
Gudstjänster
Hållnäs - Österlövsta 
församling 
 
Onsdag 1/1 kl 11.00 
Ekumenisk gudstjänst,  
Equmeniakyrkan, Hjälmunge 
Diakon: Anki Mårtensson och Carina 
Vindeland.

Söndag 5/1 kl 11.00
Mässa, Österlövsta kyrka
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Kyrkomusiker: Britta Hellström. 
 
Söndag 19/1 kl 11.00 
Mässa,  
Hållnäs församlingshem 
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Matilda Elf. 
 
Torsdag 23/1 kl 10.00 
Vardagsgudstjänst,  
Hållnäs församlingshem
I samband med generationslunch. 
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Kyrkomusiker: Britta Hellström. 

Tolfta församling
Söndag 5/1 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan 
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Kyrkomusiker: Britta Hellström. 

Söndag 12/1 kl 16.00
Mässa, Nathanaelskyrkan
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Onsdag 15/1 kl 19.00
Kvällsgudstjänst,  
Nathanaelskyrkan
Varje onsdagskväll klockan 19.00,
i samband med Onsdagsöppet i
Nathanaelgården. 
Veniat: Johan J:son Ljung.

Söndag 19/1 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Torsdag  23/1 kl 14.00
Gudstjänst, Åskarbygården
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 26/1 kl 16.00
Sinnesromässa,  
Nathanaelskyrkan 
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. Musiker: Malin Karlsson. 

Onsdag 29/1 kl 10.00
Vardagsgudstjänst,  
Nathanaelskyrkan
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Musiker: Ulrika Lööv. 

Västlands församling  

Onsdag 1/1 kl 11.00
Ekumenisk gudstjänst,  
Equmeniakyrkan, Karlholm
Pär Abrahamsson leder gudstjänsten. 
Predikant: Lena-Britt Zetterqvist. 

Torsdag  2/1 kl 13.30
Gudstjänst, Wesslandia
Präst: Lena-Britt Zetterqvist.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 12/1 kl 11.00
Gudstjänst, Karlholms kyrka
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Onsdag 22/1 kl 10.00
Vardagsgudstjänst,  
Karlholms kyrka
Diakon: Gabriella Riben.  
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Söndag 26/1 kl 11.00
Mässa, Västlands kyrka
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.
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utflykter till badhus och liknande. Kom 
och kolla om det är något för er! För 
mer information, kontakta Anna-Britta 
Thuresson på telefon 0294-242 63.

Måndag 20/1 kl 18.30-21.00
Västlands kyrkokör,  
Vita magasinet
Västlands kyrkokör är en blandad 
kör - herrar och damer i olika åldrar är 
välkomna att sjunga med. Vi sjunger 
genremässigt varierad repertoar, tre- till 
fyrstämmigt. Övningskväll är månda-
gar kl 18.30-21.00 i Vita magasinet, 
Karlholm. Kören medverkar ungefär en 
gång i månaden vid olika sammanhang 
såsom kyrkoårets högtider, musikcafé-
er och konserter. För mer information, 
kontakta körledare Britta Hellström på 
telefon 070-604 15 53.

Tisdag 21/1 kl 10-12
Stickcafé, Nathanaelgården
Tycker du om att handarbeta tillsam-
mans med andra, för en god sak? Då 
är Stickcafé något för dig! På tisdagar 
klockan 10-12 i Nathanaelgården 
samlas alla som vill handarbeta tillsam-
mans. Allt som tillverkas kommer att 
gå till välgörande ändamål. Prata och 
fika hinner vi också med!

Onsdag 22/1 
kl 10-12 T-kids 0:6,  
Nathanaelgården
Terminsstart för T-Kids 0:6! En öppen 
verksamhet för barn 0-6 år. Här kan du 
känna dig välkommen både som barn 
och förälder i en glädjefylld gemen-
skap. Här blandas lek, skapande, bus, 
prat, gudstjänst, teater, glädje, fika, 
musiklek och sång. Med T-kids vill vi 
erbjuda en trygg och skapande miljö 
där barnen kan dela tro och livsfrågor 
på sina egna villkor. En plats där barn 
alltid är välkomna och får känna sig 
hemma. Där var och en är älskad för 
sin egen skull. Onsdagar kl 10-12 i 
Nathanaelgården.

kl 14-17 Miniorer och  
Mikaelskören, Vita magasinet
Vi hämtar barnen på Björkängsskolan 

Aktiviteter
Måndag 6/1 kl 18.00 
Konsert, Västlands kyrka 
”Från Advent till Trettondedag jul”
Varje Trettondedag jul, i skenet från de 
levande ljusen, fylls Västlands kyrka 
av vackra toner i denna stämningsfulla 
konsert. I år medverkar:
Matilda Orrling - sopran, Västlands 
kyrkokör, Mari-Ann K Wikström och 
Sture Lindgren - violin, Tonny Wik-
ström - kontrabas och nyckelharpa, 
Camilla Gunnarsson - flöjt.  
Kyrkomusiker: Britta Hellström.  
Präst: Nathalie Olivefalk. 

