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Å ANDRA SIDAN
är det en fantastisk vår som vi haft! 
Att se hur snabbt naturen vaknat upp 
ur sin dvala. Hur de små knopparna 
börjar spricka upp och hur blommor-
na sedan slår ut med sin färgprakt. 
Körsbärsblom, äppelblom och plom-
monblom. Det som för en tid sedan 
var helt dött visar nu att livet segrar 
över döden.

Nyligen besökte jag det stora skogs-
brandsområdet i Sala. Det var en 
fruktansvärd brand! Svår att släcka 
och förödande för både djur, växter 
och hus. Men nu, några år efteråt, 
kan man se hur livet har segrat över 
dödens brand. En enorm mängd 
björksly. Tjockt kraftigt gräs. Många 
blommor. Allt visar de Skaparens 
kraft i skapelsen. Där det förr var för-
rött är nu liv.

På liknande sätt är det i vår egna liv. 
Vi kan ha mött motgångar och svårig-
heter. Ibland kan vårt liv kännas som 
kraftigt förbränd mark, men livet är 
inte slut. Det finns hopp för ett över-
flödande liv också i våra liv! 

Den livskraft som Gud har lagt ner i 
sina skapade varelser är helt otrolig. 
Jag minns första gången jag såg hur 
en maskros trängde igenom det tjocka 
asfaltslagret på trottoaren. Det kan 
inte vara möjligt – det var den första 
tanke som kom i min hjärna! Hur kan 
en mjuk blomma med sin böjliga 
stjälk bryta igenom den hårda asfal-
ten? Men det var precis vad som hade 
hänt. Livet och dess enorma kraft 
segrar över det hårda och stela. Vi 
kan möta hårdhet och stora hinder i 

våra liv. Saker och ting blev inte vad vi 
hoppades. Men glöm aldrig maskro-
sens exempel! Också det hårdaste 
motstånd får ge vika för livets kraft i 
oss. Gud, den heliga Anden förvand-
lar situationen för oss. 

Det är pingsttid när jag skriver. Då 
påminns vi om vad den heliga Anden 
betyder för oss. Liv och glädje. Bru-
sande lovsång och lyfta händer. Hän-
ryckning och under. Men också en 
kraft inom oss som ger oss mod och 
inspiration. Som ger oss ett menings-
fullt och kärleksfullt liv. 

I Equmeniakyrkan Östervåla kan vi 
möta människor fyllda av kärlek, 
andligt liv och omsorg om både män-
niskor och natur. Den Guds kärlek 
och Guds Ande som inte begränsas av 
någonting är det som inspirerar, upp-
muntrar och utmanar. Det mest fan-
tastiska är att det sker genom män-
niskor som inte är perfekta, 
fullkomliga eller ”färdiga”. Därför 
finns det inga hinder att komma till 
kyrkan. Alla är välkomna! Alla be-
hövs! Alla får plats! 

Min förhoppning är att var och en 
som är nyfiken på andlighet, som 
längtar efter att få en nära relation 
med den Gud som skapat naturen så 
vacker som den är och som vill hitta 
en varm och nära gemenskap, skall 
kunna möta den i Equmeniakyrkan 
Östervåla! Du är alltid välkommen till 
kyrkan eller att ta kontakt med oss!

Glad sommar!

Pastor Agne

 

Detta är en utgåva från vår församling som delas ut i Östervåla. Vi vill genom detta få 
dela med oss av vad som händer i vår församling och hoppas att du som är nyfiken på vår 
verksamhet kontaktar oss eller besöker oss på någon av programpunkterna. 

Produktion och foto: Kerstin Selgeryd.  
Tryck: Elanders Sverige AB
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Församlingsstyrelsens sammanträden
12/6, 14/8.

Församlingsutveckling
Vi har nu passerat första kvartalet i den nya sammansättning av församlings-
styrelsen och det är mycket som har hänt inom i styrelsen. För det första så 
råder det en väldigt god stämning i styrelsen och vi har diskuterat hur vi vill ha 
det i gruppen men vi har också ägnat tid åt att diskutera vad det innebär att 
sitta i församlingens styrelse. Jag vill påminna er alla om att de personer som 
ni som församling har valt till dessa förtroendeposter är en grupp med stort 
engagemang i frågor som rör utveckling av församlingen och vårt arbete med 
verksamheten. Vi är framåtblickande, engagerade och avsätter stor del av vår 
agenda till att prata församlingsutveckling. 

