
Programblad SOMMAREN 2019

”En öppen kyrka  
med hjärta för människor” 

Välkomna till våra samlingar!
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PASTORN HAR ORDET

Sommarbönen – en chans att läka det inre livet
”Över berg och dal som en mjuk 
koral drar sommarn över vårt land. 
Livet flödar fram såsom sav i stam, 
såsom bäck emot havets strand” 
(PoS 820).

Sommaren är här igen med sina 
glädjeämnen och förväntningar. 
En tid för många att få lite ledig-
het, att göra utflykter med pick-
nick-korgen, sola och bada för de 
som längtat efter det. Andra kan-
ske uppskattar att umgås med fa-
milj och vänner och få till en och 
annan grillkväll.

Gud unnar oss alla att få vila och 
rekreation. I vår klimatzon är 
sommaren kort men tillräcklig för 
att fylla på med den energin som 
vi behöver för mörkare årstider.

Hur kan vi få den bästa helhets-
upplevelsen av sommarmånader-
na och semestern?

Jag tänker att det ska vara någon 
slags kombination av gemenskap, 
naturupplevelser, vila och bön.

Om vi bestämmer oss för att låta 
Gud få vara med i det livet som vi 
lever så blir upplevelsen så myck-
et rikare, än om vi bara fokuserar 
på oss själva och våra aktiviteter.

Låt Gud som har skapat årstider-
na få ge dig den läkedom och sjä-
lavård som du behöver och ta en 
stund varje dag att tacka och be 
till honom som alltid är nära och 
håller allt i sin hand.

”Så länge jorden består skall sådd 

och skörd, köld och värme, som-
mar och vinter, dag och natt aldrig 
upphöra att skifta” (1 Mos 8:22).

Roland Utbult har skrivit en sång 
som jag älskar, den talar om tack-
samhet inför allt som Gud skapat, 
men också om betydelsen att inte 
glömma bort det inre livet som vi 
har tillsammans med Gud och där 
vi får kontakt med livets helande 
källa:

”Det skrattas omkring oss, kanske 
livet är lätt för många att leva i ljus 
sommartid.

Men när mörkrets inbrott drar över 
bygden då brottas du kanske med 
en inre strid.

Men då ska du veta att Jesus är 
nära, han älskar dig mera än du 
anar.

Och han ger dig en frid som du ald-
rig hade väntat och du ser med 
större glädje på allt som han ska-
pat.”

Sommarbön: ”Tack Gud att Du ger 
mig årstiderna, solen och ljuset i 
mitt liv. Låt denna sommar få bli 
en tid då Du kom-
mer mig nära, Du 
som alltid är när-
varande och låter 
Din energi flöda i 
min själ och gör 
allt till en ny ska-
pelse i Kristus” 
Amen

Pastor Samuel

 

Älvåsa i år är öppet mellan 14 juni och 18 augusti. 
Fredag, lördag och programkvällar kl. 13–22, övriga dagar kl. 13–21. För 
mer info var god se Älvåsas programblad.
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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: Kerstin Selgeryd. Omslagsbild: Volgsjön, Vilhelmina.
Vill du ha Programbladet som pdf, mejla din e-postadress till ostervalamfg@telia.com.

Ny ungdomspastor
Mitt namn är Katrina Simonsson, jag är 29 år gammal 
och tillhör Vinnersjö Missionsförsamling sen 3 år till-
baka. Jag är ursprungligen arab från Jordanien men är 
uppvuxen i Sverige tillsammans med min familj som 
flytt hemlandet för sin tro, då min pappa konverterade 
från islam till kristendom. Min barndom som flykting 
under många år har präglat hela mitt liv och min per-
sonlighet då jag tidigt i livet fick se Guds mirakulösa 
kraft verka i mitt och min familjs liv för att överleva. 
Redan som ung bad jag till Herren att låta min tro få smitta av sig på om-
givningen och det har varit en stor nåd att få se Guds verk i mitt liv.

Under gymnasieåren fick jag vara med och leda många skolkamrater till tro 
då jag startade en kristen skolgrupp. Fler kristna ungdomar började höra 
om vårt arbete och ville därför starta kristna skolgrupper på deras skolor. 
Men eftersom att vissa elever var helt ensamma i sin tro på Jesus, klev jag 
och min skolgrupp in och stöttade dem. Jag fick snart leda 10 kristna skol-
grupper varje måndag kväll i Pingstkyrkan i Gävle där jag undervisade om 
att leva ett utåtriktat liv. Jag har sedan dess arbetat med ungdomar, både 
ideellt och som ungdomspastor. Sedan två år tillbaka antogs jag som pas-
torskandidat i Equmeniakyrkan.

