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PRÄSTEN HAR ORDET
En vänlig grönskas rika dräkt…

Äntligen är vintern slut och sommaren 
är på väg! Det kan behövas lite 
sommar med sol och värme men med 
regn också så att grödorna kan gro 
och växa.När det är sommar kan vi 
sannerligen instämma i psalm 201:

än under den övriga delen av året då 
våra liv är mer inrutade. 
Den här psalmen är underbar. Vi 
fortsätter:

”En vänlig grönskas rika dräkt har 
smyckat dal och ängar. 
Nu smeker vindens ljumma fläkt de 
fagra örtesängar, 
och solens ljus  
och lundens sus  
och vågens sorl bland viden förkunna 
sommartiden.”

Dessa rader är härliga att läsa men 
ännu härligare att få uppleva på riktigt. 
När vi upplever sådana dagar kan vi 
lätt känna att de följande raderna i 
psalmen stämmer med hur vi känner 
inför sommaren…

”Sin lycka och sin sommarro  
de yra fåglar prisa: 
ur skogens snår, ur stilla bo 
framklingar deras visa. 
En hymn går opp  
av fröjd och hopp  
från deras glada kväden, 
från blommorna och träden.”

Vi kan uppleva gemenskap med 
fåglarna i dessa ord. Vi vill sjunga ut 
vår glädje över att få sola och njuta 
av bad samt, och det är kanske det 
viktigaste, vi får vara lediga och ta 
det lugnt. Vi blir under semestern fria 
som en fågel. Vi har större möjligheter 
att göra vad vi själva vill. Vi kan 
bestämma över vår tid på ett annat sätt 

”Men du, o Gud, som gör vår jord så 
skön i sommarns stunder, 
giv att jag aktar främst ditt ord och 
dina nådesunder. 
Allt kött är hö, 
och blomstren dö,  
och tiden allt fördriver,  
blott Herrens ord förbliver.”

Nu hände något i texten. Den första 
raden började bra. Men sedan var det 
inte lika soligt längre. Allt är hö och 
allt kommer att dö. Det är inget som vi 
vill tänka på nu inför sommaren. Vi vill 
inte tänka på den kommande hösten 
och vintern. Fast ska vi vara ärliga så 
kommer den också efter sommarens 
förhoppningsvis uppiggande dagar.  
Vad den här psalmen vill säga oss är 
att sommaren kommer att ta slut men 
det finns något som varar, något som vi 
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alltid kan vända oss till, Guds ord. Det 
är ord som ger kraft och styrka året om. 
När vi saknar solens ljus och vågornas 
kluckande mot bryggan så finns Guds 
ord som kan ge tröst och styrka. Dessa 
ord kan bära oss genom sommar och 
vinter genom livets alla skeden och de 
bär vidare efter detta livet. Vi utlovas 
en sommar som inte ska förblekna utan 
en ny plats hägrar.

”I paradis, han huld och vis,  
mig sist skall omplantera,  
där intet vissnar mera.”

Det kan tyckas som ord som vi inte 
vill tänka på nu. Men i längden är det 
något som håller ända till slutet. Ja, det 
är ord som t.o.m kan klara av en regnig 
och kall sommar.  

Ta vara på  sommaren och njut av den 
men ta även vara  på Guds ord för då 
tar det vara på dig!

Skön sommar!

Magnus Vallin präst 

Jubilarfesten i Tierpsgården

Foto: Lena Petterson

Titta vilket 
härligt gäng som 
samlades  till 
fest!

JUBIL
ARFES

T 

Vi bjöd in församlingens 80- och 
85-åringar för att fira dem lite extra 
med samling i Tierps sockenkyrka 
och därpå smörgåstårta, rabarberpaj 
och trevlig samvaro vid borden i 
församlingshemmet.

Förutom jubilarerna som kom från 
församlingens olika delar,  fick var och 

en ta med sig en till, så vi blev runt 
50 personer. Det här är en tradition 
som Väntjänsten, frivilliga som 
uppmärksammar församlingens äldre 
med uppvaktningar, och församlingens 
anställda håller liv i.

