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Å ANDRA SIDAN
pratar vi mycket om vädret. Det är ett 
klassiskt ämne att tala om. I sommar 
har det mer och mer övergått till att 
bli ett tal om klimatet. Är sommarens 
värme och torka ett exempel på hur 
ett ändrat klimat kan bli? 

Personligen tror jag att vi måste bätt
re än hittills tänka på vår livsstil. På 
vilket sätt påverkar min livsstil vårt 
klimat? Helt klart är att det med hög
re koldioxidhalt och mer partiklar i 
atmosfären blivit varmare globalt un
der de senaste åren, och sommaren 
här hos oss har säkert påverkats av 
det. Men vad kan vi göra för att bryta 
utvecklingen?

Det handlar mycket om vårt vardags
beteende. Kanske vi skall ta cykeln i 
stället för bilen på korta sträckor? 
Kanske skall vi se till att våra bostä
der värms upp med förnybar energi? 
Kanske vi skall handla mer närodlat? 
Många exempel finns på vad vi kan 
göra, så låt oss uppmuntra varandra 
att agera klimatsmart så mycket vi 
kan!

Det andliga klimatet i vårt land har 
utvecklats i en annan riktning. Där 
tycker jag att det blir kallare och kall
lare. En åtstramad flyktingpolitik. Po
litiska partier som mer betonar vi och 
dem, i stället för gemenskap och att vi 
alla, oavsett bakgrund, är människor 
först och främst. Nedskärningar i väl
färden för de allra svagaste. En sam
hällsdebatt där man inte drar sig för 
”fake news” i sin iver att driva sin 
egen ståndpunkt.

Också här är det viktigt att vi funde
rar på vårt vardagsbeteende. Vad kan 

jag göra för att samhällsklimatet skall 
bli varmare? Kan jag visa kärlek och 
omtanke om de som behöver hjälp 
och stöd? Kan jag ha en respektfull 
attityd i mina samtal med dem som 
tycker annorlunda? Även i detta fall 
finns det många olika exempel, men 
låt oss också här uppmuntra varan
dra att förbättra vårt samhällsklimat!

Så kommer också frågan: vad är kyr
kans roll i klimatfrågan och i sam
hällsdebatten? Den kyrka vi kallar 
vår, Equmeniakyrkan, har under hela 
sin historia haft ett starkt samhälls
engagemang. Relativt många av riks
dagsledamöterna under årens lopp 
har varit medlemmar i vår kyrka och 
på landstings och kommunnivå är 
det oerhört många som ställt sig till 
förfogande för förtroendeuppdrag ge
nom åren. Låt oss fortsätta den goda 
traditionen! Men det handlar också 
om att kyrkan vågar, som kyrka, age
ra politiskt. Hur kan Equmeniakyr
kan Östervåla agera mer klimat
smart? Hur kan vi agera för att få ett 
varmare samhällsklimat så att inga 
människor hamnar utanför samhälls
gemenskapen? Vad har vi att säga i 
migrationsfrågan? När människor 
ham nar i kläm i vår välfärdsstat? 

Personligen tror jag att vi alltid behö
ver ha med oss en fråga i vår vardag 
som kan bli till vägledning för oss alla: 
Vad skulle Jesus gjort om han varit i 
min/vår situation? – Låt det bli ut
gångspunkten, inte bara på valdagen, 
utan i hela vårt vardagsliv!

Önskar er alla en skön höst!

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. Omslagsbild: Färgsprakande kvällshimmel i Ölme.
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Församlingsstyrelsens sammanträden
11/9, 9/10, 6/11, 11/12.

Uppstart för hösten ...
Sommaren har precis passerat och många av oss har haft riktigt fina veckor med 
sol och bad. Visserligen kommer det säkert finnas fler helger framåt där vi får 
njuta av både sol och värme men på något sätt, då vi går in i början av september, 
så börjar det bli uppstart av hösten. 

