
Gudstjänster
Hållnäs - Österlövsta 
församling 
 
Söndag 4/8 kl 11.00
Gudstjänst, Österlövsta kyrka
Präst: Kristin Elf.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 18/8 kl 11.00
Taizémässa, Österlövsta kyrka
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson. 

Tolfta församling
Söndag 4/8 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Präst: Kristin Elf.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 11/8 kl 16.00
Mässa, Nathanaelskyrkan
Tre kapitel i Matteus-evangeliet kallas 
för Bergspredikan. Kapitel 5-7. Det 
är en sammanställning av allt det som 
Herren Jesus predikade för de många 
som sökt sig till honom. Det berättas 
att folket var överväldigat av hans 
undervisning. Herren Jesus undervisade 
med gudomlig skicklighet! Hans ord 

griper tag och berör. 
Präst: Lena-Britt Zetterqvist.  
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Söndag 18/8 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Torsdag  22/8 kl 14.00
Gudstjänst, Åskarbygården 
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Söndag 25/8 kl 16.00
Sinnesromässa,  
Nathanaelskyrkan 
Kom som du är - vi är alla människor 
som bär på brustenhet, utsatthet, glädje, 
hopp och alla är vi Guds barn. Här hör 
vi bland annat en personlig delning från 
livet och tillsammans kan vi ta ett steg 
närmare att nå sinnesro.  
Präst: Arne Wiig.  
Diakon: Carina Vindeland.  
Kyrkomusiker: Britta Hellström. 

Västlands församling  

Söndag 11/8 kl 11.00
Spelmansgudstjänst,  
Västlands kyrka
Musik ska byggas utav glädje!

Av glädje bygger vi ett hus.
Och huset står i alla väder. 
Med Kristustro och nåd för varje tid.

Gudstjänst med musikmedverkan 
av Västlands spelmanslag. Efter 
gudstjänsten följer fika och Rappkalle-
stämman vid Hembygdsgården.
Präst: Lena-Britt Zetterqvist.  
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Torsdag 15/8 kl 13.30
Gudstjänst, Wesslandia
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Söndag 25/8 kl 11.00
Gudstjänst, Karlholms kyrka
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Britta Hellström. 
 

Aktiviteter
Tisdagar & torsdagar kl 12-15 
Café Ankaret, Vita magasinet 
Välkommen till vårt café i Karlholms 
vackra bruksmiljö! Här finns möjlig-
het att fika gott till självkostnadspris, 
använda wi-fi gratis och njuta av den 
gamla byggnadens charm. Öppet 
tisdagar och torsdagar mellan kl 12.00-
15.00. Arrangeras i samarbete med 
Tierps kommun. 

Månadens program
Augusti 2019
www.svenskakyrkan.se/tierp 
0293-222 00



 
Måndag 19/8 kl 18.30 
Västlands kyrkokör, 
Vita magasinet
Västlands kyrkokör startar sina öv-
ningar för terminen måndagen den 19 
augusti klockan 18.30. Du är välkom-
men med – kom och sjung tillsammans 
med oss i Västlands kyrkokör!

Västlands kyrkokör är en blandad kör 
med herrar och damer i olika åldrar. Vi 
sjunger genremässigt varierad repertoar 
tre- till fyrstämmigt. Övningskväll är 
måndagar klockan 18.30-21.00 i Vita 
magasinet, Karlholm. Kören medver-
kar ungefär en gång i månanden vid 
olika sammanhang såsom kyrkoårets 
högtider, musikcaféer och konserter. 

För mer information, kontakta Britta 
Hellström på telefon 070-604 15 53.

Torsdag 22/8 kl 17.30 
Ceciliakören, Vita magasinet
Ceciliakören startar sina övningar för 
terminen torsdagen den 22 augusti 
klockan 17.30 i Vita magasinet, Karl-
holm. Du som är i åldern från tio år och 
uppåt, som gillar att sjunga - välkom-
men med och sjung i Ceciliakören!

Vi tränar röst och gehör, utvecklar vårt 
sjungande i stämmor genom att prova 
på och sjunga i olika genrer. Kören 
medverkar vid sammanhang som mu-
sikcaféer, gudstjänster och Lucia. 

För mer information, kontakta Britta 
Hellström på telefon 070-604 15 53.

Söndag 25/8 kl 14.00 
Sinnesrogrupp, 
Nathanaelgården
Till denna grupp är alla välkomna som 
vill reflektera över livet och dess inne-
håll tillsammans med andra. Allt som 
sägs stannar i rummet. Alla får möjlig-
het att tala men man kan också välja att 
bara lyssna. När alla fått möjligheten 
att tala så öppnar vi för gemensamt 
samtal och knyter till sist ihop samtalet 
med en kort runda igen. Gruppen leds 
vid varje tillfälle av präst eller diakon. 

Måndag 5/8 och tisdag 6/8 
kl 10-14 
Sommarkyrkis,  
Hållnäs församlingshem 
Välkommen på sommaröppet på 
Kyrkis - för dig som har sommarledigt. 
Det blir lek, aktiviteter av olika slag 
och utflykt till barnens bruk. Det går 
också bra att komma in på en kopp 
kaffe, läsa dagstidning och umgås med 
oss, så välkommen och kolla om det är 
något för dig! 

Tisdag 6/8 kl 14.00 
Visning & Liten konsert,  
Lövstabruks kyrka
Pontus Eriksson ger en guidning av 
kyrkorummet, orgelläktaren och spelar 
en kort konsert. Brukskyrkans orgel, 
byggd år 1728 av Johan Niclas Cah-
man, är en av Sveriges bäst bevarade 
barockorglar. Fri entré. Välkommen!  
Fler datum för guidning av kyrkan: 
Onsdag den 14/8 och 21/8 kl 14.00.

