
”En öppen kyrka  
med hjärta för människor” 

Välkomna till våra samlingar!

Programblad SOMMAREN 2020
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PASTORN HAR ORDET

Att vänta på en ljus morgondag
Det är mycket i vår värld som har 
förändrats under de senaste må-
naderna. Osäkerheten är fortfa-
rande stor om farorna med och 
smittospridningen av covid-19. 
För kyrkans verksamhet, plane-
ring, ekumeniska samlingar och 
programblad innebär detta stora 
utmaningar. Precis som för andra 
sektorer i samhället. Kanske är 
vissa grunder för våra kyrkliga ge-
menskaper extra sårbara? Jag 
tänker på att väsentliga delar 
innefattar nära syskongemen-
skap, nattvardsdelning, förböns-
stunder med handpåläggning, so-
cial omsorg, kyrkkaffe och varma 
möten.

Hur ser vi möjligheterna då i det 
som sker? När pandemin prövar 
vår församlings infrastruktur och 
kyrkan befinner sig på okänd 
mark, så får vi testa nya verksam-
hetsmetoder. Det innefattar bland 
annat öppen kyrka vid ett flertal 
tillfällen och bibelsamtal via tele-
fonmöten samt en ny motionsge-
menskap utomhus ”Prat och pro-
menad”. I allt vi gör vill vi sätta 
säkerheten främst och samtidigt 
fortsätta att vara en kyrka.

I dessa tider då vi väntar efter be-
sked om hur länge isoleringen ska 
fortsätta, när längtan efter att få 
omfamna våra anhöriga ska få 
stillas? När det ska bli som vanligt 
igen? Då tänker jag osökt på att 
en av den kristna trons grundlä-
ror och andliga frukter är tålamod 
och väntan. Att ihärdigt hålla ut 
och vara förberedd för dagen D 

som vi väntar på – vårt stora fram-
tidshopp.

Om du känner maktlöshet och 
hopplöshet inför läget så har jag 
kommit på ett sätt att råda bot på 
det. Jag nynnar på en väckelse-
sång som bär med sig ett löfte om 
att vi en dag, snart i framtiden ska 
få gå ut igen. Att vi ska få se den 
nya dagens underbara morgon-
ljus och den nya tiden. När den 
tiden kommer då ska vi få gå ut 
tillsammans i en stor skara med 
stor glädje, helt befriade från 
smitta och rädsla.

”Gyllne morgon, gyllne morgon sis-
ta natten svunnit hän, vi går ut att 
möta frälsaren med fröjd, Hallelu-
ja, ära vare Gud i höjd.”

Jesus är den som bevarar försam-
lingen till tidens slut. Tack att du 
gör din del i uppehållandet av den 
kyrka som vi alla behöver få vara 
en del av. Kom ihåg att ett telefon-
samtal, eller ett sms kan betyda 
mycket för den som känner sig 
ensam.

Sommarbön:
”Gud vår Fader tack att din sol ska 
lysa över mig, min familj och min 
församling denna sommar. Ge lä-
kedom och ge oss 
ett hopp för en 
vacker morgon-
dag.” Amen

Pastor Samuel
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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: Undersåker. Utdelning: Postnord.
Vill du ha Programbladet som pdf, skicka ett mejl till ostervala@equmeniakyrkan.nu.

En hälsning från Katrina  
I dessa annorlunda tider arbetar vi hårt för att fortsätta 
hålla igång tonårsverksamheten så säkert som möjligt. 
Genom kreativa lösningar och utomhusaktiviteter ska-
par vi en trygg mötesplats för ungdomar att mötas på, 
dit alla är välkomna.

Fredagskvällar på tonår kommer att hållas utomhus på 
Älvåsa under sommaren men det kommer även finnas 
möjlighet för gemenskap och aktiviteter i Equmeniakyrkans park. Följ gär-
na vår Facebookgrupp: Tonår i Östervåla eller vårt instagramkonto tonar_
info för mer information.

Med vänlig hälsning    
Katrina

Välkomna på bönedygn
Lördag–söndag 22–23 augusti, start kl. 11.00

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. 

Gemenskapsläger i Ensro
Fredag–söndag 18–20 september

Vi planerar att ha ett gemenskapsläger i Ensro. 
Om det kommer att bli av vet vi inte nu pga rådande omständigheter.  

Mer information kommer senare.

