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Vem är jag, som efterträtt Ann-Sofi 
Davidsson som kyrkoherde i Tierp-
Söderfors församling? 
En västgötsk tös från Axvall, utanför 
Skara. Uppväxt på cykel, skidor och 
skridskor. Eller med en fotboll framför 
fötterna. Fri att fara till skogen, eller 
till heden för att hitta en häst att rida 
på. Men när kompisen och jag gick 
till de stora stallarna vid travbanan två 
kilometer bort – då blev vi hämtade 
av orolig förälder. Men det är en 
annan historia hämtad från listan på 
barndomsbus!

Numera är jag en tant och präst, som är förälder till vuxen son – och 
dessutom med bonusfamilj via sonen. Fortfarande fri – har jag kommit med 
stora lass av flyttkartonger till Tierp-Söderfors församling och prästgården 
nere vid Tämnarån. Här vill jag leva, bo och verka.

I skrivande stund skakas prästgårdens fönster av en höststorm. Det tjuter i 
träden och viner runt knutarna. Sonen och jag är tacksamma för att få vara 
inomhus. 

Men det är inte min förtjänst att vi är här. Jag har inte riktigt vant mig 
än vid att e-posten är till mig. När det står ”till kyrkoherden i Tierp-
Söderfors”, tänker jag att det måste ha kommit fel… Fast det har det inte. 
Jag är i ett nytt skede i livet. Det är jag mycket tacksam för.

Men vi backar tiden lite, till början av 90-talet. Efter år som journalist med 
inriktning på längre reportage, ville jag fördjupa sökandet av sanningen. 
Det blev ett liv i kyrkan och med Jesus som ju säger att ”Jag är vägen, 
sanningen och livet”.

För sjutton år sedan prästvigdes jag, och via olika kringelikrokar, hamnade 

Foto: Ulrika Södrén
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jag i Täby församling, på diakonin och i Gribbylunds distrikt. Tretton 
mycket händelserika år senare lämnade jag Täby församling, med sorg och 
saknad, och ”emigrerade” till norra Roslagen 2015. 

Häverö-Edebo-Singö församling med centralorten Hallstavik väntade, att 
jobba med barn och unga – och dessutom med kansliet. Riktig rospigg blev 
jag inte, till det krävs kanske fem generationer! Men jag hade nog trott att 
jag skulle leva längre i Hallstavik.

Men så var det detta med Tierp och med Söderfors. För som sagt, det var 
inte helt min förtjänst att det blev så. Det är två vänner som inspirerat mig. 
De har på olika sätt starka band till den här trakten. En har hela släkten 
utplacerad på olika lantställen i närheten av Ullfors. Hon är nästan uppväxt 
i en liten båt med snurra på Tämnarån. En annan vän handlar alltid mat och 
shoppar kläder i Tierp på väg till släktgården.

-Tierp, det vore väl nåt för dig, har hon sagt i många år.  
- Kanske det, har jag svarat lite dröjande. Visste ju inget om trakten. Så dök 
annonsen upp i våras. Kyrkoherde sökes. Jag tänkte på vad vännerna sagt. 
Och jag sökte! Vilken glädje och lycka att få tjänsten! Vilket förtroende!

När du läser detta är jag i full gång med att lära känna både Tierp, Kyrkbyn 
och Söderfors. Livet är som en pilgrimsvandring, tänker jag, varje steg är 
värdefullt. Jag vill leva livet fri, med nyfikenheten levande. Så nu hoppas 
jag på många nya möten längs vägen. 

Blott i det öppna finns det en möjlighet, står det i psalm 90. Med det menas 
inte påtvingad öppenhet. Utan den mer spontana, som sker när man delar 
erfarenheter av liv. Ibland delar man också de svåra ögonblicken, när 
livet inte riktigt bär och mörker tycks råda. Men det finns en spricka i allt 
mörker, och det är där ljuset kommer in, som Leonard Cohen skrev.

Så är det i dessa dagar. Årets mörkaste tid. I sprickan - där får ljuset sippra 
in och värma varje frusen själ. Så välkommen till kyrkan, låt oss tända ljus 
och vara nyfikna tillsammans!

Er nyblivna kyrkoherde 
Ulrica

Foto: Ulrika Södrén
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stars-gängen med flera!

