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”Kom ihåg att visa gästfrihet………….. 

Jag skriver dessa rader under min mellanlandning i Uppsala på 

väg mot Östhammar en måndagsmorgon. Idag lyser solen som 

den gjort så många gånger tidigare i sommar. Skillnaden idag, 

mot alla andra dagar, är att jag anar höstluft. Lite svalare och 

liksom klarare. Kan ni känna vad jag menar? Jag gillar hösten, 

särskilt den del som ligger i anslutning till sommaren! 

Bussen jag åkte med hit fylldes på av ungdomar jag gissar 

skulle till gymnasiet. Kanske deras första dag på gymnasiet. Det 

kändes så på den förväntan blandat med lite osäkerhet jag upp-

levde i bussen.  

Man kan säga att jag är gäst i Östhammar. Ett resmål jag frivil-

ligt söker mig till. De nya gymnasieeleverna är på väg till något 

de inte känner till helt och fullt, men de gör det åtminstone del-

vis frivilligt. Om de kommer att trivas återstår att se.  

För några veckor sedan kom det långväga gäster till Östham-

mars kommun. Gäster som jag gissar inte alls ville lämna sitt 

land, men p.g.a omständigheter vi känner väl till, valt att göra 

det. Kvinnor, barn och män från det krigsdrabbade Ukraina… 

Den dag de gav sig av tror jag inte att de hade något positivt i 

blicken. Okay, de såg säkert att det var bättre att fly än att 

stanna. Men det hade förstås varit bättre om de hade kunnat 

stanna, att det inte varit något krig… 

Nu har de kommit till oss och vår uppgift blir nu att visa dessa 

människor kärlek och omsorg. Ett litet leende räcker långt.  

Det finns många som har varit tvungna att fly till Sverige och 

t.ex. Östhammar. Visst vill du vara med och hjälpa till att göra 

deras liv drägligare i ett främmande land?  

…………Ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till 

gäster utan att veta om det.” (Hebr 13:2) 

Britt-Marie Magnedahl  diakon och församlingsföreståndare 



Församlingsboken 

Födelsedagar  
   

     

 

 

 

 

 

Vi gratulerar! 

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

September 
 

Söndag     4   11:00    Gudstjänst med nattvard - B-M                                          

            Färdplanssamtal under kyrkkaffet    Magnedahl

                                                                                        
Onsdag     7   18:00    Språkcafé      

                                                                                                                                                     

Söndag    11   11:00    Gudstjänst i Östhammars kyrka 

               A-M Larsson                                                                                                      

Tisdag      13   10:30    Träff K – terminsstart 

 

Söndag    18   11:00    Gemensam gudstjänst  A-M Larsson
                     B-M Magnedahl 

Tisdag      20   13:00    Träff för daglediga - terminsstart 

• Måndagar  kl 14.00:  Promenad och samtal 

• Onsdagar  kl 18.00:  Språkcafé  

• Torsdagar kl 18.00:  Bön 

• Fredagar   kl 14.15:  Samtal och bön 

• Lördagar   kl   9.00:  Bön i hemmen 



Söndag     25   11:00    Högmässa i Östhammars kyrka   

                S-E Morhed                                                                

Tisdag       27   10:30    Träff K  

 

Oktober 
 

Söndag        2   11:00    Gudstjänst  Ingemar Rundström 

                                          
Tisdag          4   13:00   Träff för daglediga – se program 

 
Söndag         9   11:00    Gudstjänst  i Östhammars kyrka
                 A-M Larsson 
                                                                                   
Tisdag       11   10:30   Träff K 

 

Söndag       16   11:00   Gudstjänst med nattvard  B-M 

                Färdplanssamtal under kyrkkaffet    Magnedahl 

Tisdag         18   13:00  Träff för daglediga – se program 

 

Lördag         22 – 23       Upplandsmötet – se affisch   

 

Söndag        23   11:00    Gudstjänst i Uppsala Missionskyrka

                    Lasse Svensson 

Tisdag          25   10:30   Träff K 

 

Söndag         30   11:00   Gudstjänst  Ingemar Rundström 

 

 



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

• 20 september   ”Välkommen tillbaka” Gunhild och Nisette 

•   4 oktober        ”Neumans” underhåller med sång och musik 

• 18 oktober        ”Ord, ord, ord” - ett etymologiskt äventyr    

                                                                              med Hans Raab 

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

Vi påminner om förhållningsreglerna vid samlingarna. Är 

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

sprita händerna!  - Covid finns fortfarande! 

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

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 

 



Upplandsmötet 
 22-23 oktober 2022 

 

Tillsammans möts församlingar inom Equmeniakyrkan i Uppland till en helg för 

möjlighet till gemenskap och fördjupning. Alla församlingar är välkomna att ta 

del av information och inbjudan. Ett antal församlingar har gått samman och 

står för planering och inbjudan.  

Lördag den 22 oktober 
Körworkshop, med start kl. 13.00. Vi samlar en stor kör som övar in musik att sjunga på 

kvällens högtidsmöte kl. 18.00. För sig med körvana oavsett om du nu sjunger i kör eller inte.  Musik 
och körledare från Uppsala Missionskyrka och Gredelbykyrkan 
Knivsta. 

 

Seminariedag, med start kl. 13.00. Det blir en rad olika 

seminarier, var och en på 90 minuter, som du kan välja mellan. Allt 
från församlingsutveckling, bibelstudier, hur vi kan hantera svåra 
frågor i vår gemenskap och kom klimatets utmaning. Information om 
de olika seminarierna kommer längre fram men redan har vi följande 
bokade som seminarieledare. Lasse Svensson, Marcus Olsson, Lena 
Bergström, Johnny Jonsson, Anna-Lena Jarl, Anders Jonåker. 

Högtidskväll, med start kl. 18.00. Vi lyssnar till kören som övat under dagen och får del av ett 

samtal mellan biskop Karin Johannesson, generalsekreterare Lena Ingelstam, Diakonia och regional 
kyrkoledare Jenny Dobers. Ett samtal om att vara en kyrka i tiden, i vårt land och i vår värld. 
Samtalsledare och Andreas Miller. 

Kvällsamling i Baptistkyrkan med start kl. 20.00. Utmaningar av ”Gatupastor” 

Markus Olsson, musiker från Valsätrakyrkan. 

Söndag den 23 oktober 
Högtidsgudstjänst, kl. 11.00. Predikan av kyrkoledare Lasse Svensson, sång av 

möteskören, arrangörförsamlingarnas pastorer, kyrkkaffe.  

Plats Uppsala Missionskyrka, St: Olofsgatan 40 Uppsala 

Anmälan och kostnad Information om anmälan och kostnad kommer senare. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  2022 

till januari 2023 utkommer i slutet av oktober 
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