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Gott NYTT år!
Ett nytt år ligger framför våra fötter. Jag tar mig friheten att citera några rader
från bönboken ”Tradition och liv”:
”Nyåret är för många av oss en brytpunkt. Livets brytpunkter är utsiktspunkter
där vi pustar ut efter en etapp på vår livsresa, vänder oss om och ser bakåt för
att utvärdera: var var jag någonstans då jag senast vände mig om? För ett år
sedan, för tio år sedan? Vi ser också framåt för att välja väg och sätta upp mål.
Vad vill jag kunna säga om ett eller tio år om de år som idag ligger framför
mig?”
Personligen tycker jag inte att det är lika meningsfullt att titta framåt och bakåt
nu som när jag var yngre. Men detta årsskifte är för mig speciellt. Det har under
hösten 2020 blivit tydligt för mig att lilla JAG kan förändra. Kanske inte i det
stora perspektivet utan mer i det lilla. Men – många små perspektiv blir det
stora tillsammans!
Jag menar OCKSÅ att alla DU som läser dessa rader kan vara med och förändra.
Det som betyder något just nu är att du, jag, vi bryr oss precis där vi är. Ett
telefonsamtal har väl aldrig betytt så mycket som idag? Eller att vi som kan,
hjälper de av oss, som inte kan göra inköp själva. O.s.v.
Det som också blivit VÄLDIGT tydligt för mig är att levnadsförhållandena för
människor är olika. Pandemin har slagit hårt överallt men de som haft det svårt
tidigare har det ännu svårare idag. Det finns organisationer på nära håll som
arbetar för att hjälpa dem som har det svårt. Där kan du bidra om det känns
rätt för dig.
Det finns också organisationer som arbetar för att hjälpa till ”långt borta”. Jag
slår helt enkelt ett slag för att vi som kan ska bidra ekonomiskt till den
internationella insamlingen som Equmeniakyrkan har just nu. De pengarna går
till olika projekt i världen till förmån för många som har det svårare än vi.
Det jag vill med dessa ord är att påminna dig om att just du är viktig. Låt oss alla
fylla år 2021 med kärlek, värme och omtanke om varandra och andra på det
sätt vi har möjlighet till. Inget är för litet och alla kan göra något!
Var välsignade! Britt-Marie Magnedahl, diakon och församlingsföreståndare

OBS! På grund av att Folkhälsomyndigheten ytterligare förlängt och skärpt
restriktionerna tills vidare, har församlingsstyrelsen som en konsekvens
beslutat att ställa in all verksamhet under denna tid.
Vi beklagar naturligtvis detta, men vi måste ta denna hänsyn till oss alla.
Vi kan be för varandra att vi kan stå ut med ensamhet och isolering och att vi snart
får slippa denna plåga som epidemin utgör. Vi kan i alla fall ringa till varandra. Att
växla några ord kan betyda mycket!
***************************************************************************************************

Januari
Söndag 10 15:00 Minigudstjänst via Zoom. Länk skickas till församlingsmedlemmar och andra som får församlingens veckobrev. Vet
du med dig att du inte får veckobrev via mail från diakon BrittMarie men vill vara med på Zoomgudstjänsten? Skicka ett
mail till Britt-Marie Magnedahl, mailadress på baksidan av
detta blad.

Måndag 11

14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och
promenerar.

Måndag 25

14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och
promenerar.

18-25 Den ekumeniska böneveckan – ”Bliv kvar i min kärlek”. Ett
program finns planerat men p.g.a den rådande situationen kan vi i dagsläget inte
säga vad som kan genomföras. Håll er informerade via anslagstavlorna vid
Equmeniakyrkan och Östhammars kyrka.

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

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
Internationella insamlingen pågår 1:a advent till 31 januari. Om du vill
att din gåva ska gå via församlingen märk betalningen med
"Internationellt" Annars går det bra att skicka direkt till
Equmeniakyrkan. Swish 900 32 86 eller bg 900-3286.

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

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
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