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Foto: Ulrika Södrén

Skidgrim och bussgrim!
Sångerskan Carola och 
pilgrimsvandring – vad har de 
gemensamt? Grunna lite på den gåtan, 
och hör av dig sen! Så här i skrivande 
iskalla stund, med utsikt över en 
fyra meters snöhög, känns det nästan 
främmande att föreställa sig hur en 
pilgrimsvandring i skiraste vårgrönska 
kan kännas. 

I somras när det var stekhett i 
prästgårdens trädgård, tänkte jag: 
Hur vintern ska bli? Den blir nog 
riktigt kall och snöig! Ja, så har 
det varit hittills och nu i februari är 
det vinterliv som gäller. Längst in i 
prästgårdsförrådet finns det ett par 
skidor som är mina. Funderar nu på 
att ta fram dem och åtminstone titta 
på dem. Bli mera skidgrim än bilgrim, 
liksom.

I min uppväxts skidbackar var det 
annorlunda. Då kunde det hända att 
jag svischade ner för Europas högsta 
berg, 22 kilometer offpist, ikapp med 
en lavin. Så tittade jag ner, och såg en 
glaciärspricka på hundra meter bredvid 
pjäxan. 

När jag vintertid tog mig till skolan 
var det med längdskidor under fötterna 
och skrillorna i ryggan, för åkning på 

HERDEN HAR ORDET

rasterna. Vart tog den energin vägen? 

Det får mig att fundera över rörelse. 
På många ställen i bibeln står det 
att Jesus gick omkring, på biblisk 
grekiska ”peripateo”. Han var i ständig 
rörelse. Så är det att vara präst också. 
Än är man på expen, än inne i någon 
av kyrkorna, än far man till någon 
kontraktssamling, eller till Söderfors 
församlingshem på allsång eller möte i 
Månkarbo. Med mera!

Man måste ”peripateo” hela tiden. 
Min barndoms energi är nog kvar, 
men skidåkningens rörelse har blivit 
prästens vardag. Rörlig, och ibland 
också rörig, när hela dagen måste 
kastas om ifall något allvarligt händer. 
Men alltid med ett centrum inåt. 
Bön och arbete. Eller på latin: Ora 
et labora. Uttrycket kommer från St 
Benedikt av Nursia. Han grundade 
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KONTRAKTSHÖGMÄSSA 

Tierps sockenkyrka  
söndag 12 maj kl 11 

Biskop, prost och samtliga präster, 
kantorer och körer i kontraktet 

medverkar. Välkommen!

en egen klosterorden år 529, också 
en man med mycket energi. En 
annan förgrundsgestalt i Europas 
kristna liv var ju Heliga Birgitta på 
1200-talet, som ju lär ha slitit ut sin 
make Ulf helt och hållet i sitt myckna 
pilgrimsvandrande, kors och tvärs i 
Europa.

Jag själv har aldrig pilgrimsvandrat i 
många veckor. Då skulle mina fötter 
bryta ihop. Men däremot har jag varit 
bussgrim från Skåne till Santiago de 
Compostela, som ju är en av Europas 
viktigaste vallfartsorter. Den resan tog 
tre dygn, i 40-gradig hetta, på vatten 
och bröd. Samt mycket lite luft. Det 
första orden jag lärde mig på spanska 
var ”aire fresco, por favor”! Frisk luft, 
tack! Vi skrek ”aire fresco”  till den 
stackars chaufförn där framme. Han 
satte på luftkonditioneringen. Sen 
stängde han av den. Då skrek vi igen! 
Så höll vi på, mycket uthålliga i bägge 
läger.

Men tre dygn i buss är inget mot tio 
veckors vandring, eller mer, längs El 
Camino genom södra Frankrike och 
norra Spanien. Jättevarmt på dagarna 
och kallt på nätterna, vittnar många 
om.