Onsdag 8/1 kl 17.30 
Meditation, Nathanaelskyrkan
Meditation är också den ”kristna mys-
tikens väg”, att i stillhet och tystnad 
öppna sig för Guds kärlek. Medita-
tionen innebär att, sitta sig till stillhet 
och tystnad, och att med kroppen som 
instrument bli mer närvarande i sitt inre 
djup. Kropp, själ och ande hör ihop!
Ingen kostnad. Onsdagar kl 17.30-
18.45 i Nathanaelskyrkan med intro-
duktion från kl 17.15 om du aldrig 
mediterat tidigare. 

Torsdag 9/1 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 tisda-
gar och torsdagar kl 12-15. Arrangeras 
i samarbete med Tierps kommun.
 
Fredag 10/1 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 i januari:

10/1: Boktips med Katrin Jansson.
17/1: Lapplisa i ord och bild med 
Karl-Erik Berglin.

24/1: Harry Hedbom nyckelharpa och 
Anders Andersson dragspel ger oss 
vackra melodier!
31/1: De är tillbaka! Kurt-Eriks duo 
med Kurt Hedlund gitarr och Sören 
Hedlund dragspel. Det vill du inte 
missa!

Onsdag 15/1
kl 14.00 Pilgrimsbarn,  
Ol Andersskolan
Onsdagar jämna veckor i Hållnäs 
församlingshem och onsdagar udda 
veckor på Ol Andersskolan. 

kl 16-19 Onsdagsöppet,  
Nathanaelgården
Välkommen till Onsdagsöppet, varje 
onsdag kl 16-19 i Nathanaelgården! 
16.00-17.00 – Bibelstudium
16.30-18.30 – Soppa
17.15 – Introduktion till meditation
17.30-18.45 – Meditation i kyrkan 
17.00-19.00 – Språkcafé
19.00 – Kvällsgudstjänst

kl 16-19 Ungdomsonsdag, 
Nathanaelgården
För dig som är 15 år och uppåt och är 
sugen på att hänga, samtala, sjunga och 
vara i en trygg gemenskap.
16.30 – Soppa
17.00 – Samling
17.30 – Körsång och ungdomsgrupp  
18.30 – Gudstjänstförberedelser 
19.00 – Kvällsgudstjänst

kl 18-20 Språkcafé,  
Vita magasinet
Kom och tala svenska tillsammans 
med andra pratglada! Har du barn kan 
de leka under ditt ansvar medan du 
pratar svenska. Tid för enkelt fika finns 
också! Har du tid över och tycker det är 
roligt träffa andra och prata, kom och 
dela med dig av svenska språket. Varmt 
välkommen! Onsdagar klockan 18-20 i 
Vita Magasinet, Karlholm. I samarbete 
med Hyresgästföreningen, ABF och 
Tierps pastorat.

Torsdag 16/1 kl 09-12 
Kyrkis,  
Sockenstugan (Försäter)
Kyrkis är för dig som är hemma med 
ditt barn eller är föräldraledig. Vi har 
öppet tisdagar och torsdagar kl 09.00-
12.00. Jämna veckor i Hållnäs försam-
lingshem i Edvalla och udda veckor 
i Sockenstugan i Försäter. Vi leker, 
sjunger, pysslar, fikar och samtalar. En 
gång i månaden har vi vardagsguds-
tjänst. Tisdagar är det babyrytmik samt 



kl 14.00. Sedan promenerar vi till Vita 
magasinet där vi fikar för att sedan ha 
körövning. Efter sången blir det mi-
niorer med lek, pyssel och samtal om 
livet och kyrkoåret. Varmt välkomna! 
Onsdagar kl 14.00-17.00. 
 
Torsdag 23/1 
kl 09-13 Generationslunch,  
Hållnäs församlingshem
Välkommen till årets första genera-
tionslunch! Vardagsgudstjänst som 
börjar kl 10.00. Kjell Grönberg kom-
mer att dela med sig från ett av alla 
sina intressanta ämnen. Fiskdamm och 
sångstund för de små på Kyrkis. Lunch 
serveras kl 11.30.

kl 19.00 Cafékväll,  
Vita magasinet 
Välkommen till en trivsam kväll där 
vi får njuta av varandras sällskap och 
sång, musik och gott fika! Musikaliskt 
bjuds ett brett utbud i olika stilar av fle-
ra medverkande, bland annat Johannes 
Wojahn, Elliot Rollén Andersson, Toni 
Palmroth och Daniel Watkins.
 
Söndag 26/1 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 möjlighe-
ten att tala 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. 
Varmt välkommen!

Torsdag 30/1 kl 19.00 
Musikcafé, Nathanaelgården
En kväll att inte missa - Jernbrukarna 
bjuder på blandade melodier! Det 
kommer att svänga!

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


