
Gudstjänster
Hållnäs - Österlövsta 
församling 
 
Söndag 13/10 kl 11.00 
Jaktgudstjänst,  
Österlövsta kyrka 
Inled älgjakten i kyrkan med glad 
musik och mat på muurikkan på 
kyrkbacken efteråt! ”Hopkoket” med 
spelmännen Örjan Kjetselberg, Tomas 
Löfgren, Holger Petersen, Per-Ola 
Lööf och Magnus Johansson med flera 
medverkar. Traktens jaktlag inbjuds 
särskilt att göra detta till en tradition. 
Välkomna!
Präst: Kristin Elf. 
Diakon: Gabriella Riben. 
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson.

Tisdag 15/10 kl 10.00
Vardagsgudstjänst,  
Hållnäs församlingshem
Präst: Nathalie Olivefalk.
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson

Söndag 27/10 kl 11.00 
Gudstjänst med små och stora, 
Hållnäs kyrka
Medverkande är Pilgrimsbarnen och 
kyrkokören Hållnäs-Österlövsta. Efter 

gudstjänsten servas korv med bröd.
Präst: Nathalie Olivefalk.
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson.
Fritidsledare: Anna-Britta Thuresson.

Tolfta församling
Tisdag 1/10 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) med 
start kl 18.30.

Anmäl ditt intresse att delta. Inga 
förkunskaper behövs, aktiva tjänstgö-
rande övar kl 17.30-18.15.
Präst: Arne Wiig.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Onsdag 2/10 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 6/10 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Präst: Arne Wiig.
Musiker: Britta Furenborn.

Onsdag 9/10 kl 10.00
Vardagsgudstjänst,  
Nathanaelskyrkan 
Diakon: Gabriella Riben.
Musik framföres av Ulrika Lööv.

Söndag 13/10 kl 16.00
Mässa, Nathanaelskyrkan
Präst: Lena-Britt Zetterqvist.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins. 

Torsdag  17/10 kl 14.00
Gudstjänst, Åskarbygården
Präst: Arne Wiig.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins. 

Söndag 20/10 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Präst: Lena-Britt Zetterqvist.
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Fredag 25/10 kl 17.00
Gudstjänst med små och stora, 
Nathanaelskyrkan
Präst: Nathalie Olivefalk.
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Söndag 27/10 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 
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kl 16-20 Ungdomsonsdag, 
Nathanaelgården
Ungdomsonsdag är en ny verksamhet 
som blir inbakad i vårt väletablerade 
”Onsdagsöppet”! För dig som är 15 år 
och uppåt och är sugen på att hänga, 
samtala, sjunga och vara i en trygg 
gemenskap.

Soppa kl 16.30
Samling kl 17.00
Körsång och ungdomsgrupp kl 17.30 
(2 grupper, välj var du vill gå!)  
Gudstjänstförberedelser kl 18.30
Gudstjänst kl 19.00

Torsdag 3/10 
 
kl 13.30 Studiecirkel från 
Bibelns värld,
Karlholms kyrka
Cirkelledare är veniat Karl-Erik 
Berglin och Pastor Pär Abrahamsson. 
Medtag egen Bibel. Fika serveras. I 
samarbete med Equmeniakyrkan. 

kl 14.00 Trivselstund,  
Wesslandia
Välkommen till en stund i gemenskap 
och musik! Program: Wiener och po-
pulärmusik med dragspelaren Anders 
Andersson. Kaffe och kaka serveras. 
 
kl 19.00 Musikcafé,  
Nathanaelgården
Våla spelmän bjuder oss på en härlig 
blandning av bland annat folkmusik, 
rock och roll, schlager och visor. Det 
blir musik på nyckelharpa, gitarr, drag-
spel och bas. Gott fika för valfri slant. 
Lotteri 10 kr/lott.

Försäljning av boken Alla mina barn 
200 kr/st. Den rymmer berättelser av 
Astrid Lindgren om barns behov av 
drömmar, frihet, lek och fantasi. Alla 
intäkter går till insamlingen för Värl-
dens Barn.

Fredag 4/10 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-

vi bland annat en personlig delning från 
livet och tillsammans kan vi ta ett steg 
närmare att nå sinnesro.
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Diakon: Carina Vindeland. 
Kyrkomusiker: Matilda Elf. 

Torsdag  31/10 kl 14.00
Gudstjänst, Åskarbygården 
Präst: Arne Wiig.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Västlands församling  

Söndag 6/10 kl 11.00
Mässa, Västlands kyrka
Efter mässan blir det festligt kyrkkaffe 
i församlingshemmet där Entusiasterna 
underhåller. Du som under år 2019 
fyller 80 eller 85 år har fått en personlig 
inbjudan och vi hoppas att du vill 
komma! Bjud gärna med dig en god 
vän och anmäl dig senast måndag den 
30 september på telefon: 0293-222 00 
eller e-post: 
tierps.pastorat@svenskakyrkan.se
 
Alla övriga gudstjänstfirare är varmt 
välkomna att delta i festen!
Präst: Arne Wiig.  
Diakon: Carina Vindeland.
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Torsdag  10/10 kl 13.30
Gudstjänst, Wesslandia
Veniat: Karl-Erik Berglin. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Onsdag 16/10 kl 10.00
Vardagsgudstjänst,  
Karlholms kyrka
Präst: Nathalie Olivefalk.
Kyrkomusiker: Britta Hellström.