Av naturliga skäl så arbetar vi väldigt mycket med pastorsfrågan just nu. Det 
som vi alla är ödmjuka och tacksam inför är det faktum att vi efter församling-
ens bönedygn fått in 2 st relevanta ansökningar till Pastorstjänsten och 2 st 
ansökningar till Ungdomsledartjänsten. Vi har format en arbetsgrupp som ar-
betar med denna fråga mellan våra möten och vi har genomfört flertalet inter-
vjuer med de kandidater som sökt tjänsten som Pastor. Vi konstaterar att det 
finns en kandidat som är ytterst intressant och relevant för tjänsten och vars 
personlighet och erfarenhet skulle passa väldigt väl in i den situation vi befin-
ner oss i och de behov vi konstaterat att vi har i församlingen. Vi hoppas och 
tror att vi ska kunna komma till ett avslut på sökande efter Pastor under juni 
månad.

I samband med förra programbladet så nämnde jag att vi i styrelsen ställt oss 
frågan: – Vad vill vi fokusera på för att utveckla församlingen? Vad vill vi i för-
samlingen och hur tar vi oss dit? – Är vi på rätt spår eller är det något vi vill 
justera? Hur kan vi använda oss av alla förmågor vi har i vår församling? 

Vi i styrelsen vill arbeta med dessa frågor och till vår hjälp har vi fått tillgång 
till en Församlingsutvecklare inom Equmeniakyrkan vid namn Pelle Widman. 
Pelle har besökt vår församling vid ett antal tillfällen för att predika men som 
utöver sin tjänst som pastor i Ockelbo, även stöttar församlingar att utvecklas 
genom att arbeta nära med styrelsen i dessa frågor. Tanken med detta arbete 
är att styrelsen träffar Pelle 2–3 ggr per termin och sen för vi dessa frågor och 
samtal vidare i församlingen under olika former. Det kan vara i samband med 
ett församlingsläger eller i samband med en gemenskapsdag i kyrkan. Vi kom-
mer antagligen jobba med dessa frågor under en 2–3-årsperiod och vi i styrel-
sen ser verkligen fram emot att få avsätta tid till detta arbete men att vi också 
gör detta tillsammans med er alla i församlingen. 

Det ska bli så spännande att få se vad detta arbete kommer få för resultat i 
både vår församling men också i vår bygd. Låt oss tillsammans medverka och 
utveckla vår församling och vårt arbete för att vår kyrka ska få bli en plats för 
hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och vår bygd. 

Har ni frågor, funderingar och synpunkter så uppmanar jag er att komma till 
någon av oss i styrelsen och framföra era tankar och idéer.

Församlingsstyrelsen 
Johannes Åverling, Ordförande
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PROGRAM
Juni
Vecka 22, G 1
 1 Fr 20.00 Tonår.

 2 Lö 19.00 Kvällsmöte i Älvåsa.

 3 Sö 11.00 Gudstjänst. Agne Furingsten, Fredrik Gustafsson, veckooffer. 
Kyrkfika. 
Beslutande församlingsmöte angående kallande av pastor.

Vecka 23, G 2
 4 Må 18.00 Spela-Sjung.

 5 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

10 Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst på Hembygdsgården. HÖKS. Magnus 
Lilja, Rolf Edlund, Gottsunda Soul Children. Servering. (Vid 
regn i Korskyrkan.)

Vecka 24, G 2
12 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

   Lördag–onsdag Scoutläger i Ensro.

17 Sö 11.00 Gudstjänst. Agne Furingsten, Ulrika Åverling, sång av  
Hannah Edwardsson m.fl., veckooffer. Kyrkfika.

Vecka 25, G 3
19 Ti 16.00 ”Prova på konfa” på Älvåsa. 18.30–19.30 Föräldrainforma-

tion.

