”För att ni ska tro”
Vem är Jesus? Vad betyder det han
gjorde och sa, för mig? I vår kommer
mina predikningar att handla om detta!
Om man läser Johannesevangeliet så
finns följande ord med i slutet:
Också många tecken som inte har
tagits med i denna bok gjorde Jesus i
sina lärjungars åsyn. Men dessa har
upptecknats för att ni skall tro att
Jesus är Messias, Guds son, och för att
ni genom tro skall ha liv i hans namn.
(Joh. 20:30-31)
Sju av de under Jesus gjorde finns nedskrivna i
Johannesevangeliet. Dessa ska vi läsa och predika om i vår. För
att vi vill veta mer om Jesus, för att vi vill upptäcka mer om att
tro på honom och för att vi vill upptäcka vad liv i hans namn
handlar om.
Välkommen du också att komma och vara med i våra gudstjänster
i vår med temat: ”För att vi ska tro”
Rut Rydberg , pastor

Tallbackskyrkan samarbetar
med Lerbäck-Snavlunda pastorat
När församlingar från olika samfund möts och samarbetar
kallar vi det för ekumenik. Tallbackskyrkan i Åsbro och
Lerbäck-Snavlunda pastorat har i januari en gemensam
samtalskväll och en gemensam gudstjänst. Vi samverkar
också i mötet med asylsökande och i barn- och
familjeverksamheten, i planering av soppluncher och
Afternoon Tea. Vi möts regelbundet i församlingsliv men
också för att vi bor och lever i samma bygd.
Begreppet ekumenik har sitt ursprung i det grekiska ordet
oikoumene som kan översättas till hushåll. När vi ägnar oss åt
ekumenik så handlar det om att vi utgår från att vi hör ihop.
Vi delar samma förutsättningar och vi är kallade till
gemenskap. I Gud är vi alla ett. Dels genom att vi alla är
skapade, men också i den försoning Jesus fullbordar. Det är i
grunden samma tro vi delar, och det är till arbete i samma
värld vi är kallade till. Vi ingår i samma hushåll – vi behöver
varandra!
Genom kyrkans långa historia har olika tolkningar och
erfarenheter lett till en uppdelning i olika samfund. Det är bra
att ständigt reflektera över evangeliets budskap och fundera
över trons innebörd, men det är samtidigt viktigt att komma
ihåg att det alltid är människan som orsakar splittring, inte
Gud. Därför vill vi uppmuntra till vänskap och strävan efter
gemenskap över församlingsgränser.
Rut Rydberg, pastor
Tallbackskyrkan

Jimmy Åkerfeldt, kyrkoherde
Lerbäck-Snavlunda pastorat

Vi finns även på Facebook:
facebook.com/tallbackskyrkan

Veckoprogrammet i Tallbackskyrkan
Onsdagar kl. 12.00 - 13.00 Sopplunch
Vårens första serveringar sker i Lerbäck veckorna 3,4 och 5,
med början den 18 januari. Från och med vecka 6 och
onsdagen den 8 februari är vi återigen tillbaka i vanligt
schema med servering jämna veckor i Tallbackskyrkan och
ojämna i Lerbäck
Soppa, smörgås, dricka, kaffe och kaka för 50 kr
Onsdagar kl. 14.30 - 16.00 Svenskundervisning för
asylsökande från Englagård
Startdatum 11 januari
Hör av dig till Marianne på tel. 073-546 85 26

Programmet i Tallbackskyrkan
Jan 2017 – Maj 2017

Torsdagar kl. 19.00 - 21.00 Läscirkel
Startdatum 26 januari
varannan vecka (udda veckor)
Vi delar både gamla och nya läsäventyr.
Fredagar kl. 18.00 - 19.30 Scout från åk 3
Startdatum 20 januari
Kontakt: Klas Folenius tel. 070-344 16 97
Fredagar kl. 19.45 - 22.00 Tonår från åk. 7
Startdatum 20 januari
Kontakt: Sarah Jonsson tel. 072-500 92 60
eller Markus Rydberg tel. 070-643 27 19
Välkommen!

Tallbackskyrkan, Movägen 2, 694 60 Åsbro • 0582-510 79
www.tallbackskyrkan.se
www.facebook.com/tallbackskyrkan
Pastor Rut Rydberg • 070-475 00 14
(I huvudsak i tjänst tis-tors samt varannan helg)
E-post: rut.rydberg@tallbackskyrkan.se
Ordförande Fredrik Wernheden • 070-480 61 39

Också många tecken som inte har tagits med i
denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn.
Men dessa har upptecknats för att ni skall tro
att Jesus är Messias, Guds son,
och för att ni genom tro skall ha liv i hans
namn.

