
Gudstjänster

Hållnäs - Österlövsta 
församling

Söndag 7/7 kl 11.00
Gudstjänst,  
Lövstabruks kyrka 
Dagens tema är förlorad och 
återfunnen, I Guds ögon är vi var och 
en oändligt värdefull. Gud söker oss 
varthelst vi är. Om att vara vilsen men 
komma hem. Kom och hör mer och 
dela gemenskapen i gudstjänsten. 
Lukas Arvidsson folkmusicerar 
tillsammans med Pontus Eriksson i 
Gudstjänsten. Präst: Nathalie Olive-
falk. Kyrkomusiker: Pontus Eriksson 
och Lukas Arvidsson. 

Söndag 21/7 kl 11.00 
Mässa, Hållnäs kyrka 
Vi är alla kallade och sända av Gud ut i 

världen och de sammanhang vi befinner 
oss i. Men hur då? Vad sänds vi till och 
med vilket syfte? Evangeliet handlar 
om att berätta och förkunna evangeliet, 
Jesu kärlek och förlåtelse. Kom och 
hör mer. Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins. 

Tolfta församling
Söndag 7/7 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Dagens tema är förlorad och 
återfunnen, I Guds ögon är vi var och 
en oändligt värdefull. Gud söker oss 
varthelst vi är. Om att vara vilsen men 
komma hem. Kom och hör mer och 
dela gemenskapen i gudstjänsten.  
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson.

Torsdag 11/7 kl 14.00
Gudstjänst, Åskarbygården
Präst: Lena-Britt Zetterqvist.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 14/7 kl 16.00
Mässa, Nathanaelskyrkan
Jag ser framför mig hur ett herrsällskap 
tappat all sans och förnuft. Slokörade 
lommar de iväg med skammens 
rodnad. Herren Jesus smular sönder 
grupptrycket med orden ”Den av er 
som är fri från synd skall kasta den 

första stenen…” – på den kvinna som 
de tagit på bar gärning.
Präst: Lena-Britt Zetterqvist.  
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Söndag 21/7 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan  
Idag använder vi den röda liturgiska 
färgen i kyrkan. Den röda färgen har 
djup symbolik. Jag tänker på kärlekens 
passionerade drivkraft i lidelse och 
lidande. Idag kan du och jag ta ett nytt 
trampolinsprång i viljan att tillsammans 
med andra föra budskapet vidare. 
Budskapet om Guds rike genom Herren 
Jesus. Präst: Lena-Britt Zetterqvist. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Torsdag  25/7 kl 14.00
Gudstjänst, Åskarbygården
Präst: Lena-Britt Zetterqvist.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins. 

Söndag 28/7 kl 16.00 
Utomhusmässa,  
Nathanaelskyrkan
Idag tar vi emot Kristi kropp och blod 
ute i det fria. Jesus och lärjungarna 
hade ingen kyrka att vara i. Jesus 
lånade ett rum för Påskmåltiden. Den 
här söndagen använder vi det största 
gemensamma rum som finns med 
himlen som evighetstak. Återstår att se 
om regnbågens alla färger ska förgylla 
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och trakterar mekaniken från 1728. 
Marmvik har gjort orgelinspelningar 
för Sveriges Radio samt deltagit vid 
flertalet internationella orgelfestivaler 
bland annat i Italien, Japan och USA.
Fri entré. Välkommen!

Söndag 6/7 kl 16.00 
Orgelkonsert på Lövstadagen, 
Lövstabruks kyrka
Lukas Arvidsson framför barock- och 
folkmusik på Cahmanorgeln.  
Entré: 100 kronor

Onsdag 10/7 kl 19.00 
Musik i sommarkväll,  
Tolfta kyrka
Norduppländsk tradition och irländsk 
dans – Tierps Låtverkstad.

Denna kväll får du chansen att höra 
Tierps nya generation av spelmän- och 
kvinnor: Tierps stolthet och hopp vad 
gäller att föra vår stora folkmusiktradi-
tion vidare. Ett ungt gäng musikanter 
från Kulturskolan som under ledning 
av Marie-Ann Kuusk Wikström och 
Tonny Wikström spelar allt ifrån 
norduppländska låtar till barockdanser 
och irländsk jig.

Instrumenten de har med sig är fiol, 
nyckelharpa, flöjt, cello och gitarr. Väl-
kommen till ett spännande, musikaliskt 
äventyr!

Söndag 14/7 kl 13-15 
Andrum,  
Hållnäs församlingshem 
Välkommen till en stunds gemenskap 
inför kommande vecka. Servering.

mässan. Präst: Lena-Britt Zetterqvist. 
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson. 

Västlands församling  

Söndag 14/7 kl 11.00
Mässa, Västlands kyrka
Ofta kan vi känna oss både dömda och 
bedömda, söndagens texter handlar om 
att inte döma. Vi möts i bönen, ordet 
och nattvarden. Kom!  
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Torsdag 18/7 kl 13.30
Gudstjänst, Wesslandia
Präst: Lena-Britt Zetterqvist.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins. 

