
5 Torsdag 10.00 Pilgrimsvandring med start vid Gräfsnäskyrkan, man går  glest till de olika  

stationerna och pastor Kaisa Svennberg finns på plats. Du får gärna medta eget fika.  

 

7 Lördag 9.00 Höststädning utanför Gräfsnäskyrkan. Det blir det fokus på lövröjning men det finns 

också ogräs att rensa om vi hinner med. Ta gärna med dig lämpliga redskap för tillfället om du har 

hemma. Medtag egen fikakorg.   

 

19 Torsdag 10.00 Pilgrimsvandring med start vid Gräfsnäskyrkan, man går  glest till de olika  

stationerna och pastor Kaisa Svennberg finns på plats. Du får gärna medta eget fika.  

 

28 Lördag 17.00 Gräfsnäskyrkan Församlingsmöte via Zoom, videomöte via dator eller mobil. 

  

 

PROGRAM NOVEMBER 2020 

Hösten sjunger nu på sista versen och de ljusa timmarna blir 
färre. En varm brasa och några tända ljus men också vår om-
tanke om varandra kan värma våra frusna själar. 

Vi lever nu med skärpta restriktioner och allmänna råd i vårt 
område. Vi vill göra vår del i att minska smittspridningen av 
Covid-19. Därför ställer vi in de flesta av våra planerade  
samlingar i november. De samlingar som blir av ser ni i pro-
grammet nedan. Spårarscouter, scouter och tonår samlas som 
vanligt.  

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!  

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. 

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                                                                                                                                                   

Pastorsexpeditionen, Bjärke församling: 

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

Vanligtvis ledig måndagar och torsdagar. 

Ledig 6-9 november. 

 

Ungdomsledare Jonas Arvidsson 

076-830 22 32  

jonas.arvidsson@equmeniakyrkan.nu 

Vanligtvis ledig onsdagar. 

På kurs 16-19 november. 

Ledig 27-29 november. 
 

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 20/11. 

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 

Några torsdagsförmiddagar under hösten ses vi för att vandra i samtal och tystnad 
tillsammans. Vi kallar det för VardagsPilgrim eftersom vi gör en kort pilgrimsvand-
ring mitt i vardagen. 

Vad är då en pilgrimsvandring? Den kan vara kort eller lång, på hemmaplan eller 
långt bort. Jag tänker att den kännetecknas av möjligheten att inspireras till reflekt-
ion och samtal, men även innehåller tystnad och bön. En pilgrim rör sig både i den 
inre och yttre verkligheten. När vi vandrar tillsammans slår Jesus följe med oss, och 
finns med både i tystnaden och i våra samtal om livet och allt däromkring. 

Vi ses kl. 10 vid Gräfsnäskyrkan, med kläder efter väder, för en timmas vandring i Gräfsnäs. Vill du 
vandra med stavar går det bra. Även hundar i koppel är välkomna. När vi kommer tillbaka avslutar vi 
med en kort bön innan det finns möjlighet att fika tillsammans. Ta med eget fika. Vill du bara dela  
fikagemenskapen är du välkommen kl. 11. 

Är du intresserad av pilgrimsvandring, men har inte möjlighet mitt i vardagen? Vi planerar att göra 
en vandring Annandag Påsk. Vill du vara med och planera får du gärna kontakta mig.   

Vi får be med heliga Birgittas bön:  
Visa oss Herre din väg, och gör oss villiga att vandra den. 

Allt gott! 

Kaisa Svennberg, Pastor 

mailto:grafsnassollebrunn@equmeniakyrkan.nu

