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Program februari  2021 
Mycket av det vi gör sker digitalt pga de restriktioner som finns för att hejda smitt-
spridningen av Covid-19. Vi använder plattformarna Jitsi och Zoom. Se inforuta! 

31 jan  sö 10.30  Andakt - årshögtid Equmeniakyrkan Magra   
     via Zoom - med digitalt fika efter.  Se länk nedan! 
   11.15 -12.30 Drop-in Nattvard i Equmeniakyrkan Magra 
     Du kan komma till kyrkan , ta emot nattvarden, tända ljus och 
     be. Tillsammans hjälps vi åt att hålla avstånd och begränsa  
     antalet personer i kyrkan.’ 

   18.00  Söndagsprat - digitalt bibelsamtal på Zoom.  
     Länk se nedan! 

2 feb  ti 20.30  Bön via Jitsi, se länk nedan! 
      
3 feb  on 18.30-20.00 Öppen kyrka i Magra - möjlighet att tända ljus och 
      be tillsammans. 
4 feb  to 10.00  Pilgrimsvandring 1 h i Gräfsnäs. Ta med eget fika 
   16.45-17.15 Öppen kyrka i Gräfsnäskyrkan - möjlighet att tända 
     ljus och be tillsammans.  

6 feb   lö  15.00   Årsmöte Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn 
     via Zoom, se länk nedan!  

7 feb    sö 10.30  Andakt - årshögtid Equmeniakyrkan Gräfsnäs  
     Sollebrunn via Zoom - med digitalt fika efter.   
     Se länk nedan! 
   11.15 -12.30 Drop-in Nattvard i Equmeniakyrkan Gräfsnäs  
     Sollebrunn 
     Du kan komma till kyrkan , ta emot nattvarden, tända ljus och 
     be. Tillsammans hjälps vi åt att hålla avstånd och begränsa  
     antalet personer i kyrkan.’ 

9 feb  ti 20.30  Bön via Jitsi, se länk nedan! 

11 feb to 10.00  Pilgrimsvandring 1 h i Gräfsnäs. Ta med eget fika! 
   16.45-17.15 Öppen kyrka i Gräfsnäskyrkan - möjlighet att tända 
     ljus och be tillsammans.  

Jitsi via app med mötesrummet GräfsnäsSollebrunnBön        
eller via dator  

https://meet.jit.si/Gr%C3%A4fsn%C3%A4sSollebrunnB%C3%B6n

Zoom https://us02web.zoom.us/j/9256200606 
Meeting ID: 925 620 0606
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14 feb sö 10.30  Andakt via Zoom med digitalt fika efter. 
     Se länk nedan! 

   18.00  Söndagsprat - digitalt bibelsamtal på Zoom.  
     Länk se nedan! 

16 feb ti 20.30  Bön via Jitsi, se länk nedan! 

17 feb on  20.00   Askonsdag  - Inledning av fastan -  
     Hållbarhet och helhet - föredrag om hur vi kan leva  
     hållbart innifrån och ut och utifrån och in med Kaisa 
     Svennberg. På Zoom se länk nedan. 
      
18 feb to 10.00  Pilgrimsvandring 1 h i Gräfsnäs. Ta med eget fika! 
   16.45-17.15 Öppen kyrka i Gräfsnäskyrkan - möjlighet att tända 
     ljus och be tillsammans.  

21 feb sö 10.30  Andakt via Zoom med  Bertil Carlsson.  
     Efter andakten  digitalt fika 
     Se länk nedan! 

23 feb ti 20.30  Bön via Jitsi, se länk nedan! 

24 feb on 20.00   Fasteutmaningen  - kort inspiration med Kaisa  
     På Zoom se länk nedan! 

25 feb to 10.00  Pilgrimsvandring 1 h i Gräfsnäs. Ta med eget fika! 
   16.45-17.15 Öppen kyrka i Gräfsnäskyrkan - möjlighet att tända 
     ljus och be tillsammans.  

27 feb lö 10.00  Uppstart av Familjescout i Gräfsnäs. Promenad   
     med stationer. Ta med eget fika, det finns möjlighet  
     att grilla korv. 

28 feb sö 10.30  Gudstjänst med installation av Kaisa Svennberg i   
     Gräfsnäs Sollebrunn via Zoom. Efter Gudstjänsten   
     digitalt fika! 

   11.30-12.30 Drop-in Nattvard i Equmeniakyrkan Magra 
     Du kan komma till kyrkan , ta emot nattvarden, tända ljus och 
     be. Tillsammans hjälps vi åt att hålla avstånd och begränsa  
     antalet personer i kyrkan.’ 
    
   18.00  Söndagsprat - digitalt bibelsamtal på Zoom.  
     Länk se nedan! 

Jitsi via app med mötesrummet GräfsnäsSollebrunnBön        
eller via dator  

https://meet.jit.si/Gr%C3%A4fsn%C3%A4sSollebrunnB%C3%B6n

Zoom https://us02web.zoom.us/j/9256200606 
Meeting ID: 925 620 0606


