
”En öppen kyrka  
med hjärta för människor” 

Välkomna till våra samlingar!

Programblad SOMMAREN 2022
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PASTORN HAR ORDET

Sommarhälsning i en tid av oro och strid
När jag skriver denna hälsning 
finns det fortfarande en utmaning 
med pandemin på vissa håll i värl-
den. Ukraina har anfallits av 
Ryssland. I Sverige har våldsam-
ma kravaller överskuggat påskens 
fredsbudskap.

I detta valår verkar skolan, vår-
den, polisen, energiförsörjningen 
och förorterna behöva akut hjälp 
samtidigt som det politiska ledar-
skapet verkar mycket splittrat.

Om inte det var nog så är inflatio-
nen skyhög, de finansiella syste-
men ser ut att skakas vilket i 
längden slår hårt mot mångas 
vardagsekonomi, särskilt de som 
har det svårt sedan tidigare.

Nu går vi in i sommarperioden och 
jag skulle gärna skrivit om grill-
kvällar, sommarkonserter, sol och 
bad. Och jag önskar alla en sådan 
sommar. Jag hoppas vår försam-
ling och vår park kan bli en trygg 
och härlig mötesplats mitt i Öster-
våla.

Men eftersom tiden är så oviss 
med klyftor i samhället, klimatoro 
och brinnande krig i Europa så 
vill jag gå lite djupare denna gång.

Vid kyrkans Petrusgrupp i maj så 
hade vi ett tema om Martin Luther 
King Jr. och den rörelse i USA som 
lyckades förbättra de medborger-
liga rättigheterna där på 1960-ta-
let.

Utan anspråk på en helhetsför-
ståelse så lyfte jag några nycklar 
till den rörelsens framgång:

–  Man organiserade sig mycket 
genomtänkt med ledarskapsträ-

ning och nätverk via kyrkorna.

–  Man vågade frimodigt göra de-
monstrationer, marscher och 
protester med icke-våldsprin-
cip.

–  Man såg bönen och den andliga 
sången som en bärande och in-
spirerande kraft.

–  Man talade om försoning, kär-
lek, jämlikhet och syskonskap 
från evangeliets grund som tyd-
liga målsättningar och var inte  
driven av hatets retorik.

Vi kan få lära oss någonting från 
detta historiska exempel nu när vi 
ser ut att få möta en bekymmer-
sam samhälls- och omvärldsut-
veckling.

Låt oss tänka att vår kyrka kan 
vara en kraft för kärlek, enhet och 
solidaritet. Kom ihåg att Guds 
kraft alltid övervinner mörkret 
och att vi kan organisera oss med 
visdom och med ett klart mål som 
är på ett högre plan än all politik: 
”Evangeliets framgång i samhäl-
let!”

Jesus sa: ”Mitt bud är detta, att ni 
ska älska varandra så som jag har 
älskat er. Ingen har större kärlek 
än den som ger sitt liv för sina vän-
ner” (Joh: 15:10–
17).

Med önskan om 
en underbar som-
mar med mycket 
värme och gemen-
skap.

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

En hälsning från Katrina
Denna sommar ser jag fram emot gemenskapskvällar 
för alla åldrar i vår park på tisdagar och ungdomssam-
lingar på Älvåsa på fredagskvällar. Vi träffas för att hit-
ta på roliga aktiviteter, fika och umgås. Att bygga rela-
tioner där vi får dela livet, tron och gemenskapen är 
något som har betytt mycket för mig innan pandemin. 
Och nu när vi får träffas utan restriktioner så hoppas 
jag att få umgås med både nya och bekanta ansikten,  
i alla åldrar.

Med vänlig hälsning  
Katrina

Öppning 2022: Fredagen den 10 juni kl. 18.00

Det här händer i sommar

 Bön och lovsång – tisdagskvällar kl. 18.00 
 Cafékväll i parken – onsdagar i juli kl. 18.30 
 SPOT ungdomskvällar – fredagar kl. 20.00 
 Lördagskonsert från scen – fr.o.m. lördag 2/7 kl. 18.30 
 Gudstjänst – söndagar hela sommaren kl. 11.00

Aktuellt program och information 
Facebook och Instagram @alvasacafe, Hemsida www.alvasa.se

Välkomna på bönedygn
Lördag–söndag 3–4 september, start kl. 11.00

Vi ber tillsammans för församlingen, de anställda 
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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PROGRAM
Juni
Vecka 22, G 7
 5 Sö 11.00 Pingstdagen. Gudstjänst. Samuel Wångehag, Fredrik Gus-

tafsson, sång av Carola Suneson Wachtmeister, Per Enflo. 
Egen fikakorg.

Vecka 23, G 7
 6 Må 11.00 Ekumenisk gudstjänst på Hembygdsgården. Karl Magnus 

Hansson. Servering. Vid regn i Korskyrkan.

 7 Ti 10.00 Bön.
  18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.
  19.00 En liten stund med Jesus.

12 Sö 11.00 Gudstjänst i parken. Katrina Simonsson, Rolf Edlund. Egen 
fikakorg.

Vecka 24, G 8
14 Ti 10.00 Bön.
  18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.
  19.00 En liten stund med Jesus.
  19.00 Infomöte om Lägerkonfa 2022/2023. Se annons på sista 

sidan.

19 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard i parken. Samuel Wångehag, 
Ulrika Åverling. Egen fikakorg.

Vecka 25, G 8
21 Ti 10.00 Bön.
  18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.
  19.00 En liten stund med Jesus.

25 Lö 12.00 Midsommardagen. Friluftsgudstjänst i Öndbo. Samuel 
Wångehag. Egen fikakorg.

26 Sö 11.00 Gudstjänst i Älvåsa. Avresa 10.15.
Vecka 26, G 9
28 Ti 10.00 Bön.
  18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.
  19.00 En liten stund med Jesus.

