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PRÄSTEN HAR ORDET
Bästa församlingsbor! 
 
I detta nummer av församlingsbladet 
så är temat KÄRLEK. Och aposteln 
Paulus skriver: …. Nu består tro, 
hopp och kärlek, dessa tre, men störst 
av dem är kärleken! Kärlekens lov 
som den tolkas i Bibeln. Kärlekens 
gåva som är den största gåva som vi 
någonsin kan ge och få.
Kärlek, är ett vackert ord.  Som i 
operetten Sköna Helena så sjunger man 
” Kärlek måste man ha om än aldrig 
så lite”.  Eller kanske ni kommer ihåg 
schlagern som Gösta Jonsson sjöng: 
”Kaffe utan grädde är som kärlek utan 
kyssar, och kärlek utan kyssar, är väl 
ingen kärlek alls”.

Kärlek är ett uttryck som vi använder 
på lite olika sätt. Ofta så menar vi ett 
möte mellan personer. Men det finns 
olika former av kärlek. Det är en viss 
kärlek när en mor ser sitt nyfödda barn 
för första gången. En person kan ha 
kärlek till sin fina bil eller hunden. 
Oavsett vilken form det är så är kärlek 
något vi drabbas av. 

Kärleken är källan till liv och 
skapande, både i världsvida 
sammanhang och i en enskild 
människas liv. Kärleken är 
äktenskapets frukt skrev någon. 
Kärlek är ett spektrum av känslor, 
attityder som präglas av ömhet, 
tillgivenhet, samhörighet och villighet 

riktig klassiker med smaskig glasyr. Ja, faktum är att det finns kokböcker med 
tonvikt på kärlek. ” Lotta lagar mat med kärlek” eller kanske borde jag som älskar 
deckare, köpa  Sally Andrews ”Tannie Marias recept på kärlek och mord”! Ja, tänk 
så mycket som ordet kärlek kan innehålla. För det finns ingen bot för kärleken, 
annat än att älska mer. Eller som någon annan skrev: ” Allt du behöver är kärlek. 
Kärlek är allt du behöver. Och den sanna kärleken liknar en cirkel, för cirkeln har 
inget slut.

Kärlek…..en av mina stora tänkare, 
Nalle Puh, får avsluta;
- Kommer du alltid att älska  mig Puh? 
undrar Nasse. Nalle Puh fäller en liten 
tår ner i vattnet och säger:
- Nasse, den dagen du hittar den tåren 
igen, DÅ skall jag sluta älska dig..
Är inte detta kärlek så säg!

Er Ann-Sofi

P.S. TACK än en gång för den tid 
som gått. Nu drar jag söderut mot 
Uppsala igen. Önskar Er alla allt gott 
och Guds välsignelse. Var rädda om er 
och varandra. Sprid kärlekens leenden 
mellan er. 

till uppoffring. För visst måste man 
ibland undra hur vi är mot varandra… 
är vi kärleksfulla? Här tror jag att allas 
vår Astrid Lindgren är en förebild. Hon 
sa; ”Ge barnen kärlek, mera kärlek 
och ännu mera kärlek, så kommer 
folkvettet av sig självt”.  Dessa orden 
har jag själv som kylskåpsmagnet 
hemma. Orden är så sanna, och 
egentligen borde de vara självklara 
livsvisdomar.

Överhuvudtaget så har många tänkt 
till om kärlek. Kärlekscitat finns det 
många. Citat om kärlek innehåller 
kunskap och erfarenhet och inte minst 
den nakna sanningen. För kärleken 
kan också göra ont. Den olyckliga 
kärleken, ögonblicket då allt tar slut. 
Ett hjärta krossas. Då inser man att 
kärlek är något som man inte kan hålla 
i, eller smaka på, utan bara något som 
man kan känna.

Men jag undrar i alla fall, om man inte 
kan smaka på kärleken? För det finns 
kärlek att äta! Kärleksmumsen är en 

En ny dag över jorden
nyvaknad och fräsch
ett oskrivet blad.
Denna dag ett liv
en skapelsedag
en KÄRLEKENS tid.

