
Gudstjänster
Hållnäs - Österlövsta 
församling 
 
Tisdag 3/3 kl 10.00 
Vardagsgudstjänst,  
Hållnäs församlingshem
I samband med Kyrkis – välkommen 
till Vardagsgudstjänst tillsammans 
med Nathalie, Ulrika och Anna-Britta! 
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Fredag 6/3 kl 11.00
Världsböndagen,  
Hållnäs församlingshem
Tema: Stig upp, ta din bädd och gå. 
God och mustig soppa serveras 
kl 12.00. Diakon: Gabriella Riben. 
 
Söndag 8/3 kl 11.00 
Gudstjänst, Hållnäs kyrka 
Präst: Lena-Britt Zetterqvist.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 22/3 kl 11.00 
Taizémässa, Österlövsta kyrka 
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Musiker: Malin Karlsson.
 

 
Tolfta församling

Tisdag 3/3 kl 18.30
Tolftamässan, Tolfta kyrka 
Tolftamässan bygger på delaktighet 
med många aktiva medtjänare i 
gudstjänsten. Tillsammans firar vi 
en mässa utifrån urgamla kristna 
tankemönster där den yttre dräkten och 
många spännande symboliska gester 
rörelser och meditativ musik bidrar 
till en känsla av inre mystik, närhet 
och djupsinne där Guds kärlek står i 
centrum.  
 
Varannan tisdag, jämna veckor. Anmäl 
ditt intresse att delta.Tjänstgörande 
övar kl 17.30-18.15. Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Onsdag 4/3 kl 19.00
Kvällsfrid, Nathanaelskyrkan
Onsdagar kl 19.00 i Nathanaelskyrkan, 
i samband med Onsdagsöppet.  
Veniat: Johan J:son Ljung.  
Kyrkomusiker: Matilda Elf. 

Fredag 6/3 kl 10-13
Världsböndagen,  
Nathanaelgården
Idag firar vi Världsböndag, ekumeniskt 
med våra grannförsamlingar. Varmt 
välkommen! Tema: Stig upp, ta din 
bädd och gå. Dagen börjar med frukost 
kl 10.00 i Nathanaelgården och därefter 
firar vi gudstjänst i Nathanaelskyrkan 
med tema från Zimbabwe.  
Diakon: Carina Vindeland.  
Musiker: Britta Furenborn. 

Söndag 8/3 kl 16.00
Regnbågsmässa,  
Nathanaelskyrkan
Hurra! För fjärde året i rad firar vi 
Regnbågsmässa i Tierp! Vi firar att 
Gud har skapat oss människor, att vi 
alla är lika olika varandra. Vi bryter 
föreställningen om att vi måste vara 
på ett visst sätt för att passa in, både i 
samhället som stort och i kyrkan. 

Årets personliga delning görs av Karl 
Noremo, det vill du inte missa! Kören 
Signe tillsammans med musikerna 
Martin Lindberg och Valle Magnusson 
sätter tonen med stämningshöjande och 
viktiga låtar. Efter mässan stannar den 
som vill för häng, mingel och snacks. 
 
Kom och fira denna enormt viktiga och 
härliga mässa tillsammans med oss. 
Kom som du vill, kom som du är. Du är 
hjärtligt välkommen!  
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Diakon: Gabriella Riben.  
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Söndag 15/3 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Präst: Thorhallur Heimisson.  
Musiker: Britta Furenborn.
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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.

Onsdag 4/3 

kl 09-12 Öppnis,  
Vita magasinet 
Onsdagar kl 09-12 - för er som är 
hemma med barn 0-5 år. Vi leker, fikar, 
sjunger, pratar och pysslar. En gång 
i månaden firar vi vardagsgudstjänst 
tillsammans. Varmt välkomna hälsar 
barn- och ungdomsledare Anna-Karin 
Jakobsson och Emma Ryyti.

kl 10-12 T-kids 0:6,  
Nathanaelgården
En öppen verksamhet för barn 0-6 år. 
Här kan du känna dig välkommen både 
som barn och förälder i en glädjefylld 
gemenskap. 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, där var och en är 
älskad för sin egen skull. Onsdagar kl 
10-12 i Nathanaelgården. 
Den 4/3 är det tema ”Fasteaktionen” 
och Välkommen in i musiken!

kl 14.00 Pilgrimsbarn,  
Hållnäs församlingshem
Onsdagar jämna veckor kl 14.00 i Håll-
näs församlingshem och onsdagar udda 
veckor kl 14.00 på Ol Andersskolan.

kl 14.00-16.30 Miniorerna, 
Vita magasinet
Onsdagar kl 14.00-16.30. Vi hämtar 
barnen på Björkängsskolan kl 14.00 
och promenerar vi till Vita magasinet 
där vi börjar med att fika. Sedan blir 
det lek, pyssel och samtal om livet och 
kyrkoåret fram till kl 16.30 då föräldrar 
hämtar barnen hos oss på Vita magasi-

Onsdag 18/3 kl 10.00
Vardagsgudstjänst,  
Nathanaelskyrkan
Diakon: Gabriella Riben.  
Musiker: Ulrika Lööv.

