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Öppettider

I denna ljuva sommartid
Arbetsuppgifter som skall hinnas klart, öppettider, bygglovsprocesser,
ansöknings-tider, projekt och så själva semestern. Sommaren bär
trots allt på en del hållpunkter och jag tänker ibland på hur mycket
tider egentligen styr våra liv. De senaste månaderna har det dock visat sig att det finns andra storheter än tiden som förmår styra våra liv
och omkullkasta våra planer. Mer eller mindre har vi kämpat med
ovissheten, avskärmningar, besvikelser och oro. Samtidigt som vi fått
se hur saker och ting kan genomföras på andra sätt än vi är vana eller
planerat för. En del har fått göra nya insikter i samband med rådande
pandemis grepp om vår värld.
Men vad bestämmer egentligen vad som skall bli brytpunkterna i livet
för oss? Ibland når vi en brytpunkt när vi börjar på något: ett arbete,
en kurs ett projekt, en relation. Ibland är det kanske en större brytpunkt att avsluta något: något som hämmat oss och verkat destruktivt? Dessa livets brytpunkter är som utsiktsplatser dit vi kommit och
pustar ut efter en etapp på livsvandringen. Vi kan betrakta stigen vi
kommit, se hur den slingrar sig fram i varierande terräng. Minnena
från vägen vi färdats är skiftande i styrka. Ibland kan en värme eller
kyla komma över oss när vi plockar fram ur minnes- och erfarenhetsförrådet. De minnen som gjort nedslag och avtryck i tiden hos oss.
Kanske är ”minnet från vägen” till största delen en helhetskänsla av
hur färden varit i största allmänhet. Vart var jag när jag senast vände
mig om? Var det förra året, eller för tio år sedan. Efter att ha blickat
bakåt ser vi också framåt, för att få en överblick över den fortsatta
vägen. Hur ser terrängen ut som vi har att vänta? Svårt att bedöma.
Gud, som håller hela tillvaron i sin hand, bär både den förflutna tiden
och den som ännu inte ha kommit i sin kärlek. Låter poetiskt, men vad
kan det betyda för oss när vi blickar framåt mot sommar 2020. Att
Gud är den som håller världen i sin hand gäller inte bara i det stora,
utan också i det personliga och ytterst privata sammanhanget. Men
Gud är inte bara upprätthållare, utan även den som ständigt skapar
nytt, nya möjligheter utifrån den rådande situationen oavsett hur den
ser ut. Om man går mot ett mål och inte bara i en cirkelslinga så vet
man att själva vägen kräver av dig att du också måste kunna ta avsked
av det du passerar på din väg framåt. Att kunna lämna, men ändå vara
glad, tacksam över den erfarenhet som möten, händelser och platser
gett dig. Det goda är en kraft i alla våra dagar, samtidigt som de rastplatser vi kommer till alltid erbjuder möjlighet att sortera bort och
återvinna det vi inte vill släpa vidare.
En påminnelse inför sommaren att Jesus åter-vinner våra bördor till
ett material av frihet, erfarenhet och glädje i hjärtat! ”Sopsortera”
därför även under semestern. I sommar vill jag ge åt er alla, psalmistens ord ur Psalt 18 ”Gud, min klippa, min borg och min räddare, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka skydd, min fristad”
Trygga ord för svajiga dagar – Gott är att söka Guds frid bland bergen!
Med önskan om en välsignad sommar!
Emelie Holmgren
Kyrkoherde