(Margareta Melin)

Skärtorsdgsmässa    
Torsdag 9 april kl 19  Söderfors k:a   
 
Långfredagsgudstjänst  
Fredag 10 april kl 11 Söderfors k:a 
 
Uppståndelsemässa   
Söndag 12 april kl 11 Tierps k:a 

Välkommen till kyrkan i påsk!
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TEMA: KÄRLEK

VÄNSKAP
Ulla, Sonja, Märta och Ingrid           Foto: Lena Petterson

Kärlek = vänskap

En solig onsdag i januari träffade 
jag dessa fyra damer i Månkarbo för 
att prata med dem om vänskap. 

De har varit vänner i många år och det 
var i samband med barnens aktiviteter 
och skidåkning som det hela tog fart. 
Man umgicks familjevis och gjorde 
mycket roligt tillsammans. De betonar 
att de hade olika yrken och bakgrund 
och är också olika på många sätt, 
men att de alla får vara som de är i 
gemenskapen med varandra. Osams, 
det har de aldrig varit, men det är klart 
att de har haft olika åsikter om saker 
och ting.

Allteftersom åren gått, har livet 
förändrats och de har alla mist sina 
livskamrater. Vänskapen dem emellan 
har i och med det blivit allt viktigare 
och fått ta mer plats. Man har kunnat 
trösta varandra i det svåra.

Viktiga saker när det gäller vänskap, 
menar man är att kunna lita på 
varandra, att kunna ringa eller titta in 
när man behöver och att kunna göra 
saker tillsammans.
Damernas tre vänskapstips:
1. Var ärlig!
2. Var trofast – håll ut!
3. Bry dig – man kan ringa utan att 
vilja något särskilt! 

/Lena Petterson

Vi ställde en fråga till miniorerna i Mehedeby: 
-Vad betyder vänskap för dig?

Kompisen 

ska kunna 

hålla en 

hemlighet.

Låta 
alla vara 

med.

Man 

ska bry sig 

om varann.

Kompisen 
ska fråga 
hur man 

mår.

Man 
ska inte 

slåss.
Få 

och ge 
kärlek.

Kärlek 
behöver inte 

bara handla om att man är kär, utan det kan handla om allt från vänskap, kärlek till sin familj, ett djur eller 
till sig själv. 

Vara 
snäll 

tillbaka.

Man 
ska vara 

snäll.

Man 
ska känna 

sig trygg med 
sin vän.

Kärlek är 

någonting 

fint. 

Tankar om KÄRLEK från några ur vår förra 
konfirmandgrupp:

För oss 
handlar kärlek 
om tillit och

ärlighet.
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Lång hållbarhet i kärlek!
Daga och Bosse Brodin i Söderfors 
har varit gifta i 58 år i år. De träffades 
genom gemensamma bekanta och båda 
betonar att det var kärlek vid första 
ögonkastet.
- Det var något med hennes blick, 
säger Bosse och Daga tillägger att när 
de första gången hälsade på varandra, 
då kände hon att det här var den rätte. 
Sedan gick det fort med förlovning, 
giftermål, hus och tre barn.

På frågan om vad som har varit viktigt 
för att deras kärlek varit hållbar genom 
åren är ömsesidigheten, att det handlat 
om att ge och få och att visa respekt för 
varandra och inte säga vad som helst till 

1962

den andre. Gemensamma intressen har 
varit naturupplevelser med barnen och 
en tro på Gud som burit genom allt.

En utmaning, speciellt när barnen var 
små var att Bosses arbete lätt kunde 
inkräkta på familjetiden hemma. Att 
vara tillgänglig både för arbetet och 
familjen gick inte alltid ihop.

På min fråga om tips för hållbar kärlek 
får jag efter visst funderande dessa 
svar:
• Tillåt varandra att odla sina egna 
intressen. Man behöver inte göra allt 
tillsammans.
• Ha överseende med varandra!
• Dela på sysslorna i hemmet!
• Arbeta och gör också roliga saker 
tillsammans!

