
Tisdagar 

Innan natten kommer - Digital bönesamling via Zoom kl.20.30. Kontakta Kaisa för länk. 
 

Torsdagar 

Coronasäker pilgrimsvandring i Gräfsnäs, cirka en timma. Samling kl.10.00 vid Gräfsnäskyrkan.  

Vill du fika utomhus efter vandringen? Medtag eget fika.  

Kaisa har expeditionstid  i Gräfsnäskyrkan kl.13-17. 

Öppen kyrka med ljuständning kl.16.45-17.15. Vill du att vi tänder ett ljus för dig? Kontakta Kaisa.  

Obs! Ej på julafton 
 

Gudstjänstvandringar 

Vandringar med texter på skyltar. Vi alternerar mellan Magra och Gräfsnäs. Kom ihåg att hålla  

avstånd, även utomhus.  

28 nov - 4 dec Gräfsnäsparken med start vid Gräfsnäskyrkans anslagstavla. 

5 - 11 dec Magra elljusspår med start vid Equmeniakyrkans anslagstavla.  

12 - 26 dec Julvandring vid Gräfsnäskyrkan. 

29 dec - 2 jan Nyårsvandring i Magra, elljusspåret med start vid Equmeniakyrkans anslagstavla. 

PROGRAM DECEMBER 2020 

December är här och förhoppningsvis snart vintern. Tänk vad härligt det skulle 
vara om vi faktiskt fick en vit vinter i år. Det blir ju så mycket ljusare.  

Just nu lever vi med skärpta restriktioner och allmänna råd. Vi vill göra vår del i 
att minska smittspridningen av Covid-19. Därför ställer vi in de flesta av våra 
planerade samlingar i december. De samlingar som blir av ser ni i programmet 
nedan. Spårarscouter och tonår har avslutat höstterminen. Scouterna träffas 
sista gången den 7 december.  

Vi uppmanar varandra att stanna hemma om vi har förkylningssymptom, även 
lindriga. Var och en tar ansvar för ett omsorgsfullt beteende, med anledning av 
smittorisken. Välkomna!  

Istället för höstauktion 

Handla och sälj gärna via försäljningsskåp 

och frys som finns i Gräfsnäskyrkan. Mer 

info finner du på vår hemsida. 



Pastor Kaisa Svennberg 

070-534 01 06 

kaisa.svennberg@equmeniakyrkan.nu                                                                                                                                                   

Expeditionstid 

Onsdagar 17-19 i Equmeniakyrkan Magra 

Torsdagar 13-17 i Gräfsnäskyrkan  

Vanligtvis ledig måndagar och torsdagar 

Ledig 4-8 december och 21-28 december  

Ungdomsledare Jonas Arvidsson 

076-830 22 32  

jonas.arvidsson@equmeniakyrkan.nu 

Vanligtvis ledig onsdagar 

Ledig 21 december - 3 januari 

 
 

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 21/12. 

Gräfsnäskyrkan  

0322-451 82 

 

Besöksadress Korngärdesvägen 12 

Adress Box 30, 441 11 Sollebrunn 

Hemsida equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn 

 

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 

Det hände vid den tiden, då Augustus var kejsare i Rom....  

Vi närmar oss jul, i en ny och märklig tid. Julens budskap  
om att Gud blir som en av oss för att rädda oss alla känns 
mer angeläget än någonsin. Samtidigt får vi inte samlas till 
gudstjänst. Vi lägger upp digitala andakter och annat på  
vår hemsida, Facebook och Instagram. Vi sätter också upp 
gudstjänstvandringar som du kan gå när det passar dig.  
Från Lucia och över jul kommer scouterna bygga upp en 
vandring i Gräfsnäskyrkans trädgård där du får följa med  
till Betlehem och allt det som hände där. Välkommen! 

 
 
 
 

Kaisa Svennberg 

Inspelade andakter 

Gå in på vår hemsida equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn 

och klicka dig vidare på rubriken Läs/Lyssna/Titta under  

vilken du hittar länkar till våra inspelade andakter. 

mailto:grafsnassollebrunn@equmeniakyrkan.nu