Det här med kyla och värme är något 
vi alla tycker olika om. Särskilt på 
resor! När min barndoms familj for 
på sportlov till Sälen var -20 grader 

ingenting! Nu är jag inte lika glad 
i minustecknet. Ganska varmt och 
lagom kallt är bäst, typiskt medelålders 
kanske!?    

Men nog har det med motivation att 
göra också. När jag klev av bussen 
i Santiago de Compostela 1988, tog 
jag nog ett av mina första steg mot 
prästkallelsen, i uppåt +50 grader. 
Vilken stad, som aposteln Jakob ska 
vara begravd i! Vilken katedral! Där 
blev jag en pilgrim i själ och hjärta. Vi 
höll på med att peripateo i fyra veckor, 
för att upptäcka nordvästra Spanien. 
Som sångerskan Carola sjunger: ”Där 
bortom himlen finns en evighet, om du 
vill upptäcka den med mig?”

Välkommen på upptäcktsfärd 
från februari till juni i pilgrimens 
tecken!
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TEMA: PILGRIM

Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Den inre resan

När vi tänker på pilgrimsresor 
så är det väl främst att vi går 
från en plats till en annan. Vi 
har ett mål, ofta lite längre 
fram, och sedan finns där 
delmål där vi kan stanna och 
vila ut, sk. rastplatser. Men 
även när vi vandrar under en 
pilgrimsfärd så mediterar vi 
och funderar över skilda saker. 
Det är också en resa. 

”Den 
längsta 
resan är 

resan inåt”

Den längsta resan är resan inåt. Det 
har sagts något liknande om att den 
längsta sträckan är den mellan vårt 
hjärta och vår hjärna. De två mest 
centrala delarna av vår kropp men 
där förbindelsen ibland kan vara 
bruten. Det är när vi vandrar på vår 
pilgrimsfärd som vi kan finna vägar 
i vårt inre som gör att vi hittar nya 
vägar inom oss själva. Vägar som vi 
inte visste fanns eller vägar som helt 
enkelt var igenväxta men som vi nu 
återupptäcker eller kanske inte ens 

visste att de fanns.

Vi kan tänka på detta när vi tar vårt 
första steg på vår pilgrimsfärd att 

hur lång vår vandring än är så är vår 
inre vandring ännu längre och ännu 
djupare. 
 
Magnus Vallin

Precis som Dag Hammarskjöld en 
gång skrev i sin bok ” Vägmärken”: 
”Den längsta resan är  resan inåt”. 
Det är passande att Dag Hammarskjöld 
som ägnade mycket tid åt vandringar 
också har en vandringsled uppkallad 
efter sig i Sveriges norra delar 
mellan Abisko och Nikkaloukta. En 
modern pilgrimsled med stationer där 
citat från Dag Hammarskjölds bok 
”Vägmärken” finns. 

Den längsta vägen är den inre resan. 
Det finns utstakade leder. 
Fast i vårt inre finns ett helt 
universum att vandra i. Där 
finns platser, miljöer och 
personer att gå till och att möta. Det 
är i vårt inre som det mesta bestäms. 
Det blir ingen pilgrimsfärd om vi inte, 
i vårt inre, bestämmer oss för att gå 
iväg. Vare sig det är en yttre färd eller 
en inre.
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Pilgrimens sju nyckelord 
Pilgrimstanken, att man besöker heliga 
platser, har funnits länge och i nästan 
alla religioner.

Tanken är att man ger sig iväg från sin 
vardag, oftast genom att vandra, för att 
man vill fördjupa relationen till Gud 
och det heliga i sitt liv. Genom att man 
bryter upp från sitt vanliga mönster 
kan det vara lättare att få ett nytt 
perspektiv på sitt liv i mötet med andra 
och sig själv.

Ordet pilgrim betyder främling, alltså 
en person som kommer vandrande 
eller resande. Den tanken passar bra, 
för vi är ju liksom på vandring här 
på jorden under den tid vi får leva. 
Vår livsvandring pågår från födelse 
till död, genom livskriser, vägval och 
efterlängtade rastplatser som ger oss 
kraft att fortsätta.

