
Tema - dopets vatten 
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Foto: Ulrika Södrén

Vitt fruset vatten  

Utanför prästgården är allting 
omgivet av vatten. Vitt, fru-

set vatten. Åkrarna som syns från 
mitt arbetsrum är vita, i skrivande 
stund. Trädens grenar är nedtyngda 
av kall snö.

En hare springer förbi på vägen, i 
vänstertrafik. Solen tittar fram lite 
förskrämt. När jag skriver den här 
krönikan, är allt mycket kallt ut-
omhus, så här i februari.

Så jag försöker tänka mig in i hur 
det kan vara i början av mars när 
det här församlingsbladet ges ut till 
alla kära församlingsbor. Antingen 
fortsatt vinter och på väg igenom 
fastans söndagar. Eller spirande vår 
med smältvatten i alla diken! Och 
framför oss ligger påskens drama-
tik, med Jesu korsfästelse, död och 
uppståndelse. 

Det enda som är sig likt runt präst-
gården, året om, är Tämnarån, har 
jag lärt mig. Den forsar på här 
under bron, sex mil lång, plus fyra 
mil källflöden. Den verkar inte 
frysa till is på vintern, det blir bara 
högre vattenstånd! Så det blir ing-
en skridskoåkning på ån för den 
här kyrkoherden. Men på somma-

ren kan jag leva skärgårdsliv, mitt 
på Tierpsslätten. Bada, fiska och 
åka båt i de vackra vattendragen. 
Det ska bli spännande! 

Den här hälsningen till dig från 
församlingen har också fått ett 
namn, inspirerad just av försam-
lingens naturliga teman – kyrka 
och fors. 

Vattnet i Tämnarån som stadigt 
flyter fram, trotsande vinter och 
iskyla, Dalälvens forsande och alla 
de orter i församlingen som heter 
något  på -fors. Allt detta formar 
ett tema, tycker vi i redaktionen. 
Jag som är nyinflyttad känner till 
Ullfors, Ålfors och förstås Söder-
fors. Finns det fler, hör gärna av 
dig och berätta!
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Foto: Ulrika Södrén

Nu finns också Kyrkforsen, som 
sagt! För det är församlingsbladets 
namn från och med 2018. Här 
tänker jag mig att tro, hopp och 
kärlek ska fortsätta forsa fram, i 
ett ständigt flöde av trygghet. Som 
strömmar av levande vatten, sade 
Jesus. 

Här kan du läsa om allt som hän-
der i kyrkorna och församlingen. 
Kyrkforsen har också fått ett tema. 
Just det här numret handlar om 
Dopets vatten, ett levande vatten. 
Och ”vatten, vatten, bara vanligt 
vatten”, som man sjunger i visan 
Dripp, dropp, dripp dropp. 

H2O, två atomer väte och en syre-
atom, som forsar fram genom allt.

Genom jorden, genom våra kropp-
ar, genom luft och hav – vattnet är 
evigt. Men det är också hotat när 
vi människor inte klarar att leva 
hållbart. Att mer vårda våra vat-
tendrag, både inre och yttre, är en 
möjlighet och utmaning, som jag 
gärna vill uppmana dig ta på allvar.

Så låt oss leva i detta flöde, ta 
emot och ge vidare, allt som ges 
av Skaparen själv genom Nådens 
källa, som är evig kärlek. Ström-
mande genom dig, som det står om 
i psalm 96.

Välkommen att läsa Kyrkforsen, 
en hälsning från församlingen!

Ulrica Appelqvist Rydberg

Tierps sockenkyrka januari 2018 Foto: Marit Lundkvist Reyes MLR
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DOPETS VATTEN

Vatten ska hällas upp färskt och 
lagom varmt i dopfunten un-

der dopgudstjänsten. 

Ljus ska tändas varje gång en 
människa döps.

Vatten och ljus, är två symboler 
som visar vad det kristna dopet 
handlar om. 

I psalm 342, vers 1 och 5, läser vi 
att: ”Tusen stjärnor glimmar. Gud 
vet allas namn. Alla rymdens stjär-
nor, bär han i sin famn. Innan vi 
var födda, visste Gud vårt namn. 
Och i dopet tog han upp oss i sin 
famn”.

