
1 Tisdag från 17.00 vid Gräfsnäskyrkan Vi rensar ogräs och umgås. Ni som vill får gärna ta med 

er kvällsfika. Ta gärna med lämpliga redskap, om du har, för kvällens ändamål. 

6 Söndag 17.00 Gräfsnäskyrkan Gudstjänst med Kaisa Svennberg. 

13 Söndag 10.30 Gräfsnäskyrkan Gudstjänst med Kaisa Svennberg, nattvard. 

16 Onsdag 11.00 Församlingshemmet i Sollebrunn Dagledigträff, medtag eget fika.  

20 Söndag 11.00 Gräfsnäskyrkan Ordinationsgudstjänst från Equmeniakyrkans digitala  

kyrkokonferens. Vi följer via länk i Gräfsnäskyrkan.  

27 Söndag 10.30 Gräfsnäskyrkan Gudstjänst med Kaisa Svennberg. 

PROGRAM SEPTEMBER 2020 

Morgonbön Laudesbönen onsdagar kl. 07.00 i 

församlingshemmets andaktsrum.  

Vi går nu in i hösten med allt vad det innebär med färgsprakande natur, 
krispig luft, mörkare kvällar, en kopp te framför brasan och tända ljus. 
På många sätt blir det också en annorlunda höst för oss alla med anled-
ning av covid-19. Församlingen inbjuder nu till gudstjänster inomhus.  
Vi sitter glest placerat i bänkarna och hälsar inte i hand. Vi uppmanar 
också varandra att stanna hemma om vi har förkylningssymptom, även 
lindriga. Var och en tar ansvar för ett omsorgsfullt beteende, med anled-
ning av smittorisken. Välkomna! Om antalet överstiger 50 personer så 
får de sist anlända ta en promenad och tala med Herren på egen hand istället för i gudstjänstgemen-
skap. En kort andaktsfilm kommer fortsatt att finnas tillgänglig på hemsidan.  

För fem år sedan började Bertil Carlsson som pastor hos oss och vi önskar honom allt gott när han nu 

börjar ett liv som pensionär. Kaisa Svennberg är ny pastor i Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn 

och Magra sedan augusti 2020. Hon bor på Upplo och kommer från Onsala. Hon har tidigare varit 

pastor i Lerkil och på Styrsö. Vi hälsar henne varmt välkommen! 

Nu startar equmenias barn- och  

ungdomsverksamhet igen! 

Spårarscout tisdag 8 sep 18.00-19.30 

Scout måndag 7 sep 18.00-19.30 

Tonår fredag 28 aug 19.00-23.00 

Det finns mer lördag 5 sep 19.00-sent 

För mer info, gå in på vår hemsida  

https://equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn/  

Gräfsnäs Konstgrupp  

Utställningen i Gräfsnäskyrkan är öppen i samband 

med KonstAnten lördag och söndag 5-6 sep kl.11-18. 

Välkommen att vara med när vi startar igen den 10 

september. Torsdagar kl. 18.30. Kontaktperson: Ing-

Britt Larsson, 073-222 86 94  

https://equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn/


Pastor Kaisa Svennberg 

070-534 01 06 

kaisa.svennberg@equmeniakyrkan.nu                                                                                                                                                   

Pastorsexpeditionen, Bjärke församling: 

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

Vanligtvis ledig måndagar och torsdagar. 

Ledig 18-22 sept. 

 

Ungdomsledare Jonas Arvidsson 

076-830 22 32  

jonas.arvidsson@equmeniakyrkan.nu 

Vanligtvis ledig onsdagar. 

 

 

Programblad Angelica Molin, angie_81@hotmail.com 

Ansvarig utgivare Monica Johansson, 070-245 43 21  

Foto Miriam Evaldsson, Angelica Molin, Marie Jarnelid 

och Kaisa Svennberg. 

 

Kulturevenemang sker i samarbete 

med studieförbundet Bilda.  

 

Program med reservation för ändringar. Uppgifter till 

nästa programblad lämnas in senast 21/9. 

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 vår nya pastor Kaisa! 
 

Efter en märklig vår och sommar präglade av covid-19 pandemin går vi nu en höst med fortsatta re-
striktioner och social distansering till mötes. Inget är självklart som det varit förut samtidigt som vi är 
många som längtar efter vår trygga vardag och att kunna umgås som vanligt. Mitt i allt det som pandemin 
fört med sig är det med stor glädje och förväntan jag kommer som pastor till Equmeniakyrkan Gräfsnäs 
Sollebrunn. Tacksam för det varma mottagande som jag och min man Henrik redan fått. Det var gott att 
mötas av hjälpande händer när vi flyttade in i vår lägenhet på Upplo och under sensommaren få möjlighet 
att mötas till gudstjänster. Jag är nyfiken på vilka vägar Gud vill leda oss som församling på och ser fram 
emot att få samtala och be tillsammans över detta med er. 
 

I Johannesevangeliet 10:27 säger Jesus “Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer 
mig.” I tider som dessa tror jag att vi får skala av, förenkla och hitta kärnan – att lyssna till Gud, vila i Guds 
kärlek och följa Gud. Men ibland är det enkla också det svåra, att våga släppa taget om mina egna planer 
och låt Guds röst leda. Därför behöver vi varandra i församlingen, för att tillsammans be och lyssna till 
Gud, för att tillsammans följa Gud, för att tillsammans visa på Guds kärlek. Även när vi inte kan ses som 
vanligt. 
 

Covid-19 gör som sagt att många saker får bli på ett annat sätt, en sådan är Equmeniakyrkans kyrkokonfe-
rens som hålls digitalt 18-27 sept. Söndagen 20 sept kl 11 är det ordinationsgudstjänst och den sänder vi i 
Gräfsnäskyrkan. Jag är en av de pastorer som varit ute i vägledningsår som kommer att ordineras och får 
samlas med regionens övriga ordinander och regional kyrkoledare i Göteborg. På kvällen bjuder vi på 
tårta hemma i Upplo, mer info kommer. Jag hoppas att under hösten få träffa er alla på ett eller annat sätt 
och du får gärna kontakta mig. Jag nås på mail kaisa.svennberg@equmeniakyrkan.nu och på telefon 070-
534 01 06 från 1 sept. Vanliga veckor är jag ledig måndagar och ofta även torsdagar. Vi ses! /Kaisa 

mailto:grafsnassollebrunn@equmeniakyrkan.nu
mailto:kaisa.svennberg@equmeniakyrkan.nu

