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Hösten, hösten, hösten är här, med många gula blader... 
 

Det är första raden på en sång vi sjöng på förskolan med barnen många 

gånger, under min tid som personal där.  

Hösttiden är oerhört vacker med alla färger. Tänk dig att du åker bil och 

ser bort mot skogen vid horisonten. Det får gärna vara lite kuperat, så att 

träden syns ordentligt. Det är många färger; grönt, gult, orange, brunt, 

rödbrunt, rött….Visst är det vackert? Då kan jag inte låta bli att bli fylld av 

förundran och tacksamhet för den skönhet vi har omkring oss i naturen!  

Hösten är också aktiviteternas tid, den tid man startar upp nya projekt. 

Man har kanske gått och längtat under sommaren och så får man 

äntligen börja.  

Det finns dock en risk för en stress som bygger på att hinna göra så 

mycket som möjligt. Kanske också på så kort tid som möjligt… detta är 

min egen erfarenhet… 

Men, ju äldre jag blivit har jag insett att det är i det stilla som det mesta 

händer. Är jag för mycket ”på” missar jag de små detaljerna, de viktiga 

orden, de budskap som livet ger mig. Hur många gånger ”lyssnar” vi t.ex, 

men utan att höra ordentligt?    

I det här programbladet kan du läsa om vad som händer i vår kyrka 

under november 2022 till januari 2023. Denna period innefattar 

Allhelgonahelgen då vi blir påminda om att livet inte varar för alltid och 

får möjlighet att få sörja. I december får vi glädjas åt att ett litet barn 

föddes i ett stall, Guds son. Det barnet kom med glädje och hopp. Glöm 

inte det! Vi lever i en värld där kaos råder – men minns att ”kaos är 

granne med Gud”. Januari är det nya årets månad. Då får vi glädjas åt 

att ljuset kommer åter!  

Ni är alla välkomna till Equmeniakyrkan i Östhammar! Vi vill vara en 

gemenskap där vi ser, hör och bryr oss om varandra.  
 

”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall 

herradömet vila; och hans namn skall vara:  Underbar i råd, Väldig Gud, Evig 

fader, Fridsfurste. ” Jes 9:6   
 

 

Britt-Marie Magnedahl  diakon och församlingsföreståndare 

 

  



Församlingsboken 

Födelsedagar  
 

 

 

Till Herrens vila 

 

   

