(Fortsättning från föregående sida.)

Inför hösten planerar vi att ha gudstjänster i kyrkan igen. Det
blir församlingshögtid den första söndagen och ytterligare en

En hälsning från

samling varje månad. Vi följer rekommendationer om antal
besökare och avstånd och det blir ingen servering. Har du
symtom ska du naturligtvis vara hemma. Vår önskan är att
hemgrupperna ska börja samlas igen. Använd gärna kyrkan
för att kunna hålla bra avstånd. Hemgruppsledarna kommer

Tallstigen 6 Finnerödja

överens om tider. Vi hoppas och tror att vi ska kunna samlas
på ett coronasäkert sätt och få uppleva glädjen i
församlingsgemenskapen.
Sven-Olof Johansson, ordförande.

Vill du tala med någon i församlingsledningen så kan du
nå oss på dessa telefonnummer.
Inger Broberg: 073-034 01 77
Ulla-Britt Gunnarsson: 072-930 45 11
Barbro Johansson: 070-781 35 59
Bo Johansson: 070-556 03 17
Sven-Olof Johansson: 073-220 37 94
Jonas Pilkvist: 072-511 35 52
Yngve Olsson: 073-068 27 22

Hemsida: www.tallstigskyrkan.se
Ordförande Sven-Olof Johansson:
Telefon: 073-220 37 94
E-post: kontakt@tallstigskyrkan.se

BG 5938-4115

September 2020

OBS! Pga Coronasmittan kan det bli ändringar i
programmet. Aktuell information finns på hemsidan
www.tallstigskyrkan.se eller på tel: 073-2203794

Längtan
Ps 27:4
Ett enda ber jag Herren om,
detta begär jag:

Måndagar kl 10.00 Bön. Om du inte kan komma till kyrkan så ta
gärna en stund hemma för bön vid den här tiden.
Söndag 6 September 11.00. Församlingshögtid. Gudstjänst med
nattvard och församlingsinformation.
Predikan: Sven-Olof Johansson.
Tisdag 15 september 18.00. Musikcafé i Finnerödja kyrka.

att få vara i Herrens hus
varje dag i mitt liv
för att se Herrens ljuvlighet
och söka svar i hans tempel.
På grund av den pågående pandemin har vi en tid avstått

Jan och Liv Gustafson.

från samlingar i kyrkan. Även om utbudet av gudstjänster

Söndag 20 september 11.00 Gemensam gudstjänst i

på TV och internet har kompenserat kan de aldrig ersätta

Tallstigskyrkan. OLW kören med flera.
Söndag 4 oktober 11.00. Församlingshögtid. Gudstjänst med
nattvard och församlingsinformation.
Predikan: Lennart Gunnarsson

Följ gärna gudstjänster på TV eller internet. På vår hemsida
kan man lyssna till inspelade predikningar.

Ps 62:5
Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer mitt hopp.

det fysiska mötet. Längtan efter att få mötas som
församling i vår kyrka växer sig starkare för varje dag.
Den 84:e psaltarpsalmen ger uttryck för denna längtan.

Ps 84:1-2
Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot!
Jag förtärdes av längtan
till Herrens förgårdar.
Nu jublar min själ och min kropp
mot den levande Guden.

Forts på sista sidan.