Bilden  på Kyrkforsens framsida: Årets 
kofirmander och Kyrkbyns åk 3-4 miniorer 
med en del av pengatejpen, en av aktiviteterna 
i fasteinsamlingen. Läs mer på s. 6 

Musik i sommarkväll  
Söderfors kyrka 
Onsdag 10 juli kl 19 
Patrik Ahlberg, flöjt 
Onsdag 14 augusti kl 19 
Tierps Låtverkstad
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TEMA: MÖTESPLATSER
Jag tycker om att ge mig ut och springa 
några gånger i veckan och på min 
skogsväg finns det blå vägskyltar med 
ett stort M, det vill säga vägskylten 
som kallas för ”Mötesplats”.

Nu ska det erkännas att jag inte orkar 
springa hela tiden, så jag promenerar 
ibland och hämtar andan. Men ser jag 
en mötesskylt, brukar jag ta sikte på 
den och springa tills jag kommer fram.

En mötesskylt finns vid smala vägar 
som är breddade just där för att ett 
möte ska kunna ske. Trubaduren 
Ingemar Olsson skriver i en av sina 
texter:

I den självvalda ensamheten kan de 
egna tankarna klarna. 

Gud vill också möta oss, inte för 
att förebrå oss och lägga på oss 
bördor. Tvärtom, är det kärlek och 
bekymmerslöshet vi får öppna våra 
händer och ta emot.

I församlingen finns många 
mötesplatser på alla dessa olika sätt; 
gemenskap med varandra, stillhet och 
gudsmöten, och tänk vad fint det vore 
om de präglades av orden i Psalm 767:

”Möt mig nu som den jag är, 
håll mitt hjärta nära dig,  
gör mig till den jag ska bli 
och lev i mig.”

/Lena Petterson

”Jag tror att människor är 
gjorda för varann,  
mår inte bra på egen hand. 
Redan från allra första 
början var det två,  
jag tror det måste vara så.”

Det är en tänkvärd text som säger 
att vi människor mår bra av att vara 
tillsammans. Vi behöver spegla oss i 
andra för att bli synliga för oss själva.

Mötesplatser behövs i olika åldrar 
i livet och i olika sammanhang. Att 
idrotta tillsammans som ett lag, sjunga 
i kör eller göra något annat som man 
gillar ihop med andra.

Ibland behöver man stämma träff med 
och möta sig själv om det kanske blivit 
för rörigt med alla intryck utifrån och 
man behöver få fatt på sig själv igen.   
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BARN OCH UNGA

Vid terminens slut 
hade vi en stor fest för 
alla våra barngrupper 
och deras familjer. Vi 
samlades i Söderfors 
kyrka och fick njuta av 
fin sång med Månkarbos 
och Kyrkbyns barnkörer 
under ledning av vår 
kyrkomusiker Roine 
Mattsson. Därefter blev 
det en fin föreställning 
med  Trollkarlen Gabriel 
som både vunnit SM i 
Barntrolleri och varit 
med i Barnkanalen på 
TV. 

Foto: Lena Petterson

Efter föreställningen gjorde han 

ballongdjur till alla som ville ha, fika 

serverades, lotter med fina priser såldes 

och till sist när man gick hem fick var 

och en popcorn och en önskan om  trevlig sommar med sig hem.

GLAD 
SOMMAR
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Samma himmel. Samma 
rättigheter.  
Verkligheten ser olika ut.
I årets fasteinsamling hjälptes vi i 
församlingen åt att samla ihop över  
16 000 kr.

Vi hade bland annat en fin kväll med 
snittar, quiz och härlig sång som fyllde 
valvet i Söderfors kyrka.

Våra barngrupper samlade in pengar 
och satte fast på tejp.
Tack till alla miniorer med familjer som bidragit med 3564 
kronor till årets fasteinsamling. På bilden på Kyrkforsens 
framsida ser vi Kyrkbyns åk 3-4 miniorer med en del av 
pengatejpen! 

Svenska kyrkans internationella arbete har också fått ett 
nytt namn ”ACT  Svenska kyrkan”  och det uppmärksammade vi med tårta. 
Det nya namnet vill visa på vår samhörighet med andra kyrkor i världen som vi 
samarbetar med. ACT betyder Action by Churches Together.

