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Påskens svallvågor
Efter den första påsken är ingenting mera sig likt i världen – sug på de orden! Allt är för
evigt förändrat genom Jesu uppståndelse. Det ytterst sanna är inte längre döden, utan
livet.
Och uppståndelsen är inte en filosofisk hållning till livet, utan något som bygger på en
historisk händelse en gång i tiden på en bestämd plats, som berörde en historisk
person – Jesus Kristus.
Men kristen tro stannar inte vid att detta hände en gång. Att förvandla den historiska
sanningen till en personlig sanning är kärnan i det tillitens mysterium som vi kallar tro.
Kristus har inte bara uppstått, han uppstår också i mitt liv och jag ska en gång uppstå i
hans nya liv. Kristen tro handlar om hur livet besegrar döden på alla plan.
Uppståndelsen är den yttersta konsekvensen, men livets seger går som en röd tråd
genom allt Jesus gör.
”Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er”, säger Jesus till sina lärjungar efter uppståndelsen. Därmed kan vi beskriva det kristna uppdraget i världen som att det är vår
uppgift att ”ge liv” i alla de sammanhang vi står.
Allt det som är ont och gör ont kan sägas vara utflöden av död i någon bemärkelse,
oavsett om det ”dödar” min längtan, mitt tålamod eller i direkt bemärkelse och då är
dess ”motgift” det som väcker och bevarar liv och inspiration. Därför kan även våra liv
rymma flera olika uppståndelser när vi låter Livet med stort L få bryta igenom i alla
våra sammanhang.
Ett litet kors om halsen, i fickan eller i hemmet är därför bärare av det mest fantastiska
segertecken som världen skådat. Den segern firar vi på påskdagen, alla andra dagar
firar vi att vi genom dopet själva fått del i den!
Med önskan om en riktigt glädjefylld påsk och rejäla svallvågor!

Emelie Holmgren
Kyrkoherde

Påsktraditioner

INFORMATION

Vad har påskägg med påsk att göra? Under fastan, dvs 40 dagar
före påsk avstod man förr i tiden från att äta både kött och ägg.
Samtidigt började hönsen att värpa igen efter långa och kalla
vintrar. Eftersom det då blev många ägg till påsk åt man helt

enkelt många ägg (så att de inte blev dåliga). Redan i det gamla
Persien och Egypten målade man ägg och det är även en gammal

Vad händer …?
* Just nu pågår
installation av brandlarm
i Tärna kyrka.

kristen tradition att dekorera ägg, så att det blev vackert och
festligt. Man gav gärna bort dem, en sed som lever kvar i de

pappägg och godisägg som vi ger varandra. Ägget har också en
symbolik som hör till påsk: födelse, pånyttfödelse. Livet för

kycklingen i äggskalen tar slut. Det börjar ett nytt liv, som är helt
annorlunda än det gamla. Detta är jämförbart med den kristna
tron på uppståndelse. Ett nytt liv börjar för Jesus. Med hans

Tärna församling finns på
facebook
www.facebook.comSvenskakyrkan
Tarnaforsamling

uppståndelse börjar ett nytt liv, en ny tid.

Pilgrimsvandring 2020
Pilgrimsvandrandet är ett relativt nytt inslag i Svenska

BARNENS HÖRNA

kyrkan, trots att det är uråldrigt. Det finns många

gamla pilgrimsleder i landet, som "återupptäckts" och

som nu vandras av den nya tidens pilgrimer. I fjällvärlden har samerna sedan urminnes tider vandrat sina

egna pilgrimsvägar och besökt sina egna heliga platser.

Dag Hammarskjöldsleden invigdes 2004. Pilgrimsleden
har kommit till genom samarbete mellan Svenska kyrkan i Luleå stift, Länsstyrelsen i Norrbottens län och

Svenska Turistföreningen. Arbetet med leden har ut-

förts i nära samarbete med samer på lokal, regional och
nationell nivå. Dag Hammarsköldsleden mellan Abisko

och Nikkaloukta och iår går den av stapeln 26 augusti–
1 september, med samling i Abisko turiststation 25/8.

Det finns plats för 12 personer i gruppen som leds av

präst och en fjälledare. Om det blir färre än 8 anmälda
ställs vandringen in.