Söndag 28/7 kl 11.00
Ekumenisk gudstjänst,  
Hällskärsparken
Diakon: Gabriella Riben.  
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson. 
 

Aktiviteter
Måndag 1/7 
 
kl 10-14 Sommarkyrkis,  
Hållnäs församlingshem 
Välkommen på sommaröppet på Kyr-
kis - 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. 
 
Datum för sommarkyrkis:  
1/7, 2/7, 5/8 och 6/8 
Tid: kl 10.00-14.00 
Plats: Hållnäs församlingshem 
 

Sommarjobbarna har öppet i Hållnäs 
kyrka onsdagar och serverar fika, sam-
ma veckor som ovan. För mer infor-
mation och anmälan till Barnens bruk, 
ring Anna-Britta på 0294-242 63.  
 
kl 13-15 Pratbubblan,  
Vita magasinet
Kom och dela en stund i gemenskap! 
Öppet för alla – äldre som ung. Fika 
med smörgås och kaka för valfri slant. 
Och naturligtvis: Andakt och en och 
annan spännande programpunkt! 
 
Program i juli: 
1/7:Anders och Harry bjuder på fantas-
tisk musik på fiol och dragspel.
8/7: Allsång med Anders Soloband. 
15/7: Duo ”Vi Två” bjuder på sång och 
musik! Stig Eriksson på dragspel och 
Karl-Erik Berglin på sång.  
22/7: Idag grillar vi korv hemma hos 
familjen Skytén!  
 
Tisdag 2/7 
 
kl 12-15 tisdagar & torsdagar 
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. 
 
Onsdag 3/7 
kl 10-15 Öppen kyrka,  
Hållnäs kyrka 
Välkommen att besöka vår vackra 
kyrka i Hållnäs under sommaren 2019! 
Kyrkan kommer under juli månad att 
hållas öppen för besök den 3/7 och 7/8 
klockan 10.00-15.00. Vi serverar kaffe, 
té och hembakat fikabröd. Välkommen! 

kl 19.00 Musik i sommarkväll, 
Lövstabruks kyrka 
Den 15 april 2019 stod katedralen i 
Notre-Dame, Paris, i eld och lågor. Bir-
ger Marmvik kommer istället till riks-
klenoden Cahmanorgeln i Leufsta Bruk 



kantorns gränser genom att önska 
psalm. Kyrkomusiker: Pontus Eriksson. 
Kyrkvärdar: Daniel Karlström och 
Pontus Eriksson. 

Onsdag 31/7

kl 12.30 Gemenskapslunch, 
Brorsans, Tierp
I sällskap smakar maten mer – Kom 
och ät lunch i gemenskap med andra 
på restaurang! Var och en betalar själv, 
ingen föranmälan krävs. Här väntar 
kyrkans volontär Harriet, i svart väst, 
på just dig!

kl 14.00 Visning & Liten 
konsert, Lövstabruks kyrka
Daniel Watkins 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! 
 
kl 19.00 Musik i sommarkväll, 
Tolfta kyrka
Välkommen till en finstämd kväll med 
Johan J:son Band! Johan J:son Ljung 
på sång, Martin Lindberg på trummor, 
Valdemar Magnusson på bas, Magnus 
Wijk på gitarr och Malin Karlsson på 
piano. Livet - Ingen självklarhet! Följ 
med på en musikalisk resa i ord och ton 
om att  vara människa. 

”Ingen kommer härifrån levande. 
Sluta upp att hålla dig tillbaka. 
Njut av maten, promenera i skogen. 
Var tillsammans med de du älskar och 
respektera de du inte älskar. 
Sätt ord på det du döljer i hjärtat. 
Var lite tokig, var snäll, var levande. 
Det finns inte tid för något annat!”

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

Onsdag 17/7  
 
kl 14.00 Visning & Liten 
konsert, Lövstabruks kyrka
Daniel Watkins 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! 

kl 19.00 Musik i sommarkväll, 
Karlholms kyrka
Trion Choro bjuder på värmande 
toner för kropp och själ i programmet 
”Choro – en stunds musik i det lilla 
brasilianska caféet”!

En passande programtitel då den här 
musiken ofta spelas runt ett bord på ca-
féer och barer i Brasilien. Choro är en 
musikstil som tog form under 1870-ta-
let och har bland annat influenser från 
europeiska salongdanser, afrikanska 
rytmer och de brasilianska indianerna.

Choro består av Cissi Jonshult på sång, 
Sören Rydgren på ackordeon och Lars 
Jonshult på basgitarr.

Onsdag 24/7 
 
kl 14.00 Visning & Liten kon-
sert, 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! 

kl 19.00 Musik i sommarkväll, 
Hållnäs kyrka
Jonathan Bernhardsson på gitarr och 
Kerstin Kennermark på violin bjuder 
på ett romantiskt program med innehåll 
av bland annat Peterson-Berger, 
Schubert, Rachmaninoff.  

Lördag 27/7 kl 16-17 
Öppen kyrka med 
önskepsalmer, Hållnäs kyrka
Vilken är din psalm? Kom och prova 