 Foto: Lena Petterson

Påsk-
landskap

Vid jul brukar vi alltid ha julkrubbor i våra kyrkor då julens händelser görs 
levande med figurer och landskap. I år har vi haft något liknande vad gäller 
påsken. I båda våra kyrkor har påsklandskap stått på bord framme i koret. Dessa 
har alla barngrupper hjälps åt med att göra, allt från grav, kors, lärjungar till 
kvinnor vid graven och den uppståndne Jesus.

Foto: Anki Holmberg

Visst är det fint!

Foto: Anki Holmberg
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Tjugo stycken härliga personer som vi haft glädjen att träffa några gånger i 
månaden då vi  pratat om viktiga saker, lekt, sjungit, fikat, varit på läger och olika 
utflykter och studiebesök. 
Vid konfirmationsmässan valde de att fokusera på ett antal olika ord; Livet, 
Döden, Kärleken, Bönen och Tacksamheten. Ord som de berättade om och sjöng 
om utifrån sina perspektiv och tankar. 

        Vill du vara med i nästa konfirmandgrupp?

Konfirmationen brukar vara i maj och 
sedan avslutar vi vårt konfirmandår 
med en resa till Gröna Lund.Kom och 
häng med oss det här året!

Konfirmation handlar om att fundera 
över och prata om livets stora frågor: 
Vem är jag? Duger jag som jag är? 
Finns Gud? Döden? Livets mening?

Vi träffas ungefär varannan onsdag 
efter skolan och förutom våra 
hemmagånger i kyrkan, så åker vi på 
lite olika äventyr och studiebesök som 
t.ex. lazergame, Domkyrkan i Uppsala, 
bowling och krematoriet i Gävle.

Sedan åker vi på läger, såklart.Ett på 
hösten i Aspnäs utanför Östervåla och 
ett på våren på Rättviks stiftsgård. Ett 
antal gudstjänster ingår också.

Så här går det till att anmäla sig: 
Vårdnadshavare mailar ungdomens 
namn, mobilnummer samt 
vårdnadshavares mobilnummer till: 
magnus.vallin@svenskakyrkan.se

Hälsningar från Anki, 
Magnus och Lena

Här är årets konfirmander!

Se även årets konfirmander på omslaget.



GUDSTJÄNSTER M.M.

JULI
Sön 7 kl 11 Sommargudstjänst Söderfors kyrka

Ons 10 kl 19 Musik i sommarkväll 
Patrik Ahlberg, flöjt

Söderfors kyrka

Sön 14 kl 11 Sommarmässa Tierps sockenkyrka
Sön 21 kl 11 Sommargudstjänst Söderfors kyrka
Ons 24 kl 19 Musik i sommarkväll

No Treble
Tierps sockenkyrka

Sön 28 kl 11 Friluftsgudstjänst Mumblingsgården 
Ullfors

AUGUSTI
Sön 4 kl 11 Sommargudstjänst Söderfors kyrka

Lör 10 kl 18 Helgmålsbön Husbyborg
Sön 11 kl 11 Sommarmässa Tierps sockenkyrka
Ons 14 kl 19 Musik i sommarkväll 

Tierps låtverkstad
Söderfors kyrka

Sön 18 kl 11 Sommarmässa Söderfors kyrka
Sön 25 kl 11 Sommargudstjänst Tierps sockenkyrka

8
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SEPTEMBER
Sön 1 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Ons 4 kl 19 Musik i sommarkväll
Leif Alpsjö

Tierps sockenkyrka

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

Sön 22 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka
Sön 29 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

OKTOBER
Sön 6 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka
Sön 13 kl 11 Mässa med små och stora

Centerkvinnorna serverar fika
Tierps sockenkyrka

Sön 20 kl 11 Mässa med små och stora Söderfors kyrka

Sön 27 k l1 Gudstjänst Söderfors kyrka

Mässa = gudstjänst med nattvard

Facebook: 
Svenskakyrkan www.svenskakyrkan.se/

tierp-soderfors

Du hittar oss också på webben:
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NYFIKEN PÅ 

Bosse Temnéus
-Det kan vara tillfälligheter som gör var 
man hamnar i världen när man åker ut 
för att verka som missionär, säger Bosse 
med en dialekt från Skånes inland. 
Hörby närmare bestämt, får jag veta 
nu när jag träffar honom i trädgården 
intill huset han hyr en del av, i Ullfors.  
-Men för vår del så var det så att vi 
ville jobba med språkforskning och 
bibelöversättning, och det blev i ett 
land med en stark kyrklig tradition; 
Salomonöarna i Stilla havet.

