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Foto: Ulrika Södrén

En medmänniska blir född

Ett år har gått sen den stora 
inflyttningen i prästgården. 
Flyttbilen kom, kartongerna vällde 
in och jag sprang runt, runt med 
kartongerna.Sedan dess har mycket 
hänt.

Jag har mött bävern i vinterdräkt. 
Han dök ner i iskalla Tämnarån, på 
prästgårdssidan. Sen dök han upp 
på andra sidan. Fick syn på mig 
som stod på bron och beundrade 
den pastorala rimfrostsutsikten. 
Hoppa i, sa blicken! Aldrig i livet, 
svarade jag!

Sedan har jag mött humlorna, som 
bodde under altantrappen och blev 
irriterade när jag klev över deras 
ingång.

Sedan har jag mött allsköns 
insekter. En näbbmus ville gosa 
med mina tår. Och paddan, förstås! 
Den som plötsligt låg i mörka 
vardagsrummet och svalkade sig 
från hettan utanför. Jag minns den 
som gigantisk, i storlek som en 
smågris! Fast kanske inte riktigt så 
ändå? Den fick fösas ut med min 
största hink, innan den skuttade 
tillbaka till ån.

Jag har också mött stormen, som 
fällde träd på midsommarafton på 
Tierps sockens kyrkogård. Plus en 
tromb som knäckte några träd över 
vägen utanför prästgården, så det 
blev bilkö i trädgården. Blomlådor 
och takpannor flög! 

Samt ett åsknedslag med skyfall i 
Söderfors, på väg från kyrkan till 
bilen. Blixt och dunder missade den 
här herden, tack och lov. Men slog 
ut delar av kyrkans utrustning. 

Den som säger att storstan är 
äventyrlig att bo i, har aldrig bott 
på landet. Eller - glesbygd heter det 
kanske? Fast jag tycker inte att den 
här bygden är särskilt gles. 

Till exempel kom i somras en 
procession av 50 (eller mer?) 

HERDEN HAR ORDET
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traktorer farande från kyrkan ner 
mot bron och bort mot, ja vart då? 
Alla vinkade i alla fall. Ja, alltså 
förarna. Inte traktorerna. Dom 
blinkade.

Ja, mycket har verkligen hänt 
på ett år! Både i naturen och i 
församlingen. Fälten och åkrarna 
har blivit gula, bruna, vita, bruna, 
gröna och gula. Nu är de i princip 
bruna igen, allihop. Eller om snön 
redan kommit till Allhelgona när 
den här Kyrkforsen ges ut?

Vi människor som bor och verkar 
här i Tierp-Söderfors församling, 
vi har blivit ett år klokare. Många 
insatser här i församlingen handlar 
om att vara en klok motkraft 
mot utanförskap och isolering. 
Förebilden är Jesus själv, och hans 
liv. För vi lever i en hård tid, tycker 
jag, när människor värderas olika.

En motkraft och en medmänniska. 
Så skulle man kunna beskriva 
Jesus, när han levde på jorden. 
Också då fanns vilda djur, stormar 
och åsknedslag. Men inga traktorer. 
Bävrar – vet inte? Men i alla fall, 
Jesus beskrivs som en herde som 
alltid letar efter det där sista fåret 
som kommit bort ifrån flocken. 
Eller geten, för den delen. Eller 
människan!

Samma sak tror jag händer när 
någon levt färdigt här på jorden. 
Jesus möter den personen med 
varmt hjärta och öppna armar. 
Oavsett hur livet varit, finns det en 
väg till det himmelska, det är min 
tro. Vägen kan vara krokig och 
svår att hitta. Men, som Jesus säger 
i Johannesbrevets 14:e kapitel: I 
min Faders hus finns många rum. 
En text som jag gärna läser på Alla 
helgons dag.

Också här i församlingen ska vi 
med öppna armar skapa rum för 
alla som vill, oavsett vem man är 
och varifrån man kommer. Erbjuda 
medmänsklighet och värme! 

Tydligast blir nog budskapet när vi 
förbereder oss för advent och jul. 
För mitt i guld och glans, blir en 
liten människa född, som läggs i en 
enkel krubba på en bädd av halm. 
Då är dagen kommen, för kärlek 
triumferar!

Må Allhelgona bringa tröst! 
Må advent och jul bringa hopp!

Din kyrkoherde 
Ulrica A Rydberg
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Uppdrag: Medmänniska

På dopgudstjänst i Tierps kyrka. 
En mycket liten storebror smiter 
från sin mamma och pappa 
med lillasyster, fem månader, 
vid dopfunten. Han tultar fram 
mot de två trappstegen ner till 
kyrkbänkarna. Där nedanför ser han 
många spännande människor!

