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O, vad världen nu är skön, Klädd i sommardräkten! 

Känn i skog, på äng, på sjön milda, friska fläkten. 

Ljuva dofter, fågelsång — Mänska, höj ock du din sång! 

Ja, vår värld är verkligen skön! Men…mitt i allt det vackra ser jag hur världen liksom trasas 

sönder just nu. Naturkatastrofer, krig, oro, ovänlighet…. Jag leder en samtalsgrupp där vi 

talar om att leva i ovisshet. Det gör något med oss alla att vi just nu inte har något handtag 

på det som händer. Pandemi, naturkatastrofer, diktaturer som tar sig friheten att göra vad 

som helst…. 

Jag vet, jag har skrivit om detta tidigare. Men det slår mig om och om igen. Vilken värld är 

det vi lever i just nu? Vilken värld är det vi vill ha?  

Jag tror att vi, med ännu större medvetenhet, måste kämpa med alla medel vi har för att 

bevara det goda. Har vi vänlighet i det lilla som ledstjärna sprider det sig. Jag är ganska säker 

på att du som läser detta tillhör dem som, lika Moder Teresa, gör många goda gärningar 

varje dag. Men jag kan inte låta bli att fundera över vad mer vi skulle kunna göra för att fylla 

på godhetsbanken.. Inte för att vi måste utan för att vi vill. För vi vet hur mycket det betyder 

för hela världen.   

Dessutom; Karin Boye skriver om knoppar som brister och att det gör ont. För mig har 

många knoppar brustit under Corona-tiden. Jag har lärt mig saker jag inte trodde jag kunde 

lära mig, jag har fått kunskaper jag inte trodde jag skulle få ens alls under mitt liv. Det har 

kostat på, jag har varit tvungen att våga mycket. Kanske det är något du inte tror du vågar, 

som skulle bli jättebra för dig och även andra?    

Jag skulle vilja beskriva det som om det finns hur många möjligheter som helst att njuta den 

här tiden, men det krävs att man vågar släppa på skyddslager som gärna fastnar runt oss. Låt 

oss, mitt i allt, tillåta oss att förundras över det vi har:  

”Förundran är att se storheten och det ofattbara i det som omger dig. Att hänföras av en 

gnistrande stjärnhimmel, uppslukas av ett vackert musikstycke eller känna aha-upplevelsen 

när du ser eller förstår något bortom det du trodde var möjligt.”  

Det i sin tur kan ge oss kraften att kämpa för det goda, där vår kamp behövs!  

Britt-Marie Magnedahl, diakon och församlingsföreståndare i Equmeniakyrkan Östhammar  

 

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

Juni 
Torsdag  3   18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be. 
 

Fredag      4   14:00   Samtal och bön.  

 



Lördag      5   09:00   Bön hemma i våra egna hem.  

Söndag     6   11:00    Gudstjänst. B-M Magnedahl 

                                           

Måndag     7 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. 

                                           

Torsdag 10   18:00    Bön. Vi samlas i kyrkan för att be.  

 

Fredag     11   14:00    Samtal och bön. 

 
Lördag 12    09:00   Bön hemma i våra egna hem 

 
 

Söndag    13   11:00    Gudstjänst i Östhammars kyrka 

 

Måndag    14  14:00  Promenad. Samling utanför kyrkan. 

 

Torsdag   17   18:00    Bön. Vi samlas i kyrkan för att be.  

 

Fredag     18   14:00    Samtal och bön.  

 

Lördag 19    09:00   Bön hemma i våra egna hem. 

 

Söndag    20   11:00    Gudstjänst 

  

Måndag    21 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan.  

 

Torsdag  24  18:00   Bön. Vi samlas i kyrkan för att be.  

 

Fredag      25  14:00   Samtal och bön.  

 

Lördag  26  11:00   Midsommardagen.  Gemensam gudstjänst i hembygds- 

                                          gården. S-E Morhed 
 

Måndag    28 14:00 Promenad. Samling utanför kyrkan. 

 

OBS! (Gudstjänsterna i Östhammar under juni månad under förutsättning att 

vi kan samlas fler än 8 personer) 
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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 

 

 
  

 

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

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   

                             Jag har semester 14/6 – 20/6  och  12/7 – 1/8 

 

Nästa nummer av Församlingsbladet  för juli/augusti  2021  

utkommer i slutet av juni 
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