En pilgrimsvandring kan vara både 
kort och lång, men den ska ge tid för 
de sju saker som är nyckelord som 
beskriver det viktiga med att vara 
pilgrim: 
 

Frihet 
Att lugnt vandra i naturen utan 
almanacka och kalender ger dig yttre 
och inre frihet från alla stressfaktorer. 
Känslor som kanske trängts undan, får 
komma fram.

Enkelhet 
Lite mat, vatten och ett klädbyte räcker 
när ryggsäcken packas. Det mesta – 
och det bästa – i livet är gratis. Man 
inser snart att man inte behöver så 
fasligt mycket. Man lever gott ändå.

Tystnad 
Att gå i stilla eftertanke är att gå 
mot vardagskulturen med dess 
ständiga ljud- och bildbrus. Jakten på 
nyheter, information, senaste nytt och 
ständigt nya upplevelser klingar av i 
”tystnadens kultur”.

Bekymmerslöshet 
I betydelsen avsaknad av bekymmer. 
Ett undanträngt begrepp idag. Under 
vandringen märker man efter hand att 
ens egna bördor och ens egen ångest 
blir lättare. Vardagsoron och det som 
tynger sinnet klingar av. En friskvård 
som ingen terapi eller medicin kan 
ersätta.

Långsamhet 
Under vandringen i lagom lunk finns 
tid för eftertanke och bön, tystnad och 
koncentration.

Foto: Katarina 
Sandström Blyme/Ikon
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Andlighet 
Jordiskt och himmelskt, andligt och 
materiellt, synligt och osynligt, också 
här försvinner gränser. Att vandra som 
pilgrim är att vandra med Gud. Själva 
vandringen i sig bär på en andlighet 
som underlättar det inre arbetet med 
de existentiella frågorna: Varifrån 
och varthän? Att vara människa. Liv 
och död. Mening och meningslöshet. 
Glädje och sorg.

Delande 
Med själva delandet står och faller 
pilgrimsvandrandet. På den fysiska 
vandringen delar vi sociala frågor 
om familj, hem och jobb. Vi delar 
mat, vatten, ömma fötter, arbete och 
problem som dyker upp. Att få dela 
med sig av sin smärta, sina mödor, 
glädjeämnen och längtan - Du behöver 
inte öppna alla dina inre rum, bara 
tillräckligt många för att bjuda på den 
som är du själv.

Lena Petterson

Söderfors kyrka tis 12 mars kl 19  
 KVÄLLSQUIZTEN  
-till förmån för fasteinsamlingen   
KÖRER & SNITTAR  
Välkommen till en kväll med sång av 
våra körer och levande musik! 
Musikquiz med priser 
Lotterier 
Festligt med snittar, kaffe och minimuffins 
med topping! 

Svenska kyrkans internationella arbete byter namn! 
För att bli ett mer tydligt alternativ på insamlingsområdet, är det nya 
namnet fr.o.m i maj, ACT Svenska 
kyrkan. Uppdraget är det samma, 
att arbeta för en bättre värld för 
utsatta människor tillsammans med 
organisationer på plats i  ACT-
alliansen (Action by Churches 
Together). Härintill ser du den nya 
loggan.

Kyrktaxi kan beställas. 
Inträde: 80 kr 
Välkommen att vara med!

Samma himmel Samma rättigheter 
Verkligheten ser olika ut. 
Årets fastekampanj handlar om 
kampen för en rättvis värld där 
människor kan leva i trygghet. 
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Hädanefter kan du lösa korsord i Kyrkforsen. Skicka in den rätta lösningen till 
Backbrov. 3, 815 91 Tierp eller mail: tierp.soderfors-forsamling@svenskakyrkan.se 
före 25/3 så drar vi tre vinnare som får hämta priser på en av vårens allsångskvällar.



GUDSTJÄNSTER M.M.