Precis när han hoppar rakt ut i 
luften, sträcks en hand ut från första 
bänk och fångar honom. Det är en 
fin bild av medmänsklighet. 

I Söderfors församlingshem berättar 
en person att han brukar hjälpa en 
medmänniska att komma iväg till 
vissa träffar som kyrkan ordnar. 

Den hjälpen sker i tysthet och utan 
avsikt eller krav på tacksamhet. 
Den bara sker. 

Många av oss har fullt upp hela 
dagarna - arbete, hem och familj. 
Men några orkar lite mer! De får 

tiden att räcka till också för att 
hjälpa och stötta andra. 

De är anhörigvårdare, arbetar 
för olika föreningar eller inom 
idrottsrörelsen. Eller så finns de 
inom till exempel Pensionärernas 
riksorganisation (PRO), eller här i 
Tierp-Söderfors församling, inom 
det vi kallar för diakoni som kan 
översättas ungefär med kyrkans 
sociala arbete. Här har vi faktiskt 
hela ungefär 40 personer, och den 
siffran ändras hela tiden. Ibland 
kallas de för ideella medarbetare, 
ibland för frivilliga. Eller 
volontärer.

I alla tider och i alla kulturer har 
det funnits hjälpande händer när 
ett litet barn hoppar rakt ut i luften, 
eller när någon behöver hämtas och 
skjutsas.

Att vara mer än människa, är 
att vara med-människa. Det är 
nära besläktat med omsorg och 
barmhärtighet.  Många av texterna 
i gamla testamentet, det som också 
är den judiska heliga skriften, och 
i nya testamentet, handlar om att 
stanna, när alla andra går förbi. 
Den kanske mest kända texten i 
evangelierna brukar kallas för Den 
barmhärtige samariern i Lukas 

MEDMÄNSKLIGHET
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kapitel nio. 

Jesus berättar en liknelse, för 
att ge oss en vink om hur vi kan 
reagera och agera när en person 
blir dödssjuk. I texten blir mannen 
överfallen av rövare, misshandlas 
och slängs i diket. Två personer 
med olika religiösa yrken går förbi 
mannen, eller kliver åt sidan. Inte 
förrän det kommer en samarier, 
alltså en person från Samaria, 
får den halvdöde mannen hjälp. 
Samariern förbinder hans sår, 
hjälper honom till ett värdshus och 
betalar värden för sjukvården. 

En mening med texten, är att 
visa att det inte alltid är personer 
med högt anseende som kommer 
till undsättning. Samarierna, 
eller samariterna, som man till 
exempel sa tidigare, kom ju från 
en landsända som var illa ansedd 
i övriga Palestina på Jesu tid. 
Men det var samariern som var 
barmhärtig och hjälpte! Därför har 
en hel yrkesgrupp fått namn efter 
honom – hemsamariterna, eller 
hemtjänsten som man säger idag!

  Jag tror tyvärr att alla som levt 
ett tag har erfarenheter av att både 
bli misshandlad och att vara den 
som går förbi. Att vara människa är 
svårt, och livet gör att vi kan hamna 
i situationer där vi sviker andra eller 

oss själva, trots att vi inte vill det. 

Men: Jag hoppas också att alla har 
erfarenhet av att ha stannat upp och 
hjälpt någon som är i nöd. Eller 
själva blivit hjälpta!

Sedan kan man hjälpa sin nästa på 
olika sätt, hjälpa fel eller hjälpa rätt. 
Ett sätt är att tänka – håll i, håll om, 
håll ut!

Men det kanske viktigaste 
budskapet i bibeltexten, handlar 
om att älska sin nästa (sin 
medmänniska) som sig själv. 

Vem var då den misshandlade 
mannens nästa? Ja, det var nog 
samariern. Som slutkläm säger 
Jesus att: Gå du och gör som han!

Uppdrag: Medmänniska pågår 
redan.

Ulrica A Rydberg

EN FLICKA 
ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 
BG 900-1223
svenskakyrkan.se/
julkampanjen
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Har du tid över och vill bidra 
med något du kan och tycker 
om!?

Då är du välkommen som ideell 
medarbetare i Tierp-Söderfors 
församling. Hör av dig så ses vi 
för ett samtal! 