Vi i styrelsen har haft vårt första möte och konstaterar att det är både en spän
nande och intensiv period vi går till mötes. Med det så avser jag tre saker: 

För det första… så kommer vi få välkomna vår nya pastor och församlingsföre
ståndare Samuel Wångehag som påbörjar sin tjänst den 17 september. Vi har 
haft en lång period där vi letat efter rätt kandidat som vi tror kan både utveckla 
församlingen men också fylla en funktion i vår bygd. Samuel har en bakgrund 
och erfarenheter som passar väldigt väl till de behov som vi identifierat för vår 
församling och vi är oerhört glada för att Samuel valt att acceptera vår förfrågan 
om pastor. Samuel är både en duktig förkunnare, församlingsledare och drivs 
dessutom av utåtriktad verksamhet där vi på olika sätt kan få möta människor 
utanför vår församling. Vi ser verkligen fram emot att få välkomna Samuel som 
föreståndare till vår församling och att få arbeta tillsammans med honom i många 
år framöver. Vi kommer ha en s.k. installationsgudstjänst för Samuel den 30e 
september där vi hoppas så många som möjligt kommer ha möjlighet att närvara. 

För det andra… så kommer vi jobba vidare med frågan om hur vi som församling 
kan vara till större nytta i vår omgivning och de behov som finns i Östervåla. Vi i 
styrelsen avsätter relativt sätt mycket tid för diskussion om denna fråga och för 
er som har möjlighet så vill jag uppmuntra er att komma till vår gemenskapsdag 
på Älvåsa den 22 september då vi kommer prata mer om detta. Dagen är öppen 
för alla och inte bara för medlemmar i kyrkan. Hoppas så många som har möjlig
het kommer för att umgås och samtala med varandra. 

För det tredje… så är det ett intensivt program i vår kyrka under hösten med flera 
spännande händelser. Vi ser fram emot att få vara arrangörer av en stor regions
träff för Equmeniakyrkan 12–13 oktober, där det kommer vara både många besö
kare men också spännande program. Vi kommer också ha Anders Sjöberg på 
besök 6–7 oktober,  som är en namnkunnig författare, bibellärare och präst. Han 
arbetar främst med undervisning och forskning inom bibelområdet och kommer 
till oss med både kunskap och inspiration. Vi planerar också för att genomföra ett 
bönedygn 8–9 september där vi tillsammans får chans att få fokusera på gemen
samma böneämnen.

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 på vår verksam
het 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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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

PROGRAM
September
Vecka 35, G 8
 1 Lö 19.00 Konsert med Per Enflo och Laura Enflo. Se annons på sid. 

10.

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

Vecka 36, G 8
 4 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

 5 On 18.30 Minikören.

 6 To 12.00 Träff Ljuspunkten. Ljusträff vid Aspnäs. Avfärd från kyrkan 
11.30.

  18.30 Scout.

 7 Fr 17.30 Tacokväll.
  20.00 Tonår.

 8 Lö 12.00 Bönedygn startar.

 9 Sö 11.00 Gudstjänst. Gunilla och Kjell Lindstedt, Fredrik Gustafsson, 
veckooffer. Kyrkfika.

Vecka 37, G 9
11 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

13 To 11.00 Andakt på Kvarnängen.
  13.30 Andakt på Tallgården.
  18.30 Scout.

14 Fr 19.00 och 20.00 Idrott i Sporthallen.
  20.00 Tonår.

16 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard. Agne Furingsten predikar och 
sjungar, Rolf Edlund, veckooffer.  Kyrkfika. 
Församlingsmöte.

Vecka 38, G 9
18 Ti 10.00 Bön.
   19.00 En liten stund med Jesus.

19 On 18.30 Minikören.

20 To 12.00 Träff Ljuspunkten. ”På cykel genom Baltikum.” Lennart 
Hognert och Anders Kihl visar bilder och berättar. Lotteri.

  18.30 Scout.



5

21 Fr 19.00 och 20.00 Idrott i Sporthallen.
  20.00 Tonår.

22 Lö 10.00 Gemenskapsdag på Älvåsa. Se annons på sid. 10.

23 Sö 11.00 Gudstjänst. Samuel Wångehag, Karin Lindberg, sång och 
musik av Gabriella och Samuel Carlid, veckooffer. Kyrkfika.

  14.00 HÖKS söndagscafé i Mötesplatsens lokal (Tallgården).
Vecka 39, G 1
25 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

27 To 18.30 Scout.

28 Fr 19.00 och 20.00 Idrott i Sporthallen.
  20.00 Tonår.

30 Sö 11.00 Installationsgudstjänst. Samuel Wångehag, PO Byrskog, 
Ulrika Åverling, Lovsångsteamet, veckooffer.  Festfika.

Oktober
Vecka 40, G 1
 2 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

 3 On 18.30 Minikören.

 4 To 12.00 Träff Ljuspunkten. ”From som ett lamm – kraftfull som ett 
lejon.” Anders Caringer sång och gitarr samt Samuel Heide
man bas, båda från Sala.