MARS
Sön 3 kl 11 Gudstjänst på fastlags- 

söndagen  
KE Berglin, D Amnehammar

Söderfors kyrka

Sön 10 kl 11 Gudstjänst 
K E Berglin R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Sön 17 kl 11 Mässa med små och stora
M Vallin, D Amnehammar

Söderfors kyrka

Sön 24 kl 11 Mässa med små och stora
U A Rydberg, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Sön 31 kl 11 Gudstjänst  
M Vallin, D Amnehammar

Söderfors kyrka

APRIL
Sön 7 kl 11 Gudstjänst

U A Rydberg, R Mattsson
Tierps sockenkyrka

Sön 14 kl 11 Palmsöndagsmässa
M Vallin, D Amnehammar

Söderfors kyrka

Tor 18 kl 19 Skärtorsdagsmässa
U A Rydberg, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Fre 19 kl 11 Gudstjänst på långfredagen
Kyrkokören, U A Rydberg, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Sön 21 kl 11 Uppståndelsemässa
Kyrkokörerna, M Vallin, D 
Amnehammar, R Mattsson

Söderfors kyrka

Mån 22 kl 11 Sammanlyst till Högmässa Uppsala domkyrka
Sön 28 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

MAJ

8
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Sön 5 kl 11 Gudstjänst 
K E Berglin D Amnehammar

Söderfors kyrka

Sön 12 kl 11 Kontraktshögmässa
Biskop, prost och samtliga präster, 
kantorer och körer i kontraktet

Tierps sockenkyrka

Sön 19 kl 11 Mässa
U A Rydberg, R Mattsson

Söderfors kyrka

Lör 25 kl 11 Konfirmationsmässa
M Vallin, D Amnehammar, Lena 
Petterson, Anki Holmberg

Tierps sockenkyrka

Sön 26 kl 11 Friluftsgudstjänst
M Vallin, D Amnehammar

Tierps sockenkyrka

Tor 30 kl 10 Gökotta Kyrkokören,U A Rydberg, R 
Mattsson, kaffe, lotterier

Bäcklösens bygde-
gård

JUNI
Sön 2 kl 11 Gudstjänst

U A Rydberg, R Mattsson
Tierps sockenkyrka

Sön 9 kl 11 Mässa
M Vallin, D Amnehammar

Söderfors kyrka

Sön 16 kl 11 Mässa och pilgrimsvandring
U A Rydberg, Lena Petterson, 
R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Tor 20 kl 20 Folkmusikkonsert 
Kyrkokör Roine Mattsson

Tierps sockenkyrka

Lör 22 kl 11 Sammanlyst till Friluftsgudstjänst Vendels kyrka
Sön 23 kl 11 Friluftsgudstjänst 

M Vallin D Amnehammar
Söderfors församlings-
hem

Sön 30 kl 11 Sommargudstjänst 
U A Rydberg, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Mässa = gudstjänst med nattvard
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Det är vägen som 
är mödan värd

Gästrikland till min pappas 
hemort i Jämtland. Eftersom 
jag vistats på dessa platser 
mycket som barn och känner 
starkt att jag har mina rötter 
där också, har just denna 
resväg fått stor betydelse för 
mig.

Som av en händelse sammanfaller 
Tidernas väg på ganska långa avsnitt 
med den urgamla pilgrimsvägen till 
Nidaros, d.v.s. Trondheim. Mer och 
mer genom åren har tanken kommit 
till mig att det nog är en slags 
pilgrimsfärd jag gör.  I Jämtland 
gick min man och jag en gång ett 
stycke där man märkt upp den 

NYFIKEN PÅ 

Personliga vägar
Gunilla Löfström bor i Månkarbo 
och är verksam i Tierp-Söderfors 
församling bl.a som körsångare och 
kyrkvärd. Här berättar hon om vad 
pilgrimstanken betyder för henne, 
om inre och yttre resor, naturen och 
hur vi tar hand om den och hur vi 
skulle kunna pilgrimsvandra i vår 
bygd.