/Lena Petterson
2020

Är du modig?
”Stå på modets sida” – det är temat 
för årets fasteaktion i Svenska 
kyrkan. Pengarna som samlas in går 
till och vill lyfta fram det modiga och 
hoppfulla arbete som görs runtom 
i världen för att minska våld och 
bygga fred och försoning.

I vår församling kommer barnen i våra grupper att hjälpas åt att samla in pengar 
för att sedan sätta ihop till en lång tejp. Förra året fick de ihop mer än 3000 kr! 
Vi kommer också att ha ”Kvällsquizten” i Söderfors kyrka den 10/3 kl 19. Då 
blir det musikfrågesport med våra körer, fint fika med snittar och annat gott samt 
lotterier.
Varmt välkommen att vara med!

FASTEAKTIONEN 2020
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STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

STICKCAFÉ
Välkommen till nystartat STICKCAFÉ
i Tierpsgården, Kyrkbyn!
Vi träffas varannan torsdag 18.30-20.30
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GUDSTJÄNSTER M.M.

MARS
Sön 1 kl 11 Gudstjänst 

M Vallin, P Eriksson
Söderfors kyrka

Sön 8 kl 11 Gudstjänst 
A Berglund, B Olsson

Tierps sockenkyrka

Sön 15 kl 11 Mässa 
M Vallin, P Eriksson

Söderfors kyrka

Sön 22 kl 11 Familjemässa  
Barnkör, A Berglund, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Sön 29 kl 11 Familjemässa  
M Vallin, P Eriksson

Söderfors kyrka

APRIL
Sön 5 kl 18 Mässa med kyrkoherdemottagning  

K Johannesson, A Berglund, R Mattsson
Tierps sockenkyrka

Tor 9  
Skärtorsdag

kl 19 Skärtorsdagsmässa  
A Berglund, P Eriksson

Söderfors kyrka

Fre 10 
Långfredag

kl 11 Långfredagsgudstjänst  
A Berglund, P Eriksson

Söderfors kyrka

Sön 12 
Påskdag

kl 11 Uppståndelsemässa  
Kör, M Vallin, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Mån 13 kl 11 Sammanlyst till stiftsmässa i Uppsala domkyrka
Sön 19 kl 11 Gudstjänst  

A Berglund, B Olsson
Tierps sockenkyrka

Sön 26 kl 11 Sammanlyst till kontraktsgudstjänst Alunda kyrka

MAJ
Sön 3 kl 11 Mässa  

M Vallin, R Mattsson
Tierps sockenkyrka

Sön 10 kl 11 Mässa  
A Berglund, P Eriksson

Söderfors kyrka

Lör 16 kl 11 Konfirmationsmässa  
M Vallin, P Eriksson, A Holmberg,  
L Petterson

Tierps sockenkyrka

Sön 17 kl 11 Gudstjänst  
M Vallin, P Eriksson

Tierps sockenkyrka

Tor 21 kl 10 Gökotta  
M Vallin, R Mattsson

Bäcklösens bygdegård

Sön 24 kl 11 Gudstjänst  
A Berglund, P Eriksson

Söderfors kyrka

Sön 31 
Pingstdagen

kl 11 Pingstdagsmässa  
M Vallin, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

JUNI
Sön 7 kl 11 Mässa 

A Berglund, P Eriksson
Söderfors kyrka

Sön 14 kl 11 Gudstjänst  
M Vallin, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Lör 20 Sammanlyst gudstjänst

Sön 21 kl 11 Friluftsgudstjänst Söderfors försam-
lingshem

Sön 28 kl l1 Mässa Tierps sockenkyrka

8

Mässa = gudstjänst med nattvard

Facebook: 
Tierp Söderfors 
församling 

www.svenskakyrkan.se/
tierp-soderfors

Du hittar oss också på webben:
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NYFIKEN PÅ 

