Jag vet inte om du har
solat med en forskare
någon gång. Men om du
har gjort det kanske du
märkte att ni båda blev
lika bruna i solen. Trots
all sin kunskap om hur
solenergin färdas genom
rymden och vad den gör
med vår kropp när den
träffar huden så påverkas ni ändå av solen på
samma sätt. Jag har läst 180 högskolepoäng
teologi. Ibland beter sig människor som om jag
har företräde till Gud av den anledningen. Som
om jag står lite närmare Jesus än andra. Det är
inte sant! Som teolog kan jag vända ut och in på
bibeln och jag har kanske bättre kunskap om
kyrkohistorien än många andra men jag står inte
närmare Gud för det. Att vara kristen innebär att
leva i, och sträva efter att blotta sin nakna hud
för solen. Och det gör man inte genom att lära
sig rätt saker, det gör man genom att gå ut ur
hemmet och lägga sig på gräsmattan. Vem som
helst har förmågan att sola sig i Guds nåd, det
handlar bara om att ta ett litet steg utanför sig
själv..
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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.
Soppa, smörgås, dricka, kaffe och kaka för 50 kr
Torsdagar kl. 19:00 – 21:00 Läsecirkel
Notera redan nu att Håkan Nesser besöker oss i
Tallbackskyrkan onsdag 16 oktober.
Ledare för läsecirkeln är
Torbjörn Härlin, Tel: 073-906 79 04.
Nya deltagare varmt välkomna

Programmet i Tallbackskyrkan
Maj 2019 - Augusti 2019

Fredagar kl. 19:00 – 23:00 Tonår
Terminsavslutning 7 juni vid Hemsjön
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

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv
för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte
äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser
vargen komma, och vargen river dem och skingrar
hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag
är den gode herden, och jag känner mina får, och de
känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner
Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också
andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem
måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och
det skall bli en hjord och en herde.
Joh 10: 11-16

Maj

Juni

Juli

Söndag 5 Maj 10:30
Gudstjänst med nattvard
Johannes Gruvberger, Torbjörn Härlin

Söndag 2 Juni 10:30
Gudstjänst med nattvard
Johannes Gruvberger, Susanne Karlsson

Söndag 7 Juli 10:30
Gudstjänst med nattvard
Johannes Gruvberger

Söndag 12 Maj 10:30
Emmausgudstjänst
Vi samlas och samtalar runt en bibeltext
Lennart Rudolfsson

Söndag 9 Juni 10:30
Emmausgudstänst
Vi samlas och samtalar runt en bibeltext
Torbjörn Härlin

Söndag 21 Juli 10:30
Gudstjänst
Fredrik Wernheden

Söndag 19 Maj 10:30
Gudstjänst
Johannes Gruvberger, Andreas Widlund

Lördag 15 Juni 14:00 – 16:00
Barnens dag tillsammans med
Lerbäck-Snavlunda pastorat

Tisdag 21 Maj 18:00
Församlingsmöte

Vecka 25 TORPKONFERENSEN
Mer info på www.torpkonferensen.nu

Söndag 26 Maj 17:00
Lovsångsgudstjänst
Fredrik Wernheden

Lördag 29 Juni
Gemenskapsdag med Johanneskyrkan
Talludden
Mer information kommer

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)
123 389 27 00
(Tonår)
Tack för din gåva.

Alla kulturarrangemang görs i samarbete
med Studieförbundet Bilda

Augusti
Söndag 4 Augusti 10:30
Gudstjänst
Torbjörn Härlin
Söndag 18 Augusti 10:30
Gudstjänst
Johannes Gruvberger
Söndag 25 Augusti 17:00
Lovsångsgudstjänst