Söndag 20/10 kl 11.00
Gudstjänst med små och stora, 
Karlholms kyrka
Präst: Lena-Britt Zetterqvist
Kyrkomusiker: Britta Hellström. 
Mikaelskören medverkar.

 

Aktiviteter
Tisdag 1/10
kl 10-12 Stickcafé,  
Nathanaelgården 
Tycker du om att handarbeta tillsam-
mans med andra? Då är vårt stickcafé 
något för dig! På tisdagar klockan 
10.00-12.00 i Nathanaelgården samlas 
alla som vill handarbeta tillsammans, 
för att hjälpa andra. Det som produce-
ras kommer att skickas direkt till behö-
vande, en del saker lottas och del säljs. 
Prata och fika hinner vi också med.  
 
kl 10-13 Generationslunch, 
Hållnäs församlingshem 
Välkommen på generationslunch i 
Hållnäs församlingshem, Edvalla!
Karl-Erik Berlin kommer och pratar 
om gamla tider. Kantor Pontus
Eriksson står för musiken. Till lunch 
serveras soppa med tillbehör kl 11.30, 
till ett pris av 50 kr per vuxen (barn 
får annan mat). Det bjuds på barnak-
tiviteter och vi uppmärksammar årets 
insamling till Världens barn.
 
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 
tisdagar och torsdagar mellan kl 12.00-
15.00. Arrangeras i samarbete med 
Tierps kommun.

Onsdag 2/10 

kl 16-19 Onsdagsöppet,  
Nathanaelgården
Välkommen till Onsdagsöppet, varje 
onsdag kl 16-19 i Nathanaelgården! 
Här finns bland annat soppmiddag, 
andakt, meditation, språkcafé och 
gemenskap. Kom och tala svenska 
tillsammans med kyrkans volontärer! 
Här pratar vi och dricker kaffe eller te 
tillsammans. Det finns även möjlighet 
att äta soppa och smörgås för valfri 
slant. Har du barn kan de leka under 
ditt ansvar. 

Bibelstudium kl 16.00-17.00
Soppa kl 16.30-18.30
Introduktion till meditation kl 17.15
Meditation i kyrkan kl 17.30-18.45
Språkcafé kl 17.00-19.00
Kvällsgudstjänst kl 19.00 (för alla)



Västlands församlingshem
Varannan onsdag (udda veckor) möts 
medlemmarna i Västlands syförening. 
Du är varmt välkommen att vara med! 
Ingen föranmälan behövs.

Torsdag 10/10 kl 08-15 
Tierps pastorat på  
Tierps höstmarknad
Kom och besök pastoratet i kyrkans 
tält på höstmarknaden! Här kan du fika, 
träffas och umgås samt hämta informa-
tion om kommande gudstjänster och 
aktiviteter. Väl mött i vimlet!

Lördag 12/10 kl 18.00 
Västlands Syföreningsbasar, 
Västlands församlingshem
Välkommen till Västlands Syfören-
ingsbasar! Kvällen börjar med Helg-
målsbön i Västlands församlingshem 
klockan 18.00. Präst är Lena-Britt 
Zetterqvist och kyrkomusiker är Britta 
Hellström.  
 
Efter det fortsätter programmet med 
lotterier, fikaförsäljning och Västlands 
kyrkokör som kreativt bidrar till en 
trevlig samvaro. Alla pengar går till 
goda ändamål som Västlands syfören-
ing stödjer.

Tisdag 15/10 
Trivselstund 
kl 13.30, Danielsgården
kl 15.00, Åskarbygården
Kurt-Eriks Duo gästar med härliga 
melodier! Kurt Hedlund på gitarr och 
Sören Hedlund på dragspel.

Torsdag 17/10 
 
kl 14.30 Studiecirkel från  
Bibelns värld,
Equmeniakyrkan, Karlhom

kl 19.00 Musikcafé,  
Hållnäs församlingshem
Kom och sjung tillsammans med mig i 
allsången och ät en tallrik pastasallad! 
Vi sjunger allsångsklassiker i Hållnäs 
församlingshem och får besök av  
Sockenrådet i Hållnäs som informerar 

Söndag 6/19 
 
kl 13-15 Andrum,  
Hållnäs församlingshem
Välkommen till en stunds gemenskap 
inför kommande vecka. Servering. 

kl 18.00 ”Skuggvärldar”, 
Konsert i Karlholms kyrka
Entré: Ge så mycket du kan och vill 
- till förmån för Världens barn.
Uppsala Kammarsolister och Ulrika 
Knutsson lyfter kvinnliga tonsättare 
som ”glömts bort”. Det gemensamma 
mellan Fanny Mendelssohn, Ethel 
Smyth och Valborg Aulin var be-
slutsamheten för att komponera! De 
utbildade sig, utövade och skapade 
musik och trots att de mötts av olika 
motgångar under sin levnad har de 
efterlämnat stor produktion av musik.  
 
