
Gudstjänster
Hållnäs - Österlövsta 
församling 
 
Söndag 1/9 kl 11.00 
Musikgudstjänst,  
Lövstabruks kyrka 
Välkommen att fira gudstjänst där 
filmmusiken står i fokus. Programmet 
framförs i variation på Cahmanorgeln, 
nyckelharpa och flygeln i kyrkan. Fly-
geln invigs i samband vid konserten.
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson. 

Söndag 15/9 kl 11.00
Mässa, Österlövsta kyrka
Festligt kyrkkaffe efter mässan där 
Carolina och Andreas Eriksson 
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 9 
september på telefon 0293-222 00 eller 
e-post tierps.pastorat@svenskakyrkan.
se. Alla övriga gudstjänstfirare är varmt 
välkomna att delta i festen!
Präst: Kristin Elf.
Diakon: Carina Vindeland.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 29/9 kl 11.00 
Taizémässa, Österlövsta kyrka 
Präst: Nathalie Olivefalk.
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Tolfta församling
Söndag 1/9 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Präst: Nathalie Olivefalk.
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson.

Tisdag 3/9 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. 

Anmäl ditt intresse att delta. Uppgifter 
delas ut efter intresse och i samråd med 
präst Arne Wiig. Inga förkunskaper 
behövs, aktiva tjänstgörande övar kl 
17.30-18.15.
Präst: Arne Wiig.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 8/9 16.00
Mässa, Nathanaelskyrkan
Präst: Arne Wiig.
Kyrkomusiker: Malin Karlsson.

Ondag 11/9 kl 19.00
Kvällsgudstjänst,  
Nathanaelskyrkan 
Veniat: Johan J:son Ljung. 
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Söndag 15/9 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Präst: Kristin Elf.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins. 

Tisdag 17/9 kl 18.30
Tolftamässan, Tolfta kyrka
Präst: Arne Wiig.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins. 

Torsdag 19/9 kl 14.00
Gudstjänst, Åskarbygården
Veniat: Karl-Erik Berglin.
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 22/9 kl 16.00
Gudstjänst, Nathanaelskyrkan
Präst: Arne Wiig. 
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson.

Onsdag 25/9 kl 19.00
Kvällsgudstjänst,  
Nathanaelskyrkan 
Veniat: Johan J:son Ljung. 
Kyrkomusiker: Matilda Elf.

Söndag 29/9 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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Lunchen serveras kl 11.30 till ett pris 
av 50 kronor för vuxna och gratis för 
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 4/9
 
kl 14.00 Visning & Liten 
konsert, 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 16-19 Onsdagsöppet,  
Nathanaelgården
Välkommen till Onsdagsöppet, varje 
onsdag kl 16-19 på 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
Språkcafé kl 17.00-19.00
Andakt kl 18.45-19.00

Torsdag 5/9 
 
kl 14.30 Studiecirkel från 
Bibelns värld, Vita magasinet
Cirkelledare är veniat Karl-Erik 
Berglin och Pastor Pär Abrahamsson. 
Medtag egen Bibel. Fika serveras. 
I samarbete med Equmeniakyrkan. 
 
kl 19.00 Musikcafé,  
Nathanaelgården
Kom och lyssna på Hedesounds! Den-
na kväll blir det svängigt och finstämt 
och ett och annat solo av gitarrvirtuo-
sen Kurt Hedlund!

Fikaservering med smörgås och tårta 
för valfri slant. Lotteri, 10 kronor per 

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. 

Västlands församling  

Söndag 8/9 kl 11.00
Gudstjänst med 
konfirmandinskrivning,
Västlands kyrka
Präst: Nathalie Olivefalk. 
Kyrkomusiker: Matilda Elf. 
Diakon: Gabriella Riben. 
Fritidsledare: Johan J:song Ljung.

Torsdag  12/9 kl 13.30
Gudstjänst, Wesslandia
Präst: Lena-Britt Zetterqvist. 
Kyrkomusiker: Daniel Watkins.

