ORD PÅ VÄGEN
Sv. Ps. 754
1. När dagen fylls av fågelsång,
när äng och hagar blommar,
när markens hela rikedom
förkunnar Nordens sommar.
Då spelar Skaparen
och vi är toner i hans symfoni
av ljud och ljus och färger.
2. När vi i tvivel frågar oss
om vi är rena toner. Då svarar Gud:
Han lovar oss att Jesus allt försonar: I
vattnets tecken blir du ren,
som sommarsolens klara sken
i himmelrikets sommar.

3. Så sänd till oss din Ande, Gud,
som dag från dag oss renar,
som små och spridda toners ljud
till något stort förenar.
Från ton till ton din lovsång når
och klingar som ett skönt ackord
bland himmelrikets vindar.
4. Guds kärleks makt är frisk och stark,
fast år och stunder vänder.
Hans Ande genomsyrar allt,
vi vilar i hans händer.
Då spelar Skaparen
och vi blir toner i hans symfoni
av ljus och ljud och färger.

INFORMATION
EFS Tallhedskyrkans bankgiro: bg 5322-6510
Swishnummer: 123 159 75 25
Hortlax expedition				0911-787 80
Präst Tomas Larsson			
073-330 75 68
Vik. präst Karin Arvidsson			
070-190 92 91
Ungdomskonsulent Lina Sundström
070-621 22 09
Uthyrning av Furulundsgården 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.

TALLHEDSKYRKAN
maj/juni 2019

PROGRAM
2 maj 19.00
Gudstjänstgruppen samlas. Är du
			
intresserad, kom och var med!
5 maj 11.00
Hortlaxmässa
6 maj 10.00		
Bön och samtal
6 maj 14.00 		
Café 14. Varje måndag hela maj ut!
8 maj 18.30		
Musik- och dramagruppen samlas.
			
Är du intresserad, kom och var med!
13 maj 10.00
Bön och samtal
14 maj 19.00
Bön för Tallhedskyrkan
14 maj 19.00
Fixardags på Tallhedskyrkan! Vi går
			
igenom hur vi vill ha det i köksskåp,
			
pysselskåp och lådor med mera.
16 maj 12.00
Träffpunkten. Resa med buss från EFS 		
			
Bergsviken till Alterhedens Rabarberi. 		
			
Guidning och lunch. Pris 150 kr för resa 		
			
och mat. Anmälan till Per Stenvall 070-		
			
5785405 senast fredag 10 maj. Kom i tid!
19 maj 10.00*
Gudstjänst med Tomas Larsson, Skatten 		
			
för barnen. Sång av Anna Långström. 		
			
Tema: Att växa i tro. Servering.
20 maj 10.00
Bön och samtal
25 maj 18.00
Mötesplats runt bibeln. Karin Arvidsson. 		
			Tema: Om bön.
26 maj 10.00*
OBS! I Bergsvikens EFS. Gudstjänst med 		
			
Karin Arvidsson, Skatten för barnen. 		
			
Tema: ” Lär oss be”. Servering.
27 maj 10.00
Bön och samtal
28 maj 19.00
Bön för Tallhedskyrkan

30 maj 09.00*
Gökotta på Ursberget. Anna Andersson, 		
			
medtag eget fika och något att sitta på.
			
Efteråt blir det walk about i närområdet för de
			som önskar!
3 juni 10.00		
Bön och samtal
10 juni 10.00
Bön och samtal samt 10.00 alla
			måndagar under sommaren.
15 juni 15.00*
Våravslutning. Aktiviteter och mat både 		
			
inomhus och utomhus. Medverkar gör 		
			
basgrupp 12 med flera.
* Basgruppens ansvar.

MÅNADENS BASGRUPPER
v. 17-18
v. 19-20
v. 21-22

Basgrupp 9		
Basgrupp 10		
Basgrupp 11		

v. 23-24
v. 25-26
v. 27-28

Basgrupp 12
Basgrupp 1
Basgrupp 2

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

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