Torsdag  19/3 kl 14.00
Gudstjänst, Åskarbygården 
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 22/3 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan 
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Musiker: Malin Karlsson.

Söndag 29/3 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: Matilda Elf. 

 
Västlands församling  

Söndag 1/3 kl 11.00
Musikgudstjänst,  
Västlands kyrka
Idag firar vi gudstjänst tillsammans i 
pastoratets största kyrka! Låt oss fylla 
den! Vi välkomnar pastoratets nye 
präst Thorhallur Heimisson och bjuds 
på härliga andliga sånger av ingen 
mindre än artisten Nils Börje Gårdh. 
Kyrkkaffe i församlingshemmet efter 
gudstjänsten.
Präst: Kristin Elf.  
Diakon: Carina Vindeland.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 15/3 kl 11.00
Gudstjänst med små och stora,  
Karlholms kyrka
Präst: Thorhallur Heimisson.  
Musiker: Britta Furenborn.

Onsdag 25/3 kl 10.00
Vardagsgudstjänst,  
Karlholms kyrka
Präst: Nathalie Olivefalk.  
Musiker: Anna-Stina Grönberg. 

Torsdag 26/3 kl 13.30
Gudstjänst, Wesslandia
Präst: Thorhallur Heimisson.  
Kyrkomusiker: Daniel Watkins. 

Söndag 29/3 kl 11.00
Mässa, Karlholms kyrka
Präst: Arne Wiig.  
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Aktiviteter
Måndag 2/3 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. Kören medverkar ungefär 
en gång i månaden vid olika samman-
hang såsom kyrkoårets högtider, mu-
sikcaféer och konserter. Övningskväll 
är måndagar kl 18.30-21.00 i  
Vita magasinet, Karlholm.

Tisdag 3/3 
kl 09-12 Kyrkis,  
Hållnäs församlingshem
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 
utflykter till badhus och liknande. För 
mer information, kontakta Anna-Britta 
Thuresson på telefon 0294-242 63.
OBS – Inget Kyrkis den 19/3! 

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!



kl 13-15 Dagledigträff,  
Vita magasinet
Välkomna till en stund med gemen-
skap och liten andakt! Vi äter en lättare 
soppmåltid tillsammans, om du kan 
och vill för 30 kronor eller valfri slant. 
Kaffe och kaka serveras.  
 
Program: Inger och Skogis underhål-
ler med programmet ”Som en bro till 
Gabriella”. Vi möter också vår nye 
präst Thorhallur Heimisson och Carina 
Vindeland!

kl 13.30 Trivselstund,  
Danielsgården
Välkommen till en stund i gemenskap 
och musik! Harry Hedbom och Ander 
Andersson bjuder på vackra melodier 
på nyckelharpa och fiol.

kl 15.00 Trivselstund, 
Åskarbygården
Välkommen till en stund i gemenskap 
och musik! Harry Hedbom och Ander 
Andersson bjuder på vackra melodier 
på nyckelharpa och fiol.

Onsdag 11/3 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 12/3 kl 13.30
Trivselstund, Wesslandia
Välkommen till en stund i gemenskap 
och musik! Harry Hedbom och Ander 
Andersson bjuder på vackra melodier 
på nyckelharpa och fiol.

Fredag 13/3 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 mars: 

13/3: Rikard Palm – Konsten att ställa 
en fråga så att du får ett svar.

pastorat och projektet Framtid Hållnäs. 
Här möts vi; du och jag, gammal som 
ung, nyinflyttad eller inte - kom och 
dela gemenskap en vanlig torsdags-
eftermiddag. Mat serveras kl 17-18. 
Möjlighet att spela spel och läsa läxor. 
Den här kvällen är det helt okej att 
lämna mobilen i jackfickan och bara 
umgås med familj och grannar!

Kvällen avslutas kl 19. Anmäl gärna 
innan ni kommer, men det går också 
bra att bara dyka upp. Anmälan till 
073-097 41 03. Prisförslag: 40-50 kr/
vuxen. Barn upp till 12 år äter gratis. 
5 mars: Soppa (tomat/pasta), bröd, 
pannkaka och sylt 

Fredag 6/3

kl 10-13 Världsböndagen, 
Nathanaelgården 
Idag firar vi Världsböndag, ekumeniskt 
med våra grannförsamlingar. Tema: 
Stig upp, ta din bädd och gå. Dagen 
börjar med frukost kl 10.00 i Nathana-
elgården, därefter gudstjänst i Natha-
naelskyrkan med tema från Zimbabwe. 
Välkommen! (Istället för Öppet hus 
fredag den 6/3)

kl 11.00 Världsböndagen,  
Hållnäs församlingshem 
Tema: Stig upp, ta din bädd och gå. 
God och mustig soppa serveras 
kl 12.00. 

