
Gudstjänster
Hållnäs - Österlövsta 
församling 
 
Lördag 2/1 - Allhelgona 
kl 15.00 Minnesgudstjänst,  
Hållnäs kyrka 
Närvaro på kyrkogården tre timmar 
före minnesgudstjänsten. 
Präst: Nathalie Olivefalk.
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson.
Sång Ebba Sikberg.

kl 18.00 Minnesgudstjänst, 
Österlövsta kyrka 
Närvaro på kyrkogården tre timmar 
före minnesgudstjänsten. 
Präst: Nathalie Olivefalk.
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson.
Sång Ebba Sikberg. 
 
Söndag 17/11 kl 11.00 
Taizémässa, Österlövsta kyrka 
Präst: Arne Wiig. 
Musiker: Malin Karlsson. 
 
Tisdag 19/11 kl 10.00 
Vardagsgudstjänst,  
Österlövsta kyrka
Präst: Nathalie Olivefalk.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Tolfta församling
Lördag 2/11 - Allhelgona
kl 16.00 Minnesgudstjänst, 
Nathanaelskyrkan 
Närvaro på kyrkogården tre timmar 
före minnesgudstjänsten.
Präst: Arne Wiig.  
Diakon: Carina Vindeland.
Kyrkomusiker: Matilda Elf.
Tolfta kyrkokör. 

Onsdag 6/11 kl 19.00
Kvällsgudstjänst,  
Nathanaelskyrkan
Varje onsdagskväll klockan 19.00, 
i samband med Onsdagsöppet i 
Nathanaelgården. 
Veniat: Johan J:song Ljung.
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Söndag 10/11 kl 11.00
Temamässa,  
Nathanaelskyrkan
Präst: Nathalie Olivefalk.
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Tisdag 12/11 kl 18.30
Tolftamässan, Tolfta kyrka
Tolftamässan bygger på delaktighet 
med många aktiva medtjänare i 
gudstjänsten. Varannan tisdag (jämna 
veckor) med start kl 18.30. Anmäl ditt 
intresse att delta. Aktiva tjänstgörande 
övar kl 17.30-18.15.
Präst: Arne Wiig.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Onsdag 13/11 kl 10.00
Vardagsgudstjänst,  
Nathanaelskyrkan 
Diakon: Gabriella Riben.
Musiker: Ulrika Lööv.

Söndag 17/11 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Präst: Arne Wiig.
Musiker: Malin Karlsson. 

Söndag 24/11 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: Daniel Watkins.
Sång och musik av Carolina och 
Andreas Eriksson. 

Onsdag 28/11 kl 14.00
Gudstjänst, Åskarbygården 
Präst: Arne Wiig.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Västlands församling  

Lördag 2/11 - Allhelgona
18.00 Minnesgudstjänst, 
Västlands kyrka
Närvaro på kyrkogården tre timmar 
före minnesgudstjänsten. 
Präst: Arne Wiig.
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kl 09-12 Kyrkis, 
Sockenstugan (Försäter) 
Välkommen på Kyrkis - för dig som 
är föräldraledig eller hemma med 
ditt barn. Vi har öppet tisdagar och 
torsdagar kl 09-12. Jämna veckor i 
Hållnäs församlingshem i Edvalla och 
udda veckor i Sockenstugan i Försäter. 
Vi leker, sjunger, pysslar, fikar och 
samtalar. En gång i månaden har vi 
vardagsgudstjänst. 

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. Valfri kaffeslant 
för fikat. Varannan tisdag udda veckor.

kl 19.00 Musikcafé,  
Nathanaelgården
Välkomna till ett härligt Musikcafé där 
Mattias och Stefan sprider sin fantas-
tiska musik! Kvällen innehåller också 
god smörgås och kaka som ingår i 
entrépriset på 50 kronor. Fina lotte-
rier säljs för 10 kronor per lott. Alla 
intäkter går till Act Svenska kyrkan och 
projekt för romer i Rumänien. Värdar 
för kvällen är deltagarna i Stickcaféet!

Onsdag 6/11
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!