Under hösten 2018 har jag upplevt en längtan och formulerat en bön till 
Herren om att komma tillbaka i tjänst för Honom, i kombination med mina 
studier. Jag gläds över allt som ni som församling får vara med om just nu 
och det är en nåd att få arbeta tillsammans med er.

De senaste två åren har jag studerat teologi och rest på predikoturer var-
annan söndag runt om i landet. Arbetet som predikant och evangelist är 
fantastiskt och jag har god kontakt med Equmeniakyrkans evangelistteam! 
Men jag brinner för församlingen och dess framtid i barnen och ungdo-
marna.

I mitt arbete strävar jag efter att uppmuntra ungdomar att växa i sitt ledar-
skap och tjänst i församlingen då jag inte är ute efter att bara hålla igång 
de verksamheter som finns, utan vill vara en ledande del av den försam-
lingsutveckling ni har i er vision. Min bön och dröm är att nå unga i Öster-
våla, men också ungdomar i orterna runtomkring och anordna läger, kon-
ferenshelger och samlingar då ungdomar växer av att möta andra i samma 
generation som delar tron.

Med vänliga hälsningar, Katrina
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PROGRAM
Juni
Vecka 22, G 9
 2 Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst på Hembygdsgården. Agne 

Furingsten, Åsa Heiter. Vid regn i Korskyrkan. Servering.
Vecka 23, G 1
 4 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

 9 Sö 11.00 Konfirmationsgudstjänst i Tärnsjö Missionskyrka. Samuel 
Wångehag, kyrkornas pastorer. Samåkning från Equmenia-
kyrkan kl. 10.30.

Vecka 24, G 1
11 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

16 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard. Agne Furingsten, Ulrika Åverling, 
Lovsångsteamet, veckooffer. Sommarfika.

Vecka 25, G 2
18 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

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

21 Fr 18.00 Midsommarafton. Midsommarfirande i Älvåsa.

22 Lö 12.00 Midsommardagen. Friluftsgudstjänst i Öndbo. Samuel 
Wångehag, kollekt. Medtag fikakorg.

23 Sö 11.00 Älvåsamötet. Kalle Olsson Samåkning från Equmeniakyrkan 
kl. 10.15.

Vecka 26, G 2
25 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

29 Lö 14.00 Sommarmarknad i parken. ”Second hand”, hembakad, 
plantor, hantverk m.m. Se annons på baksidan.

30 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst i Korskyrkan.

Juli
Vecka 27, G 3
 4 To 19.00 Gemensam bön i Ingeborgbostugan. Samuel Wångehag.

 7 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst med nattvard. Samuel Wångehag, 
sång och tal av Ylva och Henry Florin, veckooffer. Sommarfika.

Vecka 28, G 3
11 To 19.00 Gemensam bön i Ingeborgbostugan. Lina Eriksson.

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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14 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst i Korskyrkan.
Vecka 29, G 4
18 To 11.00 Andakt på Kvarnängen.
  13.30 Andakt på Tallgården.
  19.00 Gemensam bön i Ingeborgbostugan. Gudrun och Rune 

Berglund.

   Söndag–lördag Scoutlägret Prisma i Mohed Söderhamn.

21 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst. Roland Ericsson predikar och sjung-
er, Berit Johansson, veckooffer. Sommarfika.

Vecka 30, G 4
25 To 19.00 Gemensam bön i Ingeborgbostugan. Liliann och Göran Öman.

28 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst i Korskyrkan.

Augusti
Vecka 31, G 5
   Måndag–torsdag SMUCK-läger i Deldenäs.

 1 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

 4 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst med nattvard. Katrina Simonsson, 
Rolf Edlund, sång av Emmeli Nilsson, veckooffer. Sommarfika.

Vecka 32, G 5
 8 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

11 Sö 16.30 Sommarkväll i parken.  
Picknick. Ta med det du vill äta, grill finns.

  18.00 Programmet börjar. Samuel Wångehag, Anders Kihl, sång 
och musik av Göran Öman, veckooffer. Se annons på baksidan.

Vecka 33, G 6
15 To 11.00 Andakt på Kvarnängen.
  13.00 Träff Ljuspunkten. Älvåsaträffen. Team Gideon. Avfärd från 

Equmeniakyrkan kl. 12.15.
  13.30 Andakt på Tallgården.
  19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

18 Sö 11.00 Avslutningsgudstjänst i Älvåsa. Marina Bratterud med 
vänner. Samåkning från Equmeniakyrkan kl. 10.15.

Vecka 34, G 6
20 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

Kulturprogram i Equmeniakyrkan genomförs i samarbete med

Församlingsstyrelsens sammanträden
18/6, 13/8.
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22 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan. 