IDEELLT FORUM 
vill bidra till att fler 
människor med stolthet 
bär sin tillhörighet 
till Svenska kyrkan 
ideelltforum.se

Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Foto: Josefin Casteryd/Ikon

Mejla till tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se, ämne: ideell. 
Eller till ulrica.appelqvist@svenskakyrkan.se 
Tel nr: 0293-50191 till pastorsexpeditionen eller Ulrica A Rydberg, 
0293-50006. 

Foto: Alex& Martin/Ikon

Adventskonsert med 
Söderfors kyrkokör 

Söderfors kyrka 
Lördag 8 dec. kl 16

”Man trivs 
där man behövs.”

”Kom som du är.”
”Dela din 

historia.”
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MED 
MÄNNISKAN
Det här är P-O Berglund, 68 år, född och 
uppvuxen i Söderfors. Han är gift, har fyra 
döttrar, åtta barnbarn och har tidigare jobbat 
på Erasteel. 
Han är dessutom en av våra runt tio fina 
medhjälpare på Språkcafé i Söderfors 
församlingshem på onsdagar 18-20.

Här får vi höra hans berättelse om hur det 
kom sig att han valde att vara med och hur 
han tycker att det är:

Jag blev nyfiken på vad det var och eftersom 
jag är pensionär tyckte jag att jag hade tid att 
engagera mig.
Kvällarna ser ut så att folk droppar in allteftersom. Det finns 
arbetsmaterial som vi kan använda för att träna svenska och många av 
deltagarna har läxor med sig som vi hjälper dem med. Efter en stund är det 
fikapaus och sen fortsätter vi prata med varandra.

Det är roligt att träffas och följa hur deltagarna blir duktigare och 
duktigare. Svenska språket är svårt och framför allt är många uttryck svåra 
att förklara.   
Det ger en tillfredsställelse att kunna hjälpa till och jag har fått många nya 
vänner och lärt mig en del om situationen i de länder de har flytt från.

Vi behöver vara fler medhjälpare på Språkcafé, så ta chansen att träffa och 
prata med människor från andra kulturer! 
Vi är trots allt ganska 
lika och man lär sig 
själv mycket.  
Dessutom är det gratis 
fika…

SPRÅKCAFÉ 
Söderfors församlingshem 
Onsdagar kl. 18-20

P-O Berglund            Foto: Eva Berglund       

Foto: Alex& Martin/Ikon



GUDSTJÄNSTER M.M.

NOVEMBER
Lör 3 kl 16 Minnesgudstjänst 

UA Rydberg, M Vallin, D Amnehammar
Söderfors kyrka

kl 18 Minnesgudstjänst 
UA Rydberg, M Vallin, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Sön 4 kl 11 Mässa i allhelgonatid
M Vallin, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Sön 11 kl 11 Gudstjänst 
KE Berglin, D Amnehammar

Söderfors kyrka

Sön 18 kl 11 Gudstjänst
M Vallin, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Sön 25 kl 11 Mässa 
UA Rydberg, D Amnehammar

Söderfors kyrka

DECEMBER
Sön 2 kl 11 Första Adventsgudstjänst

UA Rydberg, D Amnehammar, 
Kyrkokören

Söderfors kyrka

kl 11 Första Adventsmässa
M Vallin, R Mattsson, Kyrkokören

Tierps sockenkyrka

Lör 8 kl 16 Adventskonsert
Kyrkokören, D Amnehammar, M Vallin

Söderfors kyrka

Sön 9 kl 11 Gudstjänst
M Vallin, D Amnehammar

Söderfors kyrka

kl 19 Adventskonsert
Kyrkokören, R Mattsson, UA Rydberg

Tierps sockenkyrka

Sön 16 kl 11 Gudstjänst
K E Berglin, B Olsson

Tierps sockenkyrka

Sön 23 kl 11 Sammanlyst gudstjänst Vendels kyrka
Mån 24 
Julafton

kl 10 Samling kring krubban 
UA Rydberg, D Amnehammar

Tierps sockenkyrka

8
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Mån 24 
Julafton

kl 23 Julnattsmässa
M Vallin, D Amnehammar, kyrkokören

Söderfors kyrka

Tis 25 
Juldagen

kl 7 Julotta
UA Rydberg, R Mattsson, kyrkokören

Tierps sockenkyrka

Ons 26 
Annandag jul

kl 11 Annandagsgudstjänst
M Vallin, D Amnehammar

Söderfors 
hembygdsgård

Sön 30 kl 11 Gudstjänst
K E Berglin, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Mån 31 
Nyårsafton

kl 17 Nyårsbön
M Vallin, D Amnehammar

Söderfors kyrka

JANUARI
Tis 1  
Nyårsdagen

kl 16 Gudstjänst
M Vallin, D Amnehammar

Tierps sockenkyrka

Sön 6 kl 11 Trettondagsgudstjänst
UA Rydberg, D Amnehammar

Söderfors kyrka

Sön 13 kl 11 Gudstjänst på Tjugondag Knut 
M Vallin, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Sön 20 kl 11 Mässa 
UA Rydberg