Det kristna dopet handlar om en 
hel himmel fylld av stjärnljus, en-
ligt psalmens text av Anders Fros-
tenson. Det är en hisnande symbo-
lik, med hjälp av tre händer vatten 
från dopfunten.

För dopet handlar om en så nära 
relation, att ingen kan beskriva 
exakt vad som händer mellan Gud 
och människa, när vattnet forsar 
över en dopkandidats huvud.  Sam-
tidigt säger också prästen: I Fa-
derns, och Sonens och den Heliga 
Andens namn. 

När detta sker, blir den nydöpta 
människan del av en gemenskap 
över hela världen och medlem i 
Svenska kyrkan. Dopet innebär 
också att varje människa som döps, 
får sitt namn nämnt inför Gud. 
Dopet har många betydelser, och 
handlar om en möjlighet att bli bu-
ren i Guds famn när livet ser mörkt 
och kallt ut. Då är Guds kärlek 
som allra starkast.  

Den som får vara med på en dop-
gudstjänst, kan bara omsluta allt 
det stora som händer, med tack-
samhet och glädje. Oftast är det 
en bäbis som döps. Men man kan 
välja att döpas som vuxen, så länge 
man lever. För dopet är ett sakra-
ment, en helig handling, som vi 
fått som gåva från Gud själv. Och 
den gäller i all evig tid

När Jesus började sin gärning i Pa-
lestina, blev han döpt av sin släk-
ting Johannes -  just det - Döparen. 
Efter dopet, sänktes en duva ner 
över Jesus, som en symbol för 
Heliga Anden. Och himlen delades 
och Guds röst hördes: Detta är min 
älskade son, min utvalde.

I bibeln berättar alla fyra evange-
lierna om Jesu dop, med lite olika 
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idag!

Jesus sade, innan hans sista tid 
kom: Gå ut i världen och gör alla 
folk till lärjungar, döp dem i Fa-
derns, och Sonens och den heliga 
Andens namn, och lär dem att hålla 
alla de bud jag har lärt er. 

Detta kallas för dopbefallningen, 
och just där nämns inget om vat-
ten. Men i övrigt i bibeln så nämns 
vatten oräkneligt många gånger, 
som trygghet men också en fara. 
Vatten som sinar i öknen, vatten 
som svämmar över och tar liv. El-
ler fostervatten som ger liv, i den 
blivande mammans livmoder. 

Jesus själv talar ofta om vattnet 
som symbol. Han säger bland an-
nat i Johannesevangeliet att ”den 

som dricker av det vatten som jag 
ger honom blir aldrig mer törstig. 
Det vatten jag ger, blir en källa 
i honom, med ett flöde som ger 
evigt liv”.

Vatten och ljus, ja de bär sannerli-
gen spår av evigheten. Därför får 
alla som döps i församlingen en 
gåva. I år är gåvan av glas, från 
glasmästeriet i Tobo. Den ser ut 
lite som en droppe vatten, men all-
ra mest som ett löv som hängs på 
våra dopträd. 

En gång om året är det dopfest, då 
kan var och en hämta sin gåva och 
hänga den hemma i fönstret – till 
minne av dopets vatten och ljus.

Ulrica A Rydberg

  

ord. Sedan får 
vi höra om hans 
liv, hans mirak-
ler och förmåga 
att nå fram till 
människor. Till 
sist korsfästs han, 
dör och begravs. 
Jesus blir Kristus, 
den uppståndne 
Messias. För han 
uppstår, enligt 
många vittnen 
ända fram till Församlingens gåva till den som döpts. Foto: Ashley Jansson
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Om mitt dop 
Vi var på ett läger med 
konfagruppen och eftersom 
jag inte är döpt sen tidigare så 
valde jag att döpa mig under 
lägret. Eftersom jag tänker 
konfirmera mig så är dopet en 
del av det. Jag upplevde dopet 
som fint men lite nervöst.  
 
Det jag tycker är det viktigaste 
i det kristna budskapet är alla 
människors lika värde och att 
man ska vara mot andra såsom 
man själv vill bli bemött. 

Tierp-Söderfors församling
diplomeras till

Kyrka för 
Fairtrade

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt 

bidrar du till att odlare och anställda kan 

förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 

Fairtrade är en oberoende certifiering 

med kriterier för ekonomisk, social och 

miljömässig hållbar utveck

ling i länder med utbredd fattigdom. 

