Aktuellt:
Gredelbykyrkan följer myndigheterna och anpassar verksamheten efter
detta. Det kan innebära att ha begränsat antal besökare eller att helt stänga
för besökare under vissa perioder. Se hemsidan för aktuellt läge.
Insamling till takrenoveringen i kyrkan. Var med och ge en gåva!
Insamlingsmål 68 000 kr. Insamlingsperiod 1 november – 30 juni.
Märk din gåva ”takrenovering”. Plusgiro: 33 67 53-9 Swish: 123 554 53 30
Promenad på onsdagar kl. 11 - 12: Vi möts till promenader fram till i
mitten av april. Prelimärt till och med den 15/4.
Mötesplats Skogsbacken på kyrktomten kl. 10.30-12.00 då vi möts för
samtal och med eget medtaget fika börjar prelimärt den 21/4 beroende på
hur vårvädret är. Håll utkik på hemsidan för närmare information.

Program våren 2021

_________________________________________________________________________________________________________

BAS-gruppernas perioder (BAS = Bön - Arbete - Samtal):
Grupp 1 Monica Klasson Svanäng: 1/3 – 21/3, 3/5 – 23/5
Grupp 2 Bengt Jonsson: 22/3 – 11/4, 24/5 – 13/6
Grupp 3 Maria Gustavsson: 12/4 – 2/5, 14/6 – 27/6

___________________________________________________________________________________________

Gredelbykyrkan, en del av

, www.equmeniakyrkan.se

Gredelbykyrkan:
Tomtebovägen 12, 741 42 Knivsta
E-post: info@gredelbykyrkan.se
Hemsida: www.gredelbykyrkan.se
Pastor, föreståndare: Rut Casserfelt, 072-50 50 117
rut.casserfelt@gredelbykyrkan.se
Ungdomsprojektet: Maria Svanäng: mariasvanang@gmail.com
Markus Wallmark: 070-740 23 51, markus.wallmark@gmail.com
Vice föreståndare: Monica Svanäng 070-381 03 41,
monicasvanang@gmail.com
Ordförande: Monica Jonsson, 073 02 73 163
Kassör: Björn Målsäter, 070 240 60 00
Plusgiro: 33 67 53-9

Swish: 123 554 53 30

Equmenia Knivsta
Ordförande: Maria Svanäng 0702-78 99 31
Kassör: Sören Svanäng, 070-564 89 66
Plusgiro: 2 39 65 -7

Ungdomsprojektet
“Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men
lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det, blev han upprörd och sade
till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike
tillhör sådana som de. Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds
rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och
lade händerna på dem och välsignade dem.” Markusevangeliet 10:13-16
Det är en tid när mycket i samhället står stilla. Men inte vi.
Ungdomsprojektet rullar i allra högsta grad framåt. Förbättra, förnya,
integrera. Som förening och församling har vi alla möjligheter att var för sig
men i synnerhet tillsammans öppna dörrar för barn och ungdomar. Till en ny
gemenskap, till nya erfarenheter. Till kyrkan, till Guds rike. Låta barnen
komma till oss och välkomna dem - stora som små. För vi är ändå alla Guds
barn.
Under våren kommer ni inte märka så mycket förändringar på grund av
rådande pandemi.
Vårt arbete riktar in sig på förberedelser för genomförande med start efter
sommaren. Då kommer ni bli mer delaktiga i form av familjegudstjänster och
annan ny verksamhet. Vi tänker framåt och gör så mycket vi kan nu för att
göra det så bra som möjligt sen. När vi kan. När vi kan stilla oss och
samhället rullar framåt igen.
Maria Svanäng & Markus Wallmark
Anställda för Ungdomsprojektet

Mars
Söndag 14 11.00 Livesänd årshögtid. Rut Casserfelt, Monica Jonsson.
Sång Lina Nimmersjö.
Livesänds på TBN play. Se info på hemsidan.
Kl. 13.00 Församlingens årsmöte, digitalt. Information
utskickad.
Söndag 21 Från 10. Förinspelad andakt. Ragnar Brugård.
Se information på hemsidan.
Söndag 28 11.00 Palmsöndag. Digital samling med andakt och kyrkfika.
Information skickas till medlemmar.
Vill du också vara med? Kontakta info@gredelbykyrkan.se!
April
Torsdag 1
Fredag 2
Söndag 4

Från 17. Förinspelad andakt på skärtorsdag. Rut Casserfelt.
Orgelmusik. Se information på hemsidan.
Från 10. Förinspelad andakt på Långfredag. Rut Casserfelt.
Orgelmusik. Se information på hemsidan.
11.00 Livesänd gudstjänst på Påskdagen. Rut Casserfelt.
Sånggrupp.
Livesänds på TBN play. Se info på hemsidan.

Söndag 11 18 – 19 Öppen kyrka. Kom när du vill, tänd ljus, be en bön, läs
dagens bibeltexter.
Söndag 18 Från 10. Förinspelad andakt. Medlemmar ur Gredelbykyrkans
kör. Se information på hemsidan.
Söndag 25 11.00 Livesänd gudstjänst. Emma Gunnarsson, Rut Casserfelt.
Sång Ella Palm. Insamling till pastors- och diakonutbildningen.
Livesänds på TBN play. Se info på hemsidan.
Maj
Söndag 2

11.00 Digital samling med studiecirkeln om klimatet.
Digitalt kyrkfika. Information skickas till medlemmar.
Vill du också vara med? Kontakta info@gredelbykyrkan.se!

Söndag 9

18 – 19 Öppen kyrka. Kom när du vill, tänd ljus, be en bön, läs
dagens bibeltexter.

Söndag 16 10.00 TV-gudstjänst från Österledskyrkan, Gamla Uppsala.
Gudstjänsten sänds i SVT 2.
18.00 Församlingsmöte, digitalt. Information skickas ut.
Söndag 23 11.00 Livesänd gudstjänst på Pingstdagen. Rut Casserfelt.
Insamling till Equmeniakyrkan nationellt.
Livesänds på TBN play. Se info på hemsidan.
Söndag 30 Från 10. Förinspelad andakt. Maria Svanäng och Markus
Wallmark, ungdomsprojektet.
Se information på hemsidan.
Juni
Söndag 6

11.00 Friluftsgudstjänst alternativt förinspelad andakt.
Rut Casserfelt. Se information på hemsidan.

Söndag 13 18 – 19 Öppen kyrka. Kom när du vill, tänd ljus, be en bön, läs
dagens bibeltexter.
Med reservation för ändringar efter gällande restriktioner.
Uppdaterad info finns på: www.gredelbykyrkan.se
--------------------------------------------------------------------------------------------Tänk på att ge din "vanliga" kollekt eller gåva till Gredelbykyrkan,
ävern om du inte kan komma till gudstjänst som vanligt.
Plusgiro: 33 67 53-9 eller Swish: 123 55 45 330
--------------------------------------------------------------------------------------------Gredelbykyrkans kör har varit verksam i
100 år, vilket skulle uppmärksammas 2020.
När kören inte kan träffas och sjunga just
nu, så arbetar man istället för att kunna
uppmärksamma detta på olika sätt,
förhoppningsvis senare under året.

