
september 2019

TALLHEDSKYRKAN

ORD PÅ VÄGEN
1. Vår store Gud gör stora un-
der: Med glädje vi det skåda få. 
Han sopar bort de falska grun-
der. Som många tusen vilat på. 
Han river sönder satans garn 
och frälsar sina fallna barn. 
2. Guds ord med makt går fram 
i världen. Och otrons fästen 
ramla ner. De starka hjältar 
fälla svärden och fly till Gud, 
som nåd dem ger. De rening få 
i Jesu blod och sjunga sen: Vår 
Gud är god!

INFORMATION
EFS Tallhedskyrkans bankgiro: bg 5322-6510
Swishnummer: 123 159 75 25

Stefan Bergmark     0911-787 85
Hortlax expedition    0911-787 80
Präst Tomas Larsson    073-330 75 68
Hanna Berglund       hanna.berglund@efs.nu

Uthyrning av Tallhedskyrkan bokas antingen med 
Hortlax församlings expedition eller med:
Emma Dahlbäck, 073-054 55 74
Marianne Hellgren, 0911-78790

För mer information: svenskakyrkan.se/tallhedskyrkan

Arrangemang ordnas i samarbete med Sensus. 

4. Se upp, se upp, re´n vittnar 
marken, och skördetimmen 
inne är. Gå ut, bjud syndare till 
arken. Kanhända floden snart 
är här. Upp, bröder, alla som en 
man! Att sova nu, det går ej an. 
6. Halleluja! Han är ej fjärran. 
Den stora dag, då vi få bud: Se 
upp, se upp, nu kommer Her-
ren att föra hem sin köpta brud! 
- O sälla dag, då allt blir klart! 
Jag väntar dig, kom snart, kom 
snart! N. Frykman. 



PROGRAM
1 sept 11.00  Hortlaxmässan, därefter Hortlax- 
    dagen med invigning av pilgrims- 
    leden kring Hortlax kyrka, skörde- 
    marknad, försäljning av parisare,  
    skaprverkstad och skattjakt mm. 

2 sept 10.00  Bön och samtal

8 sept 9.30*  Medlemsmöte med gemensam  
    frukost och andakt av Jörgen 
    Divert.

9 sept 10.00  Bön och samtal

13-15 sept   Föreningsutflykt till Arjeplog

16 sept 10.00  Bön och samtal

17 sept 19.00*  Macka för alla. ” Från stormigt hav  
    till lugn hamn” Roger och Lilian  
    Lind.

20-22 sept    Messy Church–special på 
    Storstrand (se webb), välkommna!

23 sept 10.00  Bön och samtal

24 sept 19.00  Bön för Tallhedskyrkan

28 sept 14.00*  Mötesplats för Mission. 
    Matservering, lotterier med mera.

MÅNADENS BASGRUPPER
v. 35-36 Basgrupp 6  v. 41-42 Basgrupp 9
v. 37-38 Basgrupp 7  v. 43-44 Basgrupp 10
v. 39-40 Basgrupp 8  v. 45-46 Basgrupp 11

För att se vilken basgrupp du tillhör, se pärm i Tallhedskyr-
kan. Medlemsinfo på www.svenskakyrkan.se/tallhedskyrkan.

MÅNADENS BÖNEÄMNE
Tillsättningen av en samarbetskyrkopräst för Tallhedskyrkan.

29 sept 18.00*  Gudstjänst, Linnea Vikström, sång,  
    servering.

30 sept 10.00  Bön och samtal

* Basgruppens ansvar. 

Är du i behov av förbön? Kontakta bön- och omsorgsgruppen via 
Roland Långström, 0703129613 eller r.langstrom@gmail.com.