Läs mer på fairtrade.se

Tierp den 12 oktober 2014

Karin Wiborn    Magdalena Streijffert
Generalsekreterare   Generalsekreterare
Sveriges Kristna Råd   Föreningen för Fairtrade

Tierp-Söderfors församling är sedan tre år tillbaka 
en diplomerad församling i”Kyrka för Fairtrade” 
Vi använder oss av Fairtrademärkt kaffe, te, socker, 
bananer, choklad och andra produkter i all verksamhet 
och informerar i skolan, i våra barngrupper, på 
församlingsaftnar och i andra sammanhang. Vi har 
också ett litet utbud av varor till försäljning. På så sätt 
kan kunskap och engagemang sprida sig som ringar på 
vattnet!

Kyrka för Fairtrade

/Love Eshammar, Söderfors
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Vi är ett gäng sångglada 
människor som verkligen trivs 

med att sjunga med varandra. Det 
gör vi i Tierps kyrkokör och för-
hoppningsvis också gläder andra 
genom att delta i kyrkan, särskilt 
kring de stora kyrkhelgerna men 
också vid andra tillfällen. Ibland 
samarbetar vi med musiker, tex 
kammarorkester eller spelmanslag, 
samt även med andra körer. Det 
ger så mycket! Gökotta och mu-
sikkafé är exempel på annat som 
vi deltar aktivt i. Kyrkomusiken är 
verkligen en musikskatt att hitta 
guldkorn i, både gammalt och nytt, 
men vi sjunger även ”värdslig” 
musik. Så brukar vi göra nån ge-
mensam trevlig utflykt, bara för att 
stärka vår redan fantastiska gemen-
skap.

Men vi vill att fler ska dela detta i 
vår kör! Alla olika sorters stämmor 
är välkomna, och man behöver inte 
veta vilken stämma man passar 
bäst att sjunga, det brukar alltid 
ordna sig. Vi övar tisdag kväll kl. 
18.30-20.30 i församlingshemmet 
Tierpsgården i Kyrkbyn, med 

Kyrka för Fairtrade

avbrott för fika och lite 
prat och skratt förstås, 
en viktig stund det 
också, tycker vi alla!

Hej – Du som gillar att sjunga 
tillsammans med andra!

Körledare är Roine Mattsson, tel 
070-264 50 32. Gör slag i saken nu 
och ring honom eller 
nå’n av oss som Du 
känner igen på bilden.

Hjärtligt välkommen till 
Tierps kyrkokör!



GUDSTJÄNSTER M.M.

MARS
Sön 4 kl 11 Mässa Söderfors kyrka

Sön 11 kl 11 Familjemässa Tierps sockenkyrka
Sön 18 kl 11 Familjemässa Söderfors kyrka

Sön 25 kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka
Tor 29 
Skärtorsdag

kl 19 Mässa Söderfors kyrka

Fre 30 
Långfredag

kl 11 Långfredagsgudstjänst Tierps sockenkyrka

APRIL
Sön 1
Påskdagen

kl 11 Uppståndelsemässa Tierps  sockenkyrka

Mån 2 
Annandag 
påsk

Sammanlyst till stiftshög-
mässa 

Uppsala domkyrka

Sön 8 kl 11 Gudstjänst Tierps sockenkyrka
Sön 15 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka
Sön 22 kl 19 Mässa Tierps sockenkyrka
Sön 29 kl 11 Kontraktshögmässa Forsmarks kyrka

8
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MAJ
Sön 6  kl 16 Gudstjänst Tierps sockenkyrka

Tor 10 
Kristi him. 

kl 10 Gökotta Bäcklösens bygde-
gård

Sön 13 kl 11 Gudstjänst Söderfors kyrka
Lör 19 kl 11 Konfirmationsmässa Söderfors kyrka
Sön 20 
Pingstdagen

kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka

Sön 27 kl 11 Mässa Tierps sockenkyrka

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

Mässa = 
gudstjänst med 

nattvard Facebook: Svenskakyrkan 
TierpSoderforsforsamling 

www.svenskakyrkan.se/tierp-soderfors



10

I kyrkans tjänst började hon i samband 
med att hon gick till Öppna förskolan 
med sina egna barn och fick frågan om 
att kunna vara med och hjälpa till. På 
den vägen är det och i olika uppgifter 
genom åren har hennes mångsidighet, 
kreativitet och lekfullhet kommit till 
användning.

