
Gudstjänster

Hållnäs - Österlövsta 
församling

Söndag 2/6 kl 11.00
Gudstjänst, Österlövsta kyrka
SOS – Save our souls! 112! Varifrån 
kommer hjälpen? Präst: Kristin Elf. 
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson.

Söndag 16/6 kl 11.00 
Ekumenisk gudstjänst, 
Sikhjälma MHF
Diakon Anki Mårtensson leder guds-
tjänsten. Präst: Arne Wiig. Diakon: 
Anki Mårtensson och Gabriella Riben. 

Tolfta församling
Söndag 2/6 kl 16.00
Dansgudstjänst,  
Nathanelgården
Vi gör det igen! Sommarens första 
söndag bjuder vi upp till dans i Natha-
naelgården. En gudstjänst som varvar 
gudstjänstmomenten med massor av 
dansvänlig musik som gör det svårt att 
sitta still. 
 
Bandet ”Lasses” från Skärplinge som 

gjorde succé första året återvänder 
och hoppas få se många dansglada i för-
samlingen. Efteråt äter vi kyrkkorv och 
fikar tillsammans. Ta på dig dansskorna 
och kom! Diakon: Gabriella Riben. 
Kyrkomusiker: Matilda Elf. 

Söndag 9/6 kl 16.00
Mässa, Nathanaelskyrkan 
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Matilda Elf. 

Söndag 16/6 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 23/6 kl 11.00
Ekumenisk gudstjänst,  
Gammelgården 
Predikan av Equmeniakyrkan. I 
händelse av regn blir gudstjänsten 
i Nathanaelskyrkan. Kyrkomusiker 
Daniel Watkins. Solist: Cecilia Willen. 
Veniat: Karl-Erik Berglin.

Torsdag 27/6 kl 14.00
Gudstjänst, Åskarbygården
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins 

Söndag 30/6 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  

Tisdag 4/6 kl 15.00
Musikandakt, Västlands kyrka
Musik och sång tillsammans i den ljuva 
försommartid. Sång: Anna Andersson. 
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Söndag 9/6 kl 11.00
Gudstjänst, Karlholms kyrka
Idag är kyrkans födelsedag! Helig Ande 
kom över de första lärjungarna och gav 
dem mod att sprida det glada budskapet 
om Jesus. Kom och fira! Carina Jansson 

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



Måndag 10/6 
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. Vecka 
25 förbereder vi midsommar och firar 
det lite i förskott. 
Datum för sommarkyrkis:  
10/6, 11/6, 17/6, 18/6, 24/6,  
25/6, 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 med undantag den 
13/6. För mer information och anmälan 
till Barnens bruk, ring Anna-Britta på 
0294-242 63.

Fredag 14/6 kl 19.00 
Midsommarkonsert,  
Lövstabruks kyrka 
Petrus Dillner (nyckelharpa) och 
Markus Räsänen (dragspel) bjuder in 
till konsert med nyskriven och nordisk 
folkmusik som ligger dem båda nära 
samt stor plats för variation får inner-
lighet. Lyssna till ett ohämmat sväng 
där spelglädje står i centrum. Nära, 
levande och kraftfull. Fri entré. 
 

Onsdag 19/6 
 
kl 10-15 Öppen kyrka,  
Hållnäs kyrka 
Välkommen att besöka vår vackra 
kyrka i Hållnäs under sommaren 2019! 
Kyrkan kommer att hållas öppen för 

och Camilla Gunnarsson medverkar 
med sång och flöjt. Präst: Arne Wiig. 
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Torsdag 20/6 kl 13.30
Gudstjänst, Wesslandia
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Lördag 22/6 kl 11.00
Friluftsgudstjänst, Gamla 
kyrkogården i Västland
Skapelsen är temat på Midsom-
mardagen – vi firar gudstjänst ute i 
Guds skapelse. Musikmedverkan av 
Västlands spelmanslag. Kom du med!
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Söndag 30/6 kl 11.00
Gudstjänst, ”Logen” vid 
Västlands kyrka
Präst: Arne Wiig. Diakon: Carina 
Vindeland. Kyrkomusiker: Britta 
Hellström.

Aktiviteter
Lördag 1/6 kl 18.00 
”Jazz för 3” i Herrgårdens 
Stora sal, Lövstabruk
Håkan Sundin med vänner spelar 
svängig och skönt klingande jazzmu-
sik. Håkan Sundin sax & flöjt, Anders 
Bromander piano, Curt Andersson bas.
Entré: 100 kronor  
 

Måndagar 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 juni: 
3/6:Anders och Harry bjuder på fantas-
tisk musik på fiol och dragspel.
10/6: Dagens program: Sånggruppen 
Refrängen underhåller för oss under 
ledning av Britta Furenborn. 
17/6: Dagens program: Präst Arne 
Wiig berättar om intressanta saker för 
oss och spelar på sin gitarr! 
24/6: Dagens program: Blandat pro-
gram med Ingela och Anders Forsberg.  

