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HERDEN HAR ORDET
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Vad är tiden?  Ingen av oss är opåverkad av tiden. 
Vi håller tiden eller missar den, vi låter tiden gå 
ifrån oss eller så fångar vi ögonblicket. Ja, en stor 
del av vår vardag är vi sysselsatta med att tänka på 
tiden - på gott och ont. Hur klarade de av förr, att 
hålla tiden? För det var faktiskt inte förrän i slutet 
av 1600-talet som vi fick minutvisare på klockorna! 
Även om man redan i Bibeln talar om att tiden har 
en början och ett slut så var det nog lite svårt i det 
gamla samhället att tänka sig tiden som en linje.

Men sommar, höst, vinter och vår avlöser varandra i oändlighet. Vi säger 
”tiden går och kommer aldrig tillbaka”. Fast egentligen är det ganska lätt 
att märka att det bara är på urtavlan som tiden är en jämn ström. För visst 
känns det som att det tar längre tid att städa i en timme än att ha fest i en 
timme?

Tiden! Jag tror att tiden är vad vi själva gör den till. Hur vi lever våra liv, 
vilka mål vi har. För låter vi tiden bara försvinna i en ström utan avbrott 
missar vi egentligen LIVET! Då måste vi verkligen stanna upp och fundera 
på vart vi är på väg. Vi måste skaffa oss tid med kvalitet. Tid för Gud att 
handla och för oss att verka.

Vi behöver skapa en livsrytm, skapa rum för helighet. Vi behöver avskilja 
tider och platser för att andas ut . Skapa platser för att uppleva Guds 
närvaro. ” I denna ljuva sommartid, gå ut min själ och gläd dig vid, den 
store Gudens gåvor ”. Visst är vi nära paradiset just nu. Sommartiden! Med 
ansiktet vänt mot solen känner vi hur livet strömmar över oss. Solen som 
är en förutsättning för det fysiska livet, är också ett vittne om att Gud är 
den djupaste källan till allt liv. Vi tar emot glädje och styrka från Gud för 
att leva i nuet, och väntar samtidigt på att paradiset skall komma med full 
kraft. Det gäller att ta vara på sommartiden.
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Midsommartiden, som för de 
flesta av oss, är symbolen för, 
just den svenska sommaren.
Man skulle nästan kunna tala om 
midsommarmystik. Blommorna, 
ja allt växande vid midsommar 
ansågs förr i tiden, ha särskilda 
krafter. Och man skulle plocka 
sju olika blommor och placera 
buketten under kudden för att 
drömma om den man skulle gifta 
sig med.

I gudstjänsterna handlar 
midsommaren om vår vilja att 
värna om allt levande. Bakom 
all skönhet finns Gud själv. I naturen finns den urkraft som Gud lagt ned i 
oss och allt skapat. Traditioner som är så viktiga. De påminner oss om att 
det finns viktiga värden i livet. Gläntor som vi bygger i tid och rum hjälper 
oss att uppleva det heliga och  förstå att det faktiskt finns där hela tiden,

Vi skapar heliga platser och heliga tider för att kunna uppleva att alla tider 
och alla platser är heliga; livet är heligt, arbetet är heligt, gemenskapen är 
helig, människan är helig. Avskilda tider och platser är till för att lyfta bort 
taket ifrån vardagen och öppna den ut mot oändligheten.

Önskar er alla en riktigt härlig sommar och ta vara på er tid.

Er herde

Söderfors kyrka 
Söndag 23 juli kl.18

Hjärtat sjunger
-från Luther till Laleh

Mathilda Lindström,  
Markus Lindberg 
och Niclas Dahl

Andakt: Ann-Sofi Davidsson 

Fritt inträde 
Frivillig gåva till Tierp-Söderfors församlings 

musikverksamhet 

Tiden rinner som en flod  
strömmar ständigt. 
Tiderna är tre: 
den som har förflutit 
den som nu är inne 
den som kommer. 
De tre är sammanflutna 
i en enda ström.

Lodrätt ned i tiden 
skär evigheten, 
och i dess skärningspunkt, 
där är nuet. 
Där har människan sin plats: 
hon är ett tidens barn 
med evigheten i sitt hjärta.

