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”Nu gör jag något nytt”  

Sen jag skrev här sist har det omtalade viruset blivit borttaget 

från listan ”samhällsfarlig sjukdom”. Nu är det trots allt inte så 

många som blir livsfarligt sjuka. Livet blev ganska ”som vanligt” 

för många av oss.  

Så där lagom i samma veva som vi fick tillåtelse att gå utan 

munskydd och att krama de vi känner, kom ett krig som jag tror 

påverkat många av oss väldigt mycket. Oron inför framtiden 

hann knappt undan förrän den var där igen. Människan är en 

varelse som vill ha koll på tillvaron. De flesta av oss blir negativt 

påverkade av att inte ha ”handtag” på våra liv. Depression och 

negativitet kommer lätt i kölvattnet av osäkra tider.  

Men låt oss inte glömma att leva! Låt oss fortsätta hoppas på en 

god värld. För det är just där, i hoppet om att det goda ska 

segra i små och stora ”krig” som ljuset tränger fram mellan de 

mörka molnen. Och när det goda segrar kan man aldrig vara 

helt säker på vad som kommer att spira. Där vill vi vara med. Att 

ingå i en gemenskap är viktigt för vårt välbefinnande. Du är 

välkommen att också vara med!!  

I vår kyrka händer det mycket saker denna programperiod. Läs 

detta blad så ser du att det finns mycket att vara med på. 

Välkommen alla DU!  

 

”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag 

gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken”.           

Jes 43:19  

 

Britt-Marie Magnedahl, diakon och församlingsföreståndare, 

070-2380509 

Jag finns för dig som vill och behöver prata med någon 

 



Församlingsboken 

Födelsedagar  
 

 

 Vi gratulerar! 

 

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

Maj 
Söndag     1   11:00    Gudstjänst – Ingemar Rundström 

 

Tisdag       3   13:00    Träff för daglediga  – se program 

 

Lördag      7   09:00     Arbetsdag i kyrkan 

 

Söndag     8   11:00    Högmässa - i Östh kyrka, A-M Larsson 

 

Tisdag     10   10:30   Träff K  

 

Söndag    15   11:00   Gudstjänst med nattvard, B-M Magnedahl 

                                                                    

Tisdag      17  13:00    Träff för daglediga – se program 

 

• Måndagar  kl  14.00:  Promenad och samtal  

• Onsdagar  kl  17.00: Språkcafé - till 25 maj 

• Torsdagar kl  18.00:  Bön 

• Fredagar   kl  14.15:  Samtal och bön – till 17 juni 

• Lördagar   kl  09.00:  Bön i hemmen 



Söndag    22   11:00    Gudstjänst - i Östh kyrka, A-M Larsson   

 

Tisdag      24   10:30   Träff K  - terminsavslutning 

 

Torsdag    26   09:00   Gökotta i Harg – samling vid Hargs kyrka 

 

Söndag     29   11:00   Gudstjänst,  Sven Wingren 

 

Tisdag       31   12:00   Träff för daglediga – se program 

                                                             

Juni 
Lördag         4   16:00  Jubileumskonsert,  New Born Gospel  

                                                                          med Marcus 
Berglund                                                                                                                                                        

Söndag        5   11:00  Högmässa – i Östh kyrka, A-M Larsson   

 

Tisdag        7  10-12  Öppen kyrka 

 

Lördag       11   16:00  Jubileumssamkväm  

            
                                                                                                                               

Söndag      12   11:00  Jubileumsgudstjänst, Lasse Svensson 

 
 

Tisdag      14  10-12   Öppen kyrka 

 

Torsdag      16  14:00  Bokcafé  

                         
 

Söndag       19  11:00  Gudstjänst i Östh kyrka, J J.son Ljung 



                                                                                  

Tisdag       21   10-12   Öppen kyrka 

 

Lördag        25    11:00  Friluftsgudstjänst – Hembygdsgården, 

                                                             S-E Morhed och B-M Magnedahl 

Tisdag       28    10-12  Öppen kyrka 

Juli                                                                              
Söndag         3    11:00  Högmässa - i Östh kyrka, A-M Larsson   

 

Söndag       10    11:00  Gudstjänst - med nattvard,  

                                                         Färdplanssamtal, B-M Magnedahl                          

Söndag       17    11:00  Gudstjänst - i Östh kyrka, A-M Larsson   

                                                                                                                                                                 