Söderfors kyrka

Sön 27 kl 11 Mässa 
M Vallin, R Mattsson, D Amnehammar

Tierps sockenkyrka

FEBRUARI
Sön 3 kl 11 Kyndelsmässogudstjänst 

UA Rydberg, D Amnehammar
Söderfors kyrka

Sön 10 kl 11 Gudstjänst med små och stora 
M Vallin, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Sön 17 kl 11 Mässa
UA Rydberg, D Amnehammar

Söderfors kyrka

Sön 24 kl 11 Mässa  
M Vallin, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Mässa = gudstjänst med nattvard
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Sedan 1 oktober arbetar en ny 
kyrkomusiker i vår församling. 
Hon heter Dorotea. Vi ställde några 
frågor till henne: 
 
Vem är du, personen Dorotea?

Jag är 23 år och kommer ifrån 
Herrljunga, som ligger i mitten 
av Västergötland. På fritiden 
handarbetar jag gärna, eller läser en 
bra bok. För det mesta är jag positiv 
och ganska påhittig! Jag tycker om 
att resa, utforska nya platser och 
möta människor. 

Varför valde du att bli 
kyrkomusiker?

Jag har alltid gillat att musicera, 
men var inte inne på att bli 
kyrkomusiker förrän sista året 
på gymnasiet då min orgellärare 
skickade mig på orgelspelarkurs. 
Jag fastnade för instrumentet och 
tänkte att det vore roligt att få 
jobba med det. Allt annat – så som 
körledande, konfirmander och 
barngrupper – visade sig vara en 
väldigt positiv överraskning med 
yrket. 

Vad har du gjort hittills i ditt liv?

Hittills i mitt liv har jag gått ut 

gymnasiet, utbildat mig till kantor 
på Hjo folkhögskola och jobbat 
två år som kantor i Hjo pastorat. 
Jag har rest till Dorotea i norr och 
Gambia i söder, men har mycket 
kvar att upptäcka.  

Varför har du sökt kantorstjänsten i 
Tierp-Söderfors församling?

Främst flyttade jag för att komma 
närmare min pojkvän som pluggar 
i Stockholm. Men tjänsten lät 
spännande och det är en förmån att 
få jobba på landet, men med närhet 
till storstaden! 

”Det ärviktigt att barn 

och unga känner att de 

har en plats i kyrkan.”

NYFIKEN PÅ
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Vad känner du till om trakten du 
kommer till?

Jag känner till väldigt lite om 
trakten jag kommer till. Jag har 
hört att det ska finnas ett fint 
naturreservat i närheten och att 
Tierps arena är väldigt känd. Det 
är först nu jag också upptäckt 
att det står ”Tierp” på de flesta 
brunnslocken. 

Vad tycker du är viktigt, vad tycker 
du om att arbeta med? 

Det är viktigt att barn och unga 
känner att de har en plats i kyrkan, 
och jag tycker om att hänga med 
konfirmander och ungdomar. 
Förutom att själv få spela musik så 
tycker jag att det är väldigt roligt att 
leda både barn- och vuxenkör! 

Vi önskar Dorotea hjärtligt 
välkommen och hoppas hon ska 
trivas i vår församling!

Frivilligfest

En tisdag i augusti 
samlades vi ett fyrtiotal 
personer för att starta upp 
hösten men framförallt 
för att tacka våra frivilliga 
för deras ovärderliga 
insats för församlingen. 
Vi skulle kunna säga att 
utan de frivilliga så stannar 
församlingen.

Vår kyrkoherde Ulrica inledde med att tala om att vi människor vill ha 
mening, gemenskap och glädje. Det är 
något som vi kan få och känna då vi 
deltar i ett frivillig arbete. 

Roine Mattsson spelade dragspel och 
ledde oss i allsång. Lena och Anki hade 
gjort ett musikquiz som vi vid borden 
försökte lösa med varierande resultat.

Foton: Linn Hoffrén
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En gång i månaden är det Öppet 
hus med gott fika, sång, musik 
och gemenskap i Tierpsgården i 
Kyrkbyn, ett samarbete mellan 
församlingen och PRO Månkar-
bo-Kyrkbyn.