Älvåsa
För öppettider på caféet i sommar hänvisas till sociala medier: 

Facebook – Älvåsa, Instagram – @alvasacafe, Hemsidan – www.alvasa.se

Där kommer all information om sommarens programpunkter  
att läggas ut fortlöpande.
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PROGRAM
Juni
Vecka 23, G 9  
 2 Ti 10.00 Bön.
  13–15 Öppen kyrka.
  18.00 Prat och promenad.
  19.00 En liten stund med Jesus.

 7 Sö 11.00 Andakt utomhus. Tag med egen fikakorg. (Inställt vid regn.)
Vecka 24, G 9
 9 Ti 10.00 Bön.
  13–15 Öppen kyrka.
  18.00 Prat och promenad.
  19.00 En liten stund med Jesus.

14 Sö 11.00 Andakt utomhus. Ingalill Norgren. Tag med egen fikakorg. 
(Inställt vid regn.)

Vecka 25, G 1
16 Ti 10.00 Bön.
  13–15 Öppen kyrka.
  18.00 Prat och promenad.
  19.00 En liten stund med Jesus.

20 Lö 12.00 Midsommardagen. Friluftsgudstjänst i Öndbo. Samuel 
Wångehag, kollekt. Tag med egen fikakorg.

21 Sö 11.00 Andakt utomhus. Tag med egen fikakorg. (Inställt vid regn.)
Vecka 26, G 1
23 Ti 10.00 Bön.
  13–15 Öppen kyrka.
  18.00 Prat och promenad.
  19.00 En liten stund med Jesus.

28 Sö 10.00 Andakt utomhus. Tag med egen fikakorg. (Inställt vid regn.)
Vecka 27, G 2
30 Ti 10.00 Bön.
  13–15 Öppen kyrka.
  18.00 Prat och promenad.
  19.00 En liten stund med Jesus.

Juli
 2 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

 5 Sö 10.00 Gudstjänst i Korskyrkan.
Vecka 28, G 2
 9 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

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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12 Sö 10.00 Andakt utomhus. Tag med egen fikakorg. (Inställt vid regn.)
Vecka 29, G 3
16 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

19 Sö 10.00 Gudstjänst i Korskyrkan.
Vecka 30, G 3
23 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

26 Sö 10.00 Andakt utomhus. Tag med egen fikakorg. (Inställt vid regn.)
Vecka 31, G 4
30 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

Augusti
 2 Sö 10.00 Gudstjänst i Korskyrkan.
Vecka 32, G 4
 6 To 19.00 Gemensam bön.

 9 Sö 10.00 Andakt utomhus. Tag med egen fikakorg. (Inställt vid regn.)
Vecka 33, G 5
13 To 19.00 Gemensam bön.

14 Fr 20.00 Tonår.

16 Sö 10.00 Andakt utomhus. Tag med egen fikakorg. (Inställt vid regn.)
Vecka 34, G 5
18 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

20 To 19.00 Gemensam bön.

21 Fr 20.00 Tonår.

22 Lö 11.00 Bönedygn startar. Se annons på sid 3.

23 Sö 10.00 Andakt utomhus. Tag med egen fikakorg. (Inställt vid regn.)
Vecka 35, G 6
25 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

27 To 19.00 Gemensam bön.

28 Fr 20.00 Tonår.

30 Sö 10.00 Andakt utomhus. Tag med egen fikakorg. (Inställt vid regn.)

September
Vecka 36, G 6
 1 Ti 10.00 Bön.
  19.00 En liten stund med Jesus.

Församlingsstyrelsens sammanträden
17/6, 18/8.
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Ingeborgbostugan
I Ingeborgbo fanns en ung bonde och stolsnicka-
re Erik Ersson, som arrenderade en gård av Asp-
näs säteri. Han var bekymrad över det andliga 
läget. Han skrev på en hörnskåpsdörr: ”Den 18 
maj 1844 slutade jag dricka brännvin.” Men 
hans själs bekymmer var inte stillade med att 
han slutade dricka brännvin. För att få svar på 
de frågor han bar på, reste han upp till Norrala i 
Hälsingland för att träffa någon, som kunde hjälpa honom med de andliga 
frågorna och ge honom vägledning.

1850 gjorde sångaren Oscar Ahnfelt en resa från Uppsala genom Harbo till 
Östervåla. När han på resan närmade sig Östervåla började han fråga efter 
läsare. Han visades till en liten by i östra delen av socknen, där han hittade 
till Erik Ersson i Ingeborgbo, som fanns i snickarstugan. Ahnfelt ställde sig 
utanför stugan med sin gitarr och sjöng sången: ”Här kommer en främling 
från fjärran ort, låt upp, låt upp, etc.”