NYFIKEN PÅ

Ashley 
Inom synhåll från den stora 
bländvita sockenkyrkan i 
Kyrkbyn, i ett gult hus ett 
stenkast från Tämnarån där 
det finns en liten brygga, bor 
en tjej från Australien, Ashley 
Jansson, med sin familj, 
maken Erik, sönerna Jack 
och Tyko samt hunden Enya 
och ett gäng värpglada höns. 
Äldste sonen Leo studerar i 
Visby.

Ashley arbetar som 
barnledare i vår 
församling och driver 
också e-handelsföretaget 
Tidformera.Jag blir nyfiken 
på att få veta hur någon från 
andra sidan jorden hamnade 
här… 

- När jag var sjutton år 
bestämde jag mig för att åka 
iväg som utbytesstudent, 
berättar Ashley. Popgruppen 
Roxette och tennisstjärnan 
Stefan Edberg var två 
bidragande faktorer till att 
jag valde Sverige, men det 
var kärleken som gjorde att 
jag blev kvar. Valet var enkelt 
och självklart.

”Det roligaste i jobbet 

är att möta barnen i vardagen, 

att lyssna på dem och att få prata 
och leka”. 
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Det blir en del samtal om livsfrågor 
som tro och Gud men oftast om hur 
viktigt det är att visa respekt och 
kärlek mot varandra.

Temat för det här numret är vatten 
så vi vill naturligtvis veta vad 
Ashley har för relation till vatten.

-Varma sommarnätter gillar jag att 
ta ett dopp i ån innan jag går och 
lägger mig, berättar Ashley. Att 
ligga på bryggan i solen och njuta 
av tystnaden, fiska eller titta på 
trollsländor ger skön avkoppling.

Välkommen till kyrkan i påsk! 

Skärtorsdag 29 mars  
kl 19 Mässa Söderfors kyrka

Långfredag 30 mars  
kl 11 Långfredagsgudstjänst Tierps 
sockenkyrka

Påskdagen söndag 1 april  
kl 11 Uppståndelsemässa Tierps  
sockenkyrka

Skura trasmattor är också bra att 
göra på bryggan.

Ett annat vattenminne hämtar hon 
från jular när hon var liten och 
hade vattenkrig utomhus i värmen 
med brorsan. Det är sådant man 
kan göra på andra sidan jorden, 
men att åka pulka i gnistrande snö, 
det är inte så tokigt det heller.

/Lena Petterson

FAMILJEMÄSSA 
 

Tierps kyrka 11 mars kl 11  
Söderfors kyrka 18 mars kl. 11
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Att resa sig starkare 

I vårt kyrkoår är vi nu inne i fastan. 
Det är en sorts förberedelsetid inför 
påsken, då vi, om vi vill, kan skala 
bort oviktiga saker i våra liv för att 
bättre kunna se vad som är viktigt. 
Det kan vara att avstå från något 
t.e.x. mat, tv-tittande, tid vid datorn 
eller något annat för att kunna ha 
mer pengar eller tid att dela med 
oss av till någon som behöver.

En tid för eftertanke alltså.

Det är därför som Svenska kyrkan 
varje år har en fasteinsamling 
med insamling av pengar till det 
internationella arbetet.

I år är temat ”Att resa sig starkare” 
och handlar om att leva vidare 
efter en katastrof som raserar all 
trygghet. Familj, hem, inkomst, allt 
kanske är borta…

Då är de psykososociala 
insatserna viktiga som utbildning, 
arbetsgemenskap att barn får leka 
och att människor får bearbeta sina 
svåra upplevelser och får hjälp att 
ta kontroll över sina egna liv.

I vår församling uppmärksammar 
vi det här på lite olika sätt; Vi 
informerar och samlar in pengar 
i våra barngrupper, har lotterier 

på våra allsångskvällar, tar upp 
kollekter vid gudstjänster och så 
har vi en fest i Parkhallen, dit alla 
är välkomna.

