
EKUMENISKA BÖNEVECKAN

Tema: Guds hand leder oss
onsdag  17  januari  
    9.30  Morgonbön  Sävja  kyrka
18.00  Stilla  mässa  Universitetskyrkan  Helga  tref  k:a
18.30  Ekumenisk  bön  Österledskyrkan

torsdag  18  januari
    9.30  Morgonbön  Sävja  Kyrka
10.00  Förmiddagsbön  med  10.00  Förmiddagsbön  med  kaffe  Eriksbergskyrkan
10-13  Bönemöte  Frälsningsarmén
11.00  Bön  Valsätrakyrkan  (torsdagskaffe  fr.  kl.  10)
18.00  Mässa  Katolska  kyrkan  St  Lars
18.30  Mässa  Funbo  kyrka
19.00  Bönesamling  Livets  Ord
19.15  Meditation  Funbo  församlingshem

fredag  19  januarifredag  19  januari
    9.30  Morgonbön  Sävja  kyrka
17.00  Bönepromenad  med  Mosaik  (samling  vid  Mikaelskyrkan)
19.00  Bönemöte  Frälsningsarmén
21.00  Unga  vuxna  bönegudstjänst  för  förföljda  kristna  Livets  Ord

lördag  20  januari
19.00  Sinnesrobön  Helga  tref  kyrka
22.00  Aftonbön  Helga  tref  kyr22.00  Aftonbön  Helga  tref  kyrka

söndag  21  januari
Kyrkornas  ordinarie  gudstjänster  
    8.00  Laudes  och  start  på  bönedygn  Sankt  Ansgars  k:a
17.00  Öppen  bön  och  samtalsgrupp  Valsätrakyrkan
18.00  Ekumenisk  gudstjänst  Baptistkyrkan
19.30  Meditation  Helga  tref  kyrka

måndag  22  januarimåndag  22  januari
    9.30  Morgonbön  Sävja  kyrka
20.00  Taizé  Sankt  Ansgars  kyrka

tisdag  23  januari
    8.00  Laudes  Sankt  Ansgars  kyrka
    9.30  Morgonbön  Sävja  kyrka
10.20  Bön  vid  ljusbäraren  Lötenkyrkan
18.30  Mässa  med  bönevandring  Sto18.30  Mässa  med  bönevandring  Storvreta  kapell
19.00  Tisdagbönen  Baptistkyrkan

onsdag  24  januari
    9.30  Morgonbön  Sävja  kyrka
17.30  Ekumenisk  bön  Domkyrkan  Bönens  kapell
18.00  Stilla  mässa  Universitetskyrkan  Helga  tref  k:a
20.00  Mässa  Sankt  Ansgars  kyrka

torsdag  25  januaritorsdag  25  januari
    9.30  Morgonbön  Sävja  kyrka
10.00  Förmiddagsbön  med  kaffe  Eriksbergskyrkan
10.00  Bön  Frälsningsarmén
11.00  Bön  Valsätrakyrkan  (torsdagskaffe  fr.  kl.  10)
18.00  Pilgrimsmässa  Eriksbergskyrkan
19.00  Soppmässa  Mikaelskyrkan  (Soppa.  kl.  18)

Välkommen att vara med!

18-25
JANUARI

2018

TIDEBÖNER  I  SANKT  ANSGARS  KYRKA
söndag  21/1-  onsdag  24/1
(Ters,  Sext  och  Non  utgår  på  söndagen)
8.00  -  Laudes            10.00  -  Ters
13.00  -  Sext                  15.00  -  Non  
18.00  -  Vesper          21.00  -  Completorium

BÖN  DYGNET  RUNT

onsdag  kl  8-22    Vaksala  kyrka
Kontakt:  lovisa.moller@svenskakyrkan.se,  018-430  37  60
torsdag  kl  12-  fredag  kl  12  Domkyrkan  Bönens  kapell
Kontakt  dagtid:  sam.douhan@svenskakyrkan.se,  018-430  36  31
Föranmälan  till  passen  efter  kl.  18,  kontakta  
jonas.lindberg@svenskakyrkan.se,  0766-225  804
fredag  kl  12-17  Stadsmissionen  Mifredag  kl  12-17  Stadsmissionen  Mikaelskyrkan
fredag  17-19  Bönepromenad  med  Mosaik
Samling  vid  Mikaelskyrkan.
fredag  kl  19  -  lördag  kl  18    Frälsningsarmén
Kontakt:  joakim.storck@fralsningsarmen.se,  0739-209  373
lördag  kl  18  -  00    Helga  Trefaldighets  kyrka
Kontakt:  elisabet.berglund@svenskakyrkan.se,  018-430  36  03
lördag  kl  00  -  söndag  kl  8lördag  kl  00  -  söndag  kl  8  Bön  i  hemmen
söndag  kl  8  -  onsdag  kl  21  Sankt  Ansgars  k:a
Kontakt:  www.ansgar.nu
tisdag  kl  9-21    Baptistkyrkan
Kontakt:  pastor@baptistkyrkaniuppsala.se  
onsdag  kl  21  -  torsdag  kl  10  Johannelund  och  Lötenkyrkan
Lokal:  Kryptan,  Lötenkyrkans  källare
KKontakt:  pontus.adefjord@gmail.com,  0732-485  371

MER  INFO
Böneveckans  program:  www.ukr.nu  
Resursmaterial:  www.skr.org/boneveckan