Gruppen som har hand om det 
hela är i alfabetisk ordning Gun-
Britt Forslund, Ing-Marie Eriks-
son, Karin Bergström, Margareta 
Pettersson (saknas på bilden), Maud 
Knutsson och Monica Jansson. De 
turas om att fixa med fikat, ordna 
program och göra det trevligt för 
dem som kommer.

ÖPPET HUS I TIERPSGÅRDEN

De tycker att det är viktigt att det 
finns en mötesplats som kan bryta 
ensamhet och isolering. 
Att man själv får mycket glädje 
och tacksamhet tillbaka gör det 
helt enkelt roligt att vara med.

Facebook: Svenskakyrkan 
TierpSoderforsforsamling 

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors

Öppet hus  
i Tierpsgården tisdagar  

(1 gång/mån) kl 12-14  
 

Kommande datum: 
13/11  Anmälan till julbord 

27/11  Julbord  
22/1 
19/2
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Den hemlagade 
äppelpajen 
på Öppet hus 
i september 
var mycket 
uppskattad!

Musikerna är 
också ideella 
men kaffe och 
kaka blev de 
bjudna på.

I julkampanjen 2018 lyfter vi de orättvisor och övergrepp som en 
flicka drabbas av bara för hon är flicka. Kampanjen startar första 
advent 2 december och pågår till trettondedag jul 6 januari 2019.

EN FLICKA ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen



       Församlingsinstruktionen
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Vaktmästarna informerar 
Under 2019 ska besiktning av gravstenar genomföras för att alla som 
besöker kyrkogården ska kunna vistas där tryggt och utan att det 
föreligger risk för olyckor. 
Dålig förankring kan antingen 
bero på att dubbarna är för 
korta, dubbarna är gjorda i fel 
material, att hålen är för stora 
eller att sockeln är alltför klen.
När besiktningen är gjord kommer 
gravrättsinnehavare att kontaktas 
för eventuell åtgärd.

Tierp-Söderfors församling håller tillsammans på att utforska visioner, 
idéer och önskemål inför de kommande fyra åren. Allt detta ska 
skrivas ner i ett dokument som heter församlingsinstruktion, vilket alla 
församlingar i Svenska kyrkan ska ha.  
Så nu är du som läsare av Kyrkforsen mycket välkommen med vad du 
tänker och tycker! Svara på frågorna och skicka in dina synpunkter till  
tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se eller till  

Tierp-Söderfors församling, 
Backbrovägen 3, 815 91 Tierp.  
Märk mejlet eller brevet med ”Visioner 
och idéer”.

1. Vad är du mest stolt över i 
församlingen?

2. Vad ska församlingen satsa på inom de 
närmaste fyra åren?

3. Vad skulle du vilja bidra med?

Skicka in dina svar senast den 21 november, 
tack. 

ADVENTSKONSERT 
Norra Upplands 

kammarorkester och  
Tierps kyrkokör

Tierps sockenkyrka  
Söndag 9 dec. kl 19
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Församlingen välkomnar 

de 12 personer som genom dopet har tagits upp i 
den kristna gemenskapen och tillhör Svenska kyr-
kan.

Vigsel enligt Svenska kyrkans ordning har ägt rum 
av 5 par i vår församling.

Vi minns och tackar för 

1 juni    Gösta Brodin  Söderfors 
5 juni   Britta Gunnarsson Halls  
19 juni   Christina Ullhagen Kyrkbyn 
25 juni   Ann-Mari Linder Nöttbo 
2 juli   Nils Lindström Mehedeby 
18 juli   Olavi Malinen Mehedeby 
2 aug   Nils Pettersen Söderfors 
25 aug   Nils Jansson  Kyrkbyn 
8 aug   Maj Mattsson Söderfors 
11 aug   Henry Pettersson Söderfors 
24 aug   Nils Eriksson  Vallby 
25 aug   Eisten Lindgren Kastebo 
 

KYRKLIGA HANDLINGAR I VÅR FÖRSAMLING

Samling kring krubban

 Tierps sockenkyrka Julafton kl. 10

EN FLICKA 
ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 
BG 900-1223
svenskakyrkan.se/
julkampanjen



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

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: 070-210 48 61 

Tierps sockenkyrka  
Roger Stork  
Henrik Berg  
Tel: 0293-503 35, 070-63 99 335

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

mailto:ann-sofie.davidsson@svenskakyrkan.se
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