Ulrika Knutson, välbekant journalist, 
kulturskribent och radioröst, berättar i 
detta program om kvinnorna i musik-
historien. I samarbete med Musik i 
Uppland och Tierps kommun arrange-
rar Tierps pastorat denna konsert som 
ingår i Konsertkarusellen höst 2019 
– vår 2020. 

Det kommer även att finnas försäljning 
av boken ”Alla mina barn” för 200
kronor styck. Den rymmer berättelser 
av Astrid Lindgren om barns behov av
drömmar, frihet, lek och fantasi.

Tisdag 8/10 
 
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).

kl 13-15 Dagledigträff,  
Vita magasinet
Välkomna till en stund i gemenskap! 
Vi äter en lättare soppmåltid tillsam-
mans, om du kan och vill för 30 kronor 
eller valfri slant. Kaffe och kaka 
serveras. Program: Karl-Erik Berglin 
berättar valloner och vallonbruk i 
Finland blandat med musik av Daniel 
Watkins.

Onsdag 9/10 kl 13-15 
Västlands syförening,  

grampunkter. Kaffe, smörgås och kaka 
för valfri slant.  
 
Program 4/10: Program: Idag kommer 
Anders och Harry med dragspel och 
fiol!

Program 11/10: Jomast spelar härliga 
melodier för oss! Stig Andersson, Ge-
orge Hansson och Martin Larsson.

Program 18/10: Duo Vi Två under-
håller med fina melodier. Stig Eriksson 
på dragspel och Karl-Erik Berglin på 
sång.

Program 25/10: Spanska sjukan 
”Världens största pandemi – 100 år”, 
Karl-Erik Berglin berättar.
 

Lördag 5/10 kl 09-16 
Stilla dag,  
Nathanaelgården och
Nathanaelskyrkan
Det här är en dag för att lyssna inåt 
och låta kropp och själ få chansen att 
mötas. En dag att varva ner och släppa 
stress som kan uppkomma av sjukdom, 
arbetslöshet, högt tryck i arbetslivet, 
intensivt familjeliv, studier och annat.

Den här dagen erbjuder meditation, 
god frukost, lunch och fika, rum att 
teckna/måla, läsa och bara vara i. I 
meditationen uppnås en frid som gör 
det möjligt att bättre hantera de pro-
blem som varje människa möter. Med-
itationen 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!

Kostnad: 100 kr för måltiderna, ange 
om du behöver specialkost. 
Tid: Dagen börjar kl 09.00 med frukost 
och slutar kl 16.00. 
Plats: Nathanaelgården och Nathanael-
skyrkan, Ringatan 1 i Tierp.

Anmäl dig på teleofon: 0293-222 00 
eller via e-post: 
tierps.pastorat@svenskakyrkan.se 
Senast tisdag den 1 oktober.  
I samarbete med Sensus studieförbund. 



om deras verksamhet.
Allsångsledare: Pontus Eriksson.

Måndag 21/10 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. 

Torsdag 24/10 kl 18.00 
Cafékväll, Vita magasinet
Inspirerade av FN-dagen bjuder 
Ceciliakören oss på härliga melodier. 
Allsång. Gott fika för valfri slant.

Söndag 27/10 kl 14.00 
Sinnesrogrupp,  
Nathanaelgården
Till denna grupp är alla välkomna 
som vill reflektera över livet och dess 
innehåll tillsammans med andra. Allt 
som sägs stannar i rummet. Alla får 
möjlighet att tala, men man kan också 
välja att bara lyssna.

När alla fått möjligheten 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!

Tisdag 29/10 kl 12-16 
Höstlovskul, 
Hållnäs församlingshem
Välkommen på Höstlovskul i försam-
lingshemmet! Anna-Karin och Anna-
Britta håller i diverse uteaktiviteter. 
Inomhus berättar Dieta Söderlund om 
sitt intresse att samla vackra saker och
visar delar av sin samling. Vi gör vår 
lunch ute, så klä dig efter väder.
Pris: 50kr per vuxen, gratis för barn.

Onsdag 30/10 kl 10-15 
Höstlovsöppet, Vita magasinet
Vita magasinet är öppet för alla höst-
lovslediga barn och föräldrar! Häng på 
i bamsegympa, pyssla, lek, spela pingis 

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

eller kanske pärla med Emma. Grill-
lunch och eftermiddagsfika. Varmt 
välkomna hälsar Isabelle, Emma, 
Anna-Karin och Britta.

Torsdag 31/10

kl 12.30 Gemenskapslunch, 
Gästis (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!

kl 14.30 Studiecirkel från  
Bibelns värld,  
Karlholms kyrka


