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PRÄSTEN HAR ORDET
Bästa församlingsbor!
Ibland så hejdar sig tiden… och man stannar upp på 
vägen! Stannar upp för att fundera på riktningen. Själv 
så har jag stannat upp ett slag och tänker på orden i min 
prästvigningspsalm; ”Var dag är en sällsam gåva  
en skimrande möjlighet. Var dag är en nåd dig given 
från himlen, besinna det.” 
Var dag en sällsam gåva….ja, vem trodde att jag skulle 
återvända till församlingen igen. Vem anade att jag åter 
skulle sitta här vid mitt gamla skrivbord. Ja, nog är varje 
dag en sällsam gåva! Att få vara med 
en stund igen. Att få vara en medföljare 
på livets väg. Och därför känns det 
så speciellt att sitta här och blicka ut 
igenom fönstret igen. 
Bakom ligger en härlig sommar med 
många möten. Framför allt mötet med 
barnbarnen och alla deras påhitt. Det 
gäller för mormor och morfar att hänga 
med. Allt ifrån att bada, köpa glass eller 
fika. För visst är det väl så, att man 
tänjer lite på föräldrarnas principer! 
Man kan visst äta lördagsgodis på en 
onsdag!
Var dag är en sällsam gåva… 
sommaren har vi nu bakom oss och det  
är höst.Och vi förbereder oss inför det 
som komma skall. Mörkret! Det kan 
verka lite dystert eller hur? Men tänk så 
vackra höstens färger är. Hela naturen 
sprakar. Vi får också tända ljus igen. 
Ljus som ger oss ett hopp i mörkret.  
Att vi inte behöver vara rädda för 
mörkret. Det känns så tryggt, eller hur? 
Och vi får också mötas igen.
Vi återsamlas också  i våra vardagliga 
gemenskaper inför den nya terminen. 

Med förväntningar så planerar vi olika 
grupper. Vi vill skapa goda rastplatser 
och goda möten för alla åldrar, där alla 
skall känna sig välkomna, sedda och 
bekräftade. Psalmen  ” Du vet väl om 
att du är värdefull, att du är viktig här 
och nu, att du är älskad för din egen  
skull, för ingen annan är som du” är så 
viktig.
För det finns så mycket i världen som 
försöker dra ned människovärdet. 
Därför behöver vi tillfällen då glädjen 
över vår mänsklighet och eftertanken 
kring vad det innebär att vara människa 
får äga rum.  Att vi inser att vi faktiskt 
är skapade till Guds avbild. Därför 
är varje människa värdefull. Det är 
viktigt att vi tänker goda tankar om 
varandra. Att vi skapar hos oss själva en 
kärlekens beredskap i vardagen.
För tänk så mycket det ligger, just i 
orden, var dag är en sällsam gåva, en 
skimrande möjlighet. Min dag  nu 
handlar om att få dela dagen med er. 
Var rädd om er och varandra.
Kramar ifrån er gamla herde.
Ann-Sofi



Avtackning av Ulrica

Söndagen den 6 oktober 
avskedspredikade Ulrica 
Appelqvist Rydberg i Tierps 
kyrka.
Ett tack till Ulrica för den tid 
hon gav oss i Tierp-Söderfors. Vi önskar henne 
Guds välsignelse inför de nya utmaningarna 
som hon står inför.
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Britt Thurfjell 
kommer att 
finnas med oss 
under hösten. 
Hon har varit 
kyrkoherde 
i Vendel-
Tegelsmora. 

Vi hälsar henne välkommen 
och önskar henne Guds 
välsignelse.

Ge bort en julklapp som värmer!
Temat för årets julkampanj är alla flickors rätt till 
ett värdigt liv. 
Insamlade medel går till projekt över hela världen 
som stärker flickors och kvinnors rätt till god 
hälsa, värdighet och makt över sitt eget liv.

Kampanjen startar första advent med försäljning av saffransbröd och pågår julen ut. 
I vår församling samlar vi in pengar och vid våra olika gudstjänster och samlingar.  
Vi kommer också att sälja påsar med braskottar för 50 kr, en fin julklapp eller gå-
bort-present med mening och värme på flera olika sätt.