Joh 20:30-31

Januari

Mars

April forts…

Söndag 15 januari kl. 10.30
Emmausgudstjänst
Bibelläsning, samtal och bön

Söndag 5 mars kl. 10.30
Årshögtid med nattvard och årsmöte
Rut Rydberg, Torbjörn Härlin och Joachim Jansson medverkar.
Barnkyrka.
Lunch och fika.

Långfredagen 14 april kl. 10.30
Gudstjänst ”Ett rop i mörkret”
Vi möter Jesu död i bibelns texter.

Söndag 22 januari kl. 15.00
Ekumenisk gudstjänst i Mariedamms kapell
Jimmy Åkerfeldt, Fredrik Wernheden och Lena-kören medverkar.
Kyrkfika
Torsdag 19 januari kl. 19.00-21.00

Jesus och Yoga – Samtalskväll med Lars Johansson
Samtalskväll om Må-Bra-metoder och kristen tro och yoga. Varför
är det för vissa ett problem och för andra inga svårigheter att
kombinera?
Lars Johansson, lärare i religionshistoria vid Örebro Teologiska
Högskola, har studerat den alternativa andligheten sedan slutet av
1970-talet både i Sverige och i Indien. Redaktör för
uppslagsverket Nya religioner. Har varit föreståndare för Forum
för tro, kultur och samhälle som bl a ger ut den uppmärksammade
tidskriften NOD.

Februari

Söndag 12 mars kl. 10.30
Emmausgudstjänst
Bibelläsning, samtal och bön.

Påskdagen 16 april kl. 10.30
Gudstjänst ”Han är uppstånden”
Rut Rydberg predikar, Klas Folenius leder,
Sam Pettersson sjunger och Ingvar Junstrand spelar.
Barnkyrka och kyrkfika.

Söndag 19 mars kl. 10.30
Gudstjänst
Rut Rydberg predikar. Lena-kören sjunger.

Söndag 30 april kl. 10.30
Gudstjänst med nattvard
Rut Rydberg predikar och Lars-Eric Lauenstein spelar.

April

Konstrundan 29 april – 1 maj kl. 10-17

Afternoon tea - en fikastund utan jäkt
Lördag 1 april kl. 15.00 – 16.30 i Tallbackskyrkan
Lördag 29 april kl. 15.00 -16.30 i församlingshemmet
Lerbäck
Ta dig tid att njuta av en fikastund utan jäkt.
Scones och enkla tillbehör.
Kom och fika och umgås!

Söndag 5 febrari kl. 10.30
Gudstjänst med nattvard
Rut Rydberg predikar och Katarina Fermby sjunger och spelar.
Kyrkfika
Söndag 12 februari kl. 10.30
Emmausgudstjänst
Bibelläsning, samtal och bön.

Söndag 2 april kl. 10.30
Gudstjänst med nattvard
Rut Rydberg predikar och Joachim Jansson spelar.
Barnkyrka och kyrkfika.

Söndag 19 februari kl. 10.30
Gudstjänst
Rut Rydberg predikar. Lennart Rudolfsson leder.
Barnkyrka och kyrkfika.

Söndag 9 april kl. 10.30
Emmausgudstjänst
Bibelläsning, samtal och bön.

Lördag 18 februari kl. 15.00
Bob Dylans sånger presenteras av Sam Pettersson
Sam Pettersson har sjungit Bob Dylans sånger i många år. Han
presenterar texterna och lyfter fram en poesi för en sökande
livshållning vilken gav Bob Dylan nobelpriset i litteratur 2016.
Inträde 50 kronor inklusive fika

Allt arbete i Tallbackskyrkan bedrivs med hjälp av
frivilliga gåvor.
Vill du också vara med och ge ett bidrag?
Använd bankgiro: 527-2372
Eller Swisha till:
123 601 05 16 (Tallbackskyrkan)
123 114 70 99
(Scouterna)
123 389 27 00
(Tonår)
Tack för din gåva

Under öppettiderna finns fika att köpa.
Välkomna!

Maj
Söndag 7 maj kl. 10.30
Emmausgudstjänst
Bibelläsning, samtal och bön.
Söndag 14 maj kl. 10.30
Missionsgudstjänst
Sarah Jonsson predikar och Rut Rydberg leder.
Barnkyrka och kyrkfika.
Söndag 28 maj kl. 10.30
Gudstjänst med nattvard
Torbjörn Härlin predikar och Karin Larsson sjunger.
Barnkyrka och kyrkfika.

Juni
Söndag 4 juni kl. 10.30
Konfirmationshögtid
Medverkan av Rut Rydberg, Sarah Jonsson,
Malin Strömbäck och konfirmanderna.
Barnkyrka och kyrkfika.

Alla kulturarrangemang görs i
samarbete med Studieförbundet Bilda