Kyrkforsens redaktion ställde några 
frågor till vår nye kyrkoherde 
Anders Berglund.
Vem är du, personen Anders?
Jag vet inte hur jag ska svara på det, 
jag är ju jag, helt enkelt. Men visst 
har jag vissa drag, nyfiken, social, har 
ibland säregen humor, hyggligt händig, 
ganska internationell och 54 år. Jag är 
präglad av människor jag mött i platser 
jag upplevt. Mina föräldrar bodde i 
Sydafrika när jag föddes och jag växte 
delvis upp under den apartheid som 
rådde och i en miljö som kämpade för 
mänskliga rättigheter. Som 11-åring 
flyttade vi till Sverige och Uppsala, en 
stad som mitt liv utgått från.
Jag är gift med Eva som nu är diakon 
i Uppsala, så kyrkan är en stor del av 
våra liv. Våra två söner är vuxna och 
våra liv är i en ny spännande fas.

Varför valde du att bli präst?
Det undrar jag med. Som ung skulle 
jag absolut inte bli präst som pappa. 
Det har jag heller inte blivit, vi har varit 
präster på mycket olika sätt. 
Jag skulle bli lärare, i So-ämnen tänkte 
jag. Men teologin var spännande, så där 
fastnade jag och är kvar än.

Var har du arbetat tidigare?
Både Eva och jag har arbetat i olika 
miljöer och situationer. Jag började min 
tid som präst i Öregrund, innan åkte 
vi till Zimbabwe där vi arbetade i tre 
år. Efter det kom jag till Björklinge, 

och sedan Märsta pastorat där jag 
bland annat var flygplatspräst. När 
tjänsten dessvärre drogs in hamnade 
jag i en mellantid där jag bland annat 
vikarierade i Tolfta innan jag fick tjänst 
i Vendel –Tegelsmora. Senast kommer 
jag från tjänst på Cypern där Eva och 
jag varit de senaste fyra åren.

Varför har du sökt kyrkoherdetjänsten i 
Tierp-Söderfors församling?
Jag skulle tillbaka till Sverige och ville 
till Uppland norr om Uppsala. Och 
då fanns tjänst i Tierp - Söderfors, jag 
sökte och fick den! Ibland faller saker 
och ting på plats och det är jätteroligt.

Vad känner du till om trakten du 
kommer till?
Jag har haft tjänster i grannförsamlingar 
så regionen kan jag en del om. Men 
nu kommer min nyfikenhet väl till 
pass, jag har mycket att upptäcka. Det 
är spännande med en församling som 
sträcker sig mellan skog- och jordbruk 
till gammal bruksort. Jag hoppas att 
ni som läser detta har tålamod med en 
nykomling, för jag har mycket att lära 
mig.

Vad tycker du är viktigt, vad tycker du 
om att arbeta med? 
Människor. Människor är kyrkan, 
kyrkobyggnaden är inget utan 
människor. Människor är Guds avbild, 
det finns något gudomligt i dig som 
läser detta – viktig och jätteintressant!

Vårt tema i detta nummer är kärlek, 
vad tänker du på då?

Kärlek gör oss till människor, starka 
och sårbara. Det är så mycket som beror 
på kärlek, förhoppningsvis att du och 
jag blev till, att vi växer och utvecklas, 
att vi känner att vi har ett värde, att vi 
längtar, att vi lyssnar på varandra, att vi 
bygger ett bra samhälle och så mycket 
mer. Kärlek är en grundsten Gud gav 
oss för att vara människa, när vi delar 
den växer vi, när den utarmas krymper 
vi.
Kärlek är inte enkelt, den går inte att 
stänga in eller äga, den ger sorg när den 
tas ifrån oss men den ger också nytt liv 
när allt verkar meningslöst. Kärlek har 
alltid en sida till, vi blir aldrig färdiga 
med den. Allt vi gör i kyrkan behöver 
utgå från den. 
Vi ska vara rädda om kärleken, leva 
den, dela den. 

Vi önskar Anders varmt välkommen till 
Tierp-Söderfors församling.

PS Den 5 april tas Anders emot i Tierps 
kyrka av biskopen i Uppsala stift, Karin 
Johannesson. Välkommen till kyrkan 
då!