Surströmmingsskiva i 
Tierpsgården
En onsdag i början av oktober spred sig den 
fantastiska doften av surströmming mellan husen 
i Kyrkbyn. En efterlängtad fest som ordnades av 
församlingens internationella grupp till förmån 
för ”Världens barn” firades av ett trettiotal glada 
surströmmingsätare.
Vid höstfint dekorerade bord med rönnbärskvistar smaskades det på 
rutten fisk och tillbehör.
Musik och allsång som bidrog till det trevliga framfördes av Stig 
Eriksson och Bernt Årne, som brukar vara med och spela på Öppet 
hus.

Foto: Anki Holmberg
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TEMA: LIVETS MENING
I detta nummer av Kyrkforsen kommer 
vi att ta upp ett ämne som vi nog alla 
har funderat kring någon gång i livet: 
Meningen med livet/livets mening. 
Det är kanske vid den här tiden på året 
som dessa tankar dyker upp hos många 
av oss. I början av november  har vi 
minnesgudstjänster för våra avlidna. Vi 
tänker särskilt på dem som lämnat livet 
under året som gått. Men naturligtvis 
även på alla andra som lämnat oss 
tidigare. Nära och kära. Livet upphör. 
Livets begränsning i form av antalet år 
som vi får gör att vi kan börja fundera 
på vad som händer efter detta liv. 

Fast vi kan naturligtvis vända på det 
och fråga oss var vi kommer ifrån. 
Vad hände innan vi föds. Var befann 
vi oss  då? Födseln och var vi var 
före det återkommer i Jesu födelse 
och julfirandet. Jesus utsänd av Gud. 
Fast det här förklarar egentligen 
inte meningen med livet. Det talar 
bara om var vi kommer ifrån och 
vart vi är på väg. Det skulle kunna 
vara en förklaring på meningen med 
livet men det behöver inte vara det.
Meningen med livet är här och nu. Det 
vi har. Kanske är det inte viktigt var vi 
kommer ifrån och vart vi är på väg. Det 
är nuet som räknas. 

När jag sitter och funderar på den 
här frågan så bläddrar jag, i en bok 
” Vänner kallar jag er” av Jonas 
Jonsson tidigare biskop i Strängnäs 

stift numera pensionerad. Där har han 
nedtecknat sina upplevelser under livet. 
Det handlar om människor han mött 
under sitt arbete inom ekumeniken 
dvs samarbetet kyrkorna emellan 
världen över. I korta kapitel berättar 
han om sina upplevelser. I ett av dem 
återberättar han vad en grekisk ortodox 
präst hade sagt om meningen med livet. 
(Vilken tur att jag råkade slå upp just 
den sidan!) Vid ett tillfälle fick prästen 
frågan om meningen med livet:

”Han svarade med ett minne från sin 
barndom. När han vallade får uppe  
bergen och låg på rygg i skuggan av ett 
träd fick han syn på en stor sten, som 
hade spruckit. Solljuset flödade, men 
inne i sprickan var det kolmörkt. Ljuset 
nådde inte dit in. Han upplevde det 
så orättvist att han började dansa och 
sjunga för att locka dit ljuset, men det 
hjälpte inte. Då gick han hem till byn 
och fann en liten spegelskärva. Med 
den kunde han leda ljuset längst in i 
mörkret. Det är livets mening, sa han”.

Meningen med livet skulle, som jag 
förstår den här historien, vara att sprida 
ljus där det är mörker. En tanke av 
många. Flera andra kommer att säga 
sitt om meningen med livet i vårt 
församlingsblad. God läsning och 
upplevelser som kan väcka nya tankar 
idéer och kanske ge ny mening till våra 
liv!

LIVETS MENING LIVETS MENING
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framgång, du klarar allt. 
Jag ber till Gud att ni alla i konfa-
gruppen och som sitter här i kyrkan 
idag har ett långt och underbart liv. 
Hur ni än valt att fylla det. Gör det 
du mår bäst av, prioritera dig själv 
först. 
Jag personligen tror att meningen 
med livet är att ge livet en mening 
och jag hoppas verkligen vi alla här 
kan få ett meningsfullt liv, tillsam-
mans!