Söndag       24    11:00  Gudstjänst, Maj och Ingemar Rundström 

                                                                           

Söndag       31    11:00  Hundgudstjänst, Sjötorget, Sara J Grip 

                                                                                   

Augusti 
Söndag         7    11:00  Gudstjänst, Lars Thillman 

 

Söndag       14    11:00  Högmässa - i Östh kyrka, S-E Morhed 

 

Söndag       21    11:00  Delregiongudstjänst,  Per Knutsson 

 

Lördag        27    09:00  Tillsammansdag 

 



Söndag       28    11:00  Högmässa - i Östh kyrka, A-M Larsson   

Träff för daglediga (Tfd) maj  2022  kl 13:00                                                                    

•    3 maj    ”Folkvisor” - med  Cees och Sanny Neumann 

•  17 maj    ”Vinter kring Grenoble” – Gunnar Berglund visar  
                                                             bilder och berättar     

•  31 maj   Terminsavslutning på hembygdsgården.    

OBS! klockan 12.00 

 

Vi påminner om förhållningsreglerna vid samlingarna.         

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

sprita händerna! 

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

Städdagen 7 maj kl 9:00                                                                
Vi börjar med lördagsandakten och hjälps åt att snygga till vår kyrka 
både inne och utanför, var och en efter sin förmåga enligt en lista på 
anslagstavlan. Det blir fika och en enkel lunch och fin gemenskap! 

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

Öppen kyrka – fika – gemenskap 

Välkommen in på en fika och lite prat med diakonen. 

Du kan också tända ett ljus om du vill. 

När? 7/6, 14/6, 21/6, 28/6 klockan 10-12 

Pilgrimsvandringar i sommar 

Lörd   21 maj 09:00 Fageröns naturreservat, (7,5 km) Samling: P-platsen  

Lörd     4 jun 09:00 Boda, Östh, (8,3 km) Samling: Östhammars kyrka  

Lörd   18 jun 09:00 Raggarön, (9,2 km) Samling: hembygdsgården  

Lörd   16 jul 09:00 Harg, (9,7 km) Samling: Hargs kyrka 

Lörd   30 jul 09:00 Gimodammen runt, (12 km) Samling: Skäfthammars kyrka   

Lörd   13 aug 09:00 Öregrund, (7 km) Samling:  Öregrunds kyrka  
 

 



                                                                                

150-årsjubileum – WOW! 

I år firar vår församling 150-årsjubileum. Tänk att vara en del 

i en 150-årig gammal gemenskap. När jag tänker på det 

hisnar det inuti. Jubileum ska firas:  

4 juni kl 16 får vi lyssna till Marcus Berglund och hans gospelkör. 

11 juni kl 16 har ju jubileumssamkväm   

12 juni kl 11 har vi Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson här 

som gästpredikant.  

Dessutom arbetar vi i skrivandet stund med att iordningsställa en 

utställning som kommer att stå uppställd ett antal veckor under 

sommaren.  

Välkommen!   

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

Tillsammansdag den 27 augusti kl 9:00 

Varje organisation med aktning har en upptaktsdag i början av hösten - 

eller i slutet av sommaren om man så vill. Kanske vi inte mötts så ofta i 

kyrkan under sommaren. 

Det råder vi bot på genom att vi hälsar varandra välkommen till en 

tillsammansdag/upptaktsdag i Equmeniakyrkan lördagen den 27 augusti 

kl 9 – ca 13. Även du som inte ännu finns med i medlemsförteckningen 

är hjärtligt välkommen!  

Frågor? Ring mig, Britt-Marie Magnedahl, på 070-2380509.   

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

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 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är välkommen till mig för samtal som rör ditt liv 
och din tro. Jag har tystnadsplikt.  

Diakon och föreståndare Britt-Marie Magnedahl 

Jag har semester 25/7 – 14/8 

E-post: britt-marie.magnedahl@equmeniakyrkan.nu                                       

Tel mobil: 070-23 80 509   

 

              Nästa nummer av  Församlingsbladet  för sep till nov    

                         2022 utkommer i slutet av augusti 

 

 

 

 

       
 

Församlingsbladet 
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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 

 

 
  

 

http://www.equmeniakyrkanösthammar.se/

