
Programblad JUNI–JULI 2021 

”En öppen kyrka  
med hjärta för människor” 

Välkomna till våra samlingar!



Församlingsstyrelsens sammanträde: 8/6.

Pg: 34 48 36-2, Bg: 429-2207, Swish: 123 378 50 94. 
Pastor Samuel Wångehag har semester v 27–29.
Produktion: Kerstin Selgeryd. Omslagsbild: Gysinge.

 
PASTORN HAR ORDET

Guds frid i oroliga tider
Vi lever i en orolig men spännande 
tid.

Nu inför sommarperioden börjar 
vi så smått hoppas på att mer och 
mer i samhället ska kunna öpp-
nas upp och återgå till det norma-
la.

Samtidigt som vi har en sådan 
förväntan har vi lärt oss att det 
har blivit många bakslag som har 
lärt oss att tillståndet med pande-
min kan förändras snabbt och att 
krisen vi upplever just nu är lång-
varig.

I det heliga landet har ett nytt 
bakslag åter förstört drömmarna 
om fred och säkerhet. Orolighe-
terna har blossat upp igen och de 
mångåriga konflikterna och kri-
gen gör nu att de heliga platserna 
i landet där Jesus levde känns 
ännu mer omtvistade för varje ge-
neration som får växa upp med 
detta hat och våld.

Med dessa stora oroshärdar som 
når oss varje dag via tv och media 
så är det lätt att bli modlös och 
tappa hoppet om framtiden. Na-
turligtvis kan inte vi som bor i 
Östervåla ta ansvar för eller bära 
alla världens svårigheter och li-
danden, men vi blir ändå påver-
kade av det som är skadat och 
dysfunktionellt i vår stora värld 
vare sig det är långt borta eller 
väldigt nära.

Jesus har lovat oss att han ska 
vara med oss alla dagar och att 
han skulle sända Hjälparen, den 
heliga Ande att vara vår styrka 
och vägledare. Vi har fått både en 
kompass som visar oss den rätta 
vägen mitt i tider av stor rädsla 
och förvirring och den nödvändiga 
kraften och energin som vi behö-
ver för att klara den många gånger 
tunga vandringen.

Nu har vi firat Pingstdagen för an-
dra året i rad mitt i pandemin 
utan möjlighet att samlas till sto-
ra gudstjänster. Även om detta 
känns bristfälligt och otillfreds-
ställande så är det ändå så att den 
heliga Andes kraft och förmåga 
att hjälpa oss som individer och 
som kyrka är densamma också i 
den här tiden.

När den heliga Ande kommer över 
Jesus vid hans dop så visar sig en 
duva som ett tecken och en bild av 
Guds närvaro av lugn och frid.

Så i denna oroliga tid när vi får 
uppleva en ny sommar står Guds 
ord till oss fast:
”Frid lämnar jag 
kvar åt Er. Min 
frid ger jag Er.” 
(Joh. 14:27)

Pastor Samuel



PROGRAM
 
Söndagarnas gudstjänster i parken hålls inomhus vid regn. Då gäller max 50 personer 
på markerade platser. Vi följer Folkhälsomyndighetens restriktioner. Följ webbplatsen 
för uppdateringar. 

Juni
Vecka 22, G 8
 1 Ti 10.00 Bön.
  14.00–15.00 Öppen kyrka. 
  18.00 Prat och promenad.
  19.00 En liten stund med Jesus.

 2 On 18.00 Bibelsamtal och bön via telefon.

 6 Sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst på Hembygdsgården. Vid regn blir 
samlingen i Korskyrkan, max 50 personer på anvisade platser.

Vecka 23, G 8 
 8 Ti 10.00 Bön.
  14.00–15.00 Öppen kyrka.
  18.00 Prat och promenad.
  19.00 En liten stund med Jesus.

 9 On 18.00 Bibelsamtal och bön via telefon.

13 Sö 11.00 Gudstjänst i parken. Samuel Wånge hag, Anders Kihl. Tag 
med egen fikakorg.

Vecka 24, G 9 
15 Ti 10.00 Bön.
  14.00–15.00 Öppen kyrka.
  18.00 Prat och promenad.
  19.00 En liten stund med Jesus.

16 On 18.00 Bibelsamtal och bön via telefon.

20 Sö 16.00 Musikgudstjänst i parken, med grillning. Samuel Wånge-
hag, PeGe Mattsson. Tag med det du vill grilla, äta och dricka.

Vecka 25, G 9
22 Ti 10.00 Bön.
  14.00–15.00 Öppen kyrka.
  18.00 Prat och promenad.
  19.00 En liten stund med Jesus.

23 On 18.00 Bibelsamtal och bön via telefon.

26 Lö 12.00 Midsommardagen. Friluftsgudstjänst i Öndbo. Samuel 
Wånge hag, Tag med egen fikakorg.

27 Sö 10.00 Gudstjänst i parken. Samuel Wånge hag, Fredrik Gustafsson. 
Tag med egen fikakorg.



Bibelsamtal och bön via telefon 
Onsdagar kl. 18.00–18.30 i juni

Nu läser vi tillsammans Lukasevangeliet. 
Ring upp: 0701940008, slå koden: 588361#

Sommarens bibelord och böneämne
”Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!” 

Psaltaren 103:1

Vi ber om Guds närvaro i sommar för de som behöver  
läkedom och vila.

Vecka 26, G 1
29 Ti 10.00 Bön.
  18.00 Prat och promenad.
  19.00 En liten stund med Jesus.

30 On 18.00 Bibelsamtal och bön via telefon.

Juli
 1 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

 4 Sö 10.00 Gudstjänst i parken med Korskyrkan. Samuel Wånge hag, 
PeGe Mattsson. Tag med egen fikakorg.

Vecka 27, G 1
 8 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

11 Sö 10.00 Gudstjänst i Korskyrkan.
Vecka 28, G 2
15 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

18 Sö 10.00 Gudstjänst i parken med Korskyrkan. Roland Ericsson, 
Anders Kihl, Kerstin Nilsson. Tag med egen fikakorg.

Vecka 29, G 2
22 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

25 Sö 10.00 Gudstjänst i Korskyrkan.
Vecka 30, G 3
29 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

Augusti
 1 Sö 10.00 Gudstjänst i parken med Korskyrkan. Samuel Wånge hag, 

Rolf Edlund. Tag med egen fikakorg.