Foto: Ulrika Mohlén

Vid konfirmationsgudstjänsten i Tierps sockenkyrka i maj, höll en av våra 
konfirmander, Linnéa Mohlén, ett tal om hur hon funderar kring meningen 
med livet. Här återger vi talet i dess helhet.

Magnus Vallin präst

PS Om någon tycker att berättelsen om 
den grekiske prästen verkar märklig 
eller pladder så kan nämnas att han som 
präst ansåg att det praktiska arbetet var 

viktigt. Att arbeta med händerna. Det 
betydde att han var med om att bygga 
upp samhället där han verkade inom 
många områden. Det var hans sätt att 
sprida ljuset.

Vad är egentligen meningen med 
livet?
När jag frågade några av mina vän-
ner vad dom tycker så fick jag svar 
som “att spela”, “ha kul” och “äta god 
mat”. Men om vi verkligen tänker på 
det, är det verkligen därför vi finns 
till? För att spela Fortnite, vara med 
vänner och äta pasta?
Eller går livet ut på att samla god 
karma till det som möjligtvis händer 
efteråt? Kanske är det djupare än så? 
Kanske är det enkelt, lätt och inte 
så djupt alls? Så många frågor med 
minst lika många varierande svar. 
Om jag frågar er en och en vad me-
ningen med livet faktiskt är så tvekar 
jag på att få två identiska svar 
Alla har sin egen tanke, uppfattning 
och åsikt. Vad ni än tror är mening-
en med livet så hoppas jag att ni 
uppnår det. Jag tror på er, på dig.
Vad du än försöker uppnå så vet jag 
att du kan. Genom motgång och i 

LIVETS MENING LIVETS MENING
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En askgravplats håller 
på att anläggas på 
Söderfors kyrkogård 
bredvid minneslunden.  

Så när som på planteringen 
av växterna, som kommer 
att planteras i vår, beräknas 
platsen vara klar för 
ibruktagande senare i höst. 
För att anpassa till 
kyrkogårdens nyklassiska 
stil kommer utformningen 
att vara strikt utformad 
med inledningsvis två 

Askgravplats i 
Söderfors

gravkvarter som senare ska utökas till fyra. En soffa 
kommer att finnas i anslutning till askgravplatsen.
Gravvårdarna kommer att vara av granit 30 gånger 
20 cm med plats för 2 namnplattor av borstad 
aluminium.

Miniorerna i åk 3-4 från Månkarbo: Julia, Agnes, Wilma, Vira och Hedda 
funderade också kring livets mening. Här ser du några av deras tankar.

Foto: Anki Holmberg

”Vi tror att vi själva 

måste göra något 

med våra liv!”

”Se till att ha 
roligt och njuta 
av livet.”

”Vara tillsammans med våra 
familjer i vardagen men även åka 
på semester.”

”Vänner tycker vi är viktiga, och att vi alla ska  se till så att ingen känner sig utanför.”

”Utmaningar i livet kan vara att 

göra något som man inte trodde 

att man skulle klara av.”
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Kulturgravvårdsinventering 

Välkommen att vara med i 
promenadgruppen i Månkarbo!

Onsdagar 9.30 -11.00
Samling vid Månkarbokyrkan.  
Fika i kyrkan efteråt.
Kontaktperson:  

Margareta Temnéus 076-817 85 68

En askgravplats 
upplåts med gravrätt 
och gemensam 
skötsel i 25 år.  
Planteringarna sköts av 
kyrkogårdspersonalen 
som också plockar bort 
vissna snittblommor 
och utbrända ljus som 
besökare satt ner vid 
gravvården.  
 

Tierps Söderfors församling har genomfört en kulturgravvårdsinventering.    
80 gravvårdar på Tierps kyrkogård, 38 gravvårdar på kyrkogården i Söderfors och 
9 gravvårdar på Gamla kyrkogården i Söderfors har klassats att ha mycket högt 
kulturhistoriskt värde.  Detta betyder att dessa gravvårdar inte får tas bort eller 
flyttas utan Länsstyrelsens tillstånd. Syftet är att ge ökad och bevarad kunskap om 
kyrkogården och samhället sett i ett kulturhistoriskt sammanhang. 

