
KOM TILL MIG – Ekumenisk bönehelg 5-7 mars 

Vi möts på olika sätt och ber för världen, Sverige, Gråbo  

och för våra församlingar 

 

 

FREDAG  

19.00  Vi ber för världen – Världsböndagen plats: Stora Lundby kyrka 

  Magnus Eriksson, Kerstin Rosén, Carina Hult 

  

 

 

 

LÖRDAG  

10.00  Vi ber för Sverige  plats: Stora Lundby kyrka 

 Alf och Catharina Källström, Sven Lundén, Mirjam Johansson 

 

 

 

 

 

Du kan vara med genom att komma till kyrkan, max 8 personer, anmäl 

dig i förväg till Magnus på 0721-809103 senast 18.45,  eller åk dit och 

chansa. Denna samling livesänds även på Stora Lundby Östad pastorat 

facebooksida.  

Du kan vara med genom att komma till kyrkan, max 8 personer, blir vi fler 

än 8 ordnas en liten bönepromenad vid kyrkan. Vid denna samling kan 

man följa inledningen via telefon. Vill du göra det så ring nummer 020-

229090 eller 08-229090, välj svenska genom att trycka 1# och sedan slår 

du in koden 739188#.  



15.30  Vi ber för Gråbo – bönepromenad  

samlingsplats: utanför Församlingshemmet 

 Frida Vikström, Anna-Maria Ståhl och Inger Andersson 

 

19.00  Vi ber för Gråbo – plats: Zoom  

  Daniel Ånskog, Frida Vikström, Mirjam Johansson 

 

  

 

 

 

SÖNDAG  

11.00  Vi firar gudstjänst i våra församlingar 

 

15.30  Vi ber för våra församlingar – plats: via telefon 

  Frida Vikström, Kerstin Rosén, Inger Andersson   

 
  

 

  

19.00          Vi ber för våra församlingar – Bön och lovsång  

plats: Stora Lundby kyrka 

                         Jannica Norén, Andreas Engström och Hans-David Alperud 

  

 

 

 

                                      

Du kan vara med genom att sända ett mail till 

mirjam.johansson@svenskakyrkan.se senast... så mailar hon inbjudan 

med zoom-länk och kod. Vill du veta mer om hur det går till när du 

använder Zoom, hör av dig till Mirjam.  

 

Du kan vara med genom att ringa till nummer 020-229090 eller 08-

229090, välj svenska genom att trycka 1# och sedan slår du in koden 

739188#. Om du har problem med att komma in hör av dig till Frida 

Vikström på 0302-496112.  

Du kan vara med genom att komma till kyrkan, max 8 personer, anmäl dig i 

förväg till Andreas på 0729-758203 senast 18.45, eller åk dit och chansa. 

Denna samling livesänds även på Stora Lundby Östad pastorat 

facebooksida.  


