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Framtidstro 

För någon vecka sedan tittade jag på ”Talang” från Amerika på Youtube. En 

kvinna med cancer i princip i hela kroppen, sjöng en sång hon skrivit själv med 

en helt underbar röst. Det jag minns mest är att hon berättade att läkarna gett 

henne två procents chans att överleva. Trots att chansen var så liten, ville hon 

släppa fram lyckan och glädjen över livet som är just nu. Hon hade ju också 

ändå två procents chans att överleva! Det går inte att vänta tills allt jobbigt 

försvinner, menade hon.  

Jag blev väldigt berörd. Hon hade ett sådant starkt budskap. Vi måste våga vara 

glada och lyckliga även om allt inte är helt okay! 

För vet ni vad: man kan vara både ledsen och glad samtidigt! Tänk er ett litet 

barn. De gråter en stund när det går dem emot  – för att strax efter le med hela 

ansiktet.  

Detta är ett församlingsblad med program för TVÅ månader. Ett faktum som 

säger att det ser bättre ut med alla restriktioner – just nu. Alla hoppas och 

önskar förstås att detta ÄR början på slutet av vårt liv med restriktioner. Men 

låt oss glädjas över livet idag även om vi inte vet hur det blir imorgon.  

Martin Luther lär ha sagt: ”Även om jag visste att jorden skulle gå under i 

morgon, skulle jag plantera ett äppelträd idag”. Låt oss följa hans tanke.  

Njut av den fantastiska naturen, bada i sjön, ät jordgubbar, lek med dina barn 

och barnbarn, ge dig ut i skogen och plocka bär, vila och hämta kraft på det sätt 

som är rätt för just dig. Om vi inte får några andra signaler från 

folkhälsomyndigheten kommer ni kunna gå på gudstjänst varje söndag i en 

kyrka i Östhammar hela sommaren.  

Jag önskar alla läsare en fin sommar! Britt-Marie Magnedahl  

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

Församlingsboken 

Födelsedagar  
 

 

 

Vi gratulerar! 



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

Juli 
Torsdag  1   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be 
 

Fredag      2   14:00   Samtal och bön  

 

Lördag      3   09:00   Bön hemma i våra egna hem  

 

Lördag      3   09:00   Pilgrimsvandring start från Börstils kyrka 

 

Söndag     4   11:00    Gudstjänst   B-M Magnedahl 

                                           

Måndag     5 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan 

                                           

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

 

Fredag       9   14:00    Samtal och bön 

 
Lördag 10   09:00    Bön hemma i våra egna hem 

 
 

Söndag    11   11:00    Gudstjänst i Östhammars kyrka 

 

Måndag    12  14:00   Promenad. Samling utanför kyrkan 

 

Tisdag      13  18:00   Sommarscouting 

 

Torsdag    15   18:00    Bön. Vi samlas i kyrkan för att be  

 

Fredag      16   14:00    Samtal och bön  

 

Lördag  17   09:00    Bön hemma i våra egna hem 

 



Lördag      17   09:00    Pilgrimsvandring start från Hargs kyrka 

Söndag    18    11:00    Gudstjänst  Elin Lagerhäll.  

                                             Insamling till pastors- diakonutbildning. 

Måndag    19   14:00   Promenad. Samling utanför kyrkan  

 

Tisdag      20  18:00  Sommarscouting 

 

Torsdag  22   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be 

 

Fredag      23   14:00   Samtal och bön.  

 

Lördag  24   09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 

Söndag     25   11:00    Gudstjänst i Östhammars kyrka 

 

Måndag     26   14:00  Promenad. Samling utanför kyrkan 

 

Tisdag       27   18:00  Sommarscouting 

 

Torsdag    29    18:00    Bön. Vi samlas i kyrkan för att be  

 

Fredag       30   14:00    Samtal och bön.  

 

Lördag   31    09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 

Augusti 
Söndag        1   11:00    Gudstjänst   Ingemar Rundström 

                                           

Måndag        2    14:00     Promenad. Samling utanför kyrkan 

 

Tisdag          3   09:00    Pilgrimsvandring start från Hargs kyrka 

 

Tisdag          3    18:00     Sommarscouting 



                                          

Torsdag      5   18:00    Bön. Vi samlas i kyrkan för att be  

 

Fredag          6   14:00    Samtal och bön 

 
Lördag      7   09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 
 

Söndag         8   11:00    Gudstjänst i Östhammars kyrka 

 

Måndag         9   14:00    Promenad. Samling utanför kyrkan 

 

Tisdag         10   18:00   Sommarscouting 

 

Torsdag       12   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be  

 

Fredag         13   14:00    Samtal och bön  

 

Lördag     14   09:00    Bön hemma i våra egna hem 

 

Söndag       15    11:00    Gudstjänst  B-M Magnedahl 

  

Måndag       16    14:00    Promenad. Samling utanför kyrkan  

 

Torsdag     19    18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be 

 

Fredag         20    14:00    Samtal och bön  

 

Lördag     21    09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 

Lördag         21    09:00   Pilgrimsvandring start från Forsmarks kyrka 

 

Söndag        22    11:00    Delregiongudstjänst i Östervåla 



Söndag        22    11:00    Gudstjänst i Östhammars kyrka 

 

Måndag        23    14:00    Promenad. Samling utanför kyrkan 

 

Torsdag       26    18:00    Bön. Vi samlas i kyrkan för att be  

 

Fredag         27    14:00    Samtal och bön  

 

Lördag     28     09:00   Tillsammansdag i Equmeniakyrkan 

 

Söndag        29     11:00    Gudstjänst  B-M Magnedahl 

  

Måndag        30    14:00     Promenad. Samling utanför kyrkan  

 

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

Sommarscouting 
I sommar erbjuder vi en integrationsfrämjande aktivitet och vi vänder oss 
främst till barn i skolåldern. Vi använder scouting som metod.  
 

Pilgrimsvandringarna  
har start och mål vid samma plats och var och en tar sig dit på eget sätt. 
 

Delregiongudstjänsten 22 augusti 
blir utomhus i Östervåla. Samåkning kl 09:10 från Equmeniakyrkan Östhammar. 
 

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

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. 
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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   

                             Jag har semester  12/7 – 1/8 

 

Nästa nummer av Församlingsbladet  för september  2021  

utkommer i slutet av augusti 

 

 

 

       
 

http://www.equmeniakyrkanösthammar.se/

