Församlingsblad
Equmeniakyrkan Östhammar

Februari - April 2022

Att leva nyfiket
God fortsättning! Ett nytt år har kommit igång. Ja, det har redan
blivit februari. Tiden går och vi får följa med. Jag hoppas det
varit goda dagar sen sist. Jul och nyår är fina helger, om än det
varit smolk i glädjebägaren även denna gång. Vi hade klarat
oss bra utan pandemin. Men nu får vi ”laga efter läge” och
hantera situationen utifrån de villkor som gäller.
Carin Dernulf, generalsekreterare i Equmenia (Equmeniakyrkans ungdomsorganisation), gav mig rubriken på denna text.
Hon och några av hennes väninnor brukar varje år ha ett tema.
Min rubrik och deras tema är samma. Jag lånar några fler
meningar från henne:
”En önskan om att mitt i allt möta människor, sammanhang och
situationer med en nyfikenhet och med en förväntan på att det
finns nya saker att upptäcka.
Tänk om vi skulle ta in nya perspektiv och våga utmana våra
tankar, ibland kanske till och med ändra åsikt.
Tänk om vi, istället för att döma en person vi inte förstår oss på,
skulle försöka förstå var den personen kommer ifrån.
Självklart är det inte bara enkelt, men jag tror att om vi på riktigt
väljer att leva nyfiket kommer vi komma långt.”
Ja, jag tror att vi ska ha frågan: ”Vad kan vi lära oss av vår tid?”
i bakhuvudet hela tiden. Det är i sig att leva nyfiket. Då blir vi
bättre rustade för framtida dagar. Plocka fram det barnlika i dig!
Upptäck livet på nytt! Då blir livet mer av ett äventyr även om
det är svåra tider.
Så vill jag hälsa er alla välkommen till Equmeniakyrkan och
dess samlingar!
Britt-Marie Magnedahl, diakon och församlingsföreståndare.

Församlingsboken
Födelsedagar

Vi gratulerar!
********************************************************
•
•
•
•
•

Måndagar kl
Onsdagar kl
Torsdagar kl
Fredagar kl
Lördagar kl

14.00: Promenad och samtal
17.00: Språkcafé - fr 2 mars
18.00: Bön
14.15: Samtal och bön
09.00: Bön i hemmen

Februari
Tisdag

1 10:30

Träff K

Söndag

6 11:00

Gudstjänst – Lars Thillman

Tisdag

8 13:00

Träff för daglediga – se program

Söndag

13 11:00

Gudstjänst - i Östhammars kyrka

Tisdag

15 10:30

Träff K

Söndag

20 11:00

Gudstjänst, Mattias Nilsson

Tisdag

22 13:00

Träff för daglediga – se program

Söndag

27 11:00

Högmässa - i Östhammars kyrka

Mars
Tisdag

1 10:30 Träff K

Söndag

6 11:00

Gudstjänst – årsmöte, B-M Magnedahl

Tisdag

8 13:00

Träff för daglediga – se program

Söndag

13 11:00

Gudstjänst - i Östhammars kyrka

Tisdag

15 10:30 Träff K

Söndag

20 11:00 Gudstjänst, Hans Bergström

Tisdag

22 13:00 Träff för daglediga – se program

Söndag

27 11:00

Tisdag

29 10:30 Träff K

Högmässa - i Östhammars kyrka

April
Söndag

3 11:00 Gudstjänst, Ingemar Rundström

Tisdag

5 13:00 Träff för daglediga – se program

Söndag

10 11:00

Gudstjänst - i Östhammars kyrka

Tisdag

12 10:30 Träff K

Torsdag

14 18:00 Getsemanestund

Torsdag

14 19:00 Jesus Christ Super Star – musikal
i Östhammars kyrka

Fredag

15 11:00 Långfredagsudstjänst - i Börstils
kyrka

Söndag

17 11:00 Påskdagsgudstjänst – A-M Larsson
Färdplanssamtal vid kyrkkaffet

Tisdag

19 13:00 Träff för daglediga - se program

Söndag

24 11:00

Tisdag

26

Gudstjänst - i Östhammars kyrka

10:30 Träff K

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

Träff för daglediga (Tfd) februari – april 2022 13:00
•
8 februari ”Augustpriset” - med Gunnel Furuland
• 22 februari ”Anhörigstöd och väntjänst” – i
Östhammars kommun – med Åsa Karlsson och Susanne Wahlstrand
•
8 mars ”Skämtsam naturpoesi” - med Hans Raab
• 22 mars ”Visor och sånt” – med Teodorsson och Geurtsen
•
5 april ”Från Hammerdal till Hisingen” – Kjell Larsson

• 19 april

”En salig röra” – med Lennart Wilhelmsson

Vi påminner om förhållningsreglerna vid samlingarna.
Är man minsta sjuk – stanna hemma! Håll avstånd! Tvätta och
sprita händerna!

Färdplanssamtal vid kyrkkaffet
”Färdplanen” utgår från samfundet Equmeniakyrkans vision:
”Att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus förvandlar
mig, dig och världen”.
Det vi kommer att ta vår första utgångspunkt i, är vad kyrkan
kan och bör vara i vår tid. Här är alla tankar och åsikter
välkomna! Jag vill därför be och uppmuntra dig att delta. Även
du som inte (ännu) är medlem i vår kyrka.
Årsmötet
äger rum den 6 mars efter gudstjänsten. Handlingar kommer att
skickas ut senast 20 februari, både via epost och på papper till
dem som inte använder epost. Det finns ingen valberedning i
år, så det kan bli vissa saker som får lösas direkt på årsmötet.
Medlemmar från Gimo - Vattensta mfs är också välkomna och
har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.
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

Kom ihåg
att tänka på Equmeniakyrkan nationellt:
13 mars Bön och offerdag för pastors- och diakonutbildningen.
24 april Nationella insamlingen. Vi har inga egna gudstjänster
just de söndagarna, därför går det bra att skicka in din gåva till
församlingen och skriva ändamålet i textfältet.
Equmeniakyrkan Östhammar 150 år!!
Skriv också in jubileumsaktiviteterna i era almanackor:
Jubileumskonsert 4/6, samkväm 11/6 och högtidsgudstjänst
12/6 med kyrkoledare Lasse Svensson.

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
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