Hälsningar Barnledarna

Nu har ännu en sommar med Sommarkul avslutats! 
Vi har haft ett härligt gäng på 13-24 barn som kommit varje tisdag under 
lovet. De flesta från Söderfors, men även från Kyrkbyn och Tierp. Det har 
spelats massor av pingis, de har pysslat och varit ute mellan regnskurarna 
för en match kubb eller badminton. I juli månad fick vi också besök av 
bokbussen som var uppskattat.

Sommarsakerna är nu undanpackade och vi ser framemot hösten och våren 
med alla miniorer, öppna förskolans små bebisar och föräldrar, Shooting 

SOMMARKUL

Söderfors kyrka 
Julafton 24 dec kl 11.00    

Barnens julBön 

 

     
Samling kring krubban.  
Kom och bär fram alla 

krubbfigurer! 

Trettondag jul 6 januari kl 16 
Söderfors kyrka 

GÄVLE KAMMARTRIO

Irene Silverstone, violin 
Nils-Erik Blommé, violoncell  

Stellan Alneberg, piano



Tierps sockenkyrka 
Nyårsafton 31 dec kl 17

NYÅRSBÖN                                                 

                              

Sture Lindgren, violin

Söderfors kyrka  
Söndag 3 dec. 1:a advent kl 11 

FESTMÄSSA                                  

Robert Sundberg, trumpet  
Söderfors kyrkokör 
Sång av Miniorer 

Efter Gudstjänsten inbjuder 
kyrkokören till adventsfika och stort 
adventslotteri i Församlingshemmet.
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Tierps sockenkyrka  
Söndag 3 dec 1:a advent kl 14  
Adventsgudstjänst  

Kyrkorådet bjuder på glögg och 
pepparkakor. Försäljning av saffransbröd till 

förmån för julkampanjen.

1:a advent inleds 
årets julkampanj

Till dess 
morgonstjärnan  

går upp    
- Gospelmässa  med Hallsta Gospel 

under ledning av Ingrid Eskemyr 
Tierps sockenkyrka 

Söndag 17 dec  kl.  11.00     
U Appelqvist Rydberg, B Olsson
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GUDSTJÄNSTER M.M.

NOVEMBER
Lör 4 kl 16 Minnesgudstjänst 

Kyrkokören, A-S Davidsson, F. Unger, 
N Axelsson

Söderfors kyrka

kl 18 Minnesgudstjänst 
Kyrkokören, A-S Davidsson, F. Unger, 
R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Sön 5 kl 11 Mässa i allhelgonatid
F Unger, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Sön 12 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka
Sön 19 kl 11 Familjegudstjänst

Barnkörerna, U A Rydberg, R Mattsson
Tierps sockenkyrka

Sön 26 kl 11 Mässa (nattvard)
F Unger, N Axelsson

Söderfors kyrka

DECEMBER
Sön 3
1:a advent

kl 11 Festmässa (se annons)
Kyrkokören, F Unger, U A Rydberg, 
A-S Davidsson, N Axelsson

Söderfors kyrka

kl 14 Adventsgudstjänst 
A-S Davidsson, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Lör 9 kl 16 Konsert 
Kyrkokören, N Axelsson

Söderfors kyrka

Sön 10 
2:a advent

kl 11 Gudstjänst
A-S Davidsson, N Axelsson

Söderfors kyrka

kl 19 Adventskonsert 
Kyrkokören och Norra Upplands kam-
marorkester

Tierps sockenkyrka

Sön 17
3:e advent

kl 11 Gospelmässa (se annons) 
Hallsta Gospel, U A Rydberg

Tierps sockenkyrka



Sön 24
Julafton

kl 10 Barnens julbön Söderfors kyrka

kl 23 Julnattsgudstjänst 
U A Rydberg, N Axelsson

Söderfors kyrka

Mån 25
Juldagen

kl 7 Julotta 
A-S Davidsson, R Mattsson

Tierps sockenkyrka

Tis 26
Annandag 
jul

kl 11 Gudstjänst i hembygdsgården
A-S Davidsson, N Axelsson

Söderfors 
hembygdsgård

Sön 31
Nyårsafton

kl 17 Nyårsbön 
Sture Lindgren, violin

Tierps sockenkyrka

JANUARI
Lör 6  
Trettond.jul

kl 16 Musikgudstjänst 
Gävle Kammartrio

Söderfors kyrka

Sön 7 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka
Sön 14 kl 11 Familjemässa 