Jag har tyvärr ännu aldrig del-
tagit i någon nutida arrangerad 
pilgrimsvandring men ”Pilgrims-
tanken” har nog främst kommit till 
mig på grund av den bilresa jag, 
ända från barndomen, så ofta gjort 
på väg 272 som går genom Uppland, 
Gästrikland och Hälsingland vidare 
mot Jämtland. Den kallas ju också 
Tidernas väg och har för mig 
blivit ett band från min födelseort 
Östervåla via mammas hemort i 
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gamla pilgrimsvägen efter Storsjön, 
den allra naturskönaste vandring 
man kan tänka sig, med utsikt över 
sjö, odlade marker, skog och fjäll, 
där människor vandrat i urminnes 
tid.  Denna gudomliga vy har jag 
som en tröst i mitt sinne när jag 
behöver det. Det var en minnesvärd 
vandring för oss båda.

 Mina dagliga skogspromenader 
på hemmaplan är ju också en slags 
pilgrimsvandring, då jag fascineras 
över naturens under och följer 
årstidernas växling. Allt detta 
fantastiska har ju skapats av vad jag 
vill tro är Vår Herre. Detta hänger 
starkt samman med skapelsen och 
tanken: genom död till liv, som 
ju återkommer år efter år, genom 
årtusendena. Löven vissnar och 
faller av, träden knoppas igen. 
Åkern skördas och sås på våren 
igen. Sädesärlan återvänder från 
sin långa resa.  Naturens element, 
klimat, den lilla människan på 
jorden, kultur (som betyder odling), 
historia…

Som före detta mjölkbonde har ju 
hela naturen, årstidsväxlingen och 
väderleken haft stor betydelse för 
mig.  Trots all maskinell utveckling 
och ny teknik är bonden fortfarande 
oerhört beroende av vädret och hur 

det påverkar grödan och skörden. 

Att vistas i naturen föder tankar på 
hur vi behandlar den men kan också 
ge otroligt mycket näring till våra 
inre funderingar. Att vandra med 
andra, i tystnad ibland och i samtal 
ibland, koppla bort vardagens alla 
måsten för en stund, att se det stora 
och det lilla undret i Guds härliga 
natur borde kunna göra gott för den 
ofta stressade nutidsmänniskans själ 
att vila i.

Jag tänker mig en pilgrimsvandring 
i första hand kanske efter en liten 
byväg eller på en skogsstig, men det 
kan säkert vara bra i en tätort också.

I Söderfors finns ju älven i ständig 
närhet, i Tierpsbygden finns åsen 
och slätten kring Tämnarån och 
Iggelboområdet vid Tämnaren. 
Vatten har nog alltid en positiv 
påverkan på oss människor.

Kan man vandra från Husbyborg 
till Tierps kyrka via gamla byvägar? 
Kan man pilgrimsvandra på 
kyrkogården? Kan vi göra en liten 
permanent pilgrimsstig någonstans?

Jag ser verkligen fram emot att vi 
kan ordna pilgrimsvandring i vår 
församling.

Gunilla Löfström

NYFIKEN PÅ 
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Sitter på flygplatsen Aurora i 
Guatemala City och tänker tillbaks 
på de veckor vi tillbringat i min mans 
hemland Guatemala. Tre veckor 
tillsammans med hans släktingar och 
på resor runt i landet. Det känns lite 
som att jag är på väg ut ur en centrifug. 
Igår när kycklingen var framdukad på 
bordet och alla tog sin första tugga sa 
jag: -Nu när alla har något i munnen 
passar jag på att säga något för det är 
ju enda gången det är tyst. För pratar 
gör de, latinamerikanerna, det är sällan 
tyst. Det finns alltid något att samtala 
om, med taxichauffören, med någon 
i parken, på bussen och man lär sig 
mycket på så sätt. Min spanska var 
bättre än jag trodde så det gick att 
hänga med ganska bra.

