
2 mars ti 17-18  Öppen kyrka i Gräfsnäs - möjlighet att tända ljus   
     och be tillsammans.    
   20.30  Innan natten kommer - Bön via Jitsi, 
      
3 mars on 18.30-20.00 Öppen kyrka i Magra - möjlighet att tända ljus och 
      be tillsammans. 
   20.00  Fasteutmaningen via Zoom  
  
4 mars to 10.00  Pilgrimsvandring 1 h i Gräfsnäs. Ta med eget fika  
   11-12  Öppen kyrka i Gräfsnäs - möjlighet att tända ljus   
     och be tillsammans. 
  
7 mars   sö 10.30  Andakt - på Zoom,  digitalt fika efter.   
      
   14.30-17 Pilgrimsvandring   Vi möts hos Svennbergs på Uplo.  
     Ca 5-6 km vandring. Ta med eget fika!  

9 mars ti 17-18  Öppen kyrka i Gräfsnäs - möjlighet att tända ljus   
     och be tillsammans. 
   20.30  Bön via Jitsi, se länk nedan! 

10 mars on 18.30-20.00 Öppen kyrka i Magra - möjlighet att tända ljus och 
      be tillsammans. 
   20.00  Fasteutmaningen via Zoom 

11 mars to 10.00  Pilgrimsvandring 1 h i Gräfsnäs. Ta med eget fika! 
   11-12  Öppen kyrka i Gräfsnäs - möjlighet att tända ljus   
     och be tillsammans. 

14 mars  sö  10.30  Andakt - Ivia Zoom - med digitalt fika efter.  

   11.15 -12.30 Drop-in Nattvard i Equmeniakyrkan Magra   
   18.00  Söndagsprat - digitalt bibelsamtal på Zoom.  

16 mars ti 17-18  Öppen kyrka i Gräfsnäs - möjlighet att tända ljus   
     och be tillsammans.    
   20.30  Innan natten kommer - Bön via Jitsi, 
      
17 mars on 18.30-20.00 Öppen kyrka i Magra - möjlighet att tända ljus och 
      be tillsammans. 
   20.00  Fasteutmaningen via Zoom 

18 mars to 10.00  Pilgrimsvandring 1 h i Gräfsnäs. Ta med eget fika  
   11-12  Öppen kyrka i Gräfsnäs - möjlighet att tända ljus   
     och be tillsammans. 
  
21 mars   sö 10.30  Andakt med temat Gud med oss - på Zoom,    



     digitalt fika efter.   
      
    
23 mars ti 17-18  Öppen kyrka i Gräfsnäs - möjlighet att tända ljus   
     och be tillsammans. 
   20.30  Bön via Jitsi, se länk nedan! 

24 mars on 18.30-20.00 Öppen kyrka i Magra - möjlighet att tända ljus och 
      be tillsammans. 
   20.00  Fasteutmaningen via Zoom 

25 mars to 10.00  Pilgrimsvandring 1 h i Gräfsnäs. Ta med eget fika! 
   11-12  Öppen kyrka i Gräfsnäs - möjlighet att tända ljus   
     och be tillsammans. 

27 mars lö  20.30  Digital bönesamling under Earth Hour via Jitsi 

28 mars sö 10.30  Andakt - Palmsöndagen via Zoom - med digitalt   
     fika efter.  

   11.15 -12.30 Drop-in Nattvard i Gräfsnäskyrkan 

   18.00  Söndagsprat - digitalt bibelsamtal på Zoom.  

   20.30  Digital bönesamling - på väg in i stilla veckan via   
     Jitsi 

29 mars  må 20.30  Digital bönesamling - i stilla veckan via Jitsi 

30 mars ti 20.30  Digital bönesamling - i stilla veckan via Jitsi 

31 mars   on 18.30-20.00 Öppen kyrka i Magra - möjlighet att tända ljus och 
      be tillsammans. 
   20.00  Fasteutmaningen via Zoom 

   20.30  Digital bönesamling - i stilla veckan via Jitsi 

 

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

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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