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Änglabesök 

Våren har visat sig - redan! Fåglarna kvittar, snön smälter, snödroppar har 

börjat titta upp ur marken som knappt släppt snön. Underbart tycker jag, 

samtidigt som jag (med flera vet jag) lätt får en tyngd i bröstet på våren. Ljuset 

är både hoppingivande men också jobbigt att ta emot när det kommer. Men då 

vill jag i det sammanhanget berätta om min ängel. 

I en kurs jag går just nu fick vi göra en ängel. När vi gjort den skulle vi stilla oss 

och lyssna in vad ängeln sade. Så här sa ängeln till mig:  

”Var inte rädd. Jag står vid din sida. Jag skyddar, försvarar och bevarar dig – nu 

och i framtiden. Det du företar dig välsignar jag – även om det inte alltid är det 

bästa du gör. Jag förminskar det dåliga och förstorar det bra. Håll mig i handen 

så går vi framåt tillsammans. Våga leva, göra nya saker, vara närvarande i 

nuet. Det du är rädd för är ingenting med mig vid din sida. Lita på din kapacitet 

– lita på mig.” 

Dessa ord är inte bara till mig. Jag är förvissad om att vi alla kan läsa orden och 

låta ängeln, Guds ängel, ta oss i handen och följa med oss på vår väg genom 

prövningar och glädjedagar. Ibland får vi uppdraget att vara en ängel för någon 

annan. Då är det du som ängel, som t ex ringer det där samtalet som gör att 

någon får hopp igen.  

Låt oss vara änglar för varandra där det behövs – ännu mer i dessa tider då livet 

är så ovisst!  

Jag önskar er en fin mars månad!  

Britt-Marie Magnedahl, diakon och församlingsföreståndare i Equmeniakyrkan 

Östhammar  

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

Mars 
Måndag    1 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och 

promenerar. 

Torsdag  4    18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. Max 8 personer!                                                     

 

Lördag      6    09:00   Bön hemma i våra egna hem. Vi är inte i samma fysiska 

                                          rum, men Bibelns ord ”Där två eller tre är samlade i mitt 



                                          namn är jag mitt ibland dem” (Matt 18:20), gäller för denna 

                                          samling ändå. När vi ber kan se olika ut för oss. Någon sit- 

                                          ter stilla och tyst. En annan sjunger psalmer/sånger en 

                                          tredje kanske sitter och ritar. Var och en gör det som  

                                          känns bra. Det viktiga är att vi lämnar vardagliga tankar 

                                          och bestyr och vänder oss inåt. 

                                           

Söndag   7   18:00   Andakt med nattvard. OBS! Max 8 personer. 
.   
 

Måndag     8 14:00    Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och 

promenerar. 

 

Torsdag 11   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. Max 8 personer! 

 

Lördag 13   09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 

Måndag   15 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och 

promenerar. 

Torsdag 18   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. Max 8 personer! 

               

Lördag 20   09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 

Söndag  21   15:00  Minigudstjänst via Zoom. Länk skickas till församlings-  

                                          medlemmar och andra som får församlingens veckobrev.  

                                          Vet du med dig att du inte får veckobrev via mail från  

                                          diakon Britt- Marie, men vill vara med på Zoomgudstjän- 

                                          ten - skicka ett mail till Britt-Marie Magnedahl. Mailadress  

                                          på baksidan av detta blad.   

  

Måndag   22 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och 

promenerar. 

Torsdag 25   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. Max 8 personer! 

 

Lördag 27   09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 

Måndag   29 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och 

promenerar. 

 

Påminnelse om förhållningsregler Vid de samlingar vi har måste vi även 

fortsättningsvis vara försiktiga. Du som har feber, hosta, är förkyld eller har ont 



Församlingsbladet 

Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Berglund 

Bildmaterial: Gunnar Berglund 

Foto framsidan:   ”Istappskonst ” 

 

                         

 

 

     
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 

 

 
  

 

i halsen SKA därför stanna hemma. 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 händerna ordentligt både före och 

efter.  

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. Ett ännu bättre sätt är att ansluta sig till månadsgivare eller 

kyrkoavgift. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 april  2021  

utkommer i slutet av mars 
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