Guatemala är kontrasternas land. Där 
finns berg och dal, värme och kyla, 
kärlek och hat, rikt och fattigt samt 
kontraster i färger, i naturen och i 
landets vackra tyger. 

Vi bodde hos min mans kusin och hans 
mamma och i huset intill fanns kusin 
Lucretia, eller Lucky och hennes man 
Edvin och deras två döttrar. Edvin 
arbetar för ett multinationellt företag 
och tjänar därför hyfsat bra men han 
måste stiga upp kl 4:30 för att slippa 
undan bilköerna som börjar strax efter. 
Vid 8 startar arbetsdagen som slutar 
vid 5 och därefter tillbringar han ett par 
timmar i bilkö trots att avståndet  bara 
är någon mil. Trafiken är något som 
snuddar vid vansinne. Antalet bilar 
ökar hela tiden och infrastrukturen 
förbättras knappast. Det blir långa 
arbetsdagar för de som har arbete. 
Därför valde Lucky att stanna hemma 
när barnen var små. 

Nu ägnar hon istället en del av sin 
tid till frivilligt arbete åt den lokala 
kyrkan. Villa Nueva är en stadsdel som 
innehåller de kontraster jag nämnde. 
Jag såg redan från planet att gatljusen 
är orangefärgade och glest utplacerade 

Claudia, Marit, Rodolfo, Tito och Reyna vid Cerro de la 
Cruz, Antigua Guatemala

Guatemala - kontrasternas land
En reseberättelse av Marit Lundkvist Reyes



vilket gör att gatumiljön på kvällen 
blir mörk. Min mans släktingar råder 
mig att inte gå ut kvällstid. Och detta 
trots att vi bor i ett inhägnat område 
med 24 timmars bevakning vid entrén. 
Dagtid rör jag mig fritt i området men 
med en viss misstänksamhet. Nattetid 
går ingen säker utanför vår ytterdörr. 
Innanför dörren strömmar däremot 
kärlek. Släktingarna är glada att få 
träffa min man efter 38 år hemifrån. 
Varje morgon och varje gång man 
återses efter en stunds frånvaro rör 
man vid varann, en puss på kinden, en 
lätt omfamning.

Lucky och Edvin arbetar tillsammans 
med ett 80-tal volontärer i sin 
församling. Arbetslöshet, alkoholism 
och familjeproblem tär på människor 
och Lucky som också är utbildad 
psykolog kan då vara till hjälp. Någon 
gång i veckan besöker de äldre och 
sjuka och firar nattvard eller läser 
bibeltexter. Volontärverksamheten är 
indelad i tre områden: Förutom den 
familjerelaterade som jag nämnde 

Edvin och Lucky

finns också en social verksamhet 
som går ut på att ge direkt hjälp till 
utsatta individer, mat kläder och 
medicin. En grupp arbetar i kyrkan 
med gudstjänsten, ser till att ritualen 
följs, att traditioner bevaras. När vi 
åker buss till Tikal, ett naturreservat i 
norra Guatemala med fornlämningar 
från Mayatidens högkultur ser jag, 
genom bussfönstret, i by efter by, enkla 
bostäder men alltid, mitt i, sticker en 
kyrka upp sin höga entrégavel. Och 
den är välbehållen och ofta fint målad. 
Lucky berättar att i byarna finns alltid 
människor som vill hjälpa till att sköta 
om den gemensamma kyrkobyggnaden, 
man lagar, målar och förbättrar. Pengar 
kommer från den som vill ge, det är 
inget tvång, det finns inget tionde. Men 
Edvin berättar t.ex. om en familj som 
lyckats göra sig pengar på försäljning 
av frukt och grönt. De ger ibland stora 
summor när det behövs, till kyrkan i 
deras område. Och de gör det anonymt, 
de vill inte ståta med gåvorna. 