U A Rydberg, R Mattsson
Tierps sockenkyrka

Sön 21 kl 11 Mässa (nattvard) Söderfors kyrka
Sön 28 kl 11 Gudstjänst 

U A Rydberg, R Mattsson
Tierps sockenkyrka

FEBRUARI
Sön 4 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka
Sön 11 kl 11 Mässa (nattvard) Tierps sockenkyrka

Sön 18 kl 11 Mässa (nattvard)  Söderfors kyrka

Sön 25 kl 11 Gudstjänst  Tierps sockenkyrka
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Taizéresan – ett minne för 
livet

I somras åkte vår församlings 
ungdomsgrupp till Taizé i 
Frankrike.

Taizé är ett ekumeniskt kloster 
och kommunitet som varje år 
lockar tusentals ungdomar från 
hela världen. Kommuniteten 
drivs utifrån två mål: att leva 
i gemenskap med Gud och att 
sprida fred och förtroende bland 
människor. Den grundades av 
broder Roger som menade att 
människor som äter, ber, arbetar 
och leker tillsammans inte kan 
hata varandra. Därför bjuder de in 
ungdomar att dela deras liv en vecka.

I Taizé lever man enkelt. Man bor i baracker eller tält. Maten lagas av 
volontärer och ungdomarna sköter mycket av det praktiska. Varje dag 

börjar med morgonbön klockan 8.15 
och avslutas på Café Oyak, klostrets 
nöjeslokal, med att lamporna släcks på 
hela området runt 23.30.

Många ungdomar vill återvända till Taizé 
många gånger. Det kanske låter märkligt 
att så många vill till ett kloster där maten 
är enkel, man går i kyrkan tre gånger om 
dagen, nattsudd är förbjudet och man 
studerar bibeln och skurar toaletter. Men 
så är det!

Klostret genomsyrar en med glädje och 
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kärlek och det finns gott 
om tid att sitta i tystnad, 
sjunga, leka, läsa, prata 
och lära känna nya 
människor från hela 
världen.

Här är några tankar från 
våra ungdomar om vad 
resan har betytt för dem:

”Man träffade 

många nya människor 

från andra länder vilket var 

både roligt och spännande. 

Fördjupningarna i 

bibeltexterna gjorde att man 

lärde sig lite mer om tron.”

”Det jag gillade 
var enkelheten och att alla var hjälpsamma och trevliga. Resan betydde mycket för mig, men det är någonting jag märkt efteråt. Jag tänker ofta tillbaka på det och är glad att jag valde att följa med. Det är något jag alltid kommer att                    minnas.””Det bästa med Taizé var att få 

åka bort och träffa nya människor som 
man gjorde roliga saker ihop med. Resan för mig gjorde så att jag blev lugn och 
man fick en rutin i vardagen som gjorde att man inte strävade efter telefonen hela tiden. Gudstjänsterna var fina och och jag tyckte verkligen om de tio minuter långa tystnaderna, för det var det bästa.”

”Det var en 

superkul resa att få göra 

med sina kompisar. Och 

man fick också träffa 

många nya kompisar från 

andra länder vilket var 

kul.”På bilderna ser du 
interiörer i kyrkan 
i Taizé. Foto: Tilda 

Vår 
präst, 
Fredrik

Ekvall, Lina Arkegrim, Lena Petterson och Fredrik Unger. 
Bilden på församlingsbladets omslag:Tierp-Söderfors 
församlings ungdomsgrupp ”Ung i kyrkan” i Taizé.
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HÄLSNINGAR FRÅN ANN-SOFI

När ni kära församlingsbor läser detta 
så har jag redan blivit avtackad och har 
avskedspredikat! Kanske sitter jag i 
Uppsala i vår fina nyrenoverade lägenhet i 
Nyby och funderar på vart tiden tog vägen. 
År 1995 kom jag som pastorsadjunkt 
till Västlands församling och Tolfta 
församling. Sedan blev det dåvarande 
Tierps socken församling 1996-2008 
och därefter bildades Tierp-Söderfors 
församling som jag blivit trogen  till 2017. 
Vart tog tiden vägen?