Att verka som missionär är att skapa 
mötesplatser. Idag kan det finnas en 
negativ klang med ordet mission men 
man måste skilja mellan kolonisation 
och mission, säger Bosse. Mission är 
att mötas på lika villkor och att dela 
erfarenheter. Under åtta år bodde Bosse 
och hans fru Margareta på Filippinerna 
där de arbetade med utbildning 
av präster. Skolan blev en viktig 
mötesplats, inte minst kulturellt. Många 
sånger och psalmer komponerades 
som också vi i Europa fått ta del av. 
Vi har ju tex. den fina psalmen ”Vilket 
stort mysterium”, nr. 726 i vår svenska 
psalmbok. Musiken är en folkmelodi 
från Filippinerna och den svenska 
kyrkomusikern Anders Salomonsson 
skrev den svenska texten. På samma sätt 
kan man idag hitta mängder av svensk 
musik i de länder där Svenska kyrkan 
jobbar mer långvarigt, Sydafrika, 
Tanzania och Etiopien. Psalmböckerna 
är där fulla av svensk historia, av 
svenska sånger vars texter man översatt 

till ländernas egna språk. Detta är ett 
tydligt resultat av dessa utbyten mellan 
världsdelar.

Vad mer har missionen betytt för oss här 
i Sverige, undrar jag. Bosse sitter just nu 
som arkivansvarig på EFS (Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen) i Uppsala. Där 
kan han botanisera bland det gamla 
materialet som missionärerna hanterade 
redan från 1866 då de första skickades 
ut. 

Tidskrifter som Budbäraren gjorde 
stor inverkan på sina läsare under den 
tid de delades ut. Konstnärer tecknade 
och skickade hem bilder. Fotografier 
kopierades enklast genom att de ritades 
av och massproducerades och man 
berättade i text om andra kontinenter, 
andra sätt att leva. Allt detta gjorde att 
främlingar var inte så främmande när 
de sedan dök upp i Sverige. Man mötte 
en främling mer med nyfikenhet än med 
rädsla, som det ofta kan vara idag. -Det 
finns en negativ tendens som utgår ifrån 
att alla människor inte har samma värde, 
säger Bosse.  Vi är ju själva invandrare 
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och vet till och med nu att vi var 
mörkhyade när vi vandrade in i Sverige. 
Missionärerna tog oss ut i världen och 
gjorde oss nyfikna på den, genom det 
budskap de sände hem. 

2008 kom Bosse och Margareta hem 
från Filippinerna och Bosse började 
jobba på SIM, Svenska Institutet för 
Missionsforskning. Under ledning av 
professorn Hallencreutz ivrade man 
för att de som läste teologi skulle 
göra fältstudier några veckor i de 
olika missionsländerna för att knyta 
kontakter.

En av doktoranderna på SIM kom från 
Myanmar. Han var politisk flykting och 
Bosse hade god kontakt med honom. 
När förändringen i landet skedde 2012 
och de politiska flyktingarna kunde 
återvända hade Bosse och hans kollega 
redan påbörjat arbetet med landets 
freds- och demokratiutveckling. Och 
det var dags för nästa utlandsvistelse 
för snickarsonen från Hörby. Han gav 
sig iväg till Myanmar och stannade i 
tre år i landet. Idag har den verksamhet 
de startade omvandlats till en aktiv 
burmesisk tankesmedja.

