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Telefon/ öppet tider

”I vårtid, i groddtid, då brister fröernas skal, och råg blir råg och tall blir tall i frihet
utan val.
En ilning av vällust går igenom själ och kropp, att jag är jag, nödvändigt jag, en brodd
som hittat opp, ett vårskott, vars växtkraft jag knappast anar än, men stammens
sav med bitter smak med lust jag känner den. Så bort, all min feghet jag hör min
framtid till, Jag tar mig rätt att växa nu som rotens krafter vill.” – Karin Boye
Så lyder en av alla texter som Tärnakören fått sjunga på när vårvinters värmande
solstrålar skalar av oss vinterns värmande lager av dun och ull. Ur den av tjäle och
snö pinade marken tränger sig livet på Tussilagon glittrar i kapp med iskristallerna i
smältande snö. Pallkragarna tittar yrvaket upp ur snön som täcker vår gräsmatta.
Vårtid är också bokslutstid. Då ska plus och minus jämkas till ett resultat i balans och
siktet ställas för ett nytt räkenskapsår. Efter 7 år I Tärnaby flyttar vi till Björksele, till
den plats där jag växt upp. Tiden i Tärnafjällen har tillfört livet en omistlig del
kontrast smak och dofter vilket jag är enormt tacksam över. Tänker på alla som varit
så glada att dela med sig av sin kunskap på olika sätt i bland annat brödbak
skinsömnad aviga och räta. Tänker på alla berättelser från bygden som gett märg åt
Tärnafjällen. Tacksam över Tärnakören som ställt upp på de mesta som jag hittat på
och som med energi och engagemang varit viktiga kuggar i flera projekt som vi
sjösatt tillsammans.
Det här året blev ju inte sig likt någonstans på grund av Corona pandemin som lagts
sig som en matta över alla kulturell verksamhet som samlar människor. Men vi får
hoppas på en framtid fylld av sång och gemenskap. Vårtiden har alltid predikat hopp
för oss tänker jag. Varje vår väcks det som syntes dött upp till liv, ur torra bruna
pinnar skymtar det gröna, det spränger fram genom fjolårsbarken. Ur det minsta frö
uppstår grönska och prakt. ”Jag tar mig rätt att växa nu som rotens krafter vill.” löd
sista strofen i sången. Kraften till prakten i grönska blommor och frukt ligger i roten.
Det vet alla som hållit på med att få nått att växa. Saknas förutsättningarna i
jordmånen blir det inget bra alls. Så vi får kämpa med ge roten luft o värme näring
och rätt mått fukt.
I en psalm som ibland förekommer vid dopgudstjänster bär melodin Ylva Eggehorns
text:

Barn och stjärnor föds i mörkret utan skydd av våld och vapen.
Mitt i mörkret bjuder livet oss att växa som en låga.
Ljuset bär oss, Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
Bär vi barnet i vårt hjärta blir vi bot för världens plåga.
Gud är hos oss, ljus i natten, för att hjälpa oss att våga.
Ljuset bär oss. Gud är nära i ett litet barn som ser oss.
Kärna och rot hör samman, hoppet bär oss Gud är nära.
Vi ses igen! / Kantor Daniel Svedberg

Rösta…
-Din röst behövs
-Du kommer att kunna
Förtidsrösta i röstningslokal
från den 6 t.o.m 19 september
- Går även att poströsta
-Valet kommer att genomföras på ett corona

- På valdagen rösta i
röstningslokal

12.00-20.00

säkert sätt så att alla ska kunna göra sin röst
hörd.
-Allt enligt folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Förtidsröstning!
Tider för förtidsröstning kommer att
annonseras separat i ”Bladet”.
Ni som vill brevrösta eller budrösta var
ute i god tid !
Pastorsexpeditionen är öppen Torsdagar
och Fredagar 10.00-14.00

Hej!
Vi i Tärna Försalings
val nämnd
vill önskar er
en trevlig sommar!
Vi ser fram emot att
träffa er i höst,
när det är dags att
rösta !

Till
Alla Röstberättigade

INFORMATION
om vad som kommer att ske under sommaren.
En askgravlund kommer att iordningställas inom Tärna kyrkogård.
Arbetet påbörjas nu under barmarksperioden och kommer
förhoppningsvisatt stå klar 2022.
Arbete med att förbättra grunden på präststugan vid
Gamla Kyrknäset kommer att påbörjas i sommar.
Byte av tak på uthuset vid Voijtjajaure kapell kommer att
genomföras under sommaren. En redskapsbod kommer att sättas
upp vid gravplatsen i Voijtjajaure.
Vi har satt upp små skyltar vid vissa gravar, för vi saknar gravrättsägare! Kontakta oss gärna om Ni har frågor ang. gravarna.
Pastorexp. 0954 10001, telefon/ öppet tid tors-fre. 10.00-14.00
Kyrkogårdsförvaltningen tel: 073 823 37 46, mån-fre 8.00-15.00

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. Förvara EJ lyktor och
annat bakom gravstenen.
Inom kyrkogårdsområdet gäller
förbud för hundar och att cykla.

Vaktmästarna

Vi kan hjälpa till att handla och
andra lokala ärenden. Vänd er till
Pastorsexp. Är stängd vecka 25.
Pastorsexp. kommer även att vara stängd under veckorna 31 och 32, kyrkoherden, via telefon eller sms.
Se tel.nr nedan.
hänvisning finns på telefonsvaren.
Pastorexp. Telefontid tors-fre
Vikarierande kyrkoherde är Fredrik Juul, fr.o.m v.29 t.o.m v.32.
10.00-14.00, Tel : 0954 10001.
Vid ärenden som inte kan vänta ring då telefon nr: 0953 41669
Tärna kyrkan är öppen mån-fre mellan10.00 –14.00.
I kyrkan finns ett bokbord med bl.a Årsskrifter, Fasteboken m.m. att
köpa. Betalnings instruktioner finns vid bordet.

