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Hela det vackra, vackra väntande livet är du 
När morgonens sol genom rutan smyger, glad och försiktig likt ett barn,  

som vill överraska tidigt, tidigt en festlig dag - 

då sträcker jag full av växande jubel  

öppna famnen mot stundande dag - 

ty dagen är du, och ljuset är du, 

 solen är du, och våren är du,  

och hela det vackra, vackra väntande livet är du. Karin Boye 

 

Så var det dags att vända blad i almanackan. Nu står det april. April som i år 

börjar med den viktigaste helgen för kristna – Jesu död och uppståndelse. Jag 

kan tänka mig att det mörker som under min barndoms påskar sänkte sig över 

långfredagen, också sänker sig över många av oss idag. Vi är ju förskonade från 

mycket, men numera kan vi inte längre låtsas som om allt är toppen och bra 

överallt.  

Då får vi vila i att det kommer en vår. Samtidigt som vi läser om Jesu 

uppståndelse får vi också uppleva hur naturen vaknar till. Vilken vacker 

kombination tänker jag. Dikten ovan upplever jag som en glad lovsång till och 

om oss och våra liv. Mitt i allt det svåra får vi vara glada för det som faktiskt är. 

Våren, solen, knoppar, vänskap, glädje, skratt…. Det är detta som trots allt är 

livet, mitt i det svåra.  

Jag önskar er alla en fin påsk och april månad. Förhoppningsvis syns vi 

någonstans någon gång. Till dess: Ta vara på varandra, stå upp för rätt och 

rättfärdighet! 

Britt-Marie Magnedahl, diakon och församlingsföreståndare i Equmeniakyrkan 

Östhammar  

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

April 
Torsdag  1    18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. Max 8 personer!     

Fredag  2    14:00    Långfredagsandakt i kyrkan. OBS!  Max 8 personer!                                                 

Lördag      3    09:00   Påskafton. 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 det se olika  

                                          ut för oss. Någon sitter 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   4   09:00   Påskdagen. Kort andakt via telefonkonferens. Mer   

                                          information kommer i veckobrevet i påskveckan. Skicka ett 

                                          meddelande till B-M Magnedahl om du tillhör dem som inte 

                                          får veckobrev så får du info hur du gör. Telefonnummer   

                                          och mailadress på baksidan. 

.   

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

 

Lördag 10   09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 

Måndag   12 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och 

promenerar. 

Torsdag  15   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. Max 8 personer! 

 

Lördag 17   09:00   Bön hemma i våra egna hem  

Måndag   19 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och 

promenerar. 

Torsdag 22   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. Max 8 personer! 

 

Lördag 24   09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 

Söndag  25   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 Zoomgudstjäns- 

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

                                          på baksidan av detta blad.   

Måndag   26 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. Vi håller avstånd och 

promenerar. 

Torsdag 29   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. Max 8 personer! 

 

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

Årsmötet 2021 

Vi planerar att hålla församlingens årsmöte lördagen den 22 maj klockan 

11:00. Vi hoppas kunna genomföra det på vanligt sätt, men om det inte går blir 



det digitalt för de som har möjlighet och i kyrkan för en begränsad skara. 

Styrelsen återkommer med ny information senare. 

Vi påminner om förhållningsreglerna vid samlingarna. Är man minsta sjuk 

– stanna hemma! Håll avstånd! Tvätta och sprita händerna!  

Församlingens ekonomi 
TACK för allt ekonomiskt stöd ni ger till församlingen! Vi behöver fortsätta 

komma ihåg 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 maj  2021  

utkommer i slutet av april 
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Ordförande Ingeborg Sevastik  

isevastik@hotmail.com 

tel 070-695 76 96 
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