Måndag 9/3 kl 13-15
Syföreningen,  
Nathanaelgården
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. 
Även den 23/3. 

Tisdag 10/3 

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. 
Varannan tisdag, udda veckor.

net. Varmt välkomna hälsar barn- och 
ungdomsledare Anna-Karin Jakobsson, 
emma Ryyti och församlingsvärdinna 
Isabelle Björklund.

kl 16-19 Onsdagsöppet,  
Nathanaelgården
Välkommen till Onsdagsöppet! Här 
finns bland annat soppmiddag, andakt, 
meditation, språkcafé och gemenskap. 
Har du barn kan de leka under ditt 
ansvar. 

16.00-17.00: Bibelstudium
16.30-18.30: Soppa
17.00-19.00: Språkcafé
17.30-18.45: Meditation
19.00: Kvällsfrid i Nathanaelskyrkan

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. 

16.00-17.00: Soppa
17.00: Gemensam samlings i Söderby
17.30: Verksamhet – ungdomsgrupp/
ungdomskör i Söderby respektive 
stora salen. Ungdomskören övar 
varannan vecka, jämna veckor.
18.30: Fika och gudstjänstplanering
19.00: Gudstjänst i Nathanaelskyrkan

kl 18-20 Språkcafé,  
Vita magasinet
Kom och tala svenska tillsammans med 
andra pratglada! Här pratar vi om allt 
som intresserar oss och använder det 
svenska språket utifrån vår egen för-
måga. Har du barn kan de leka under 
ditt ansvar medan du pratar svenska. 
Tid för enkelt fika finns också! Varmt 
välkommen! Onsdagar klockan 18-20 i 
Vita Magasinet, Karlholm. I samarbete 
med Hyresgästföreningen, ABF och 
Tierps pastorat.
 
Torsdag 5/3 kl 16-19
Torsdag tillsammans,  
Hållnäs församlingshem
Välkommen till Torsdag Tillsammans, 
ett samarrangemang mellan Tierps 



kl 18.00 Konsert ”Vårtoner” 
med Norra Upplands
Kammarorkester och solister, 
Hållnäs kyrka
Välkommen på konsert ”Vårtoner” i 
Hållnäs kyrka! Norra Upplands  
Kammarorkester spelar under ledning 
av dirigent Camilla Martinsson. Flöjt-
solister är Åsa Edström Johansson och 
Carina Cederwall. Violinsolist är Rahel 
Sundin.  
 
Det blir ett spännande program med 
verk av bland andra Alfvén, Vivaldi, 
Förster, Magalif, Bellman och Blom. 
Ett samarbete mellan Norra Upplands 
Kammarorkester, Tierps pastorat och 
Sensus. Ingen entré, men skänk gärna 
en slant till Svenska kyrkans  
Fasteaktion.

20/3: Duo ”Vi Två” bjuder på sång och 
musik! Stig Eriksson på dragspel och 
Karl-Erik Berglin på sång. 

27/3: Harry Hedbom på nyckelharpa 
och Anders Andersson på dragspel, ett 
program du inte vill missa!

Tisdag 17/3 kl 09-13 
Generationslunch,  
Hållnäs församlingshem
Välkommen på generationslunch i 
Hållnäs församlingshem! Idag under-
håller Anna-Britta och Ulrika oss med 
quiz, sång och musik. Vi har insamling 
till Fasteaktionen i form av lotteri. Ta 
gärna med vinster till lotteriet!

Torsdag 19/3 

kl 14.30 Studiecirkel i Bibelns 
värld, Equmeniakyrkan
Cirkelledare är veniat Karl-Erik 
Berglin och pastor Pär Abrahamsson. 
Medtag egen Bibel. Fika serveras. I 
samarbete med Equmeniakyrkan.
Equmeniakyrkan: 19 mars, 23 april
Vita magasinet: 16 april
Klockan 14.30. Välkommen!

kl 19.00 Musikcafé,  
Nathanaelgården
Välkommen på Musikcafé i Nathana-
elgården med tema ”Fasteaktionen”. 
Tierps manskör kommer att underhålla 
oss med vårtoner. 

Onsdag 25/3 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 behövs. Här väntar 
kyrkans volontär Harriet, i svart väst, 
på just Dig!

Söndag 29/3  

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! 

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


