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Vår bästa tid är nu 

Kanske du som läser dessa ord tycker att jag är kaxig när jag 

skrev denna rubrik… För hur kan man över huvud taget säga 

att vår bästa tid är nu?? Finns det något som är positivt i vårt 

land, vårt Europa eller vår värld längre?  

Inom mig är jag förstås kluven. Det finns en del av mig som 

ständigt önskar sucka över och beklaga sig kring allt elände 

som råder. Men så finns det också den del som faktiskt tycker 

att vår bästa tid är nu. För detta är den tid vi har. Vi vet ingen-

ting om framtiden och det som varit är historia. Det hjälper inte 

heller att önska sig tillbaka till goda stunder från förr. Minnas 

kan man, men dit kan vi inte komma igen.   

Så: låt oss ta varandras händer (bokstavligen och symboliskt) 

och gå gemensamt in i framtiden. Låt oss bli kontrasterna till allt 

elände som råder runtomkring oss. Låt oss ta upp kampen och 

visa att det finns godhet och värme. Låt oss uppleva våren till-

sammans med snödropp, varm vårsol, gemensamma fika-

stunder, goda skratt och samtal.  

 

Människan är en gemenskapsvarelse. Vi behöver varandra! 

Tillsammans blir vi starka och kan göra långt mer än vi tror. 

 

I Equmeniakyrkan Östhammar vill vi vara en gemenskap för alla 

där medmänsklighet och värme ska få råda. Kanske vi inte alltid 

räcker ända fram varje sekund. Men kom och tala om det för 

oss så får vi göra om och göra rätt. Du är välkommen! Alla är 

välkomna!  

”Lev, säger han (Gud). Du behöver inte fatta, men du ska leva 

och älska livet, för det vill jag, och jag är i alla fall Gud.   

Jag vill att du ska leva! Det du!”  

 
citat ur en betraktelse, skriven av Lars Collmar,  finns i boken ”Halsbrytande helighet” 

Britt-Marie Magnedahl, diakon och församlingsföreståndare. 



Församlingsboken 

 Till Herrens vila 
                    

  Vila i frid! 

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

Februari 
Söndag     5    11:00    Gudstjänst med nattvard – B-M Magnedahl 

                                                                       samtal vid kyrkkaffet 

Tisdag       7    13:00    Träff för daglediga  – se program 

 

Lördag     11   10-14     Bibliodrama  -  se annons 

 

Söndag    12   11:00     Högmässa - i Östhammars kyrka  

                                                                  S-E Morhed                     

Tisdag   14    10:30    Träff K  

 

Söndag    19   11:00     Gudstjänst  -  Lars Thillman 

                                                                    

Tisdag      21   13:00    Träff för daglediga – se program 

 

Söndag    26   11:00     Gudstjänst - i Östhammars 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  09.00:  Bön i hemmen 



Tisdag      28   10:30    Träff K                                                   

Mars 
Söndag       5   11:00    Gudstjänst – årsmöte,  B-M Magnedahl 

 

Tisdag         7   13:00    Träff för daglediga – se program 

 

Lördag       11   10-14    Bibliodrama  -  se annons 

                                                                                                                                          

Söndag      12   11:00    Högmässa - i Östhammars kyrka
                                      A-M Larsson                       

                                                                            
Tisdag      14   10:30   Träff K  
 

Söndag      19   11:00    Gudstjänst,  bön och offerdag  

                                                                                      pastorskandidat 

Tisdag        21   13:00   Träff för daglediga – se program 

 

Söndag      26   11:00    Gudstjänst - i Östhammars kyrka 

                                                                       A-M Larsson                        

Tisdag      28   10:30   Träff K 

 

April                                                                              
Söndag         2   11:00   Palmsöndagsgudstjänst  - B-M  

                        Magnedahl     

Tisdag           4   13:00   Träff för daglediga – se program 

 

Torsdag         6   18:00   Getsemanestund – Kerstin Å, Gunnar B 

 



Söndag          9   11:00    Påskdagsgudstjänst – Lars Thillman 

 

Söndag          9   11:00    Högmässa - i Hargs kyrka, S-E Morhed 

 

Tisdag        11   10:30   Träff K 

 

Söndag         16   11:00   Gudstjänst – Ingemar Rundström 

                                                                             

Tisdag          18   13:00   Träff för daglediga - se program    

                                                                                        

Söndag        23   11:00    Gudstjänst - i Östhammars kyrka 

                                                                          A-M Larsson                        

Tisdag        25   10:30   Träff K 

 

Söndag         30   11:00    Gudstjänst med nattvard – B-M   

                                               Magnedahl nationell insamling  

                                               Tema:  ”Diakoni” 

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

 

Träff för daglediga (Tfd) februari  – april 2023 13:00                                                                    

•   7 februari    ”Oberammergau och Mainau” - med     
                                                            Gunnar Berglund 

• 21 februari   ”Jacob Spangenberg berättar”  

•   7 mars   ”Nytt från Kongo” - med Kerstin Åkerman 

• 21 mars   ”Ungdomens sång och musik” – med Barbro 

                                                             och Gunnar Stålberg 

•   4 april    ”Finns det några svåra språk?” med Brid och 

                                                                        Hans Raab 

• 18 april ”Om bedrägeribrott mot äldre”– polisen informerar      



Pandemirestriktionerna är avblåsta sedan ett år tillbaka. Men 
av hänsyn till andra besökare i kyrkan ber vi att du tänker till en 
gång extra om du känner dig lite krasslig. 

……………………………………………………………………….. 

Vi fortsätter med samtal vid kyrkkaffet   

Under ett antal kyrkkaffen har vi samtalat med varandra utifrån 
frågeställningar kopplade till Equmeniakyrkans "färdplan". Det 
är viktigt med samtal i en gemenskap med människor som vill 
finnas för varandra och andra. Vi behöver höra hur andra tänker 
och tycker och hur vi har det. Dvs djupare frågeställningar än 
om väder och vind. Därför fortsätter vi med "styrda" samtal 
under kyrkkaffestunden. Kom gärna med tips på frågeställ-
ningar lämpliga att samtala om på kyrkkaffet!  

Årsmötet                                                                                
äger rum den 5 mars efter gudstjänsten. Handlingar kommer att 
skickas ut senast 19 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:     

19 mars Bön och offerdag för pastors- och diakonutbildningen                                          

                                                                                                                                                               

30 april Nationella insamlingen.  



 

  

 

Vi ”läser” en bibeltext 
med hjälp av Bibliodramapedagogiken 

 

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

 

- 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. 
 

Våga utmana dig själv till en upplevelse av bibeltexten som 

känns i     HELA kroppen! 
 

När? Två lördagar: 11 februari och 11 mars kl 10-14. OBS 

anmälan gäller båda lördagarna. 

 

Var? Equmeniakyrkan i Östhammar, Svarvaregatan 6 

 

Hur? Kom som du är med all din nyfikenhet. 

Anmälan och frågor: Till bibliodramapedagog Britt-

Marie Magnedahl  tel. 070-2380509 SENAST 5 februari. 

 Kostnad: gratis. 

 

   VÄLKOMNA!  

    

      

Equmeniakyrkan  

Östhammar  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 maj till augusti    

                         2023 utkommer i slutet av april 
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