29 On 18.00 Månadens telefonandakt. Se annons på sid. 7.

Juli
 2 Lö 12.00 Sommarmarknad i parken.

 3 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst i parken med Korskyrkan. Samuel 
Wångehag, Anders Kihl, sång av Emmeli Nilsson. Egen fika-
korg.

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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Vecka 27, G 9
 5 Ti 18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.

 7 To 19.00 Gemensam bön med Korskyrkan. Samuel Wångehag,

10 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst i Korskyrkan.
Vecka 28, G 1
12 Ti 18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.

14 To 19.00 Gemensam bön med Korskyrkan. Samuel Wångehag,

17 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst med nattvard i parken med Kors-
kyrkan. Samuel Wångehag, Karin Lindberg, PeGe Mattsson 
m.fl. Egen fikakorg.

Vecka 29, G 1
19 Ti 18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.

21 To 19.00 Gemensam bön med Korskyrkan. Rune Berglund,

24 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst i Korskyrkan. 
Vecka 30, G 2
26 Ti 18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.

28 To 19.00 Gemensam bön med Korskyrkan. Rolf Edlund.

31 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst i parken med Korskyrkan. Magnus 
Lilja, Rolf Edlund, Per Enflo. Egen fikakorg.

Augusti
Vecka 31, G 2
 2 Ti 18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.

 4 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

 7 Sö 10.00 Gemensam gudstjänst i Korkyrkan. 
Vecka 32, G 3
 9 Ti 18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.

   Onsdag–söndag Kyrkokonferens i Vårgårda.

11 To 12.00 Träff Ljuspunktens sommarträff i Älvåsa.
  19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

   Lördag–söndag. Familjehelg i Korskyrkan. Emanuel och 
Alexandra Hyllerud. Mer info kommer senare.

14 Sö 11.00 Gudstjänst i Älvåsa. Bengt Johansson. Avresa 10.15.
Vecka 33, G 3
16 Ti 18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.

Kulturprogram i Equmeniakyrkan genomförs i samarbete med

Församlingsstyrelsens sammanträden
14/6, 9/8.
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18 To 19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

21 Sö 11.00 Regiondelsgudstjänst i Östhammar. Avresa 9.15.
Vecka 34, G 4
23 Ti 10.00 Bön.
  18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.
  19.00 En liten stund med Jesus.

25 To 12.00 Gemenskapsdag i parken för daglediga i alla åldrar. Serve-
ring, grillning, tipsrunda m.m.

  19.00 Gemensam bön i Korskyrkan.

28 Sö 16.00 Grillkväll med musik i parken. Samuel Wångehag, Fredrik 
Gustafsson, Göran Öman m.fl. Tag med det du vill äta och 
dricka.

Vecka 35, G 4
30 Ti 10.00 Bön.
  18.00 Parkhäng med aktiviteter och grillning.
  19.00 En liten stund med Jesus.

31 On 18.00 Månadens telefonandakt. Se annons på sid. 7.

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

 4 Sö 11.00 Gudstjänst med nattvard. Samuel Wångehag, Anders Kihl, 
sång av Emmeli Nilsson. Församlingens offerdag.  Kyrkfika.

Händer längre fram
8/9 12.00 Torsdagsträff i Församlingshemmet.

23–25/9 Gemenskapsläger i Ensro.

Bön
Tisdagar kl. 10.00

En liten stund med Jesus
Tisdagar kl. 19.00

Bibel, bön och lovsång.

(Ej v. 27–33.)

Gemensam bön med Korskyrkan
Torsdagar kl. 19.00

Juli i Equmeniakyrkan 
Augusti i Korskyrkan



7

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

Pastor och församlingsföreståndare:
Samuel Wångehag semester v. 29–33 
070-797 04 05 
e-post: samuel.wangehag@equmeniakyrkan.nu

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

Ungdomsledare:
Signe Jansson semester v. 24–26, 29 
072-701 95 99 
e-post: signeannaa@gmail.com

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  
https://equmeniakyrkan.se/ostervala/     e-post: ostervala@equmeniakyrkan.nu 
https://www.facebook.com/equmeniakyrkanostervala

Parkhäng i sommar 
Tisdagar från kl. 18.00

I kyrkans park ordnas med volleyboll, kubb och  
boule m.fl. aktiviteter. 

Grillen tänds och man kan ta med det man vill grilla,  
eller blir bjuden på varm korv. 

En chans att träffas och samtala och få vara med i  
en trygg och glad gemenskap.

Alla välkomna!

Månadens telefonandakt
Onsdagar: 29/6, 31/8 

kl. 18.00–18.30

Ring upp: 0701940008, slå koden: 588361#



Sommarmarknad i parken
Lördagen den 2 juli kl. 12.00–14.00

Sommarmarknad med gammalt och nytt.

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

Servering av hamburgare, kaffe och smörgås m.m.

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

Välkomna!

Grillkväll med musik i parken
Söndagen den 28 augusti kl. 16.00

Samuel Wångehag, Fredrik Gustafsson,  
Göran Öman m.fl. 

Ta med det du vill äta och dricka, 
grill finns.

Lägerkonfa 2022/2023
En konfirmation för dig i årskurs 7 och 8 upplagd på 4 helger, med 
läger för att lära oss mer om den kristna tron, lära känna varandra 

och andra konfirmander i regionen.  
Är du redan konfirmerad? Följ med som Konfa-fadder.

Informationsmöte tisdagen den 14 juni kl. 19.00

Läsårets läger:  
30 september – 2 oktober 
25–27 november 
28–30 januari (prel. datum) 
25–29 maj (prel. datum)

4 juni Avslutning


