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Hösten är här och vi går i tro! 

Nu har sommaren stängt dörren för denna gång och hösten 

träder in. Jag läser på Wikipedia att höst egentligen betyder 

”skörd” och är besläktat med "hösta" och "inhösta", det vill säga 

”samla” eller ”hämta in”.
 
Intressant!  

Jag leker med tanken på en ständigt öppen dörr till kyrkan. 

Genom den samlas människor in. Det är de som vill och eller 

behöver uppleva den gemenskap kyrkan kan bidra med. För nu 

kan vi starta verksamheter som betyder så mycket för så 

många! Verksamheter som varit satta på paus p.g.a pandemin. 

I vår kyrka vill vi att det ska vara högt i tak. Ja, alla är välkomna!  

Tyvärr är ju inte pandemin borta. Vi vet alltså inte hur det 

kommer att bli framöver. Men vi går i tro att vi kan ha 

dagledigträffar, Träff K, gudstjänster och bönesamlingar. 

Kommer det mer restriktioner från FHM får vi förhålla oss till 

dem. Mer info kommer i så fall.  

Du som aldrig tidigare varit i Equmeniakyrkan Östhammar är 

välkommen att delta i de samlingar vi har! 

Britt-Marie 

Magnedahl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Måndagar kl 14.00:  Promenad och andakt 

 Torsdagar kl 18.00:  Bön 

 Fredagar   kl 14.00:  Samtal och bön 

 Lördagar   kl   9.00:  Bön i hemmen 

 

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

Församlingsboken 

Födelsedagar  
   

  

 

 

 

Vi gratulerar! 

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

Vi provar en förändring i månadsprogrammet där de 

samlingar som 

återkommer varje vecka får en egen ruta. 

September 
Söndag     5   11:00    Gemensam högmässa i Östhammars 
         kyrka                                                                                     

Torsdag    9   18:00    Planering för temamässa - i Församlings- 

                                           gården                                                                                                            

Lördag    11   16:00    Temamässa ”Livets sårbarhet”  

      i Östhammars kyrka                                                                 

Söndag   12   11:00    Gudstjänst  B-M Magnedahl 

 
Tisdag     14   10:30    Träff K - terminsstart 



 

Söndag     19    11:00    Gudstjänst i Östhammars kyrka 

 

Tisdag       21   13:00     Träff för daglediga - terminsstart 

 

Söndag     26    11:00     Gudstjänst  från kyrkokonferensen  

                                                              

Tisdag       28    10:30     Träff K  

 

 

Oktober 
Söndag        3   11:00    Gudstjänst i Östhammars kyrka 

                                          
Tisdag          5   13:00   Träff för daglediga – se nedan 

 

Torsdag        7   18:00    Planering för temamässa – i 
                                                                     Församlingsgården                                                                         

 
Lördag        9   16:00    Temamässa ”Bara vara mig själv”.  
                                                                   i Östhammars kyrka 

 
Söndag       10   11:00    Gudstjänst  med nattvard  B-M

                             Magnedahl

                                                                                       
Tisdag       12   10:30   Träff K 

 

Söndag        17   11:00   Gudstjänst i Östhammars kyrka 

 

Tisdag          19   13:00  Träff för daglediga – se nedan 



 

Söndag         24   11:00    Gudstjänst  B-M Magnedahl 

 

Tisdag           26   10:30   Träff K 

 

Söndag          31   11:00   Gudstjänst i Östhammars kyrka 

  

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

Mitt-på-dagenträffar  september – oktober klockan 13:00 

 21 september   ”Välkommen tillbaka” 

   5 oktober        ”Visor och  sånt” Fyra vänner och en gitarr 

 19 oktober        ”Gamla Östhammarsbilder” med   

                                                                Torbjörn Forsman 

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

Kyrkokonferensen 2021 

19-26 september har samfundet Equmeniakyrkan sin årliga 

kyrkokonferens. Det blir även i år en digital kyrkokonferens där 

vår lokala församling har två ombud. Utöver förhandlingar m.m. 

finns digitala gudstjänster som också vi andra kan ta del av: 

  

Söndag den 19 september kl. 19.00 – livesändning 

Inledningsgudstjänst med förbön för vägledningsåret 

Predikan av biträdande kyrkoledare Karin Wiborn 
 
Lördagen den 25 september kl. 19.00 – livesändning 
Internationell gudstjänst med förbön för missionsarbetare 
Predikan av kyrkoledare Lasse Svensson 

 
Söndagen den 26 september kl. 11.00 – livesändning 
Ordinationsgudstjänst 
Predikan av biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius  
 



Alla dessa samlingar går att se på Youtube 
************************************************************************ 

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. 

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   

                              

 

Nästa nummer av  Församlingsbladet  för november  2021 

till januari 2022 utkommer i slutet av oktober 

 

 

 

 

       
 

http://www.equmeniakyrkanösthammar.se/

