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                                            November - Januari 2022 



”Om ditt hjärta är som mitt – räck mig din hand!” 

Snart kan vi lägga Pandemin till handlingarna – hoppas vi väl 

alla, gissar jag? Det är viktigt att titta på vad den tiden gjort med 

oss, både positivt och negativt. Har vi lärt oss något av den? 

Kanske har vi blivit klokare på åtminstone något område?  

Något jag insett väldigt tydligt – jag tror även många av er 

läsare har sett det – är hur viktiga vi är för varandra. Människan 

är absolut inga öde öar som klarar sig själv. Men ändå finns det 

så många människor som är ensamma. Då tycker jag rubriken 

jag skrivit är så bra! Det är John Wesley, präst, teolog och 

grundare av metodistkyrkan, som sagt det.  

Kyrkan nära Sjötorget i Östhammar (=Equmeniakyrkan) vill vara 

en plats där alla ska känna sig välkomna, det skrev jag i förra 

programbladet. Där gör vi vad vi kan för att räcka ut vår hand till 

våra medmänniskor. Du är välkommen i gänget! 

Ta med din granne till dagledigträffarna!  

Kroka arm med någon du känner och kom på våra Träff K-

samlingar!  

Våga utmana dig själv och smyg in (eller klampa på) på en 

gudstjänst! 

Eller; varför inte testa hur det är att vara med på en samtal-och-

bönesamling på fredag eftermiddag?  

 

Vill du ha ett enskilt samtal, IRL eller via t.ex telefon, med mig 

som jobbar som diakon är det bara att höra av sig. Allt gott till er 

alla! Vi syns i kyrkan! 

 

Britt-Marie Magnedahl, diakon i Equmeniakyrkan Östhammar, 

070-2380509 
 

 

 



 Måndagar kl 14.00:  Promenad och andakt  (t o m nov) 

 Torsdagar kl 18.00:  Bön 

 Fredagar   kl 14.00:  Samtal och bön 

 Lördagar   kl 09.00:  Bön i hemmen 

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

Församlingsboken 

Födelsedagar  
 

  

 

 Vi gratulerar! 

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

November 
Tisdag    2   13:00     Träff för daglediga – se program 

 

Lördag      6   16:00    Alla helgons dag - minnesgudstjänst    

                                                                     i Östhammars kyrka 

Söndag     7   11:00    Gudstjänst med nattvard,  församlings- 

                                                                                  möte 

Söndag     7   18:00    Söndagsbön 

 

Tisdag       9   10:30    Träff K  

 

Torsdag   11   18:00    Planering för temamässa - i församlings- 

                                 gården                                                                                                                                     

Lördag     13   16:00    Temamässa ”Kärlekens alla färger”  

                  - i Östhammars kyrka                                                                 



Söndag    14   11:00    Gudstjänst  - Hans Bergström 

 

Tisdag      16   13:00    Träff för daglediga – se program 

 

Söndag     21   11:00    Gudstjänst - i Östhammars kyrka  

                                                              

Tisdag       23   10:30    Träff K  

 

Söndag      28   11:00    1 Advent gudstjänst – B-M Magnedahl  

 

Tisdag        30  13:00   Träff för daglediga – se program 

 

December 
Söndag        5   11:00    Högmässa - i Östhammars kyrka 

                                          
Tisdag          7   10:30   Träff K 

 

Torsdag        9   18:00    Planering för temamässa –  
                                                                 - i församlingsgården 

                                                                                                                                              

 
Lördag       11  16:00    Temamässa ”Bryt en tradition”  
                                                                - i Östhammars kyrka 

 
Söndag       12   11:00    Gudstjänst – Sven Wingren, vardags-              

         kören ”Sångglädje”
                         

                                                                            
Tisdag       14   13:00   Träff för daglediga - Julavslutning  

 



Söndag        19   11:00   Gudstjänst - i Östhammars kyrka 

 

Fredag         24    10:00    Julkrubban - i Östhammars kyrka 

 

Fredag         24    23:00    Julnattsgudstjänst - i Östhammars  

                                                                                         kyrka                                

Lördag        25     06:00    Julotta - i Börstils kyrka 

 

Söndag        26    11:00   Annandag jul gudstjänst - Gert Lindh  

 

Fredag          31 16:00   Nyårsbön - i Östhammars kyrka 

 

Januari 
Torsdag         6   11:00    Trettondag jul gudstjänst    

                                                                             B-M Magnedahl 

Söndag        16   11:00    Gudstjänst - i Östhammars kyrka 

 

Tisdag          18   10:30   Träff K – terminsstart 

 

Söndag        23   11:00    Gemensam gudstjänst med nattvard 

 

Tisdag          25   13:00    Träff för daglediga - terminsstart    

                                                                                       se program 

Söndag        30   11:00     Högmässa - i Östhammars kyrka 

 

 



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

Träff för daglediga (Tfd) november  – januari 2022 13:00                                                                    

    2 november    ”Reseminnen” - med  Yvonne Göranson 

  16 november   ”Rundtur i Skandinavien” - med Gunnar  
                                                                         Berglund 

  30 november   ”Kultur - vad är det?” - med Linus Westin 

  14 december   ”Julavslutning” 

  25 januari        ”Vi träffas och trivs” - terminsstart 

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

Böneveckan för Kristen enhet  

 är världens största ekumeniska manifestation  

 genomförs samtidigt i cirka 120 länder 

 infaller varje år 18-25 januari.  

Den veckan tänker kyrkorna i Östhammar uppmärksamma i 

gemensamma aktiviteter, men vad som ska hända är i skrivandets stund 

inte helt klart. Söndagen den 23 januari blir det dock en glädjehögtid då 

vi firar gudstjänst med nattvard tillsammans i Equmeniakyrkan. 

Hela programmet för veckan annonseras i annonsnytt och affischer lite 

längre fram.  

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

Vi påminner om förhållningsreglerna vid samlingarna. Är 

man minsta sjuk – stanna hemma! Håll avstånd! Tvätta och 

sprita händerna!  

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

Internationella insamlingen - från 1 advent till 31 januari 

Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. 

Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I vår världsvida gemenskap 
delas resurser och behov. 

Det är därför ingen slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, pastorer och 
lärare till våra samarbetskyrkor. I mötet med andra kyrkor berikas 
förståelsen av evangeliets rikedom. 



Precis som vi får sjunga i psalmsången nummer 89 får vi vara med och 
konkret bära Guds budskap genom att ge till vårt gemensamma arbete 
runt om i världen. Tack för att du är med och stödjer vårt gemensamma 
internationella missionsarbete runt om i världen. Din gåva gör skillnad! 

 

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   

                             Jag har semester 20/12 – 2/1 2022 

 

Nästa nummer av  Församlingsbladet  för februari till april 

2022 utkommer i slutet av januari 

 

 

 

 

       
 

http://www.equmeniakyrkanösthammar.se/