( Margareta Melin)
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Terminsavslutning

Foto: Ashley Jansson

Det blev ett härligt avslut på terminen med miniorerna i Söderfors kyrka 
fredagen den 5 maj. Ca 180 barn och föräldrar lyssnade på barnkörer 
från Månkarbo/Kyrkbyn och Söderfors och fick höra om Frälsarkransens 
betydelse (se bild på framsidan). Efter sommarpsalmerna sjungits klart 
kunde vi gå ut till ’Var nöjd med allt som livet ger…’ som Roine och Niclas 
spelade.  Picknickkorgarna togs med till församlingshemmets gräsmattor. 
Där stod hoppborgar och långa köer började växa vid popcorn- och 
sockervaddsserveringen.  

Tack alla för en fin höst och 
vår, hoppas vi ses igen i 
höst!  
Ha en bekymmerslös 
sommar!

Kram  
Anki, Ashley, Jessika, Mia, 
Lena & Linn, Niclas & Roine. 

Foto: Ashley Jansson
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Foto: Ashley Jansson

SOMMARKUL!
ÖPPET HUS för barn i åldern 7-12 år  och som INTE går på fritids 
Varje tisdag på sommarlovet kl. 13-16 
Här finns krocket, kubb, pyssel, pingis, och annat kul. 
Söderfors församlingshem 
Kom när du vill (Drop-in 13-16) 

Kom ihåg att ta med telefon nr till förälder/någon som är hemma!

Tierps sockenkyrka  
Söndag 20 augusti  

kl.18 

Klassiska pärlor-konsert 
med flöjt och gitarr

Patrik Ahlberg och  
Per Sjöberg 

Fritt inträde  
Frivillig gåva till Tierp-Söderfors försam-

lings musikverksamhet

Söderfors kyrka  
Söndag 27 augusti kl.18 

Musik utan gränser 
Temat är gränslöshet och  

gränsöverskridande 
Sång- Gunnar Klum 
Piano- Mats Jansson

 
 

Fritt inträde 
Frivillig gåva till Tierp-Söderfors församlings musik-

verksamhet
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GUDSTJÄNSTER M.M.

JULI
Sön 2 kl 11 Gudtjänst 

K-E Berglin, R Mattsson
Tierp sockenkyrka

Sön 9 kl 11 Söndagsmässa (nattvard) 
A-S Davidsson, R Mattsson

Söderfors kyrka

Sön 16  kl 11 Söndagsmässa (nattvard) 
A-S Davidsson, N Axelsson

Tierps sockenkyrka

Sön 23 kl 18 Konsert ”Hjärtat sjunger” 
Mathilda Lindström, Marcus Lindberg, 
Niclas Dahl

Söderfors kyrka

Sön 30 kl 11 Ekumenisk gudstjänst 
Ragnar Brugård, A-S Davidsson, R 
Mattsson

Mumblingsgården 
Ullfors

AUGUSTI
Sön 6 kl 11 Gudstjänst

A-S Davidsson, N Axelsson
Söderfors kyrka

Sön 13 kl 11 Gudstjänst 
K-E Berglin, B Olsson

Tierps sockenkyrka

Sön 20 kl 11 Gudstjänst 
A-S Davidsson, N Axelsson

Söderfors kyrka

kl 18 Konsert ”Klassiska pärlor”
Patrik Ahlberg, Per Sjöberg

Tierps sockenkyrka

Sön 27 kl 11 Gudstjänst F Unger, R Mattsson Tierps sockenkyrka
kl 18 Konsert ”Musik utan 

gränser” 
Gunnar Klum, Mats Jansson

Söderfors kyrka



SEPTEMBER
Sön 3 kl 11 Gudstjänst  

F Unger, N Axelsson
Söderfors hembygds-
gård

Sön 10 kl 11 Högmässa (nattvard) 
F Unger, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Lör 17 kl 11 Gudstjänst 
A-S Davidsson, R Mattsson

Söderfors kyrka

Sön 24 kl 11 Gudtjänst 
K-E Berglin, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

OKTOBER
Sön 1 kl 11 Söndagsmässa (nattvard) 