Foto: Eva Berglund

Välkommen att vara med i 
promenadgruppen i Månkarbo!
Onsdagar 9.30 -11.00 Samling vid Månkarbogården för 
promenad som avslutas med fika och gemenskap vid 
köksbordet efteråt.
Kontakt: Margareta Temnéus 076-817 85 68

MÄSSA med 
kyrkoherdemottagning 

Tierps sockenkyrka 
Söndag 5 april kl. 18  

Karin Johannesson  
Anders Berglund  
Roine Mattsson
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Åsenträffen  i Månkarbokyrkan

ÖPPET HUS

Månkarbogården 
(f.d. Månkarbokyrkan)
En tisdag i månaden kl. 13.00
Andakt, soppa, smörgås och med 
kaffe med kaka 40 kr, gemenskap, 
lotteri och program. 

Kontakt:  
Lena Petterson tel. 0727-33 40 15

10/3  Sånggruppen ”Refrängen” på besök. Trallvänliga vårsånger
21/4 Knep och knåp vid borden. Bl.a. musikfrågesport
19/5 Musik och sång med Roine och Birgitta Mattsson  
  Våravslutning  med tårta till kaffet.
 

Tierpsgården i Kyrkbyn – en tisdag i månaden kl. 12
Kaffeservering med goda smörgåsar, gemenskap vid borden, underhållning samt 
musik och allsång med våra musikanter Stig och Bernt.
Välkommen med i gemenskapen!

17/3 En kantors resa. Vi får träffa vår nye kyrkomusiker Pontus Eriksson som har  
  med sig sin nyckelharpa. 
31/3 Påsklunch- Ann-Sofi Davidsson på besök. Anmälan gången innan!
28/4 Avslutning med tårta! Allsång, lotteri och trevligheter.

KVÄLLSQUIZTEN  
till förmån för fasteinsamlingen  
Söderfors kyrka tisdag 10 mars kl. 19 
 

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! Kyrktaxi kan beställas.
Inträde: 80 kr

Stå på modets sida! Årets fasteaktion handlar om 
kampen för en rättvis värld där människor kan leva 
fria från våld och förtryck.
Välkommen att vara med!

VÄLKOMMEN TILL
SOLSTRÅLARNA!
Kom och träffa andra föräldrar 
och barn!
Lek, sång och fika. Drop-in.  
Varje lovfri torsdag 9.00-11.30 
Tierpsgården, Kyrkbyn

SJUNG I KÖR
Att sjunga i kör är hälsosamt. Det 
ger gemenskap och fina upplevelser i 
musikens värld. Våra körer välkomnar 
alltid nya medlemmar. Ta kontakt med 
Pontus eller Roine så kan också du få 
uppleva det härliga i att sjunga i kör. 
För att sjunga i Söderfors kyrkokör, 
kontakta: Pontus Eriksson 
tel: 072-2328757 
pontus.o.eriksson@svenskakyrkan.se  
För Tierps kyrkas kör, kontakta: 
Roine Mattsson 
tel: 070-264 50 32 
roine.mattsson@svenskakyrkan.se
 
Det finns även barnkörer. För mer info, 
kontakta våra kantorer.
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Församlingen välkomnar de 12 personer som 
genom dopet har tagits upp i den kristna gemen-
skapen och tillhör Svenska kyrkan. 
 
Vigsel enligt Svenska kyrkans ordning har ägt rum 
av 2 par i vår församling.
 
Vi minns och tackar för  
27 augusti Bertil Ljung   Mehedeby 
20 september Birgitta Petersson Söderfors
25 september  Gunborg Hedin Söderfors
7 oktober Lena Lundgren Storängen
10 oktober  Maria Strömberg Söderfors 
27 oktober Saga Johansson Söderfors
15 november  Emil Olofsson  Söderfors 
18 november Anne-Marie Mattsson Söderfors
21 november  Ove Larsson  Munga 
29 november Stefan Strömlund Söderfors
8 december Hans Andersson Iggelbo 
12 december Märta Eriksson Söderfors
17 december Mary Tegelberg Söderfors
18 december Kerstin Elias  Mehedeby
 

KYRKLIGA HANDLINGAR I VÅR FÖRSAMLING

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



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


