
2 Söndag 10.00 Equmeniakyrkan Magra Gudstjänst med Bertil Carlsson. 

6 Torsdag 18 - 21 Gräfsnäskyrkan Våffelcafé  

8 Lördag 10.30 Torget i Sollebrunn Torgsång 

9 Söndag 10.00 Gräfsnäskyrkan Friluftsgudstjänst med Daniel Klemetz. 

15 Lördag 10.30 Torget i Sollebrunn Torgsång 

16 Söndag 10.00 Equmeniakyrkan Magra Konfirmationsgudstjänst med Bertil Carlsson och  

Jonas Arvidsson, sång av Sofia Jarnelid. 

22 Lördag 10.30 Torget i Sollebrunn Torgsång 

23 Söndag 10.00 och 14.00 Gräfsnäskyrkan Avtackning av vår pastor Bertil  

Carlsson, sång av Jenny Arvidsson. 

30 Söndag 10.00 Gräfsnäskyrkan Friluftsgudstjänst med Kaisa Svennberg och sång av  

Lars Antborg och Liselott Daun ackompanjerade av Henric Gustafsson på piano. 

PROGRAM AUGUSTI 2020 

Morgonbön Laudesbönen onsdagar kl. 

07.00 i församlingshemmets andaktsrum  

startar igen den 12 augusti. 

Bönegrupp Kontakta vår pastor Bertil 

Carlsson om du är intresserad av att 

delta. 

Under augusti månad inbjuder församlingen till gudstjänster både inomhus 
och utomhus. Om vädret inte inbjuder till att sitta utomhus så firas guds-
tjänsten inomhus med gles placering i bänkarna. Var och en tar ansvar för 
ett omsorgsfullt beteende, med anledning av smittorisken. Inget kyrkkaffe 
serveras, men du kan själv ta med dig fika och sitta i trädgården efter guds-
tjänsten. Välkomna! Om antalet överstiger 50 personer så får de sist anlända 
ta en promenad och tala med Herren på egen hand istället för i gudstjänst-
gemenskap. En kort andaktsfilm kommer fortsatt att finnas tillgänglig på 
hemsidan, även under augusti månad.  

 

Hemsidan Församlingens webbsida  

har fått ett nytt utseende. Gå gärna in på  

equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn/  

och kika. Hör av dig till oss i redaktions-

kommittén om du har några frågor.  

https://equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn/


Pastor Bertil Carlsson  

070-534 01 06 

grafsnassollebrunn@equmeniakyrkan.nu                                                                                                                                                   

Pastorsexpeditionen, Bjärke församling: 

Tis kl 14-17, ons kl 8-11.  

Vanligtvis ledig måndagar.  

Ledig 17-21 augusti. 

 

Ungdomsledare Jonas Arvidsson 

076-830 22 32  

jonas.arvidsson@equmeniakyrkan.nu 

Vanligtvis ledig onsdagar. 

Ledig 1-2 augusti. 

 

Programblad Angelica Molin, angie_81@hotmail.com 

Ansvarig utgivare Monica Johansson, 070-245 43 21  

Foto Miriam Evaldsson, Levi Lennnartsson, Angelica  

Molin och Marie Jarnelid. 

 

Kulturevenemang sker i samarbete 

med studieförbundet Bilda.  

 

Program med reservation för ändringar. Uppgifter till 

nästa programblad lämnas in senast 24/8. 

Gräfsnäskyrkan  

0322-451 82 

 

Besöksadress Korngärdesvägen 12 

Adress Box 30, 441 11 Sollebrunn 

 

Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn 

 

Ordförande Monica Johansson, 070-245 43 21  

Kassör Margareta Arvidsson, 072 - 744 51 69 

Konton Bg: 657-0626, Swish: 123 187 07 65 

Framtidskonto Bg: 645-5828 

Uthyrning Lennart Brodén, 073 - 352 75 78 

Kyrkskjuts Lennart Brodén, 073 - 352 75 78 

 

equmenia Gräfsnäs Sollebrunn 

 

Ordförande Magdalena Magnusson 070-957 96 62   

Kassör Johanna Strand, 073-676 98 93 

Konton Bg: 180-9078, Swish: 123 543 08 89 

En hälsning från pastorn 
 
Det är som det är med den här sommaren. Begränsningar - 
men också möjligheter och nya infallsvinklar och nya upp-
täckter av ett och annat. Det är tråkigt att gång på gång 
ställa in och göra programbladets utbud glest - men, i mel-
lanrummet fortsätter Gud att tala på många sätt. 'Hör, du 
som har öron...' 
 
När det gäller pastorstjänsten i församlingen så blir det  
dock inget mellanrum, snarare en överlappning. Det är  
alltid blandade känslor inför avslut och uppbrott, men jag 
gläder mig över att få lämna över pastorsuppgiften åt en 
entusiastisk och förväntansfull Kaisa. Låt hennes framtids-
tro och livsglädje smitta er, en sådan smitta behöver inte 
hindras av social distans och hämmar inte livet. Tag emot 
henne med samma generositet och värme som ni för fem  
år sedan tog emot mig.  
 
Tack för all omsorg och uppmuntran som ni gett till mig! Jag hoppas på nya meningsfulla uppgifter och 
gissar att vi får tillfälle att mötas nu och då i olika sammanhang. Med önskan om Guds välsignelse över 
framtidens församlings- och eventuella kyrkbygge. Viktigast är att ni följer Honom som är vägen och  
ständigt leder mot nya hoppfulla horisonter. Även denna sommar har han lett oss ett stycke framåt.  
/Bertil Carlsson 

mailto:grafsnassollebrunn@equmeniakyrkan.nu