A-S Davidsson
Söderfors kyrka

Sön 8 kl 11 Avtackningsgudstjänst  
Körerna, A-S Davidsson

Tierps sockenkyrka

kl 16 Avtackningsgudstjänst  
Körerna, A-S Davidsson

Söderfors kyrka

Sön 15 kl 11 Familjegudstjänst  
F Unger, N Axelsson

Söderfors kyrka

Sön 22 kl 11 Familjegudstjänst  
R Mattsson A-S Davidsson

Tierps sockenkyrka

Sön 29 kl 11 Kommenterad mässa 
F Unger N Axelsson

Söderfors kyrka
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Traditioner 
men är inte 

främmande för 
nytänkande

Livet

Tierp-Söderfors 
församling värnar om

Människor 
mitt i livet och äldre
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I Tierp-Söderfors församling har vi samlats kring en gemensam lista 
till kyrkofullmäktige för att på bästa sätt ta tillvara församlingens 
intressen. Men till stiftsfullmäktige och kyrkomötet finns flera olika 
listor att välja på. GLÖM INTE ATT GÅ OCH RÖSTA!

Barn 
och unga

Alla 
som bor i vår 
församling
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Tierp-Söderfors 
församling värnar om

Människor 
mitt i livet och äldre
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FRÅN KYRKBÄNKEN

TACK FÖR MIG!

All tid har ett slut, heter det. Efter 18 år är det dags 
att återvända till det Uppsala som Ann-Sofi och 
jag flyttade från midsommar 1999. 

När Ann-Sofi prästvigdes 1995 sa jag i middags-
talet att jag drömde om att bo i en prästgård. De 
prästgårdar jag besökt var alla rymliga och var så 
fint placerade i landskapet. Inom mig fanns också 
en längtan att efter 15 år avträda som fastighets-
ägare. Är man född lite med ”tummen mitt i handen” är det inte självklart 
att tänka på när fönster ska målas, grunden dräneras och allt annat som en 
fastighetsägare måste tänka på. Fast jag har hela tiden gillat gräsklippning 
och snöskottning som motion. I mindre doser, förstås. 

Att komma till Tierp och prästgården kändes fantastiskt. Efter ett helt liv i 
tätorter en vacker utsikt över ett åkerfält med nya färger varenda dag, året 
runt. Det öppna landskapets prakt. Jag har memorerat utsikten genom att 
varje dag hela året 2003 ta ett foto genom samma fönster.

Under åren har det blivit mängder av trevliga möten med fina människor. 
Du som läser detta är sannolikt en av dem och ska känna min tacksamhet. 
Livets främsta innehåll är mötet mellan människor och jag har verkligen 
uppskattat att få lära känna er. 

Det var kul att mot slutet våga ställa upp i kyrkokören och bli så väl emot-
tagen. Det har varit ganska svårt ibland att komma rätt bland tonerna men 
hela tiden roligt. Ett härligt gäng, kören!

Redan år 2000 debuterade jag i detta blad med reflektioner. Snart blev detta 
återkommande tankar från kyrkbänken. Jag har försökt ge en vinkel som vi 
ser lite av; bilden av att besök på en gudstjänst och samvaro i en församling 
ger så mycket mer än den specifikt religiösa upplevelsen. Vi behöver alla 
vår kyrka och de som inte begriper detta missar något som de skulle få med 
bara en mycket liten ansträngning. Det är synd.



I skrivande stund pågår rekrytering av efterträdare till Ann-Sofi. Om den 
nye flyttar in i prästgården får vi se. Församlingen lever vidare med ny 
herde, dessa rader ersätts av något annat i församlingsbladet, basstämman 
i kören fortsätter och även mitt lilla bidrag att räkna kollekten efter guds-
tjänsten är enkelt att ersätta! 
Ann-Sofi och jag kommer att se tillbaka på våra många år här i församling-
en med stor tacksamhet. Det har varit en härlig tid, framförallt för att vi har 
fått träffa just er alla. 

Tack för att jag fått utrymme att här delge er små tankar från kyrkbänken. 
Det har inte varit storslagna texter. Men livet är ytterst sällan storslaget. Det 
är den enkla, strävsamma vardagen som är själva livet. Och livet de 18 åren 
i Tierps socken har varit gott.

Per Davidsson

Språkcaféet - dela värme, 
förståelse och gemenskap

Livet som flykting är ofta svårt och 
det finns ett behov av mötesplatser. 
Många söker sig till våra kyrkor för 
hjälp och stöd av olika slag.