Vill du veta mera om detta är du välkommen till 
Tierpsgården onsdag 5 februari kl. 19.00  eller 
till Söderfors församlingshem tisdag 11 februari.   
Byggnadsarkeolog Gunhild Eriksdotter som gjort 
inventeringen informerar om hur hon arbetat och 
om resultatet.

Vill du veta mer om 
kulturgravvårds-
inventeringen i Tierp- 
Söderfors församling?
Kom till Tierpsgården  
ons 5 februari kl. 19   
eller   
Söderfors församlingshem  
tis 11 februari kl. 19



GUDSTJÄNSTER M.M.

NOVEMBER
Lör 2 
Alla helgons d.

kl 15 Minnesgudstjänst Söderfors kyrka

kl 19 Minnesgudstjänst Tierps sockenkyrka

Sön 3 kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka
Sön 10 kl 11 Mässa Söderfors kyrka
Sön 17 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka
Sön 24 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

DECEMBER
Sön 1 
1:a advent

kl 11 Adventsgudstjänst Tierps sockenkyrka

kl 11 Adventsgudstjänst Söderfors kyrka
Sön 8 kl 11 Mässa Söderfors kyrka

kl 19 Advents- och julkonsert Tierps sockenkyrka
Sön 15 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka
Sön 22 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka
Tis 24 
Julafton

kl 23 Julnattsmässa Söderfors kyrka

Ons 25 
Juldagen

kl 7 Julotta Tierps sockenkyrka

Tor 26 
Annand. jul

kl 11 Gudstjänst Söderfors hembygds-
gård
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Sön 29 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka
Tis 31  
Nyårsafton

kl 17 Nyårsbön Tierps sockenkyrka

JANUARI
Ons 1 
Nyårsdagen

kl 11 Sammanlyst till ekumenisk 
gudstjänst i Tierps pastorat

Equmeniakyrkan 
Skärplinge

Sön 5 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka
Mån 6 
Trettond. jul

kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka

Sön 12 kl 11 Gudstjänst Tierps  sockenkyrka

Sön 19 kl 11 Mässa Söderfors kyrka
Sön 26 kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka

FEBRUARI
Sön 2 
Kyndelsm. dag

kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka

Sön 9 kl 11 Gudstjänst för små och stora 
Dopfest

Tierps sockenkyrka

Sön 16 kl 11 Mässa Söderfors kyrka
Sön 23 k l1 Mässa Tierps sockenkyrka

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 

Vi ställde några frågor till vår 
nye kantor Pontus Eriksson som 
börjar sin tjänst i vår församling 
1 december.

-Vem är du, personen Pontus?
Jag är en ung kyrkomusiker 
på 23 år som gillar sport, 
finsnickeri, trädgård och brinner 
för musik. Min musikaliska 
bana började med att jag fick en 
elgitarr i födelsedagspresent av 
mina föräldrar. Jag spelade rock 
och utvecklade ett stort intresse 
för elgitarrens konstruktion. 
YouTube och min vaktmästare 
på lågstadiet inspirerade mig 
till att bygga min egen elgitarr. 
Första elgitarren resulterade i 
en prototyp där jag gjorde alla 
tänkbara fel. För att kunna lyckas måste 
man våga misslyckas därför började 
jag om på nytt och 4 år senare spelade 
jag på skolavslutningen i årskurs 9 med 
min hemmagjorda elgitarr. 

Under högstadiet fann jag intresset 
för folkmusiken efter att jag hade 
köpt en nyckelharpa på Blocket. 
Ungdomskursen på Eric Sahlströms 
institutet gav mig inspiration och glädje 
i mitt musicerande. Så småningom 
fick jag också upp intresset av 
kyrkorgeln och valde att utbilda mig till 
kyrkomusiker. 