Utanför fönstret på det lilla lusthuset 
där vi sitter finns rester av Ullfors bruk 
och vårt samtal leds in på hur andra 
människor har påverkat oss genom 
att komma hit, som tex. vallonerna. 
Hur skulle Uppland sett ut om vi inte 
lyckats så bra med vår järnindustri och 
det kunnande vallonerna förde med 
sig? Hur hade vår folkmusik låtit om 
inte den europeiska kulturen haft sitt 
inflytande på den? Hur tar vi tillvara det 
kunnande som de människor har, som 

idag söker sig till oss? Inte minst viktigt 
är det att flerspråkighet uppmuntras, 
menar språkvetaren Bosse Temnéus 
(namnet tog han och Margareta efter 
att ha bott i Tämnarens närhet, i 
Annedal, en tid). Han berättar vidare 
om teknikens inverkan och språkets 
betydelse. Ungdomar spelar dataspel 
med ungdomar i andra världsdelar och 
på universitetet i Uppsala klär man 
väggarna med stora dataskärmar för 
att ha samtal med andra universitet 
världen över. En bloggare kan under 
en kort tid få många följare. Det 
skapas nya mötesplatser med teknikens 
hjälp. Geografin spelar mindre roll. 
Du kan lära dig engelska genom en 
kurs på nätet. Men du kan inte ge 
barnet en identitet, hjälpa det till ett 
bättre självförtroende och överbrygga 
eventuella språksvårigheter. Skärmen 
är begränsande. Det mänskliga mötet 
är viktigt och ibland behövs en kram. 
Därför behövs fortsättningsvis också 
mänskliga möten. Möten som skapar 
förändring och utveckling. Såsom 
språket ständigt förändras så tror Bosse 
att vi människor också förändras och att 
vår kyrka behöver förändras.  
-Jag hoppas att Gud ska ge oss 
inspiration att utvecklas och förändras 
med tiden. Vi är en protestantisk kyrka, 
vi är födda till att visa att kyrkan ska 
förändras. Ändå tenderar den ibland att 
stagnera. Förändras vi inte så dör vi. 
Jag tackar Bosse för pratstunden och 
lämnar Ullfors för denna gång med 
huvudet fullt av tankar om språk och 
hur viktigt det är för oss människor. För 
vår identitet och för vårt sociala liv. 

Marit Lundkvist Reyes 
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Säkerhetskontroller 
för gravstenar

Församlingen ber om er förståelse 
för ovannämnda obligatoriska 
säkerhetsarbete. Vi försäkrar att 
inspektionen skall utföras med 
största försiktighet och utan 
skada eller olägenhet för er som 
gravrättsinnehavare.

Den som har frågor eller funderingar 
kring detta är välkommen att kontakta 
undertecknad per telefon (helst 
kvällstid) eller epost.    

Vördnadsfullt, 
Bosse Temnéus 
Av församlingen anlitad entreprenör 

Med anledning av inträffade incidenter 
på kyrkogårdar i Sverige har Svenska 
Kyrkans Arbetsgivarorganisation 
(SKAO) gett ut riktlinjer för 
obligatorisk besiktning och 
provtryckning av gravstenar på landets 
alla kyrkogårdar. 

Detta för att höja säkerheten för 
både kyrkogårdsbesökare och 
kyrkogårdspersonal. Under sommaren 
2019 kommer därför Tierp-Söderfors 
församling att genomföra denna 
besiktning av samtliga  gravstenar vid 
Tierps kyrka såväl som på de båda 
kyrkogårdarna i Söderfors.

En gravsten skall stå stadigt upprätt 
och vara väl förankrad för att klara 
en normal beröring utan att falla och 
riskera att skada någon. De gravstenar 
som eventuellt skulle visa sig behöva 
åtgärdas kommer omgående att 
läggas ner och lutas mot en kantsten 
eller träblock. Därefter kommer 
gravrättsinnehavaren att meddelas per 
brev om nödvändig åtgärd. 

Foto: MLR

BosseT Konsult 
Ullfors Bruk 114 
815 91 Tierp 
Tel:      072-289 47 96 
Epost: b@temneus.se

Mötesplatser i Tierp- Söderfors församling

Musik i sommarkväll 
Tierps sockenkyrka  
 
Onsdag 24 juli kl 19  
”No treble” - Jenny Lierud, 
barockcello och  Sarah 
Nygren, barockbas med  
musik från 1700- och 1800-tal. 
 