I vår församling öppnade vi våren 
2016 ett språkcafé i samarbete med Tierps kommun som stöder detta projekt. 
Hit är alla människor, oavsett bakgrund och religion, välkomna. Vi träffas i 
Söderfors församlingshem på onsdagar kl. 18-20 och vi samtalar om allt mellan 
himmel och jord vid fikaborden. 
Som namnet säger finns språkcaféet till för att ”nya” svenskar skall få träna 
på och tala svenska med ”gamla” svenskar i alla åldrar. Men minst lika viktigt 
är mänskliga möten, som ger en ömsesidig känsla av värme, förståelse och 
gemenskap. Det kan vara början på det nya livet i landet långt bortom den oro och 
kamp man flytt från. För oss svenskar är språkcaféet också viktigt. Samtalen runt 
kaffeborden ger minst sagt vidgade vyer. Det kan vara rent omtumlande för oss. 
Känn att du är välkommen att vara med och ”bjuda” på ditt språk och att vara en 
del av den viktiga integrationen! 
Vi börjar igen efter semestrarna så håll utkik i kommande annonsering!

Foto: Lena Maria Thompson/IKON
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12/9 Äntligen ”hemma” i Kina - Gunvor Ljunggren från Gävle berättar 
om sin barndom som missionärsbarn och om hur hon återvände till Kina som 
vuxen. 
 
10/10 Carl-Åke Eriksson berättar om skolprojektet ”Navajyoti” i 
Indien, vilket ger barnen en ny start i livet. Möt familjerna i Calcuttas fattigaste 
områden.Tage Eriksson medverkar med sång till dragspel. 
 
7/11 Allsång med ”Samklang” från Hedesunda. Sång och musik för hela 
slanten 
 
5/12 Julavslutning - Från advent, fram till jul via Lucia. Sång, musik och 
risgrynsgröt.

Vi samlade in 30 000 kr!

I årets fasteinsamling, där temat 
var Allas rätt till mat, hjälptes vi på 
olika sätt till att utföra den viktiga 
uppgiften.

Genom kollekter, lotterier, 
försäljning av receptböcker,  
Tårtbuffé med Egons kvartett som 
uppskattad underhållning och inte 
minst våra barngruppers insamling 
i pappersbössor som gav ett jättefint 
resultat.

FASTEINSAMLINGEN

TACK alla som skänkt både liten och större peng!

Åsenträffen  
Månkarbokyrkan  Tisdagar kl 13



Månkarbokyrkan

Juli
2 Sön 11:00 Gudstjänst. Vi sjunger 

sommarens psalmer
RB

30 Sön 11:00 Ekumenisk gudstjänst i 
Ullfors

A-S Davidsson, RB 

Augusti
6 Sön 11:00 Gudstjänst. Kören, RB
15 Tis 18:00 Allsångskväll med PRO-sångarna

20 Sön 11:00 Gudstjänst Sång, RB
27 Sön 11:00 Regionsgudstjänst i Borgenkyrkan 

31 Fre 11:00 RPGs sommarmöte i Sigtuna. Buss från 
Månkarbokyrkan kl. 07:45.

September
3 Sön 11:00 Gudstjänst  

Samtal om församlingens 
framtid.

Kören, RB

12 Tis 13.00 Åsenträff

17 Sön 11.00 Gudstjänst med 
nattvardsfirande

RB, musik

Oktober
1 Sön 11:00 Gudstjänst Kören, RB
10 Tis 13:00 Åsenträff

15 Sön 11:00 Gudstjänst Månkarbokvartetten, A-S 
Davidsson, RB

29 Sön 11:00 Gudstjänst med 
nattvardsfirande

Musik, RB

13
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Och naturligtvis vanliga konfirmandträffar 

med fika, lekar och funderingar kring  
livets stora frågor! 

UPPTAKT PÅ  
GRÖNA LUND 

16 augusti 

 KONFIRMATION 
FÖR DIG SOM BÖRJAR ÅTTAN ELLER NIAN HT17 

Vi träffas efter skoltid onsdagar varannan vecka i Kyrkbyn under 
hösten. Under vårterminen träffas vi förmodligen i Söderfors. Den 

16/8 blir det en förträff då vi åker till Gröna Lund. De vanliga 
träffarna börjar i september. Självklart kan du vara med även om 
du inte har möjlighet att hänga med på förträffen på Gröna Lund. 