-Varför valde du att bli kyrkomusiker?
Jag gick en inspirationskurs på Sköndal 
i Stockholm och insåg att jag måste 
lära mig noter för att kunna lära mig att 
spela orgel. Efter gymnasiet sökte jag in 
på kantorsutbildningen utan att kunna 
noter vilket ledde till att jag kom in på 
förberedande kantor på olika skolor. Jag 
valde Oskarshamns Folkhögskola och 
började traggla musikteori och psalmer. 
Tre år senare tog jag examen och fick 
tjänst i Tierps Pastorat och arbetade 
med den berömda Cahmanorgeln i 
Lövstabruk. 

Foto: Staffan Eriksson
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-Vad har du gjort hittills i ditt liv?
Jag har varit på internationella 
folkmusikläger i Rättvik, renoverat 
ett flertal nyckelharpor och byggt en 
elorgel. Jag har också dansat Street 
Dance i Enköping, byggt hemsidor 
och utvecklat programvaror för 
digitalisering av noter. 

-Varför har du sökt kantorstjänsten i 
Tierp-Söderfors församling?
Det var kyrkorådsordförande Britt 
Pagard som tipsade mig om att 
tjänsten var ledig. Jag intresserades 
av möjligheten till att utvecklas 
som körledare, en kontinuitet i 
gudstjänstfirandet och att ha ett fokus 
på främst en kyrka. Jag ser fram emot 
att inspirera ungdomar, församlingsbor 
och andra människor till kyrkans 
verksamhet.  

-Vad känner du till om trakten du 
kommer till?
Jag har hört om ett gott arbetslag med 
duktiga vaktmästare som håller kvalitén 
uppe i kyrkogårdarnas skötsel. Jag 
ser fram emot att lära mig om trakten 
från församlingsbor, medarbetare och 
kollegor.  

-Vad tycker du är viktigt, vad tycker du 
om att arbeta med?
Gemenskap och samarbete tycker jag är 
allra viktigast för att kunna bygga kyrka 
därför ser jag fram emot att utveckla 
mitt projekt #kantorpåväg som bygger 
på fysikkondition, styrketräning och 
konsten att må bra. Kan en kantor så 

kan du med! 

Sist men inte minst. Vårt tema för detta 
nummer är livets mening. Vad är livets 
mening för dig?
Livets mening varierar beroende på 
vem man frågar. För mig är livet något 
som jag vill ta vara på. Jag är därför 
äventyrsrik och vill upptäcka nya vägar 
i livet. I vardagen kan det handla om att 
prova en ny sorts flingor eller klädstil 
för att bryta ett vardagligt mönster. 
Oavsett hur bra eller dåligt du tror att 
livet är, vakna upp varje dag och var 
tacksam för det du faktiskt har i livet. 
Öppna dörren och njut – Det finns alltid 
någon som har det värre och något nytt 
att upptäcka. 

Foto: Staffan Eriksson

SJUNG I KÖR

 

Tierps kyrkokör övar i Tierpsgården 
på tisdagkvällar. Söderfors kyrkokör 
övar i församlingshemmet och 
nystartar igen i december. 
 
Intresserad? Ta kontakt med Roine, 
ledare i Tierp eller Pontus, ledare, 
from 1 dec, i Söderfors. Kontaktinfo. 
hittar du på tidningens baksida.
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Frälsarkransen

Har du hört talas om Frälsarkransen? 
Det färgglada armband som man kan 
se på handleder lite varstans och som 
barnen i vår verksamhet i år lär sig mer 
om. Biskop emeritus Martin Lönnebo 
har skapat ett modernt radband med en 
pärla för varje tillfälle. 

Radbandet kan du ha med dig vart 
du än går. Rör vid pärlorna då och 
då, var i kontakt med dina böner och 
drömmar. Eller avsätt en stund varje 
dag till stillhet och samtal med Gud. 
Vad pärlorna betyder och när det passar 
att använda respektive pärla kan du läsa 
mer om i de böcker som finns utgivna 
på Verbum. En kort sammanfattning ser 

du härintill.
Martin Lönnebo har valt att låta sin 
royalty för Frälsarkransen gå till 
INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP 
(IM) där han har inrättat en fond i 
sonen Jonas namn för barn och unga 
med intellektuell funktionsnedsättning.