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.

kl 14-17 Miniorer och Mikael-
skören, Vita magasinet
Onsdagar kl 14-17. Vi hämtar barnen 
på Björkängsskolan kl 14.00 och sedan 
promenerar vi till Vita magasinet där vi 
fikar för att sedan ha körövning. Efter 
sången blir det miniorer med lek, pys-
sel och samtal om livet och kyrkoåret.

kl 14.00 Pilgrimsbarn,  
Ol Andersskolan
Onsdagar jämna veckor i Hållnäs 
församlingshem och onsdagar udda 
veckor på Ol Andersskolan.
14.00 – Välkommen

Kyrkomusiker: Britta Hellström.
Västlands kyrkokör och violinist Sture 
Lindgren.

Söndag 3/11 15.00
Musikgudstjänst,  
Karlholms kyrka
Präst: Arne Wiig.
Diakon: Gabriella Riben. 
Kyrkomusiker: Britta Hellström. 
Sång Gunnar Klum.

Torsdag  7/11 kl 13.30
Gudstjänst, Wesslandia
Präst: Lena-Britt Zetterqvist. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins

Söndag 10/11 kl 11.00
Mässa, Karlholms kyrka
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Musiker: Malin Karlsson. 

Onsdag 20/11 kl 10.00
Vardagsgudstjänst,  
Karlholms kyrka
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Söndag 24/11 kl 11.00
Gudstjänst, Västlands kyrka
(Ansgarskapellet)
Präst: Arne Wiig. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

 

Aktiviteter

Fredag 1/11 - Allhelgona
Närvaro på kyrkogårdarna 
I Tierps pastorat firar vi Alla helgons 
helg bland annat genom att smycka 
våra kyrkogårdar lite extra. Människor 
tänder ljus på gravar, i minneslundar 
och i askgravlunden. Med enkelt fika 
och möjlighet till samtal med medarbe-
tare i församlingarna får vi tillfälle att 
minnas dem som har lämnat jordelivet.  

Hållnäs kyrka kl 12-15
Österlövsta kyrka kl 15-18 
Västlands kyrka kl 15-18 
Nathanaelskyrkans kl 15-18
 

Fredag 1/11 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: 
 
1/11: Kurt-Eriks duo med Kurt Hed-
lund på gitarr och Sören Hedlund på 
dragspel.
8/11: Melodier med George Hansson.
15/11: Vacker musik med Anders 
Andersson på dragspel och Harry Hed-
bom på fiol.
22/11: Duo Vi två underhåller med fina 
melodier, Stig Eriksson på dragspel 
och Karl-Erik Berglin med sång.
9/11: Årstidens melodier med sångkö-
ren Refrängen, under ledning av Britta 
Furenborn.
 

Lördag 2/11 - Allhelgona 
Närvaro på kyrkogårdarna 
 
Hållnäs kyrka kl 12-15
Nathanaelskyrkan kl 13-16
Nathanaelgården kl 13-16
Västlands kyrka kl 15-18 
Österlövsta kyrka kl 15-18

Måndag 4/11 kl 13-15 
Syföreningen,  
Nathanaelgården
Kom och dela gemenskap i vår syför-
ening! Vi delar tankar för veckan, fikar 
och umgås. Det vi tillverkar blir på 
olika sätt något positivt för våra med-
människor i världen; det är internatio-
nell diakoni i handling. 

Tisdag 5/11 
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.



Måndag 18/11
kl 13-15 Syföreningen,  
Nathanaelgården
 
kl 18.30-20.00 Föreläsning: 
”En väl fungerande vardag 
med barn med ADHD”,  
Västlands församlingshem
Att vara förälder till barn med ADHD 
innebär ett utmanande föräldraskap 
som både sliter, tar och ger energi. Jill 
Nyqvist och Ulrika Gill driver ”Funka 
med ADHD”, en plattform där de ger 
konkreta strategier och metoder for att 
få vardagen att fungera smidigare.

I den här föreläsningen delar de med 
sig av sina bästa strategier både ur ett 
föräldraperspektiv och ur ett peda-
gogperspektiv. Välkommen till denna 
kväll som Tierps pastorat bjuder in till! 
För dig som har mindre barn erbjuder 
vi barnpassning under kvällen, hör av 
dig till pastorsexpeditionen på telefon 
0293-222 00 for anmälan av barnpass-
ning under föreläsningen. Föreläsning-
en sker i samarbete med Sensus. 