Man måste inte bo i Tierp-Söderfors församling för att få bli 
konfirmerad hos oss. 

 
 

Anmäl dig till konfirmandpräst Fredrik Unger senast den 1 aug 2017 genom att uppge ditt namn, 
personnummer, telefonnummer, förälders telefonnummer och förälders mejladress. 

Skriv också om du vill hänga med till Grönan.  
Alla kostnader under konfirmandtiden tar vi i Tierp-Söderfors församling hand om! 

Fredriks mobil: 072-521 98 14. Fredriks mejl: fredrik.unger@svenskakyrkan.se 

                         

   
 

Lasergame 
    Bowling 
          Alborgen 
              Fotbollsgolf 
                   Läger 



DÖPTA

AVLIDNA
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28 jan   Nelly Eriksson   Vallby 
11 februari  Annah Kocsis   Eskesta 
11 februari Elise Lilla   Mehedeby 
12 februari Teddie Sundström  Eskesta 
18 februari Julius Dahlgren  Postboda 
19 februari Elsa Pettersson  Korsbo 
8 april  Milo Skantz   Bultebo 
22 april Lokée Hadin Eriksson  Västerensta 
6 maj  Torulf Särkijärvi  Söderfors 
13 maj  August Örnehag  Untra 
13 maj  Minelle Lindström  Månkarbo 
 

27 januari   Sofia Koskela  Söderfors 
29 januari  Stig Eriksson  Söderfors 
3  februari  Tord Pettersson Kyrkbyn 
8 februari  Margareta Lundgren Söderfors 
14 februari  Maj-Britt Viitala Söderfors  
15 februari  Kent Olsen  Söderfors 
17 februari  Lars Sundin  Månkarbo 
23 februari  Aina Larsson  Söderfors 
25 februari  Karin Hasth  Eskesta 
5 mars   Christer Swanström Dymmelsbo 
18 mars  Folke Berglund Månkarbo 
21 mars  Britta Lööf  Untra 
2 april   Anders Skoglund Orrskog 
17 april  Hans Eriksson  Pilbo 
30 april  Ingrid Medén  Grimsarbo 
1 maj   Johan Hellstedt Halls 
10 maj   Marie Andersson Söderfors 
 



Präster:  
Ann-Sofi Davidsson, kyrkoherde  
Arbete: 0293-500 06  
Bostad: 0293-503 81 
Mobil: 070-342 90 16  
ann-sofie.davidsson@svenskakyrkan.se  
Exp.tid tis 13-15 tors. 9-12 
 
Fredrik Unger, komminister  
Mobil: 072-521 98 14 
fredrik.unger@svenskakyrkan.se

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

Församlingshemmet Söderfors  
Linn Hofrén 0293-300 22  
soderfors.pastorat@svenskakyrkan.se 
Exp.tid tis tors. 10-12

Kyrkomusiker: 
Niclas Axelsson 0293-311 95  
Mobil: 073-029 32 21  
Roine Mattsson 070-264 50 32

Vaktmästare: 
Församlingshemmen 
Kerstin Andersson  
Mobil: 070-210 48 61  
Bostad: 0293-521 83

Kyrkvaktmästare Tierps sockenkyrka  
Roger Stork  

Henrik Berg  
0293-503 35    
Mobil: 070-639 93 35

Kyrkvaktmästare Söderfors kyrka  
Daniel Brodin  
0293-308 44  
Mobil: 070-242 31 52

Barnverksamheten: 
Ann-Christine Holmberg  
070-585 92 50  
anki.holmberg@svenskakyrkan.se 
Ashley Jansson 
Jessika Lindelöf  
Maria Lindström  
Linn Hofrén  
Tierpsgården Kyrkbyn  
0293-502 62  
Söderfors församlingshem  
0293-50442  
Månkarbokyrkan 076-106 90 69 
Mehedeby 076-106 90 69  
 
Församlingspedagog: 
Lena Petterson  
Mobil: 072-733 40 15  
lena.petterson@svenskakyrkan.se

Post-och besöksadress:  
Backbrovägen 3, 815 91 Tierp  
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tierp-
soderfors  
Facebook: Tierp-Söderfors församling  
Instagram: tierp_soderfors_forsamling

TILL DIN TJÄNST I TIERP-SÖDERFORS


