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TALLHEDSKYRKAN

ORD PÅ VÄGEN
1. Låt mig börja med dig, 
o min Frälsare kär,
varje år som du giver mig än.
Låt mig börja med dig 
varje dag du beskär,
och förnya mitt uppsåt igen,
att vara och bliva din egen.

2. Låt mig börja med dig, 
i ditt heliga namn,
som allena har frälsning i sig.
Håll mig tätt intill dig, 
i din trofasta famn.
Där är trygghet och vila för mig,
trots oron där ute i världen.

3. Låt ditt levande ord 
bli det ljus i vars sken
jag alltjämt vandrar fram på din stig.
Varje gryende dag två mig vit, 
två mig ren
i det blod som har runnit för mig
från korset en gång, Herre Jesus.

4. Låt mig börja med dig, 
men dock ännu en bön:
Låt mig sluta min vandring med dig.
Och när dagen är slut, 
giv mig vilan så skön.
tills ur sömnen du uppväcker mig
att leva med dig i ditt rike.
 Sv. Ps. 196 av Lina Sandell

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. 



PROGRAM
5 jan 11.00  Hortlaxmässan. Tomas Larsson, Nina  
   Sandell. 
6 jan 11.00  Trettondedag jul i Bröneparken vid   
   Malmgården. Gudstjänst med små och  
   stora. Nina Sandell, Carina Berglund,  
   Karin Westerlund, Linnéa Vikström.
	 	 	 Vid	kallare	än	-15	firar	vi	gudstjänsten		
   inne i Hortlax kyrka.
11 jan 19.00  Ungdomsgudstjänst i Bergsvikens bönhus. 
12 jan 16.00 * Julgransplundring för alla åldrar med  
   Carina Berglund, Stefan Bergmark med  
	 	 	 flera.	Andakt	av	Anna	Andersson.	Ring-	
   dans till dragspel av Anna-Mai Hägg - 
	 	 	 bom.	Varmkorv	och	fika!
13 jan 10.00  Bön och samtal
19 jan  9.30* Gemensam basgruppsplanering 
   (medlemsmöte) med frukost. 

Vecka 4 startar verksamheterna upp igen. 

20 jan 10.00  Bön och samtal
20 jan 14.00  Café 14. Fika och gemenskap. 
25 jan 18.00* Musikkväll. Allsång och egna instrument  
	 	 	 välkomnas!	Tema:	Sions	toner.	Medver-	
	 	 	 kar	gör	Ewerth	Richardsson	med	flera.	
26 jan 10.00 * Gudstjänst med Sara Lundgren, sång  
   och musik av Alexander Olsson. Skatten  
	 	 	 för	barnen!	Tema:	Jesus	skapar	tro.

MÅNADENS BASGRUPPER
v. 1-2  Basgrupp 3  v. 7-8  Basgrupp 6
v. 3-4  Basgrupp 4  v. 9-10 Basgrupp 7 
v. 5-6  Basgrupp 5  v. 11-12 Basgrupp 8

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

MÅNADENS BÖNEÄMNE
Be för Tallhedskyrkan 2020. 

27 jan 10.00  Bön och samtal
30	jan	12.00	 Träffpunkten	i	Bergsvikens	bönhus.		
   Lunch och gemenskap med föredrag. 
30 jan 17.00 Messy Church. Mat till självkostnadspris,  
   kreativa aktiviteter, samling. Alla åldrar  
	 	 	 välkomna!

* Basgruppens ansvar. 

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