  18.30 Scout.

 5 Fr 17.30 Tacokväll.
  19.00 och 20.00 Idrott i Sporthallen.
  20.00 Tonår.

   Lördag–söndag Möteshelg med Anders Sjöberg. Se annons 
på baksidan.

 6 Lö 19.00 Kvällsgudstjänst. Anders Sjöberg.

 7 Sö 11.00 Gudstjänst. Anders Sjöberg, Fredrik Gustafsson, sång av 
Johan Joelsson m.fl., veckooffer. Kyrkfika.

  14.00 HÖKS söndagscafé i Mötesplatsens lokal (Tallgården).
Vecka 41, G 2
 9 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

11 To 11.00 Andakt på Kvarnängen.
  13.30 Andakt på Tallgården.
   18.30 Scout.

12 Fr 19.00 och 20.00 Idrott i Sporthallen.
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   Fredag–1ördag Regionfest. Se annons på sid. 10.

12 Fr 18.00 Ungdomssamling.

13 Lö 9.00–12.00 Equmenias regionstämma.
  13.00 Gudstjänst följt av talkshows.
  17.00 Middag.
  19.00 Nattvardsandakt.

14 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard. Samuel Wångehag, Sara Löfstedt, 
sång av Signe Jansson och Lisa Jansson, veckooffer.  
Kyrkfika.

  14.00 HÖKS söndagscafé i Mötesplatsens lokal (Tallgården).
Vecka 42, G 2
16 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

17 On 18.30 Minikören.

18 To 12.00 Träff Ljuspunkten. ”30 år som lokalreporter.” Curt Fogelin. 
Lotteri.

   18.30 Scout.

19 Fr 19.00 och 20.00 Idrott i Sporthallen.
  20.00 Tonår.

21 Sö 11.00 Gudstjänst. Samuel Wångehag, Anders Kihl, Lovsångsteamet, 
veckooffer. Kyrkfika.

  14.00 HÖKS söndagscafé i Mötesplatsens lokal (Tallgården).
Vecka 43, G 3
23 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

25 To 18.30 Scout.

26 Fr 19.00 och 20.00 Idrott i Sporthallen.
  20.00 Tonår.

27 Lö 10.00 Arbetsdag.
  17.00 Taco-lov-kväll. Tacomys med bön och lovsång.

28 Sö 11.00 Scoutgudstjänst. Scoutledarna, Samuel Wångehag, vecko 
offer, offer för Equmenia. Kyrkfika.

Vecka 44, G 3
30 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

November
 1 To 11.00 Ekumenisk andakt med nattvard på Kvarnängen.
   12.00 Träff Ljuspunkten. Pär Abrahamsson sjunger och kåserar.
  13.30 Ekumenisk andakt med nattvard på Tallgården.
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Kulturprogram i Equmeniakyrkan genomförs i samarbete med

 2 Fr 19.00 och 20.00 Idrott i Sporthallen.
  20.00 Tonår.

 3 Lö 11.00 Alla helgons dag. Gudstjänst. Samuel Wångehag, Anders 
Kihl, sång och musik av Magdalena Eriksson och Viktor 
Edwardsson. De hemgångnas minne, församlingens offerdag. 

 Kyrkfika.

 4 Sö 11.00 Nattvardsgudstjänst. Agne Furingsten, Rolf Edlund, vecko 
offer.

  14.00 HÖKS söndagscafé i Mötesplatsens lokal (Tallgården).
Vecka 45, G 4
 6 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

 7 On 18.30 Minikören.

 8 To 11.00 Andakt på Kvarnängen.
  13.30 Andakt på Tallgården.
   18.30 Scout.

 9 Fr 17.30 Tacokväll.
  19.00 och 20.00 Idrott i Sporthallen.
  20.00 Tonår.

11 Sö 11.00 Familjegudstjänst. Malin Wennerhult och ”Detektiven”, 
Fredrik Gustafsson, Minikören, veckooffer. Kyrkfika.

Vecka 46, G 4
13 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

15 To 12.00 Träff Ljuspunkten. ”Från blåkläder till Clas Ohlson.” Johan
nes Åverling berättar. Lotteri.

   18.30 Scout.

16 Fr 19.00 och 20.00 Idrott i Sporthallen.
  20.00 Tonår.

18 Sö 17.00 Fika.
  18.00 Gudstjänst. Samuel Wångehag, Karin Lindberg, Lovsångstea

met, veckooffer.
  14.00 HÖKS söndagscafé i Mötesplatsens lokal (Tallgården).
Vecka 47, G 5
20 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

21 On 18.30 Minikören.

22 To 18.30 Scout.
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23 Fr 19.00 och 20.00 Idrott i Sporthallen.
  20.00 Tonår.