Hej!
Det här är Aron. En ren som flyttar hem till alla
nyfödda i församlingen. Ibland är det intressant
att titta på rötter och den egentliga meningen
bakom saker och ting. Namn inte minst. Förr i
tiden var man noga med namngivning, både av
platser och människor.
I tilltalet låg en djupare beskrivning, som
berättade något mer om en plats eller en person.
På kartor ser vi hur former och olika vegetationer
ligger i platsernas namn och kanske är du själv
namngiven efter någon särskild person? Aron
betyder upplyst och en som trivs på berget och
det passar ju ganska bra för en ren. Berg är något
centralt i bibeln, precis som här i bygden.
Evangelierna skildrar ofta Jesu bergsbestigningar
och toppturer.
Å inte var de sämre på att klättra i berg på gamla
testamentets tid. Berg är vackra och symbol för
något fast, även om vi kan uppleva dem i ganska
skiftande skepnader genom de olika årstiderna. I
bibeln jämförs flera gånger Gud själv med berget
och Jesus nämns återkommande som klippan.
För renen så spenderas hela livet till att lära känna berget. Att finna snöfläckarna som kan ge svalka,
de friska fjällbäckarna som kan släcka törsten, skydd från faror och flygfän och mjuka platser att vila
på. Frihet, trygghet och gemenskap med övriga flocken. Aron vill bjuda in människor till att lära
känna berget på riktigt och kommer med en inbjudan till dop. Precis som berget är Gud något fast
som aldrig rubbas, samtidigt som vi genom livets olika årstider kan uppleva olika bilder av Gud.
Dopets välsignelse påminner oss om att vi är sedda och älskade. Att Guds aldrig någonsin är långt
borta.
Genom dopet blir man medlem i kyrkan och ingår i en större gemenskap: med Kristus, församlingen,
och kyrkan i världen. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot
dopet. Det är en gåva i sin renaste form oavsett när i livet vi döps. Samtidigt är det kristna livet ingen
aktivitet bland andra, utan istället något som kan få forma hela mitt liv, mina värderingar, prioriteringar och mitt hopp.
Det kan vara min inspiration att verka för det goda när jag känner mig stark och det som bär mig med
siktet på framtiden då jag känner mig svag. När vi i livet möter utmaningar, går igenom förändringar
eller är med om det som är svårt påminner vårt dop oss om att det finns en väg som går genom död
till liv tillsammans med Jesus. I nöd och lust är Guds löfte att vandra med oss alla dagar.
Oavsett vad som händer så kan jag få ha Gud som min starka klippa, mitt berg i tillvaron.
Dopet innebär precis som för renen en vandring där jag under hela mitt liv erbjuds att utforska
bergsterrängen och vad Gud kan göra i mitt liv. Att vända mig mot solen och låta strålarna lysa upp
hela mig. / Emelie Holmberg, kyrkoherde

INFORMATION

Fastighetsköp.
Tärna Församling har köpt ST Terminals
garage på Industrivägen 6. Inflyttning 1/6 .
Vi har haft planer på att bygga ut den nuvarande förvaltningsbyggnaden vid kyrkogården, men under arbetets gång så insåg
vi att det inte skulle bli riktigt bra.
Bland annat så skulle det bli ännu sämre för kyrkogårdsbesökare att parkera vid Granåsvägen.
Då väcktes tanken på att förvärva denna fastighet, där köp, underhåll och framtida drift betalas av den
gemensamma begravningsavgiften.
Under sommaren kommer det att bli sämre att parkera vid förvaltningsbyggnaden, det kommer att
krävas vissa åtgärder vid kyrkogårdsbyggnaden, bland annat måste vi dränera vid huset och få bort allt
smältvatten som rinner in i byggnaden, fasaden ska snyggas till, för att i framtiden målas om i brunt ,
med beige detaljer. Detta har vi fått antikvariskt yttrande på.
Vi hoppas att ni har överseende för att det kommer att vara avspärrat vid huset medans arbetet pågår.
Allt för säkerheten.
Vid eventuella funderingar ring Ove Kolbengtsson , kyrkogårdsansvarig. 073-0542936