Onsdag 7/8 
 
kl 10-15 Öppen kyrka,  
Hållnäs kyrka
Välkommen att besöka vår vackra 
kyrka i Hållnäs under sommaren 2019! 
Vi serverar kaffe, té och hembakat 
fikabröd. Välkommen!

kl 19.00 Musik i sommarkväll, 
Karlholms kyrka
”Vid havet får jag ro”
Erica Banck är en sångerska, pianist 
och organist från Karlholmsbruk som 
efter tre års studier i Göteborg kommer 
hem till östkusten och bjuder på ett 
blandat sommarmusikprogram med 
sånger om livet - en vacker bukett av 
visor, ballader och folkmusik - samt 
någon pärla från barocken.

Lördag 10/8

kl 10.30-16.00 Öppen kyrka, 
Hållnäs kyrka
Välkommen att besöka vår vackra 
kyrka i Hållnäs i samband med På Tur i 
Hållnäs! Vi serverar kaffe och klock-
an 13.00 spelar kyrkomusiker Pontus 
Eriksson för oss.

kl 19.00 Folkmusikkonsert, 
Västlands kyrka
Folkmusikkonsert med Låtverkstan 
- som inledning till Rappkallestäm-
mans 40-årsjubileum får vi lyssna till 
den nya generationens spelmän- och 
kvinnor! Låtverkstan är ett ungt gäng 
musikanter från Tierps Kulturskola 
som under ledning av Mari-Ann Kuusk 
Wikström och Tonny Wikström spelar 
allt från norduppländska låtar till ba-
rockdanser och irländsk jig. 

Efter konserten i kyrkan är alla 
välkomna till fika och gemenskap på 
Hembygdsgården. Ta med ditt in-
strument – vi spelar tillsammans och 
dansar. Arrangeras i samarbete med 
Västlands hembygdsförening, Spel-
manslaget och Sensus.
 

Söndag 11/8 kl 13-15 
Andrum, 
Hållnäs församlingshem
Välkommen till en stunds gemenskap 
inför kommande vecka. Servering. 

Onsdag 14/8 kl 19.00 
Musik i sommarkväll, 
Österlövsta kyrka
”Musik utan gränser”
I dessa tider av oro kring integration 
och flyktingpolitik har vi velat visa på 
ett trevligt sätt att musiken är gräns-
överskridande och att dess språk är 
emotionellt och universellt. Musikin-
fluenser färdas tvärs över jorden utan 
hinder. Följ med när Gunnar Klum och 
Mats Jansson visar hur ofta de klassis-
ka kompositörerna hämtade inspiration 
och idéer från andra länder och kultu-
rer. Fri entré. 



mans, om du kan och vill för 30 kronor 
eller valfri slant. Kaffe och kaka och
någon härlig programpunkt.

Program: Wiener och populärmusik 
med dragspelaren Anders Andersson.

Fredag 30/8 kl 10-12 
Öppet hus, Nathanaelgården
Här träffar du nya och gamla vänner. 
Vi pratar om det som livet rymmer, 
fikar och lyssnar på varierande pro-
grampunkter. Kaffe, smörgås och kaka 
för valfri slant. 

Program: Inger och Skogis ”Som en 
Bro till Gabriella”.

Lördag 31/8 kl 11-13 
Öppen kyrka, Hållnäs kyrka
I samband med Hållnäs marknad 
kommer Hållnäs kyrka att vara öppen. 
Välkommen att besöka vår vackra kyr-
ka! Vi serverar fika. Välkommen! 
Diakon: Gabriella Riben. 
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson. 
Kyrkvärd: Daniel Karlström. 
Volontär: Doris Svensson.

Behöver du skjuts? Ring 
kyrktaxi på telefonnummer 
0293-140 00. Kyrktaxi är kost-
nadsfritt för dig som deltar i 
våra verksamheter och guds-
tjänster.

För mer information om 
återkommande aktiviteter:  
www.svenskakyrkan.se/tierp

Måndag 26/8 kl 13-15 
Syföreningen, Nathanelgården
Kom och dela gemenskap i vår sy-
förening! Vi delar tankar för veckan, 
fikar och umgås. Den som kan och vill 
handarbetar lite också. Det vi tillver-
kar blir på olika sätt något positivt för 
våra medmänniskor i världen – det är 
internationell diakoni i handling.

Tisdag 27/8 kl 11-13 
Elvakaffet, 
Hållnäs församlingshem
Välkommen till Elvakaffet som är en 
öppen samling med gott fika för damer 
i alla åldrar! Ta gärna med dig ditt 
handarbete om du vill och skulle du 
vilja lära dig sticka, virka eller brodera 
finns det damer som gärna hjälper dig 
med det. Valfri kaffeslant för fikat. 

Onsdag 28/8 kl 13-15 
Västlands syförening, 
Västlands församlingshem
Varannan onsdag möts medlemmarna 
i Västlands syförening. Du är varmt 
välkommen att vara med! Ingen föran-
mälan behövs.

Torsdag 29/8 
 
kl 12.30 Gemenskapslunch, 
Banna Thai (Tierp)
I sällskap smakar maten mer – kom 
och ät lunch i gemenskap med andra 
på restaurang! Var och en betalar själv, 
ingen föranmälan behövs. Här väntar 
kyrkans volontär Harriet, i svart väst, 
på just dig!

kl 13-15 Dagledigträff, 
Vita magasinet
Välkomna till en stund i gemenskap! 
Vi äter en lättare soppmåltid tillsam-


