
4 Söndag Gräfsnäskyrkan Friluftsgudstjänst med Lasse Svensson. Efter respektive gudstjänst 

ordnar equmenia så att man kan köpa sig en korv. Max 50 personer per gudstjänst, därför  

rekommenderar vi församlingen att komma kl.13.00.  

12.00 för våra scouter med familjer 

13.00 för spårarscouter och övriga 

8 Torsdag 10.00 - 13.00 Gräfsnäskyrkan Hantverksträff, medtag eget fika.  

11 Söndag 10.30 Gräfsnäskyrkan Gudstjänst med Staffan Engblom, sång Amanda Johansson. 

18 Söndag 14.00 - 17.00 Gräsnäskyrkan Församlingsmöte/församlingsdag med avslutande  

andakt, enkelt fika serveras. Mer info kommer. 

21 Onsdag 11.00 Sollebrunns församlingshem Dagledigträff, ”Varför skapade Gud kvalster så 

underbara?”, Kaisa Svennberg talar om tro och förundran. Ta med eget fika! 

24 Lördag 19.00 Equmeniakyrkan Magra Kvällsmöte med Edo Bumba och Martin Larsson från 

Barnsamariten. 

25 Söndag 10.30 Gräfsnäskyrkan Gudstjänst med Kaisa Svennberg, nattvard. 

31 Lördag 10.30 Gräfsnäskyrkan Allhelgonagudstjänst med Kaisa Svennberg, ljuständning, sång 

av Jenny Arvidsson. 

 

PROGRAM OKTOBER 2020 

Bönesamlingar 

Laudesbönen onsdagar kl. 07.00 i församlingshemmets andaktsrum.  

Onsdagsbön i Equmeniakyrkan Magra kl.19.00. 

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 an-
ledning 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 gudstjänstgemenskap.  



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 9-12 oktober. 

 

Ungdomsledare Jonas Arvidsson 

076-830 22 32  

jonas.arvidsson@equmeniakyrkan.nu 

Vanligtvis ledig onsdagar. 

Ledig 30 okt - 1 nov. 
 

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 26/10. 

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 

Hösten är här, dagarna blir kortare, löven skiftar i gult och rött, naturen  
förbereder sig på att gå i vila. Vi tänder ljus...vi tänder ljus och ber. 
 
Bön, vårt samtal med Gud, kan ske när som helst och var som helst. Gud 
lyssnar alltid, det behövs inga krusiduller. Själv ber jag gärna på hundpro-
menaden och i bilen. Men det finns en glädje att få samlas till gemensam 
bön, dela livet och böneämnen. Tillsammans bära varandra, vår bygd och 
vår värld i bön. Jesus själv säger i   Matt  18:20 : “Ty där två eller tre är  
samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” 
 
Du kan alltid kontakta mig som pastor om du har något du vill att vi ska bära tillsammans i förbön. 
Detsamma gäller om du är intresserad av att vara med i någon av de bönegrupper vi har i vår  
församling. De olika bönegrupper samlas med olika intervall. På onsdagar har vi, tillsammans med  
Equmeniakyrkan Magra, två öppna bönesamlingar: 
 
Laudes i Sollebrunns församlingshem kl 7.00  

En kort morgonbön där vi ber med texter ur Psaltaren, vi är klara ca 7.20 

Onsdagsbön i Magra kl 19.00 Vi delar en bibeltext och våra tankar kring  

den innan vi ber för de förbönsämnen som är aktuella. Vi håller på till ca 20.00. 

Välkommen att dela liv och bön denna höst! 

 
  Kaisa Svennberg, Pastor 

mailto:grafsnassollebrunn@equmeniakyrkan.nu