21 To 11.00 Andakt på Kvarnängen.
  13.30 Andakt på Tallgården.

22 Fr 18.00 Midsommarafton. Midsommarfirande i Älvåsa.

23 Lö 12.00 Midsommardagen. Friluftsgudstjänst i Öndbo. Sara 
Löfstedt, kollekt. Medtag fikakorg.

24 Sö 11.00 Älvåsamötet. Agne Furingsten, Anders Kihl, Viktor Edwards-
son. Samåkning från kyrkan kl. 10.15.

Vecka 26, G 3
30 Lö 14.30 Sommarauktion i parken. Försäljning av bröd, blommor 

m.m. Kl. 15.00 börjar auktionen. Se annons på baksidan.

Ekumeniska samlingar arrangeras oftast av alla 
församlingar i Harbo och Östervåla (genom HÖKS)
Gemensamma samlingar arrangeras med 
Östervåla baptistförsamling, Korskyrkan

Tillägg och ändringar se http://equmeniakyrkan.se/ostervala
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Juli
 1 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst med nattvard. Yvonne Göransson, 

Karin Lindberg, sång av Annica o Hasse Johansson och 
Ann-Christin Jansson, veckooffer. Sommarfika.

Vecka 27, G 4
 5 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

 8 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst i Korskyrkan. 
Vecka 28, G 4
12 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

15 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst. Dan Roland Svensson, Anders Kihl, 
sång och musik av Gabriella och Samuel Carlid, veckooffer. 
Sommarfika.

Vecka 29, G 5
19 To 11.00 Andakt på Kvarnängen.
  13.30 Andakt på Tallgården.
  19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

22 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst i Korskyrkan. 
Vecka 30, G 5
26 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

29 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst. Kristine Järling, Fredrik Gustafsson, 
sång och musik av Liliann och Göran Öman, veckooffer. 
Sommarfika.

Augusti
Vecka 31, G 6
   Torsdag–söndag SMUCK-läger på Lärsätersgården.

 2 To 19.00 Gemensam bön i Ingeborgbostugan. Rolf Edlund.

 5 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst i Korskyrkan. 
Vecka 32, G 6
 9 To 19.00 Gemensam bön i Ingeborgbostugan. Kristine och Rickard 

Järling.

12 Sö 10.00 Gudstjänst med nattvard. Agne Furingsten, Rolf Edlund, 
sång och musik av Niklas Ahlezon, veckooffer. Sommarfika.

Vecka 33, G 7
16 To 11.00 Andakt på Kvarnängen.
  13.30 Andakt på Tallgården.

Kulturprogram i Equmeniakyrkan genomförs i samarbete med
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  13.00 Träff Ljuspunkten. Älvåsaträffen. Avfärd från Equmeniakyr-
kan kl. 12.15.

  19.00 Gemensam bön i Ingeborgbostugan. Göran och Lilliann 
Öman.

19 Sö 11.00 Avslutningsgudstjänst i Älvåsa. Samåkning från kyrkan  
kl. 10.15.

Vecka 34, G 7
23 To 19.00 Gemensam bön i Ingeborgbostugan. Rune Berglund.

26 Sö 11.00 Regiondelsgudstjänst i Tärnsjö. Samåkning från kyrkan  
kl. 10.30.

Vecka 35, G 8
30 To 19.00 Gemensam bön i Ingeborgbostugan. Sara Löfstedt.

September
 1 Lö 19.00 Konsert med Per Enflo och Laura Enflo. Se annons på 

baksidan.

 2 Sö 11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard. Agne Furingsten, Sara 
Löfstedt, sång av Elisabeth Gustafsson m.fl., församlingens 
offerdag.  Kyrkfika.

Vecka 36, G 8
 6 To 12.00 Träff Ljuspunkten. ”Ljusträffen” på Aspnäs. Avfärd från 

Equmeniakyrkan kl. 11.30.

Händer längre fram
Lö 22/9 Församlingsdag.

Lö–sö 6–7/10 Anders Sjöberg.