BIBELKAKA
Roligt med huvudbry och dessutom en mycket god kaka.
Du behöver en Bibel och lite tålamod sen är resultatet gott.
Det här behöver du i ingredienser:
3 st Jer 17:11
1 kkp 2 Mos 15:25
1 msk 1 Sam 14:25
1 kkp Nahum 3:12
1 kkp 4 Mos 17:8
1/2 kkp Dom 5:25
2 msk Dom 4:19
2 kkp 1 Kon 4:22
1 tsk Amos 4:5
1 tsk 2 Krön 9:9
1 nypa 3 Mos 2:13
Så här gör du:
Vispa Jer 17:11 och 2 Mos 15:25 pösigt.
Hacka Dom 5:25 och Nahum 3:12, rör ner det.
Blanda alla torra ingredienser och grädda kakan
i smord och bröad form
Lycka till !
ungefär 40 min i ugn 175 grader.

För att underlätta skötsel av
gravar under sommartid
ber vi Er att plocka bort

gravlyktor och gravljus.

Tänk på att glasburkar och
glasvaser kan medföra
olycksfall - och brandrisk
Inom kyrkogårdsområdet gäller
förbud för hundar och att cykla.

Vaktmästarna

Välkommen till kyrkan i sommar!
Midsommard.

20/6

Johannes döparens d.

21/6
27/6
28/6

5/7

11.00 Ekumeniskgudstjänst, vid kåtan
Tärnaby camping. Vi bjuder på fika Den blomstertid nu kommer

3 e . tref.

11.00 Gudstjänst i Tärna kyrka
18.00 Helgmålsbön utanför Tärna kyrka
11.00 Mässa i Hemavan kyrka

4 e . tref

11.00 Mässa, Gamla kyrknäset

11/7
12/7 Apostlad.
18/7 5 e . tref
19/7 6 e . tref
25/7
Kristi förklarings dag

26/7
1/8
2/8 8 e . tref
9/8 9 e . tref

med lust och fägring stor.
Nu nalkas ljuvlig sommar
då gräs och gröda gror.
Den blida solen väcker
allt det som varit dött.

18.00 Helgmålsbön i Voijtjajaure
11.00 Mässa i Voijtjajaure
18.00 Helgmålsbön, Gamla kyrknäset
11.00 Mässa i Tärna kyrka
18.00 Helgmålsbön Hemavan kyrka

Den allt med grönska täcker,

11.00 Mässa i Tärna kyrka
18.00 Helgmålsbön utanför Tärna kyrka
11.00 Gudstjänst, Gamla kyrknäset
11.00 Mässa i Vila kapell

och alla gröna träd

På grund av läget gällande Corona, covid 19….
Vi följer myndigheternas rekommendationer och anpassar
vår verksamhet utifrån det. Vårt program kan ändras med
kort varsel även predikoturerna så se separat annonsering i
”Bladet” eller på vår hemsidwww.tarnaforsamling.se
Vi kan hjälpa till med att handla och andra lokala
ärenden. Vänd er till kyrkoherden, via telefon eller
sms. Se tel.nr nedan.
Pastorexp. är stängd för besök. Besök kan bokas via
telefon. Vi har telefontid tors-fre 10.00-14.00,

tel : 0954 10001.
Övrig tid når ni Kyrkoherden på tel: 073 03 22 972

Träffpunkt
vid

Sv. Psalm 199 Vers 1 och 2

Torsdag 25/6

Lars Mattsson
Kommer och berättar
Välkomna

De fagra blomsterängar
och åkerns ädla säd,
de rika örtesängar
skall oss var dag påminna
Guds godhets rikedom.
Låt oss den nåd besinna
som räcker året om.
Text: Israel Kolmodin 1694/ J.O Wallin

1819/ B.G Hallquist 1979 Musik: Svensk
folkvisa 1693

Välkomna
till

Träffpunkt
utanför
Församlingshemmet
vid

Grillplatsen

13.00 - 15.00

och allt blir återfött.

Kommer att
genomföras i
september.
Se kommande
annonsering

Grillplatsen
Torsdagar
13.00 - 15.00

