tala om en dams ålder. Men 
du fyller jämt. Stort Grattis!! Har dina val 
förändrats med åren. Är prioriteringen en 
annan idag för dig?

Ålder idag är ju bara en siffra.  Hur 
gammal man känner sig beror nog mer 

på om man har förmånen 
att få vara frisk och kunna 
utöva sina intressen och 
det man är bra på med den 
långa livserfarenhet man 
tillförskaffat sig. 
Jag tycker inte att mitt sätt 
att välja har förändrats 

men prioriteringarna blir ofta 
mer personliga. Jag  har mera tid för 
min familj och mina intressen och 
det behöver inte konkurrera med 
yrkesarbetet.  Jag kan också välja bort 
sådant jag tycker att jag inte behöver 
göra längre och även välja att prova på  
nya saker.

Foto: Magnus Aronsson Ikon

Möjligheten 

att få bestämma vad 

man vill och inte vill 

göra är en frihetsfråga 

som alla människor 

borde få ha, men som ju 

inte är alla förunnat.
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Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. 
Församlingen är en gemenskap för medlemmar som är bosatta inom 
dess geografiska område och är därmed utgångspunkten för kyrkans 
verksamhet. Alla är välkomna till kyrkans liv och verksamheter.

• vårda och underhålla 
fastigheterna och värna 
de kulturella värdena i 
kyrkobyggnaderna och på 
kyrkogårdarna 

Församlingens väl 
är en opolitisk, valbar 

lista och arbetar för  
Tierp-Söderfors församlings bästa.

• att vi fortsätter vara en självständig 
församling 

• vara öppen för samarbete med andra 
församlingar, trossamfund, föreningar 
och samhället i övrigt

• ha en hållbar verksamhet med fokus på 
tillgänglighet, jämställdhet, miljö och 
ekonomi

För att uppnå detta vill  
Församlingens väl:

• nyttja våra ekonomiska resurser, 
vår personal och våra lokaler på 
ett optimalt sätt för att utveckla 
verksamheten

• ha ett aktivt 
kyrkofullmäktige 

• ha en långsiktig 
ekonomi som är sund 
och i balans 

• ha en både allmän och riktad kommunikation med församlingens 
innevånare genom såväl traditionella som moderna kanaler

• verka för att behålla våra medlemmar samt attrahera och välkomna 
nya medlemmar 

• arbeta med hållbar resursanvändning och miljö-/rättvisemärkta 
produkter, t.ex. Fairtrade

Församlingens väl vill:  

• arbeta för ett rikt och omväxlande gudstjänstliv som är öppet för alla
• genom gemenskap och diakoni ge stöd och hjälp till de med behov 

inom församlingen  
• satsa på verksamhet för alla åldrar men prioritera barn och ungdomar  
• vara öppen för nytänkande samt värna våra traditioner och vårt 

kulturarv

Församlingens väl
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JULI
Sön 4 
Apostladagen

kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 11 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 18
Kristi förklarings 
dag

kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 25 kl 11 Mässa Söderfors kyrka

AUGUSTI
Sön 1 kl 11 Friluftsgudstjänst Mumblingsgården 

Ullfors

Sön 8 kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka
Sön 15 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 22 kl 11 Friluftsgudstjänst Månkarbo
Sön 29 kl 11 Mässa Söderfors kyrka

SEPTEMBER
Sön 5 kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka

Sön 12 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 19  kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 26 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

OKTOBER
Sön 3 
Hel. Mikaels dag

kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 10  
Tacksägelsedagen

kl 11 Mässa med små och stora Tierps sockenkyrka

Sön 17 kl 11 Mässa med små och stora Söderfors kyrka

Sön 24 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 31 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

10

Om vädret tillåter kommer vi  under sommaren,  i möjligaste mån, att fira gudstjänsten utomhus. I anslutning till kyrkorna.

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

GUDSTJÄNSTER M.M.

Vi samarbetar med
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Får vi lov att presentera årets konfirmandgrupp!
 
Efter ett något annorlunda konfirmandår med Coronauppehåll och indelning 
i mindre grupper, kunde vi till slut genomföra konfirmationsgudstjänsten via 
livestreaming där släkt och vänner fick vara med framför datorn. Inte samma 
känsla av högtidlighet och spänning men det blev en fin stund då konfirmanderna 
delade med sig av sång, tankar om roller, självkänsla och ett drama om att vara 
en bra medmänniska. 
Vi fick också be för dem, sända dem ut i livet och önska allt gott.
Till hösten kör vi i gång med en ny grupp och den som börjar 8:an i höst är väl-
kommen att vara med!

Är det så att du är äldre och att det inte har blivit av att du har konfirmerats, hör 
av dig till församlingen, så löser vi det.

Vill du vara med i nästa konfirmandgrupp?

På konfan finns plats för våra 
viktiga funderingar kring livet. 
Det finns också plats för fika, lek, 
gudstjänster, två läger och andra 
äventyr och utflykter som t.ex. 
bowling, domkyrkan i Uppsala och 
studiebesök på krematoriet.
Vi kommer att träffas på onsdagar 
efter skolan. Plats meddelas senare 
när vi vet vilka som anmält sig.

Vi har uppstart vid gudstjänsten i Söderfors kyrka söndagen den  
12 september kl. 11.  
Kontakt: lena.petterson@svenskakyrkan.se
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KYRKLIGA HANDLINGAR I VÅR FÖRSAMLING

Vi minns och tackar för  
28 december Ingrid Johansson  Mehedeby 
31 december Evert Andersson  Raklösen 
8 januari Ingegerd ”Inger” Johansson Vallby 
31 januari Åke Dahlberg   Söderfors 
5 februari Alvar Linberg   Söderfors 
9 februari Angelo Bernats  Grimsarbo 
13 februari Alva Ek    Ullfors bruk
20 februari Börje Ramsell   Söderfors 
22 februari Karin Persson   Väsby
23 februari Sven Erik Gunnarsson  Munga 
23 februari Clary Jansson   Söderfors
4 mars  Bo Holm   Kyrkbyn
26 mars Ove Bengtsson  Fäcklinge
11 april Marianne Pettersson  Munga 
12 april Raine Melin   Väster Ensta
1 maj  Karl Gustaf  Fredriksson Husbyborg
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Låt gulna varje blad på kvist,
låt falna varje strå;
Guds rika nåd, det vet jag visst,
den aaaaaaa aa aaaa ."

KRYSSET 
Skicka in lösningen till Tierp-Söderfors församling, Backbrov. 3, 815 91 Tierp  
eller maila: tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se

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



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 

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:  
Exp.tid: tors 10-12 