Det enda vi vet om livet är att vi föds och vi dör. Vi möts och vi måste 
skiljas åt. Och det är tiden däremellan som är den viktiga. I mitt fall blev 
tiden så många  och fina år tillsammans med Er alla. Det har varit många 
fantastiska möten både i glädje och sorg. Det har varit en förmån att fått  
följa med Er en bit på livets olika vägar. Dop, konfirmationer, vigslar och 
begravningar. Givetvis möten i gudstjänsten under kyrkoåret.

Det har varit härliga möten med olika föreningar. Tänker på 
hembygdsföreningarna i Tierps socken och i Söderfors. Tänker på alla 
jul och sommarlovavslutningar i kyrkan.  Tänker också givetvis på det 
ekumeninska samarbetet i Månkarbokyrkan som varje sommar avslutats 
med gemensam gudstjänst i Ullfors. Vilka möten!

Möten… ja, här måste jag särskilt få nämna våra syföreningsdamer! Dessa 
har alltid haft (och kommer att ha) en särskild plats i mitt hjärta. Tänk vad 
dessa kvinnor har sytt ihop under alla år. Allt ifrån gåvor till missionen, 
församlingens diakoni till att värna om våra församlingshem och kyrkor 
i form av liturgiska plagg, mattor och gardiner. För att inte tala om alla 
sockor de stickat till våra dopbarn. Ja, det finns så mycket värme och 
omtänksamhet hos dem alla. Varmt tack!
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TACK, TACKSAMHET… ja, egentligen så blir dessa orden så små. För 
det är svårt att uttrycka vad jag egentligen känner. För i orden finns också 
ett visst vemod. För givetvis finns det en tår i ögonvrån att nu lämna allt 
detta, lämna alla som jag fått möta. Men sådant är livet. Vi kommer en gång 
till den dagen då det tar slut. Samtidigt som något nytt börjar. Visst är livet 
härligt?

Nu börjar en ny dag för mig och Per. Vi har flyttat ifrån den vackra 
prästgården till en fin lägenhet. Vi kommer att bo nära våra barn och 
barnbarn. Detta är också något som vi båda sett fram emot. ”Denna 
dagen, resten av våra liv”. Att få gå med och se en ny generation växa och 
utvecklas, läsa läxor och försöka hjälpa till med matteläxan! Det är en 
förmån.

Och faktum kvarstår…. det är inte så långt till Uppsala! Vem vet, kanske vi 
ses någon gång igen, både i livets vardag och livets fest. Men till dess vi ses 
igen måste Ni lova mig att ta hand om Er och vara rädda om Er. Ni är alla 
värdefulla, var och en med sina gåvor. Glöm inte att Ni är skapade till Guds 
avbild-unika.

Ni är alla dessa pärlor som gett mina 
dagar dess glans. TACK för att Ni 
har funnits och TACK för att jag fick 
förmånen att arbeta i Tierp-Söderfors 
församling under alla dessa år.

Kramar och varma tankar ifrån 
Er 
Ann-Sofi

”Varje dag är en gåva, en underbar vän 
Varje dag är en lycka  
och glöm inte den. 
Varje dag blir till ett under  
om den får en chans. 
Varje dag är en pärla och Du ger den 
dess glans”.

ADVENTSKONSERT 
Norra Upplands 

kammarorkester och  
Tierps kyrkokör

Tierps sockenkyrka  
Söndag 10 dec. kl 19
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Månkarbokyrkan

November
5 Sön 11:00 Gudstjänst. Sånger om 

himlen. Borgenkyrkan 
inbjuden.

Ragnar Brugård (RB)

7 Tis 13:00  Åsenträff med Samklang från Hedesunda.

19 Sön 11:00 Gudstjänst. RB. Kören.

December
3 Sön 
1:a advent

11:00 Gudstjänst. Första advent i Borgenkyrkan

5 Tis 13:00 Åsenträffens Lucia- och julfest

10 Sön 11:00 Gudstjänst med 
nattvardsfirande

 RB. Kören.

26 Tis 
Annandag jul

11:00 Gudstjänst med julgåva 
till mission i andra 
länder.

RB. Kören.

 
7/11 Allsång med ”Samklang” från Hedesunda. Sång och musik för hela 
slanten 
 
5/12 Julavslutning - Från advent, fram till jul via Lucia. Sång, musik och 
risgrynsgröt.