Deltagaravg. 6 700 kr. + STF medlemskap. I avg. ingår
mat, inkl 3 rätters på fjällstationerna Abisko och Kebnekaise, boende, bastu, pilgrimsbok och ledare.
Sista anmälningsdag 31 maj. Vill Du veta mer?
Upplysning lämnas av vandringsledare

Emelie Holmgren / präst tel: 073 03 22 972
emelie.holmgen@svenskakyrkan.se

Första bokstaven i varje ord bildar
ett ord, vilket?

Söndagen 29 Mars
Skoter gudstjänst i Tärnasjön
klockan 12.00
Tag med egen matsäck

Udden, Tärnaby

Välkomna!

21 maj

OBS!

Kristi himmelfärdsdag

Vid dåligt väder blir gudstjänsten
i Tärna kyrka kl 11.00
Vid osäkerhet ring till pastorexp.

GÖKOTTA
på

Klockan 08.00

VÄLKOMNA!

Minneshälsningar
kan göras på vår hemsida:

www.tarnaforsamling.se
till
BLOMSTERFONDER

Tärna bg 5597-9488
Voijtjajaure bg 5119-1427

Tärna kyrka
7/6 kl. 11.00
Kom och var med och dela
glädjen tillsammans med årets
konfirmander

VÄLKOMNA!

Natten 28-29 mars
2020

MUSiKLEK
Är i gång på
Onsdagar

10-12

Välkomna
alla bebisar, ,syskon
och föräldrar

Sv. Psalm 470, vers 2-3

Välkommen till kyrkan
29/3 5 i fastan

5/4 Palmsöndag

9/4 Skärtorsdagen

10/4 Långfredagen

12/4 Påskdagen

26/4 3 i påsktiden

på den tredje dagen.

12.00

Skoter Gudstjänst i Tärnasjön

11.00

Högmässa i Tärna kyrka

18.00

Mässa på Tärna kyrka.

10.00

Vandrande Långfredagsgudstjänst.
Samling i kyrkan därefter en kort
vandring som avslutas vid kyrkogården

08.00

13/4 Annandag påsk 18.00
19/4 2 i påsktiden

Som en sol stod Kristus opp
Nu är själens vårtid här,
bojan sönderslagen.

11.00

Högmässa i Tärna kyrka

11.00

24/5 Sönd. före pingst 11.00
31/5 Pingstdagen
11.00
7/6 hel. Trefald.dag 11 00

Han som uppstått nu vår sorg
vill i glädje vända.

Mässa i Vila kapell. Tag med fikakorg.
Gudstjänst i Bygdegården, Boksjön

08.00

synd och sömn till ända.

Påskotta i Tärna kyrka

15.00

3/5 4 i påsktiden
11.00
10/5 5 i påsktiden
11.00
17/5 Bönsöndagen
11.00
21/5 Kristi himmelfärds dag

Vintertiden är förbi,

Året vänder nu mot ljus,
borta allt det bittra.
Jorden dukar opp till fest,
allting glänser, glittrar.

Gudstjänst i Tärna kyrka

Rymden fylls av fågelsång.

Högmässa i Tärna kyrka
Gudstjänst i Gamskola Norra Fjällnäs
Gökotta. Samling på Udden, Tärnaby
Gudstjänst i Voijtjajaure,
Frälsningsarmén Åke o Edit Löfgren
Gudstjänst i Tärna kyrka

Stadens parker lövas.
Jesus uppstått. Varför skall
då min själ bedrövas?

Text: Johannes från Damaskus
(ca 676-ca754)

J.M. Neal 1859, A. Frostenson 1984.

Högmässa i Tärna kyrka

Musik: Medeltida tysk/1544

Konfirmation i Tärna kyrka

Med reservation för ändringar så håll koll på annonsering i ”Bladet”
eller på vår hemsida www.tarnaforsamling.se

Passionsandakt
Under vecka 15, stilla veckan
Korta stilla stunder där vi under dessa kvällar
läser i bibeln om Jesu sista dagar och får
möjlighet att göra hela veckan till en del av
vårt påskfirande

Församlingshemmet
Klockan 18.00
Måndag 6/4
Tisdag7/4
Onsdag 8/4

Efter onsdags samlingen, Ekumenisk bön
VÄLKOMNA!

BRASS KONSERT
16/5
TÄRNA KYRKA
med
Skellefteå symphonic band
Skellefteå musikkår

Se kommande annons!