Söndag 22/9 kl 11.00
Gudstjänst, Karlholms kyrka
Präst: Arne Wiig.
Kyrkomusiker: Pontus Eriksson. 

Söndag 29/9 kl 15.00
Musikgudstjänst,  
Karlholms kyrka
”Himlen tänder sina ljus”
Pastoratets barnkörer – Mikaelskören 
och Pilgrimsbarn – fyller kyrkan 
med sång och glädje på Mikaels dag; 
änglarnas dag! 
Diakon: Gabriella Riben. 
Kyrkomusiker: Britta Hellström och 
Pontus Eriksson. 
Fritidsledare: Anna-Karin Jakobsson, 
Isabelle Björklund och Anna-Britta 
Thuresson.
 

Aktiviteter
 
Kom och sjung i kör! 
Att sjunga i kör är Sveriges största och 
mest levande folkrörelse och Tierps
pastorat har ett bredd utbud av körer. 
Nu drar höstterminen igång för våra
kyrkokörer och vi hoppas såklart att du 
hänger på! 

Västlands kyrkokör
Terminsstart: 19/8 kl 18.30
Vita magasinet, Karlholm 

Hållnäs-Österlövsta kyrkokör
Terminsstart: 4/9 kl 19.00
Sockenstugan, Försäter

Kören Signe
Terminsstart: 10/9 kl 17.00
Nathanaelgården, Tierp

Tolfta kyrkokör
Terminsstart: 10/10 kl 18.30
Nathanaelgården, Tierp

Tolfta ungdomskör
Terminsstart: 4/9 kl 17.00
Nathanaelgården, Tierp

Ceciliakören
Terminsstart: 22/8 kl 17.30
Vita magasinet, Karlholm

Mikaelskören
Terminsstart: 11/9 kl 14.00
Vita magasinet, Karlholm

Pilgrimsbarn
Terminsstart: 18/9 kl 14.00
Ol Andersskolan, Skärplinge

Läs mer om vardera kör på vår 
webbplats, svenskakyrkan.se/tierp.

Måndag 2/9 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. 

Tisdag 3/9 
kl 10.00 Generationslunch,  
Sockenstugan (Försäter) 
Välkommen till höstens första gene-
rationslunch! Vi ses i sockenstugan i 
Försäter för terminens start. Anders 
Kråkan Ågren kommer och sjunger för 
och med oss, han börjar kl 10.15. 



i Västlands syförening. Du är varmt 
välkommen att vara med! 

kl 14-17 Miniorer och 
Mikaelskören, Vita magasinet
Vi hämtar barnen på Björkängsskolan 
kl 14.00. Sedan promenerar vi till Vita 
magasinet där vi fikar för att sedan ha 
körövning. Efter sången blir det minio-
rer med lek, pyssel och samtal om livet 
och kyrkoåret. Varmt välkomna hälsar 
kantor Britta Hellström, barn- och 
ungdomsledare Anna-Karin Jakobs-
son och församlingsvärdinna Isabelle 
Björklund.

kl 16.00 Visning & Liten 
konsert, Lövstabruks kyrka

Torsdag 12/9 kl 14.00-16.30 
Juniorer, Vita magasinet
Juniorer är för dig som är 10-12 år. Vi 
skapar, pratar, bakar och leker utifrån 
kyrkoåret och livets frågor. Välkomna 
hälsar barn- och ungdomsledare An-
na-Karin Jakobsson och Emma Ryyti.

Måndag 16/9 kl 18.30-20.00 
Föreläsning: En kväll om 
psykisk ohälsa hos unga,  
Nathanaelgården
Therese Eriksson är beteendevetare, 
författare och prästkandidat och hon 
delar under kvällen sina erfarenheter 
om kyrkan och psykisk ohälsa och 
självskadebeteende hos unga. I takt 
med att psykiatrin drabbas av allt 
hårdare besparingar söker personer 
med psykisk sjukdom hjälp på andra 
håll. Många av dem kommer till olika 
kristna samfund och församlingar. Men 
vilken betydelse har kyrkan för perso-
ner och unga med psykisk ohälsa? 