13/2 Åsenträff med Kalle Berglin 
 

Åsenträffen  
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Januari
7 Sön 11:00 Gudstjänst  RB, Katrin Larsson och 

Carin Linderstad
21 Sön 11.00 Gudstjänst RB, Kören

Februari
4 Sön 11:00 Gudstjänst RB, Nils-Erik Forsberg
13 Tis 12:00 Åsenträffens årsmöte

13:00 Åsenträff med Kalle Berglin

18 Sön 11:00 Gudstjänst RB, musik

12:30 Församlingens årsmöte



DÖPTA
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25 maj  Isak Nygård   Månkarbo

11 juni  Lova Wallin   Gåvastbo

15 juli   Aaron Dahlberg  Bäcklösen

29 juli   Ester Levin   Bäcklösen

26 augusti  Gabriel Lind   Grimsarbo

2 september  Ellie Eriksson   Torslunda

2 september  William Warodell  Mehedeby

16 september  Wilja Olsson Hallin  Postboda

23 september  Stella Johansson  Halls

10 juni   Daniel Hesselbäck  
  Mikaela Särkijärvi  Söderfors

24 juni  Pierre Johansson  
  Elin Stenmark  Månkarbo

15 juli   Daniel Eriksson  
  Camilla Svanström  Söderfors

26 augusti  Andrée Eriksson  
  Linda Hadin   Västerensta

26 augusti  Maximilia Bernats  
  Therese Lind   Grimsarbo

VIGDA



AVLIDNA
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13 maj  Simon Åkerfeldt  Månkarbo

30 maj  Ragnar Landin  Kyrkbyn

12 juni  Per Ola Kärrlander  Söderfors

3 juni   Gunhild Liljedahl  Söderfors

23 juni  Reidun Lindroth  Söderfors

14 juni  Ellen Landström  Mehedeby

7 augusti  Ingegerd Karlsson  Mehedeby

31 juli   Peter Johansson  Iggelbo

16 augusti  Ove Uppman   Söderfors 



Präster:  
Ulrica Appelqvist Rydberg, kyrkoherde  
Arbete: 0293-500 06  
Bostad: 0293-503 81 
Mobil: 070-3571706  
ulrica.appelqvist@svenskakyrkan.se  
Exp.tid tis 13-15 tors. 9-12 
 
Fredrik Unger, komminister  
Mobil: 072-521 98 14 
fredrik.unger@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditioner: 
Tierpsgården Kyrkbyn:  
Monica Jansson 0293-501 91  
tierp-soderfors.forsamling@
svenskakyrkan.se   
Exp.tid tis 13-15 tors. 10-12

Församlingshemmet Söderfors  
Linn Hofrén 0293-300 22  
soderfors.pastorat@svenskakyrkan.se 
Exp.tid tis tors. 10-12

Kyrkomusiker: 
Niclas Axelsson 0293-311 95  
Mobil: 073-029 32 21  
Roine Mattsson 070-264 50 32

Vaktmästare: 
Församlingshemmen 
Kerstin Andersson  
Mobil: 070-210 48 61  
Bostad: 0293-521 83

Kyrkvaktmästare Tierps sockenkyrka  
Roger Stork  

Henrik Berg  
0293-503 35    
Mobil: 070-639 93 35

Kyrkvaktmästare Söderfors kyrka  
Daniel Brodin  
0293-308 44  
Mobil: 070-242 31 52

Barnverksamheten: 
Ann-Christine Holmberg  
070-585 92 50  
anki.holmberg@svenskakyrkan.se 
Ashley Jansson 
Jessika Lindelöf  
Maria Lindström  
Linn Hofrén  
Tierpsgården Kyrkbyn  
0293-502 62  
Söderfors församlingshem  
0293-50442  
Månkarbokyrkan 076-106 90 69 
Mehedeby 076-106 90 69  
 
Församlingspedagog: 
Lena Petterson  
Mobil: 072-733 40 15  
lena.petterson@svenskakyrkan.se

Post-och besöksadress:  
Backbrovägen 3, 815 91 Tierp  
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tierp-
soderfors  
Facebook: Tierp-Söderfors församling  
Instagram: tierp_soderfors_forsamling

TILL DIN TJÄNST I TIERP-SÖDERFORS