23 Fr 19.00 Tonår. 

25 Sö 11.00 Regiondelsgudstjänst i Skärplinge. Samuel Wångehag, Anki 
Mårtensson. Samåkning från Equmeniakyrkan kl. 9.45.

Vecka 35, G 7
27 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

29 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

30 Fr 14.00 Petrusgrupp.
  19.00 Tonår. 

31 Lö 12.00 Bönedygn startar. Se annons nedan.

September
 1 Sö 11.00 Samlingsgudstjänst med Alpha-tema. Samuel Wångehag, 

Karin Lindberg, installation av ungdomspastor Katrina  
Simonsson, Lovsångsteamet, församlingens offerdag.  
Kyrklunch.

Vecka 36, G 7
 3 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

 5 To 12.00 Träff Ljuspunkten. ”Ljusträffen” i Aspnäs. Samåkning från 
Equmeniakyrkan kl. 11.30.

Händer längre fram
Sö 15/9 Ekumenisk gudstjänst i Aspnäs.
On 25/9 Start Alphakursen.
Lö 28/9 Gemenskapsdag i Älvåsa.
Lö–sö 5–6/10 Anders Sjöberg.
Lö 12/10 Pär Alfredsson i Tärnsjö. Chef för Equmeniakyrkans nationella enhet.
Lö 12/10 Regionfest i Ockelbo.
Fr–sö 18–20/10 Ungdomskonferens ”Good for You”.

Välkomna på bönedygn
Lördag–söndag 31 augusti – 1 september, start kl. 12.00

Vi ber tillsammans för församlingen 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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Fyren
Samling för barn under gudstjänsttid.  
1/9.
Liliann Öman, 073-642 27 20.

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. 19.00 (oftast).

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.

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.

Equmenia i Harbo och Östervåla

Equmeniakyrkan Östervåla:
Pastorsexpedition, 0292-100 35
  öppen tisdagar kl. 11.00–12.00
Kök, vestibul, 0292-101 36

Pastor och församlingsföreståndare
Samuel Wångehag, Smedsgränd 7,  
753 20 Uppsala, 070-797 04 05 
e-post:  
samuel.wangehag@equmeniakyrkan.nu 
Semester: 8/7–4/8 
Ledig helg: 14–16/6, 16–18/8

Ungdomspastor (fr.o.m. 29/7)
Katrina Simonsson, Gamla Vinnersjövägen 27,  
818 95 Hedesunda, 070-490 65 33 
e-post: 
katrina.simonsson@equmeniakyrkan.nu

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
Swish-nummer 123 378 50 94
Equmenia Bg 771-1633
Swish-nummer 123 081 16 38

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



Sommarmarknad i parken
Lördagen den 29 juni kl 14.00

Sommarmarknad med gammalt och nytt samt auktion.

Försäljning av bl.a. ”second hand”, hembakt, plantor, hantverk  
och lotterier. Fiskdamm för barnen.

Servering av hamburgare, kaffe och smörgås från kl. 14.00.  
Auktion mellan 15.00–16.00. 

Kom och fika och ha trevligt i vår fina park. 
(Vid regn flyttar vi in under tak.)

Välkomna!

Alphakurs i höst
Onsdagen den 25 september kl. 18.00 ”Prova på-kväll”

Alpha är en grundkurs i kristen tro som finns både om man aldrig 
varit i kyrkan, eller om man varit kristen i hela sitt liv.

Kursen sträcker sig över 10 veckor där kvällen är upplagd med  
måltid, filmföredrag och gruppsamtal.

Du som har frågor om Du kan gå på kursen, vem som man kan  
inbjuda, eller om Du vill vara med som ledare? Kontakta Samuel.

Varje kväll serveras en soppa eller enklare måltid, så vi söker tio  
personer som ansvarar för att göra soppa varsin gång.

Onsdag 2 oktober, Lektion 1. Anmälan senast 30 september.

samuel.wangehag@equmeniakyrkan.nu, 070-797 04 05

Sommarkväll i parken
Söndagen den 11 augusti

16.30 Picknick 
Ta med det du vill äta, grill finns.

18.00 Programmet börjar 
Samuel Wångehag, Anders Kihl, sång  

och musik av Göran Öman, veckooffer.