Förutom att lära känna mina nya 
släktingar fick vi också möjlighet att 
resa runt i landet. Jag har badat både 
i Lago Atitlan och i Stilla havet, som 
inte var speciellt stilla, utan vågorna 
var lömska och ville dra mig ut. Jag 
har beundrat utsikten över Antigua 
Guatemala och över staden Salamá 
där min mans farbror föll offer för 
oroligheterna på 60-talet. Jag fick 

13



14

JUBILARFEST 
Fyller du 80 eller 85 år i år och är med i 
Tierp-Söderfors församling? 
Då kommer du att få en inbjudan senare 
i vår till en jubilarfest med samling i 
kyrkan, smörgåstårta och kaffe med 
dopp. Inbjudan gäller för ytterligare en 
person. Så håll utkik efter inbjudan!

bättre förståelse för varför min man 
en gång lämnade landet. Den kvinna 
som kämpade mot förtrycket i landet 
på 60-talet, och som min svärfar 
gömde i sitt hus, finns nu avbildad i 
en stor muralmålning på San Carlos-
universitetet i Guatemala City. När 
jag stod framför målningen var det 
många känslor i rörelse. Jag förstod 
bättre den sorg min man känner över 
att den orättvisa han i unga år ville 
göra något åt, ännu finns kvar. Att 
landet fortsatt att vara ett land präglat 

av korruption. Det hävdade Anders 
Kompass, den svenske ambassadören i 
Centralamerika, förra året, och blev då 
ombedd att lämna landet. 

Ja, det var en väldigt känslosam resa 
vi gjorde och jag är mycket glad och 
tacksam att vi gjorde den och att allt 
gick bra.  Nästa gång vill jag att våra 
barn får följa med också, för även de 
har ett extra hemland på andra sidan 
jordklotet. Ett mycket vackert sådant 
men fullt av kontraster.

Marit Lundkvist Reyes

Välkommen till kyrkan i påsk!  
Skärtorsdag 18 april  
Mässa Tierps sockenkyrka kl 19 
 
Långfredag 19 april  
Långfredagsgudstjänst Tierps sockenkyrka 
kl 11 
 
Påskdagen söndag 21 april 
Uppståndelsemässa Söderfors kyrka kl 11

Facebook: 
Svenskakyrkan 

www.svenskakyrkan.se/
tierp-soderfors

TierpSoderforsforsamling 

DU HITTAR OSS också PÅ WEBBEN:
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Församlingen välkomnar 

de 6 personer som genom dopet har tagits upp i den 
kristna gemenskapen och tillhör Svenska kyrkan.

Vi minns och tackar för 

24 aug    Erik Nilsson  Vallby 
10 sep    Susanne Pettersson Eskesta 
9 nov    Bertil Lööf  Söderfors 
10 nov    Ingeborg Jansson Kyrkbyn 
11 nov    Åke Belin  Kyrkbyn 
18 nov    Ivan Eriksson  Söderfors 
13 dec    Ingrid Andersson Ordsbo 
16 dec    Britt Linnea Christina Solberg 
    Mehedeby 
6 jan    Torsten Åkesson Pilbo

KYRKLIGA HANDLINGAR I VÅR FÖRSAMLING

EFTERLYSNING AV GRAVRÄTTSINNEHAVARE

Tierp-Söderfors församling söker gravrättsinnehavare till gravplatserna 
05-517:K2, 05-519:K2, 05-534:K2 och 05-554:K2,  
på Söderfors kyrkogård.De gravplatser som berörs ligger 
bredvid minneslunden och är försedda med en skylt med 
uppmaning att kontakta församlingens expedition.

Du som vill veta om denna information rör dig, ombedes 
kontakta församlingen på tel 0293-501 91 eller maila 
tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se eller besöka 
pastorsexpeditionen: Backbrovägen 3, 815 91 Tierps 
kyrkby.

Får inte huvudmannen kontakt med intressent före 31 mars 
2019, kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad, 
och tas bort.



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