24 Lö 19.00 Lördagsmys. Se annons på baksidan.

25 Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Korskyrkan. Globala veckan. 
Samuel Wångehag.

Vecka 48, G 5
27 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

29 To 12.00 Träff Ljuspunkten. Höstavslutning i advent med Samklang 
och julstjärnelotteri.

   18.30 Scout.

30 Fr 19.00 och 20.00 Idrott i Sporthallen.
  20.00 Tonår.

December
 2 Sö 11.00 Adventsgudstjänst. Samuel Wångehag, Ulrika Åverling, 

Viktor Edwardsson m.fl., veckooffer.  Kyrkfika.
Vecka 49, G 6
 4 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

 6 To 13.30 Andakt på Tallgården.

 7 Fr 13.30 Andakt på Kvarnängen.

Händer längre fram
9/12  Julmarknad.

Offerdagar
Söndag 2 september kl 11.00 

Församlingens offerdag.

Söndag 28 oktober kl 11.00 
Offer för Equmenia.

Lördag 3 november kl 11.00 
Församlingens offerdag.
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En hälsning från vår kommande församlingsföreståndare
Jag heter Samuel Wångehag och jag ser med glädje 
fram emot att börja som ny pastor i Östervåla i sep
tember.

Det känns som en stor förmån för mig att få bli väl
komnad till Equmeniakyrkan Östervåla, och till
sammans med hela församlingen vill jag nu vara 
med och bygga Guds rike och verka för att evange
liet ska få utrymme att visa sin underbara kraft.

Om jag ska beskriva mig själv så är jag en levnads
glad smålänning med stort intresse för sport, histo
ria, litteratur och att följa med i vad som händer i 
samhället, både i Sverige och utomlands. Sommar

tid tillbringar jag gärna så mycket tid som möjligt vid kusten i Blekinge, där 
min familj har ett sommarställe.

När jag var tonåring och bodde i Småland så väcktes en längtan att lära 
känna Gud, läsa Bibeln, studera teologi och dela med mig av detta till an
dra. Detta har följt mig genom livet och på olika vägar har nu denna läng
tan, eller man kanske kan säga ”kallelse”, fört mig till Östervåla.

För några år sedan upplevde jag att det fanns en djupare längtan att få 
vara med och arbeta för Guds rike och att få betjäna människor med Guds 
ord. Då bestämde jag mig att utbilda mig till pastor i Equmeniakyrkan.

De senaste fem åren har jag varit pastor i Sigtuna Baptistförsamling och 
dessförinnan arbetade jag tre år i Uppsala Baptistförsamling.

Samuel Wångehag

SpelaSjung
Övar vanligtvis måndagar kl. 18.00–19.30.

Kontakt: Kerstin Nilsson, 070558 39 00.

Välkomna på bönedygn
Lördag–söndag 8–9 september, start kl. 12.00

Vi ber tillsammans för församlingen, pastorn och höstterminen  
och lyssnar in vad Gud har för oss. Vi ber för ett särskilt ämne vissa 

timmar och schema för detta finns uppsatt i kyrkan. 

Kom en liten stund eller var kvar en längre tid.  
Kom ihåg att bön gör skillnad. 
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Gemenskapsdag
Lördag 22 september kl. 10.00 i Älvåsa

Du är varmt välkommen att delta på gemenskapsdag där vi får  
chans till att umgås, samtala, leka och lära känna varandra bättre.  

Vi kommer att ha aktiviteter för alla åldrar och föra samtal  
om vår församling och vår verksamhet.

Sista anmälningsdag 16/9 på lappar i kyrkan  
eller till ostervalamfg@telia.com.

För mer information se affischer i kyrkan.

Konsert med Per Enflo pianist  
och Laura Enflo mezzosopran

Lördagen den 1 september kl. 19.00

Romanser, arior och solopiano.

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

Stockholms konserthus 2011.