Onsdag 4 september kl 19  
Folkmusik med Leif Alpsjö  
och Roine Mattsson 
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SOMMARKRYSSET 
Skicka in den rätta lösningen till:  
Tierp-Söderfors församling, Backbrov. 3, 815 91 Tierp  
eller mail: tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se
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Åsenträffen  i Månkarbo– inte ett avslutat kaptitel

Soppa, sång, intressant innehåll och 
gemenskap – det har varit viktiga 
ingredienser i Åsenträffen som 
under många  goda år varit en viktig 
mötesplats i Månkarbokyrkan.

Sedan ett halvår har kyrkan varit 
i kommunens ägo och vi i Tierp-
Söderfors församling får hyra lokal 
och försöker driva  Åsenträffen vidare 
med samma ingredienser som tidigare, 
med frivilliga krafter. 

En gång berättade vår kyrkomusiker 
Dorotea om sin resa till Gambia, en 
annan gång kom  ”Spelasjung”  från 
Östervåla  och smittade oss med sin 
spelglädje.

Förutom Åsenträffarna en gång i 
månaden är det onsdagspromenader 
en förmiddag i veckan med 
fikagemenskap efteråt.

Vi tänker fortsätta till hösten, så 
välkommen med i gemenskapen, du 
också!

Upplands norra 
kontrakt firade 
mässa i Tierps 
kyrka
12 maj fylldes Tierps 
kyrka av körsångare 
och präster och 
gudstjänstbesökare 

från kontraktet. Från hela norra Uppland 
kom man farandes till sockenkyrkan för 
att delta i söndagens mässa under temat 
Vägen till livet. Magnus Vallin predikade, 
de fem olika körerna sjöng varsina sånger 
och innan den avslutande psalmen sjöng 
alla körer tillsammans den afrikanska 
sången ”Hamba Nathi”- Vandra med oss. 
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Församlingen välkomnar de 13 personer 
som genom dopet har tagits upp i den kristna ge-
menskapen och tillhör Svenska kyrkan. 
Vigsel enligt Svenska kyrkans ordning har ägt rum 
av ett par i vår församling.

Vi minns och tackar för 

24 jan   Märta Johanna Kristina Rolin Mehedeby 
3 feb   Karin Lindfors Söderfors 
12 feb    Gunilla Enlund Söderfors 
24 feb   Eivor Söderlind Mehedeby 
1 mars   Sten-Åke Pettersson Söderfors 
28 feb   Sture Årman  Frebro 
15 mars Sune Larsson  Kyrkbyn  
17 mars Folke Lindfors Söderfors 
18 mars Oskar Eriksson Bredängsvallen 
24 mars Ville Rydén  Söderfors 
4 april    Ruth Åhlén   Mehedeby 
 

KYRKLIGA HANDLINGAR I VÅR FÖRSAMLING

Nationaldagsfirande Söderfors – en tradition som lever

Svenska flaggan vajar bland träden 
och fullt med folk i alla åldrar samlas 
i gröngräset utanför Söderfors 
församlingshem. Tal, sång och 
musik strömmar ut ur högtalarna. 
Somriga bakelser med kaffe avnjuts 
och kanske man lyckas få en av 
hembygdsföreningens åtråvärda 
laxmackor…

Detta är ett populärt evenemang under 
året som Tierp-Söderfors församling 
och Söderfors hembygdsförening, som 

dessutom firar 70 år i år, bjuder på. 
Söderfors nya brandbil visas upp och 
barnen har sitt pyssel på övervåningen.
Nytt för i år är chokladhjulet som är 
lite extra spännande att ta en chans på 
och där pengarna går till ACT Svenska 
kyrkans internationella arbete.

STORT TACK till Andreas på ICA 
Nära Söderfors som sponsrade 
med all choklad till chokladhjulet! 
Det är vi tacksamma för.



PRÄSTER:  
Ulrica Appelqvist Rydberg, kyrkoherde  
Tel: 0293-500 06 , 070-3571706  
ulrica.appelqvist@svenskakyrkan.se 

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

KYRKOMUSIKER: 
Roine Mattsson  
Tel: 070-264 50 32 
roine.mattsson@svenskakyrkan.se

Dorotea Amnehammar  
Tel: 072-2328757 
dorotea.amnehammar@
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 0293-50442  
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