Erik Ersson gick ut och tog Ahnfelt i famn. Själv be-
rättar han ett 30-tal år senare för sin sonson Emil 
Eriksson följande: ”Och vet du Emil, den dagen blev 
för mig en av de lyckligaste dagarna i mitt liv. Då öpp-
nade jag mitt hjärta för Jesus och hemmet för predi-
kanterna.”

Det som hände den dagen var av stor betydelse för 
Erik Ersson och hans familj, men också för hela Ös-
ter vålabygden. Väckelsen, som då började, upplever 
vi välsignelse av i dag.

Erik Ersson berättade att han öppnade sitt hem för 
predikanterna. Vid vårtinget den 7 maj 1853 dömdes 
han att böta 100 riksdaler för att han givit husrum åt 
en kolportör, som även haft möte där. (Motsvarande 

belopp är ca 7200 kr år 2020.) Många resor gjorde han den första tiden till 
Uppsala och andra orter för att skjutsa förkunnare.

Stolsnickaren och bonden blev en sannskyldig pelare i Guds församling. 
1862 när det första missionshuset byggdes och 1878 när det nuvarande 
byggdes, gjorde han en stor personlig insats.

1885 fick den 76-årige missionsmannen hembud. Vid begravningsgudstjäns-
ten sjöngs psalmen ”Vem är skaran, som syns 
glimma ...”, skriven 1884 av Carl Boberg.

Den 4 februari 1934 beslöt Ös ter våla missions-
församling att som gåva av Åbykretsen mottaga 
snickarstugan från Ingeborgbo, som flyttades 
till nuvarande parken vid Equmeniakyrkan föl-
jande sommar. 1977 beslutade församlingen att 
flytta stugan till den plats där den nu står.

Bröderna Artur och  
Olle Eriksson som  
Oscar Ahnfelt och 
Erik Ersson vid Kröni-
kespelet 1977–1979.
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Fyren
Samling för barn under gudstjänsttid. 

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. 20.00.

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.

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

Ann-Christin Jansson, 073-026 25 80.

Equmenia i Harbo och Östervåla

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

Pastor och församlingsföreståndare:
Samuel Wångehag 
070-797 04 05 
e-post:  
samuel.wangehag@equmeniakyrkan.nu 
Semester v 31–32, 35–36

Ungdomspastor:
Katrina Simonsson 
070-490 65 33 
e-post: 
katrina.simonsson@equmeniakyrkan.nu
Semester v 27–30, 33–34

Församlingens ordförande:
Johannes Åverling 
070-258 05 05 
e-post: johannes@averling.se

Församlingens kassör:
Ulf Nilsson 
070-590 23 45 
e-post: ulf@lindsbrokma.se

Equmenias ordförande:
Roberth Löfstedt 
073-305 70 60 
e-post: r.lofstedt@telia.com

Equmenias kassör:
Elin Gustafsson 
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



Vi vill hjälpa dig
Equmeniakyrkan Östervåla vill vara en öppen kyrka  
med hjärta för människor. 

Kärleken och omsorgen till människor gör att vi vill stötta  
personer med behov så långt det är möjligt.

Vi vill att Östervåla ska vara bra att leva i. 

Har du ett behov, så kan du vända dig till oss. Vi finns till för dig när livet 
har kört ihop sig eller känns svårt. Det kan handla om praktisk hjälp eller 
någon som lyssnar på dig. Kontakta oss så får vi se hur vi kan stötta just 
dig på bästa sätt. 

Medmänniska – någon att prata med 

Med oss kan du prata om stort eller smått i livet. Våra antställda har tyst-
nadsplikt och kan erbjuda dig tid för samtal. Det kan vara ett telefonsamtal 
eller möte någonstans.

Funderingar kring Gud och kristen tro

Har du tankar på vad det innebär att vara kristen och hur just du kan få 
en förändring i ditt liv? I vår verksamhet finns grupper där vi samtalar och 
tillsammans läser i bibeln. Vi kan även träffa dig för enskilt samtal om det 
skulle kännas bättre.

Medlemskap

Vill du vara en del av vår gemenskap och kanske funderar du på medlem-
skap i Equmeniakyrkan Östervåla? Hör av dig till vår pastor, ungdomspas-
tor eller någon annan i församlingen som du har förtroende för. (Se Kon-
taktuppgifter på sid 7.)

Församlingen inbjuder som medlem var och en, som vill leva i gemenskap 
med Gud i tro på Jesus Kristus som Herre och Frälsare samt är döpt. För-
samlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan på dop.

Pastor: Samuel Wångehag 
070-797 04 05

Ungdomspastor: Katrina Simonsson 
070-490 65 33