Välkommen att vara med och ge 
ditt bidrag!

swisha 
valfritt belopp 

till 9001223

LÖRDAGSCAFÉ   
med Egons kvartett 

Lördagen den 10 mars kl 14.00  
på Parkhallen, Söderfors

Underhållning, smörgåsbuffé, kaffe 
med dopp och lotterier.

Pengarna går till kampanjen  
”Att resa sig starkare”

Inträde: 100 kronor

Foto: Christer Bergström
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swisha 
valfritt belopp 

till 9001223 DÖPTA

AVLIDNA

30 sep   Juvelia Gerdemark  Vallby 
1 okt  Erika Andersson   Månkarbo 
1 okt  Love Eshammar  Söderfors 
14 okt  Inez Karlsdotter  Yttrö 
11 nov  Astrid Ahnlén Wargdal Gryttjom 
11 nov  Alfred Carlsson  Skämsta 
18 nov  Sebastian Hörstrand  Mehedeby 
18 nov  Harry Viberg   Månkarbo 

14 okt  Tomas Andersson 
  Emelie Loock   Månkarbo

18 nov  Mattias Sundgren 
  Jeannine Junberger  Smedsbo 

16 aug   Ove Uppman   Söderfors 
24 aug  Johan Alexandersson  Kyrkbyn 
21 sep  Olle Mattsson   Svanby  
26 sep   Martha Wahlberg  Söderfors  
27 sep  Marita Matsson  Kastebo 
27 sep  Lars Forslund   Svanby 
28 sep  Hans Andersson  Munga 
29 sep  Kurt Karlsson   Odensfors 
21 okt  Ebba Järvi   Grimsarbo 
21 okt  Gert Eriksson   Söderfors 
17 okt  Viola Pettersson  Söderfors 
11 nov  Herbert Karlsson  Mehedeby 
10 dec  Helena Lundbäck  Ullfors  
14 dec  Olof Bergström  Månkarbo 
22 dec  Mildred Sundbom  Söderfors 
23 dec  Torborg Eriksson  Månkarbo 
27 dec   Maj-Britt Jansson  Söderfors 

VIGDA

Foto: Christer Bergström
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Månkarbokyrkan

Mars
4 Sön 11:00 Gudstjänst RB Kören
13 Tis 13:00  Åsenträff . Resa till Kuba

18 Sön 11:00 Gudstjänst. RB. Kör och församling

29 Tor  
Skärtorsdag

19:00 Skärtorsdagskväll med 
nattvard

April
1 Sön 
Påskdagen

11:00 Påskdagsgudstjänst med nattvard i 
Borgenkyrkan.

10 Tis 13:00 Åsenträff med ”Spela-Sjung” från Östervåla

15 Sön 11:00 Gudstjänst  RB. Kören.
29 Sön 11:00 Gudstjänst RB. Församling och 

kör
Maj
8 Tis 13:00 Åsenträff. Från missionshus tilll kolarkojor.

8 Sön 1a:00 Gudstjänst med nattvard RB, Musik

Juni
10 Sön 11:00 Gudstjänst RB, Kören
19 Tis Åsenträffens försommarresa



Tisdagar kl 13 i Månkarbokyrkan 
13/3  
Vi reser till Kuba 
Filmvisning med Svante 
Fahlén, Björklinge. 
Allsång

10/4  
”Spelasjung” från Östervåla 
Sång och musik 

8/5  
Från missionshus till kolarkojor 
Hans Jonegård, Bälinge, 
berättar och sjunger.

19/6 
Åsenträffens försommarresa 
Mer info kommer. Anmälan.

Inbjudan gäller för ytterligare en person. Så håll utkik efter 
inbjudan!
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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.

Åsenträffen  SPRÅKCAFÈ 

Söderfors församlingshem 
onsdagar 18-20

Söndag 29 april kl 11 
Kontraktshögmässa 

Forsmarks kyrka 
 

Det nya kontraktets körer sjunger 
tillsammans.



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

Ann-Sofi Davidsson, vik. präst 
ann-sofie.davidsson@svenskakyrkan.se  
Tel: 0293-50017, 070-342 90 16

KYRKOMUSIKER: 
Roine Mattsson  
Tel: 070-264 50 32 
roine.mattsson@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 
Ashley Jansson, Jessika Lindelöf, 
Maria Lindström 

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