En kväll om psykisk ohälsa hos unga 
- och hur kyrkan kan hjälpa. Till dig 
som är anhörig, förälder, närstående, 
drabbad eller allmänt intresserad.

Torsdag 19/9 kl 14.30 
 
kl 14.30 Studiecirkel från  
Bibelns värld,  
Equmeniakyrkan, Karlhom 

gång i månaden har vi vardagsguds-
tjänst. Tisdagar är det babyrytmik samt 
utflykter till badhus och liknande. Kom 
och kolla om det är något för er! 

kl 10-12 Stickcafé,  
Nathanaelgården 
Tycker du om att handarbeta tillsam-
mans med andra, för en god sak? Då är 
vårt stickcafé något för dig! På tisdagar 
klockan 10.00-12.00 i Nathanaelgården 
samlas alla som vill handarbeta till-
sammans, för att hjälpa andra. Det som 
produceras kommer att skickas direkt 
till behövande, en del saker lottas och 
del säljs. Prata och fika hinner vi också 
med.

kl 11-13 Elvakaffet, 
Hållnäs församlingshem 
Välkommen till Elvakaffet som är en 
öppen samling med gott fika för damer 
i alla åldrar! Vi träffas på tisdagar udda 
veckor kl 11.00. 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.  
 
kl 13-15 Syföreningen,  
Nathanaelgården

Onsdag 11/9 
 
kl 09-12 Öppnis,  
Vita magasinet
Öppnis är varje onsdag kl 09.00-12.00, 
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 ungdoms-
ledare Anna-Karin Jakobsson och 
Emma Ryyti.

kl 10-12 T-kids 0:6,  
Nathanaelgården 
T-Kids 0:6 är en öppen verksamhet 
på onsdagar kl 09-00-13.00 för barn 
0-6 år. Här kan du känna dig välkom-
men 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. En 
plats där barn alltid är välkomna och 
får känna sig hemma.

kl 13-15 Västlands syförening, 
Västlands församlingshem
Varannan onsdag möts medlemmarna 

lott. Alla intäkter går till kyrkans inter-
nationella arbete. Varmt välkommen!

Fredag 6/9 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 6/9: Carina Vindeland reflek-
terar över födelsedagar.

Program 13/9: Duo Vi Två underhål-
ler med fina melodier. Stig Eriksson 
på dragspel och Karl-Erik Berglin på 
sång.

Program 27/9: Konstnären Ulla-Britt 
Skoglund visar valda målningar som 
diakon Carina Vindeland sätter ord till.
 

Söndag 8/9 kl 13-15 
Andrum,  
Hållnäs församlingshem
Välkommen till en stunds gemenskap 
inför kommande vecka. Servering.

Måndag 9/9 kl 19.00 
Cafékväll,  
Västlands församlingshem
”Gröna själar och andliga trädgårdar 
– i ord och ton”
Lars Gustafsson med ord, Västlands 
spelmanslag, Västlands kyrkokör och 
du själv i blomstrande sånger, psal-
mer och musik. Allt i en harmonisk 
blandning! Välkommen på en trevlig 
cafékväll i Västlands församlingshem. 
Isabelle Björklund bjuder på gofika. 

Tisdag 10/9 
 
kl 09-12 Kyrkis, 
Sockenstugan (Försäter)
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 



kl 14.00 Trivselstund,  
Wesslandia 
Wesslandia firar 50 år denna vecka! 
Välkommen till en stund i gemenskap 
och musik.  
 
Program: Vi minns sextiotalet med 
Egons kvartett. Kaffe och kaka serve-
ras.

Tisdag 24/9 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: Musikkryss tillsammans 
med Britta Furenborn.

Onsdag 25/9 kl 12.30 
Gemenskapslunch,  
T&P (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 29/9 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!

Måndag 30/9 kl 13-15 
Syföreningen,  
Nathanaelgården

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


