
  TISDAGAR 
Digital bön 20.30. För att delta kontakta vår pastor  
Kaisa Svennberg på 070-534 01 06. 
 
TORSDAGAR 
VardagsPilgrim i Gräfsnäs. Vandringen tar cirka en 
timma. Samling 09.30 vid Gräfsnäskyrkan. Medtag  
eget fika!  
 
2 Gräfsnäskyrkan 10.30 
16 Equmeniakyrkan Magra 10.30 
Hantverkscafé - Medtag eget fika! 
 
9 Sollebrunns församlingshem 11.00  
Allsångsträff, ta med kaffebröd, kaffe och te finns. 

 
 
 
 
 
 

SÖNDAGAR 
 

5 Gräfsnäskyrkan 18.00 
Lovsång och bön, Kaisa Svennberg. Medtag eget fika! 
12 Gräfsnäskyrkan 10.30 
Gudstjänst med nattvard, Kaisa Svennberg. I anslutning 
till gudstjänsten, uppstartssöndag med samtal. Medtag 
eget fika! 
19 Gräfsnäskyrkan 18.00 
Taizeandakt med nattvard, Kaisa Svennberg. Medtag 
eget fika! 
26 Gräfsnäskyrkan 10.30 
Gudstjänst med Andreas Hallman  
från Rafiki. Medtag eget fika! 
 
Barnkyrka under alla förmiddagsgudstjänster i  
Gräfsnäskyrkan 10.30. 
 
 
 

www.equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn/ 

PROGRAM - SEPTEMBER 2021 

OBS 
Vi uppdaterar löpande vår hemsida och 
kan med kort varsel ställa in eller göra 

förändringar i vårt program utifrån  
rådande omständigheter med covid-19. 

Med anledning av covid-19 uppmanar vi varandra att 
stanna hemma om vi har förkylningssymptom, även 
lindriga. Var och en tar ansvar för ett omsorgsfullt 
beteende med anledning av smittorisken. 
 
Gå in på vår hemsida för mer information om när 
våra barn– och ungdomsgrupper startar. Där kan du 
också hitta kontaktuppgifter, inspelade andakter och 
uppdaterat program.  

Gräfsnäs Konstgrupps utställning  
i Gräfsnäskyrkan lördag & söndag  
4 - 5 september 11.00-18.00  
Fika finns att köpa. Vill du måla?  
Gruppen träffas på torsdagar kl.18.30 - 21.00.  
Kontakta Ing-Britt Larsson, 073-222 86 94 

Lördag  18 september  
10.00-14.00 Gräfsnäskyrkan 
Equmenias försäljning och auktion. 
Försäljningsbord med bl.a saft, 
bakverk, leksaker, växter och hantverk.  
Lotteriförsäljning, fiskdamm, fikaservering  
och grillat. Serveringsgrupp  4 
12.00 Andakt, auktion och dragning av små och 
stora lotterier. Gåvor mottages tacksamt. Vid 
fint väder är vi utomhus. 

Framöver planerar vi för… 
 
• Söndagsgudstjänster, bl.a den 3 okt 10.30 då 

det även blir scoutinvigning och den 28 nov 
10.30 då vi firar 1:a advent. 

• Höstvandring i Magra söndagen den 3        
oktober 15.00. 

• Vardagspilgrim på torsdagar. 
• Lördagen den 30 okt - Kvinnofrukost med 

Linda Ulmå, ”Ett hållbart jag.” 
• Gudstjänstverkstad med frukost söndagen 

den 31 okt. 
• Allhelgonagudstjänst lördagen den 6 nov. 
• Höststäd i Gräfsnäskyrkans trädgård           

lördagen den 13 nov. 
• Onsdagen den 17 nov - föreläsning och sam-

tal med psykoterapeut Hans Nilsson ”Att leva 
väl - existensiella utmaningar i skuggan av 
pandemi och klimatkris  

• Kransbindning torsdagen den 18 nov. 
• Missionsauktion lördagen den 20 nov. 