Regionfest
Fredag–lördag 12–13 oktober  
i Equmeniakyrkan Östervåla

Fredag: 

18.00 Ungdomssamling

Lördag:

 9.00 Regionstämma och förtroenderåd för valda representanter

13.00 Gudstjänst för alla följt av ”talkshows” med olika teman

17.00 Middag (anmälan på anslagstavlan i vestibulen)

19.00 Nattvardsandakt och avslutning (kaffe/te efteråt)

Medverkar gör bland annat Lasse Svensson, kyrkoledare  
och Pär Alfredsson, nationell chef.

Varmt välkomna att dela gemenskapen!



Equmeniakyrkan Östervåla:
Pastorsexpedition, 0292100 35
  öppen tisdagar kl. 11.00–12.00
Kök, vestibul, 0292101 36

Pastor och församlingsföreståndare 
fr.o.m. 17/9:
Samuel Wångehag, Smedsgränd 7,  
753 20 Uppsala, 070558 66 41,  
070797 04 05 (arb.) 
epost:  
samuel.wangehag@equmeniakyrkan.nu

Vikarierande pastor:
Agne Furingsten, Växthusgatan 12,  
733 33 Sala, 0224166 17, 076348 08 03 
epost: agne@furingsten.se

Ungdomsledare:
Tjänsten är vakant.

Församlingens ordförande:
Johannes Åverling, Uppsalavägen 4,
0292104 08, 070258 05 05
epost: johannes@averling.se

Församlingens kassör:
Ulf Nilsson, Lindsbro 156,  
0292210 41, 070590 23 45
epost: ulfnilsson46@telia.com

Equmenias ordförande:
Mattias Eriksson, Torngatan 6, 
073992 79 12
epost: matte@mfw.se

Equmenias kassör:
Elin Gustafsson,  
Bergsbrunna Villaväg 6 D,  
757 56 Uppsala, 070980 32 49
epost: mini.neni@hotmail.com 

Plus- och bankgirokonton, Swish:
Församlingen Pg: 34 48 362
 Bg: 4292207
Framtidsfonden Bg: 50045244
Swishnummer 123 378 50 94 

Equmenia Bg 7711633
Swishnummer 123 081 16 38

Fyren
Samling för barn under gudstjänsttid.  
2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 3/11, 2/12.

Liliann Öman, 073642 27 20.

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

Kersti Borgestig Nilsson, 0292210 41, 
073842 88 16.

Tonår
För dej i klass 7 och uppåt.
Fredagar kl. 20.00.

Göran Öman, 073687 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, 070373 67 01.

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

AnnChristin Jansson, 0292109 44, 
073026 25 80.

Kontaktuppgifter
Åbyvägen 1, 740 46 Östervåla  
http://equmeniakyrkan.se/ostervala      
epost: ostervala@equmeniakyrkan.nu   OBS Ny epostadress!

Equmenia i Harbo och Östervåla
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Bön
Tisdagar kl. 10.00

En liten stund med Jesus
Tisdagar kl. 19.00

Bibel, bön och lovsång.

Välkommen att lyssna på Anders Sjöberg 
den 6 och 7 oktober

Anders Sjöberg, präst, sångare och musiker, kommer till oss. 
Anders vill förmedla – samtala om en grund för livet. 
Ge oss mera kunskap om Bibeln i dåtid och nutid.

Vi börjar lördagen med ”mingelfika” kl.10.00.

Vi behöver Er anmälan för matens skull. Sista anmälningsdag 20/9 till 
Barbro Öman, tel: 0763461681, alt. barbro.oman@telia.com.

Varmt välkomna på

Tacokvällar
Fredagar 7 september, 5 oktober, 9 november

För dig som har barn, för dig som inte har barn, för dig som är barn  
och för dig som inte är barn… Kom och umgås!

17.30–19.00 Tacos (60 kr för vuxna, 30 kr för barn).

Taco-lov-kväll
Lördag 27 oktober kl. 17.00

Tacomys med bön o lovsång.

Lördagsmys
Lördag 24 november kl. 19.00

En kväll där man bara kommer till kyrkan och ”hänger”,  
dvs. sitter och pratar, leker, spelar spel och pusslar m.m.  

Lite fika erbjuds, typ toast och även en frivillig andakt erbjuds.

Installationsgudstjänst
Söndag 30 september kl. 11.00

Samuel Wångehag, PO Byrskog, Ulrika Åverling, Lovsångsteamet, 
veckooffer.  Festfika med välkomnande av pastor Samuel Wångehag.