Tisdag 19/11 
kl 15.00 Trivselstund,  
Åskarbygården
Underhållning av duon Vi Två, 
Karl-Erik Berglin på sång och Stig 
Eriksson på dragspel. 

kl 18.00 Trivselstund,  
Danielsgården
Hopkoket underhåller ikväll!

Söndag 24/11 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!

och psykolog och berättar om egna 
erfarenheter av att leva med återkom-
mande depressioner och hur man kan 
hitta strategier för att handskas med 
egen hälsa. I samarbete med Sensus 
och (H)järnkoll. Ingen entré, men 
gärna en frivillig gåva till Act Svenska 
kyrkans internationella arbete.  
 

Lördag 9/11 kl 15.00 
Orgelkonsert Bengt Tribukait, 
Lövstabruks kyrka
Entré: 100 kronor.
Vid orgeln Diderik Buxtehude, release 
av Lars H. Gustafssons bok om den 
store kompositören.  

Söndag 10/11 kl 13-15 
Andrum,  
Hållnäs församlingshem
Välkommen till en stunds gemenskap 
inför kommande vecka. Servering. 

Onsdag 13/11 kl 10-12 
T-kids 0:6, Nathanaelgården
T-Kids 0:6 är en öppen verksamhet för 
barn 0-6 år. Här kan du känna dig väl-
kommen både som barn och förälder i 
en glädjefylld gemenskap. Här blandas 
lek, skapande, bus, prat, gudstjänst, 
teater, glädje, fika, musiklek och sång. 
Onsdagar kl 10-12 i Nathanaelgården. 
OBS! Onsdag den 6/11 är T-kids 
stängt och onsdag den 20/11 är det 
”Välkommen in i musiken” på T-kids. 
Varmt välkommen!

Torsdag 14/11 
kl 14.00 Trivselstund,  
Wesslandia
Välkommen till en stund i gemenskap 
och musik! Kaffe och kaka serveras. 
Program: Inger och Skogis underhåller 
med fantastisk musik!

kl 19.00 Musikcafé,  
Sockenstugan (Försäter)
Välkommen på Musikcafé i Försä-
ter! Ikväll kommer Håkan och Sonja 
Sahlström och förgyller kvällen med 
musik. Kom och ta en kopp kaffe. Njut 
av musik och gemenskap i november-
kvällen!

14.15 – Pyssel
14.45 – Sång
15.15: Berättarstund

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! Här pratar vi om 
allt som intresserar oss och använder 
svenska språket utifrån vår egen förmå-
ga. Har du barn kan de leka under ditt 
ansvar medan du pratar svenska. Tid 
för enkelt fika finns också! Onsdagar 
kl 18-20 i Vita magasinet, Karlholm, 
med start onsdag den 6 november. I 
samarbete med Hyresgästföreningen 
och ABF.

Torsdag 7/11 
kl 14.00-16.30 Juniorer,  
Vita magasinet
Torsdagar kl 14.00-16.30. Juniorer är 
för dig som är 10-12 år. Vi skapar, pra-
tar, bakar och leker utifrån kyrkoåret 
och livets frågor. 

kl 17-19 (inklusive paus) 
Föreläsning: ”Ska man behöva 
känna sig nedstämd och orolig 
bara för att man är äldre?”, 
Nathanaelgården
Elisabeth Arborelius är präst, docent 



Tisdag 26/11 kl 09-13 
Generationslunch,  
Hållnäs församlingshem
Välkommen på generationslunch från 
Advent till Jul! Du bjuds på julsånger 
och musik. Dans kring granen och 
julklappslotteri. Ta med dig julklapp 
till lotteriet om du har möjlighet! Ett 
mindre julbord serveras. Musik av 
Joys orkester.

Onsdag 27/11 kl 12.30
Gemenskapslunch,  
Kina Dragon (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!

Fredag 29/11  
kl 17.30-19.30
Julpysselkväll, 
Nathanaelgården
Församlingens årliga julpyssel med 
full fart i hela församlingshemmet. 
Inled julen med en fantastisk kväll 
för hela familjen! Här serveras glögg, 
julgröt, skinksmörgås och julstämning! 
Anmälan till julpysselkvällen sker via 
vår webbplats: 
svenskakyrkan.se/tierp/julpysselkvall

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