November 

Tisdag 1 13:00 Träff för daglediga – se program   

Lördag 5 11:00 Minnesgudstjänst  B-M Magnedahl   

Lördag 5 16:00 Minnesgudstjänst i Östhammars kyrka 

  16:45 Fackeltåg till Källör  

Söndag 6 11:00 Högmässa i Östhammars kyrka  S-E Morhed  

Tisdag 8 10:30 Träff K 

Söndag 13 11:00 Gudstjänst  Hans Bergström    

Tisdag  15 13:00 Träff för daglediga – se program 

Söndag 20 11:00 Högmässa i Östhammars kyrka  A-M Larsson  

Tisdag 22  10:30 Träff K 

Söndag 27 11:00 Gudstjänst  1 Advent  B-M Magnedahl 

Söndag 27 11:00 Gudstjänst 1 Advent i Börstils kyrka   
A-M Larsson 

• 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 



Tisdag 29 13:00 Träff för daglediga – se program 

December 
Söndag 4 11:00 Gudstjänst i Östhammars kyrka  A-M Larsson            

Tisdag 5 10:30 Träff K  - terminsavslutning 

Lördag 10 10-14 Bibliodrama  - se program 

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

   samtal efteråt    

Tisdag 13 13:00 Träff för daglediga - terminsavslutning 

Söndag 18 11:00 Högmässa i Östhammars kyrka  A-M Larsson   

Lördag 24 10:00 Julkrubban i Östhammars kyrka  S-E Morhed   

Lördag 24 23:00 Julnattsgudstjänst i Östhammars kyrka   
S-E Morhed 

Söndag 25 06:00 Julotta i Börstils kyrka  A-M Larsson  

Måndag 26 11:00 Gudstjänst  Annandag jul 

Januari 2023 
Söndag 1 16:00 Fredsgudstjänst  Nyårsdagen i Östhammars 

kyrka  S-E Morhed 

Söndag 8 11:00 Gudstjänst  B-M Magnedahl 

Söndag 15 11:00 Mässa  i Östhammars kyrka  S-E Morhed 

Tisdag 17 10:30 Träff K - terminsstart 

Böneveckan 18 – 25 januari  - se separat ruta 

Söndag 22 11:00 Gemensam gudstjänst med nattvard   
Sara J Grip, A-M Larsson   

Tisdag 24 13:00 Träff för daglediga terminsstart –  
se nästa programblad 

Söndag 29 11:00 Gudstjänst i Östhammars kyrka  A-M Larsson  

Tisdag 31 10:30 Träff K 



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

Mitt-på-dagenträffar (Tfd) november – december   kl. 13:00 

•   1 november   ”Malla Silverstolpes dagböcker” Gunnel  
                                                                                 Furuland 

• 15 november   ”Texter och toner”  Teodorsson och    
                                                            Geurtsen 

• 29 november   ”STF öppnar dörrar” May Strandberg 

 

• 13 december   ”Terminsavslutning” Gunhild och 

Nisette                                                                               

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

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 

 

Bibliodrama i Equmeniakyrkan den 10 december kl 10-14! 

Bibliodrama: 
- Bjuder in hela deltagaren att läsa bibeltexten – med kropp, själ och ande.  

Ordet får liv i bibliodrama. 

- Liknas ibland vid ett laboratorium där deltagarna får experimentera med  

bibeltexten. Texten sätts i rörelse, aktion, handling. Istället för att tala 

om texten är deltagarna i texten. 

 

Ta chansen att prova på detta sätt att ”läsa” bibeln. Det finns en chans/risk att  

du upptäcker saker i texten och/eller dig själv som berikar. 

 

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

  



BÖNEVECKAN  JAN 2023 -  för kristen enhet 2023 18 till 25 januari 

"Sök det goda, sträva efter rättvisa" (Jesaja 1:17) 

 

Onsdag   18 jan   12:00    Fredsbön i Öregrunds kyrka 
Onsdag   18 jan   12:30    Lunchbön i Församlingsgården, Östhammar 
Torsdag  19 jan   18:00    Bön i Equmeniakyrkan 
Fredag    20 jan   14:15    Samtal och bön Equmeniakyrkan 
Fredag    20 jan   18:00    Fredsbön i Taizé-ton, Öregrunds kyrka 
Lördag    21 jan   09:00    Gemensam bön i hemmet, där man finns 
Söndag   22 jan   11:00    Gemensam gudstj i Equmeniakyrkan, Sara J Grip predikar                                                                                                                                                                                                                
Onsdag   25 jan   12:00    Fredsbön i Öregrunds kyrka 
Onsdag   25 jan   12:30    Lunchbön i Församlingsgården, Östhammar 

 

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

Internationella insamlingen: 1 advent – 31 januari 2023 

”Se, jag vill bära ditt budskap, Herre” 

Att känna hopp tycker vi är en mänsklig rättighet. Därför sänder vi ut 

missionärer och volontärer i världen.  

När fattigdom, krig eller katastrofer gör världen kaotisk blir kyrkan, 

klassrummet eller en utflykt med konfirmandgruppen en skyddad plats 

där mötet med trygga vuxna och Jesus Kristus förvandlar.  

Dessa mötesplatser kan vara grunden för en väg ut ur fattigdom och 

skapa möjlighet att förändra och själv få styra över sitt eget liv. Därför är 

årets internationella insamling så viktig. Tillsammans med våra 

missionärer och samarbetskyrkor i flera länder skapar vi sådana 

mötesplatser.  

 

I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag till Equmeniakyrkan gör skillnad, varje gåva 

spelar roll. Tack för det! Tillsammans kan vi sprida hopp i världen och bära Guds 

budskap vidare. 

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

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Jag är ledig 23 dec – 1 jan 

Diakon och föreståndare Britt-Marie Magnedahl 

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

Tel mobil: 070-23 80 509   

 

Nästa nummer av  Församlingsbladet  för februari till april 

2023 utkommer i slutet av januari 
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