Trevlig sommar!

Minneshälsningar
kan göras på vår hemsida:
www.tarnaforsamling.se
till

BLOMSTERFONDEN

Voijtjajaure –Tärna
Bankgiro nr: 5597-9488
Swish nr: 123 655 85 71
Kontakt: Göran Lundgren, 0730 82 86 52
eller goran.lundgren@telia.com

Övrig tid når ni Kyrkoherde :
Emelie Holmgren på tel:
073 03 22 972
Diakoniass. Louise Powell tel :
072 24 89 690

Välkomna att höra av er !

Blomsterfonden bildades under1940-talet.

I 1948-årsskrift kan man läsa en påminnelse :
” Den som vill hedra de dödas minne på annat sätt
än blommor, kunna göra det genom att giva en
penninggåva till blomsterfonden.”
Blomsterfondens stadgar reviderades under 2020
och här kan ni se vad dess syfte är:
§ 2 Föreningens ansvarsområde
Föreningen har till uppgift att för värdigt hedrande
av avlidnas minne förvalta, fördela och förmedla
mottagna gåvor.

Med din gåva stödjer du verksamheten i

Insamlade medel avses i första hand komma till användning för att glädja gamla, sjuka, funktionshindrade, stödja församlingens verksamhet eller
smycka kyrkor, församlingshem samt kyrkogårdar,
allt enligt styrelsens beslut.

Stiftelsen Vila kapell

Möjlighet finns för äldreboenden, offentliga sjukinrättningar, föreningar och enskilda att ansöka om
bidrag från fonden.

Stiftelsen Hemavan kyrkan

Hemavan Kyrkan. Bankgiro: 725-5375
Med din gåva stödjer du verksamheten
Vila kapell. Bankgiro: 760-9639

För varje inkommande gåva kan ett minnesblad
upprättas med givarens namn och önskad text.

Välkommen till kyrkan i sommar!

Vi följer rådande restriktioner från myndigheterna. Sker det
ändringar så håll koll på vår annonsering i ”Bladet” , hemsidan och
facebook. Det kommer att även vara några digitala sändningar så
håll utkik. Länk till youtube finns på vår hemsida
www.tarnaforsamling.se och facebook tärnaforsamling.

Juni
26/6

Midsommard.

11.00 Gudstjänst Ga Kyrknäset.
Medtag egen fikakorg

27/6 Johannes döparens 11.00 Mässa, Vila kapell. Medtag egen fikakorg
dag

4/7 Apostlad.
10/7

8/8

10 e. tref

15/8 11 e. tref.

Likt vårdagssol i morgonglöd
1. Likt vårdagssol i morgonglöd
gick Jesus fram ur natt och död
till liv förutan like.
Därför, så länge världen står
det efter vinter kommer vår
också i andens rike.
2. Som fåglars kör i lund och mark

Juli

Digitalt
18.00 Helgmålsbön, Voijtjajaure

11/7 6 e . tref
11.00 Mässa, Voijtjajaure
18/7 Kristi förklarings 11.00 Mässa, Tärna kyrka
dag

Sv.Psalm 198

Vecka 29 och 30 Digitala Gudstjänster
Augusti

besjunger våren, blid och stark,
och livets alla under,
vi må besjunga med varann
hans liv, som döden övervann
i påskens morgonstunder.

Gudstjänst Hemavankyrkan (Hemavanmötet)
se hemsida och Facebook för tider och info.

3. Snart alla ängar stå i skrud,

18.00 Gudstjänst Vila kapell.
Medtag egen fikakorg

och skogen kläder sig som brud,

NATTVARD
Välkommen att höra av Dig
om Du vill ta emot Nattvard.
Ring kyrkoherden Emelie Holmgren
Tel 073 03 22 972
Konfirmation i Tärna kyrka fr.o.m. 2022
Från och med HT -21 kommer Tärna församling varannan höst att
bjuda in ungdomar i både åk 7 och 8 till konfirmationsträffar.
Anledningen är att vi vill få lite större grupper och hitta en god
arbetsfördelning. För att ingen ska falla mellan stolarna så börjar vi
till hösten med att bjuda in ungdomar från båda klasserna. Hösten
2022 kommer därmed inte att starta någon ny konfirmandgrupp.
Svenska kyrkan erbjuder aktivt högstadieungdomar till
konfirmation och att delta i en konfirmandgrupp, men vi
påminner samtidigt om att konfirmation är möjlig för alla oavsett
ålder om du inte tidigare gjort det, enskilt eller i grupp.
Det finns inga krav på den som deltar i konfirmationsträffarna,
men vill du sedan konfirmeras så behöver du vara eller vilja bli
döpt.

när livets krafter blomma.
Så komme vår i Jesu namn
i folkens liv, i kyrkans famn,
till alla själars fromma.
Text :N F S Grundtvig 1846,
J A Eklund 1909.
Musik: N Söderblom 1916

Träffpunkt
13.00
Utomhus
Varje torsdag vid
grillplatsen
Församlingshemmet,
Tärnaby
Varannan måndag,
udda veckor
Hemavan vid kapellet.
Välkomna!