Fr–lö 12–13/10 Regionfest i Östervåla.
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Equmeniakyrkan Östervåla:
Pastorsexpedition, 0292-100 35
  öppen tisdagar kl. 11.00–12.00
Kök, vestibul, 0292-101 36

Vikarierande pastor:
Agne Furingsten, Växthusgatan 12,  
733 33 Sala, 0224-166 17, 0763-48 08 03 
e-post: agne@furingsten.se

Ungdomsledare:
Tjänsten är vakant.

Församlingens ordförande:
Johannes Åverling, Uppsalavägen 4,
0292-104 08, 070-258 05 05
e-post: johannes@averling.se

Församlingens kassör:
Ulf Nilsson, Lindsbro 156,  
0292-210 41, 070-590 23 45
e-post: ulfnilsson46@telia.com

Equmenias ordförande:
Mattias Eriksson, Torngatan 6, 
073-992 79 12
e-post: matte@mfw.se

Equmenias kassör:
Elin Gustafsson,  
Bergsbrunna Villaväg 6 D,  
757 56 Uppsala, 070-980 32 49
e-post: mini.neni@hotmail.com 

Plus- och bankgirokonton, Swish:
Församlingen Pg: 34 48 36-2
 Bg: 429-2207
Framtidsfonden Bg: 5004-5244
Equmenia Bg 771-1633
Swish-nummer 123 378 50 94

Minikören
För dej i klass f och uppåt.
Onsdagar (ca varannan) kl. 18.30–19.30.

Ann-Christin Jansson, 0292-109 44, 
073-026 25 80.

Scout
För dej i klass 3 och uppåt.
Torsdagar kl. 18.30–20.00.

Kersti Borgestig Nilsson, 0292-210 41, 
073-842 88 16.

Tonår
För dej i klass 7 och uppåt.
Fredagar kl. 21.00–24.00.

Göran Öman, 073 687 04 65.

Idrott
Fredagar i Sporthallen:
Kl. 19.00–20.00 klass 1–6. 
Kl. 20.00–21.30 klass 7 och uppåt.

Per Martinsson, 070-373 67 01.

Fyren 
Samling för barn under gudstjänsttid.  
2/9.

Liliann Öman, 073 642 27 20.

Barnsång
Onsdagar kl. 10.00. 
16/3, 23/3, 30/3, 6/4

Lina Eriksson, 073-542 58 46.

Kontaktuppgifter
Åbyvägen 1, 740 46 Östervåla  
http://equmeniakyrkan.se/ostervala      
e-post: info@ostervalamf.se

Equmenia i Harbo och Östervåla



Sommarauktion i parken
Lördagen den 30 juni

Sommar och sol, vi minns hur det var ifjol.  
Mycket folk, fika och grillning. 

Auktionen där högsta budet gav sockor, dukar, lotter och t.ex. mackor.

Nu är det tid igen för vår auktion i ”Fest i Hebyveckan”. 
Jobba, baka, sy och skänka, sen handla och trivas med varandra. 

Hamburgare, korv, fika och lotter hör också till.

14.30  Försäljning av bröd, 
blommor m.m.

15.00 Auktionen börjar.

Välkomna!

Älvåsa
Då var sommaren här igen och Älvåsa öppnar. 

Fredag 15 juni öppnar vi för säsongen och håller öppet varje dag till 
19 augusti. 

Fredagar, lördagar och programkvällar är det öppet från kl. 13.00 till 
kl. 22.00, övriga kvällar stänger Älvåsa kl 21.00. 

Välkomna ut för att fika, spela golf, uppleva program från scenen och 
njuta av sommaren och den vackra naturen. 

För mer info se årets programblad eller alvasa.se

Ekumeniska gudstjänster på Älvåsa under sommaren: 
22 juni kl. 11.00 Älvåsamötet med Agne Furingsten. 
19 augusti kl. 11.00 Avslutningsgudstjänst.

Vi ses på Älvåsa!

Konsert med Per Enflo pianist  
och Laura Enflo mezzosopran

Lördagen den 1 september kl. 19.00

Det blir svenska, franska och tyska romanser,  
arior och visor och ett solopianoverk av Chopin.

De har musicerat tillsammans i 30 år och  
givit många konserter ihop, bl. a. på  

Stockholms konserthus 2011.