Frälsarkransen vill vara som en god 
vän: Den ställer inte krav, den tränger 
sig inte på, den stänger ingen ute, den 
finns till hands när den behövs. Du kan 
hänga Frälsarkransen över din säng 
som påminnelse: ”Här finns jag – om 
du behöver mig”. Den kan ligga på 
nattduksbordet. Den trivs på handleden 
och i fickan. 

Foto: IKON bildbyrå



Foto: Sara Danielsson

Frälsarkransen består 
av arton pärlor och talet 
arton är ett viktigt tal i 
traditionen. På bibelns 
hebreiska har det vanliga 
ordet för liv talvärdet 
arton. Frälsarkransen är 
Livets pärlor. Du kan 
bedja så som myran, hon 
som flitigt strävar. Eller 
impulsivt som fjärilen, 
hon som fladdrar mellan 
olika blommor.

GUDSPÄRLAN – om den Hemlighetsfulla Närvaron
TYSTNADSPÄRLORNA (alla de avlånga) – för ordlös koncentration
JAGPÄRLAN – om att se sig själv som värdig och ansvarsfull
DOPPÄRLAN – om att födas på nytt, överlåtelse
ÖKENPÄRLAN – för andlig prövning och strävan efter att leva ett äkta liv
BEKYMMERSLÖSHETSPÄRLAN – om evighetsnuets frihet och lätta sinne
KÄRLEKSPÄRLORNA – om försoning, om att ge och få kärlek
HEMLIGHETSPÄRLORNA – för personliga böneämnen som barnen, den 
älskade, en djup önskan och allt levande
NATTENS PÄRLA – om kriserna och döden
UPPSTÅNDELSEPÄRLAN – om hoppet, om livets förnyelse

Foto: IKON bildbyrå

En tisdag i månaden kl. 13.00
Andakt, soppa med kaffe och kaka 40 kr, 
gemenskap, lotteri och program.
Kontaktperson: Lena Petterson tel. 0727-
33 40 15

Åsenträffen  i Månkarbokyrkan

10/12 Julavslutning
”Tärnsjödraget” underhåller med sång och musik.

11/2 ”Livets pärlor”- Sång, musik och tankar utifrån ”Frälsarkransen”
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KRYSSET 
Skicka in lösningen till Tierp-Söderfors församling, Backbrov. 3, 815 91 Tierp  
eller maila: tierp-soderfors.forsamling@svenskakyrkan.se
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Församlingen välkomnar de 6 personer som ge-
nom dopet har tagits upp i den kristna gemenska-
pen och tillhör Svenska kyrkan. 
Vigsel enligt Svenska kyrkans ordning har ägt rum 
av 7 par i vår församling.
 
Vi minns och tackar för  
21 mars Maj-Britt Gällström Söderfors 
9 maj  Eva Wåhlén   Söderfors 
14 maj  Arne Eriksson  Halls 
23 maj   Folke Blom   Söderfors  
26 maj  Anders Johansson Vallby 
6 juni   Anny Axelsson Söderfors 
7 juni   Gunnel Johansson Söderfors 
21 juni  Inga-Lisa Olovsson Fors 
14 augusti Göran Pettersson Munga 
 
 
 

KYRKLIGA HANDLINGAR I VÅR FÖRSAMLING

Öppen kyrka i allhelgonatid med fika, stämningsfull musik och 
möjlighet att sitta ner en stund i stillhet i samband med att du kommer till 
kyrkogården.  Välkommen in i värmen!
 
Fredag 1/11 
Tierps sockenkyrka kl 12-17 
Söderfors kyrka kl 12-17
 
Lördag 2/11 
Tierps sockenkyrka kl 15-18 
Söderfors kyrka kl 10-14.30
 



PRÄSTER:  
Ann-Sofi Davidsson, vik. kyrkoherde  
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 (från 1 dec.) 
Tel: 072-2328757 
pontus.eriksson2@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


