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Vill du leva ditt liv, gör det nu 
Så har vi kommit till den tiden på året då vi måste stänga dörren till sommaren 

2020. Vi har dock några möjligheter till att kunna krama ur det bästa av den 

årstiden. Sommaren är inte riktigt slut än. Vad är det du inte har gjort som du 

så gärna skulle vilja göra? Är det möjligt? Om det är möjligt, vad är det som 

hindrar dig? Går det att göra något åt hindren? 

Det finns en sång som heter ”Har du visor min vän”. Texten i tredje versen lyder 

som följer:  

 

Vill du leva ditt liv, gör det nu! För nu är tiden då ditt liv ska levas. 

Och den som ska leva är du! I morgon är kanske för sent, min vän. 

Vem bryr sig då om vad du drömde och ville? 

Så vänta inte på någonting sen. Det är nu du ska leva min vän! 

 

Vi har både en möjlighet och en skyldighet att ta vara på vårt liv på bästa 

möjliga vis. Pandemin får inte hindra det. Att sommaren snart är slut får inte 

heller hindra det. Jag är till och med övertygad om att Gud vill att vi ska göra 

något av våra liv. Tillsammans kan vi göra väldigt mycket gott om vi låter 

livsglädjen leda och styra oss. Livsglädjen kommer från Gud, det tror jag 

alldeles bestämt! 

Corona-pandemin präglar ännu vår verksamhet, men vi tar en månad i taget 

och lyssnar på folkhälsomyndighetens råd.  

Välkomna till våra samlingar i september 2020.  

 

Var välsignade! Britt-Marie Magnedahl, diakon och församlingsföreståndare 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Församlingsboken 

Födelsedagar  

    

 

 

Vi gratulerar! 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 



 

September 
Torsdag 3 18:00 Bön 

Fredag 4  14:00 Samtal och bön 

Söndag 6 11:00 Gudstjänst i Östhammars kyrka 

Måndag 7 14:00 Promenad och andakt 

Torsdag 10 18:00 Bön 

Fredag 11  14:00 Samtal och bön 

Söndag 13 11:00 Ekumenisk gudstjänst   
Sven-Eric Morhed och B-M Magnedahl 

Torsdag 17 18:00 Bön 

Fredag 18  14:00 Samtal och bön 

Söndag 20 11:00 Gudstjänst i Östhammars kyrka 

Måndag 21 14:00 Promenad och andakt 

Torsdag 24 18:00 Bön 

Fredag 25  14:00 Samtal och bön 

Söndag 27 11:00 Webgudstjänst (på tv i Equmeniakyrkan). Vi deltar i 
Equmeniakyrkans kyrkokonferens´avslutningsgudstjänst. 
Predikan av bitr kyrkoledare Sofia Camnerin 

 

Från och med nu annonserar vi även svenska kyrkans gudstjänster i 

Östhammar i vårt programblad 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Påminnelse om förhållningsregler 
Du som har feber, hosta, är förkyld eller har ont i halsen SKA stanna hemma. 

Du som är äldre äldre bör också tänka en gång till om du ska delta. För oss alla 

är det viktigt att vi håller avstånden (minst 1,5 meter) även ute och vi hälsar 

inte på varandra mer än på avstånd. Inga kramar eller handslag. Tvätta gärna 

händerna ordentligt både före och efter en aktivitet. Handsprit finns i kyrkan.  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Återigen vill vi påminna oss om att inte glömma bort varandra! 



Församlingsbladet 

Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Berglund 

Bildmaterial: Gunnar Berglund 

Foto framsidan: Solros med en nässelfjäril som 

smycke! 

 

                         

 

 

     
Equmeniakyrkan Östhammar 

Bg 824-8056 

Hemsida: www.equmeniakyrkanösthammar.se 

Swishnummer: 123 570 48 79 

Svarvaregatan 6 

Ordförande Ingeborg Sevastik  

isevastik@hotmail.com 

tel 070-695 76 96 

 

 
  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Församlingens ekonomi  
Glöm inte bort församlingens ekonomi. Kyrkan kostar pengar även om vi inte 

har så mycket verksamhet just nu.   

Bankgironumret är: 824-8056 Swishnumret är: 123 570 48 79 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du är välkommen till mig för samtal som rör ditt liv och din tro. Jag har 
tystnadsplikt.  

Diakon och föreståndare Britt-Marie Magnedahl 

E-post: britt-marie.magnedahl@equmeniakyrkan.nu                                      
Tel mobil: 070-23 80 509 

 

************************************************************ 

Nästa nummer av Församlingsbladet  för oktober  2020 

utkommer i slutet av september 
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