Tisdag 4/6 

kl 12-15 tisdagar & torsdagar
Café Ankaret, Vita magasinet 
Välkommen till vårt café i Karlholms 
vackra bruksmiljö! Här finns möjlighet 
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.

kl 13.00 Sittgympa och 
hälsofika, Vita magasinet 
En snäll, sittande träningsform för 
dig som har begränsad rörlighet. 
Passet är 30 minuter långt och följs 
av 20 minuter liggande avslappning 
och meditation. Vi avslutar med att 
hälsofika. Under ledning av Emma 
Ryyti. Sittgympa sker på tisdagar och 
torsdagar med avslut den 25/6. 

Onsdag 5/6 kl 17-19 
Språkcafésavslutning,  
Nathanaelgården
Avslutning för språkcafét. Vi grillar vid 
kyrkans grillplats.

Torsdag 6/6 kl 17.00 
Nationaldagsfirande,  
Hållnäs kyrka 
Nationaldagsfirande i Hållnäs kyrka 
tillsammans med Hållnäs hembygds-
förening. Musik och program i kyrkan 
kl 17.00 med efterföljande kaffe i 
församlingshemmet.  
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson. 
 



Torsdag 27/6 kl 12.30 
Gemenskapslunch,  
Kina Dragon i 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!

Söndag 30/6 kl 14.00 
Sinnesrogrupp,  
Nathanelgården
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. 
Varmt Välkommen!

och arkitektur. Men innan vi kommer 
till Salsta besöker vi bruksområdet 
kring Österbybruks herrgård där vi på 
restaurang Gammeltammen först fikar 
och sedan äter lunch.

I Österbybruk finns bland annat 
orangeri, konstutställning, krukmakeri, 
antikhandel, smedja och byggnads-
vårdsbutik. Så på eftermiddagen efter 
slottsturen på Salsta går färden vidare 
mot Fullerö handel där vi dricker efter-
middagskaffe på Café Villan och tittar 
på den välfyllda butiken med inredning 
för såväl hem och trädgård. Varmt 
välkomna!  
 

Reseledare är Carina Vindeland och 
Arne Wiig. Sista anmälningsdag 
är 18 juni och när bussen är full 
är platsernas slut. Ange eventuell 
kostallergi. 
Kostnad: 275 kronor.

Avfärd: 
kl 07.40 Hållnäs kyrka
kl 07.55 Skärplinge torget
kl 08.05 Karlholm Karlitplan
kl 08.15 Västland
kl 08.30 Tierp Stora torget 
Åter Hållnäs cirka 17.30.

Onsdag 26/6  kl 19.00 
Musik i sommarkväll,  
Västlands kyrka
”Nu är det tid att leva” – Musik och 
meditation med kyrkomusiker Britta 
Hellström och präst Arne Wiig. 
Välkomna till en musikalisk och 
poetisk afton där tanken på att njuta av 
livets gåva står i centrum. 

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

besök följande onsdagar:
19/6, 26/6, 3/7 och 7/8 klockan 
10.00-15.00. Vi serverar kaffe, té och 
hembakat fikabröd. Välkommen! 

kl 19.00 Musik i sommarkväll, 
Tolfta kyrka 
”En stund på jorden” – Tolfta försam-
lings kör Signe under ledning av 
Matilda Elf välkomnar dig till årets 
första Musik i sommarkväll!

Sverige är ett av världens största 
musikexportländer och därför vill 
vi tjuvstarta midsommarhelgen med 
musik av svenska artister. Det blir låter 
du känner igen – alltifrån folkmusik till 
upptempo – och rakt igenom en spän-
nande röd tråd att reflektera kring. 

Självklart är vi också kompade av bästa 
bandet bestående av Martin Lindberg, 
Valle Magnusson och Magnus Wijk. 
Kom och starta sommaren med oss!

Måndag 24/6 - Fredag 28/6 
Internationella 
Orgelakademien, Lövsabruk
Lövstabruks Kulturförening håller 
för 24:e året i följd The International 
Organ Academy in Leufstabruk. Passa 
på att lyssna till elevernas övningar på 
den kända Cahmanorgeln!
Mer information om konserttider hittar 
du på www.svenskakyrkan.se/tierp 
och www.ioal.se.

Tisdag 25/6 
Pastoratsresa, Tierps pastorat
Följ med på en trevlig och spännande 
pastoratsresa! I reseprogrammet ingår 
ett fullständigt unikt besök på det 
intressanta franska barockslottet Salsta 
från år 1672 där Arne Wiig, innan 
han kom som präst till Tierp, har varit 
slottsherre och kulturansvarig.

På Salsta slott utanför Vattholma 
besöker vi historiska rum som endast 
under de senaste tio åren varit öppna 
för allmänheten. Vi hör Arne berätta 
om slottets svindlande historia, konst 


