Sverige är kanske ett av
världens svåraste länder
att vara församling i.
Det sticker säkert i
ögonen att höra för den
som tänker på alla
miljoner kristna som
förföljs och torteras för
sin tro. Men våra
utmaningar består i att vi
har det så bra istället, vi har det så bra att vi inte
behöver någonting. Som säljare var mitt uppdrag
att skapa ett behov som kunden inte visste att den
hade. Det stämmer kanske när det man erbjuder är
Canal Digital för halva priset men inte som
församling. Vårt uppdrag är inte att skapa ett behov
som inte finns, vårt uppdrag är att täcka det behov
som redan finns. Vem du än är som läser det här så
vågar jag med absolut säkerhet påstå att du behöver
gemenskap! Alla skall förstå att ni är mina
lärjungar om ni visar varandra kärlek står det i
bibeln. Vi är en församling som har beslutat oss för
att vi ska göra vad vi kan för att älska varandra,
varje vecka ses vi och kan konstatera att vi
misslyckades med det. Då ber vi Gud och oss själva
om förlåtelse och så tar vi åter igen ett nytt beslut.
Den här veckan ska jag göra vad jag kan för att
älska alla i min församling. Vi behöver fler som tar
det här beslutet med oss varje vecka. Därför har vi
ett programblad så att du vet när du kan komma.

Vi finns även på Facebook:
facebook.com/tallbackskyrkan

Veckoprogrammet i Tallbackskyrkan
Onsdagar kl. 12.00 - 13.00 Sopplunch
Ojämna veckor i Lerbäcks församlingsgård och
jämna veckor i Tallbackskyrkan.
Sista servering före juluppehållet är 28 november.
Soppa, smörgås, dricka, kaffe och kaka för 50 kr
Torsdagar kl. 19.00 - 21.00 Läsecirkel
Vi samlas jämna veckor under hösten med start
den 6 september. Gemensam höstbok är
Håkan Nessers ”De vänsterhäntas förening”
men vi samtalar också om andra teman.
Ledare för läsecirkeln är
Torbjörn Härlin, Tel: 073-906 79 04.
Nya deltagare varmt välkomna
Fredagar kl. 19.00 - 22.00 Tonår
Terminavslutning Söndag 16 dec med
tonårsgudstjänst kl.17:30
Kontakt: 070-239 15 62 Johannes Gruvberger
Välkommen!

Vi ses i Tallbackskyrkan.
Pastor Johannes

Vill du vara med i en livsnära smågrupp?
Kontakta Johannes Gruvberger för mer information.
johannes.gruvberger@tallbackskyrkan.se
070-239 15 62

Tallbackskyrkan, Movägen 2, 694 60 Åsbro  0582-510 79
www.tallbackskyrkan.se
www.facebook.com/tallbackskyrkan
Pastor Johannes Gruvberger • 070-239 15 62
E-post: johannes.gruvberger@tallbackskyrkan.se
Ordförande Fredrik Wernheden • 070-480 61 39

Programmet i Tallbackskyrkan
Okt 2018 – Jan 2019

Oktober

November

Söndag 14 Oktober kl. 10:30
Emmausgudstjänst
Lennart Rudolfsson leder
en gemensam samtalsgudstjänst

Söndag 18 November kl. 10:30
Emmausgudstjänst
Susanne Karlsson leder
en gemensam samtalsgudstjänst

Söndag 21 Oktober kl. 10:30
Gudstjänst
Susanne Karlsson
Johannes Gruvberger

Söndag 25 November kl. 10:30
Andrum
En gudstjänst under bön
med Kaarina Brittenstrand

Söndag 28 Oktoberg kl. 10:30
Andrum
En gudstjänst under bön
med Andreas Widlund

December

November
Söndag 4 Novvember kl. 10:30
Gudstjänst med nattvard,
K.G. Andersson
Lennart Rudolfsson
Lenakören
Söndag 11 November kl. 10:30
Gudstjänst
Kanal 10
kl. 16:00 Samtalsstund
med representanter från kanal 10.

Söndag 2 December kl. 10:30
Gudstjänst
Susanne Karlsson,
Johannes Gruvberger
Marcus Wämmerfors
Söndag 9 December kl. 10:30
Gudstjänst med nattvard,
Fredrik Wernheden
JohannesGruvberger
Joachim Jansson
Söndag 16 December kl. 17:00
Tonårsgudtjänst,terminsavslutning.
Med församlingens ungdomar och Åsa Ölvin,
Deborah och Johannes Gruvberger

Nyårsafton 31 December kl. 15:00
Ekumenisk nyårsbön i Lerbäcks kyrka.
Januari
Söndag 6 Januari kl. 10:30
Gudstjänst med nattvard,
Johannes Gruvberger
Torbjörn Härlin
Söndag 13 Januari kl. 10:30
Emmausgudstjänst
Susanne Karlsson leder
en gemensam samtalsgudstjänst
Lördag 19 Januari kl.10:00 -16:00
”Kristen på jobbet”
Scott Breslin, direktor för biståndsorganisationen
Operation Mercy, håller föredrag.
lunch serveras kl. 12:00
inträde 100:Söndag 20 Januari kl. 10:00
Ekumenisk gudstjänst i Lerbäcks kyrka
Jimmy Åkerfeldt
Hans-Eric Hägg
Söndag 27 januari
Andrum
En gudstjänst under bön
med Andreas Widlund

Julafton 24 December
10:00 Samling kring krubban i Lerbäcks kyrka

Onsdag 14 November kl. 19:00

Håkan Nesser
Besöker oss och berättar om sin senaste bok:

DE VÄNSTERHÄNTAS FÖRENING
Inträde 100 kronor
(inkl kaffe/the och smörgås)

Alla kulturarrangemang görs i samarbete
med Studieförbundet Bilda

13:00 Öppnar vi dörrarna till Tallbackskyrkan för vårt
traditionsenliga Gemenskapens Julfirande.
Inget inträde, ingen förhandsbokning. Denna glädjens dag är
en gåva till alla. Vi umgås, äter julmat och julgodis, (det
finns vegetariska, laktos- och glutenfria rätter), och firar
högtiden tillsammans.
Kaffe och de självklara julbröden finns också att tillgå.
Klockan. 21:00 dukar vi undan julmaten och förbereder
inför:
Julnattsandakt kl. 23:00
med Fredrik Wernheden och Anna Wilhelmsson
Glögg och pepparkakor

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.

