pastorsexpedition:
To 09:00 – 15:00
Fr 09:00 – 14:00
Telefontid
10.00 - 14.00
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Öppettider

” Nu är den härliga hösten här…”
Jag tänker ofta på hösten som den klara luftens årstid. Ingen gång kan
man se så långt som en klar höstdag, särskilt om man få stå på högt berg. Då
får man perspektiv på tillvaron, kanske ur flera synvinklar.
Hej på er - jag heter Peder Jonson och vill vara er kyrkoherde i Tärna
församling ett tag, åtminstone till nästa sommar. Jag är pitebo men har rötter
både i Norrfjärden, Piteå och i Nederluleå.
Jag gillar naturen och landskapet här i Tärnabygden. Men allra mest gillar jag
de människor jag mött hittills både i församlingens arbete men också på ”byn”.
Jag tycker det är viktigt med öppna och goda relationer med alla människor.
Jag tänker att varje möte lär mig något nytt. Ser fram emot en höst, vinter och
vår i er gemenskap i Tärnabygden.
Åter till hösttemat: Mumindalens Höstvisa tycker jag är tänkvärd.
Tycker att den rymmer så många goda perspektiv, både allvarliga och ljusa.
Några korta citat ur visan;
- ”Jag letar efter nånting som vi kanske glömde bort
och som du kunde hjälpa mig att finna.”
- ”Nu blåser storm därute och stänger sommarens dörr,
det är för sent att undra och leta.”
- ”Nu ser vi alla fyrar kring höstens långa kust
och hör vågorna villsamma vandra.
En sak är viktig och det är hjärtats lust
och att få vara samman med varandra.”
- ” Skynda dig älska, skynda att älska,
dagarna mörkna minut för minut,
tänd våra ljus, det är nära till natten,
snart är den blommande sommarn slut”

Önskar er en välsignad och klar höst!
Peder Jonson
Tf. Kyrkoherde, Tärna församling

Sommaren 2017…
Under sommaren har flera vikarier varit
engagerade i församlingen till dem riktas ett
stort TACK!
Karl Winberg, Bo Lundmark, Gustav Larsson,
Marcus Heutmann
Kantor: Rose-Marie Winberg och Mats
Stenlund
Vik. Vaktmästare: Olle Säll.
Samt ALLA frivilliga och kyrkvärdar.
Ett annat arrangemang...
Anordnades den 20 juni för boende på Vikbacka
med omnejd. Det bjöds på fisksmörgåsar, kaffe och
tårta samt sång och musik av Karl och Rose-Marie
Vinberg, Karl Lundberg och Anders Andersson.

Foto: Håkan Adolfsson

Den sjätte augusti var det högmässa på
Gamla Kyrknäset. Predikan hölls av
Marcus Heutmann. Många besökare
mötte upp b la en konfirmationsgrupp
från Byske - Fällfors församling och
kapellet blev fullsatt.

Arrangemanget samordnades av personal från
Tärna församling och Samisk förvaltningskommun.

Natur och Kulturarvsdagen
Den 9/9 anordnades en församlingsresa till Atostugan för att delta i Natur
och Kulturarvsdagen i det samiska
kulturreservatet Atoklimpen.
Programmet bjöd både på föreläsning
vid Atostugan och en längre guidad tur
längs den nya vandringsleden i kulturreservatet. Detta var ett arrangemang
av Länsstyrelsen i Västerbotten och
Storumans kommun som Tärna församling valt att delta i. Det bjöds på en lättare lunch
som Tärna församling och Samisk förvaltningskommun bjöd på i Atostugan.

I Tärna församling var valdeltagandet
24,52 %.
Riksgenomsnittet ligger på 19,08 %
och i Luleå stift 19,10 %
Vi tackar alla som visat sitt intresse och sitt stöd för Tärna församling
och för Svenska kyrkan.
Resultatet för vår församling blev :
Antal röstberättigade : 1032. Avgivna röster: 24,52%
Arbetarpartiet Socialdemokraterna:

3 mandat.

Kyrklig samling i Tärna församling: 12 mandat.
I början av 2018 kommer det nya fullmäktige att konstituera sig och att rösta fram ledamöter för kyrkorådet.

De äldres dag anordnades på tacksägelsedagen.
Söndagen den 8 oktober firades de äldres dag. Ett femtiotal personer mötte upp. Efter
högmässa i kyrkan inbjöds alla till församlingshemmet där det bjöds på köttsoppa kaffe
och tårta. För underhållningen stod Sorsele spelmän.
De äldres dag återinfördes förra året som en del av den gåva som Tärna församling fått
av framlidne Abraham och Kerstin Vinka från Gardvik.
Vi skänker en tacksamhetens tanke till de båda för den fina gåva som gör att vi återigen
kan fira de äldres dag.

Välkommen till kyrkan i höst!
29/10 11:00 20 e. tref.

Högmässa i Tärna kyrka Peder Jonson

4/11 11:00 Alla helgons dag:

Högmässa i Voijtjajaure.
18:00
5/11 11:00

Minnesgudstjänst i Tärna kyrka. Peder Jonson
Söndagsmässa i Vila kapell. Peder Jonson

12/11 11:00 22 e tref.

Gör er inga bekymmer,

Gudstjänst i Tärna kyrka. Peder Jonson

utan när ni åkallar och ber,

Elever från Bibelfjäll medverkar.

tacka då Gud och låt honom få

19/11 11:00 Sön. f. domsöndagen

Gudstjänst i Församlingshemmet. Peder Jonson
Elever från Bibelfjäll medverkar.

26/11 11:00 Domsöndagen.

veta era önskningar.
Då skall Guds frid, som är mera
värd än allt vi tänker, ge era

Söndagsmässa i Hemavan kyrkan

hjärtan och era tankar skydd i

Elever från Bibelfjäll medverkar.

Kristus Jesus.

Elisabet Svedberg

3/12 11.00 1:a advent Högmässa i Tärna kyrka. Peder Jonson

Med reservation för ev. ändrinar. Se gärna predikoturerna i bladet
eller på hemsdan: www.tarnaforsamling.se

Fil 4:6,7
”Gör er inga bekymmer.”
Det kan vara lättare sagt än gjort,

After Work

men jag har upplevt att om jag gör

datum 16/11 o 21/12

allt gott i mitt liv, och låter Honom

Kommer att fortsätta följande

Kl.16.00-18.00

Välkomna till
församlingshemmet

som Paulus säger: Tackar Gud för
veta alla mina önskningar och
bekymmer, så får jag frid. Mitt i
allt som stressar, mitt i allt som
skaver, så kan jag känna frid.
Guds frid.
Har du inte provat det så
rekommenderar jag detta:
Tacka Gud, berätta för honom om
vad som tynger dig, så kan du

Utbildningen är nu inne på det sjunde året. Årets elever är också få leva i frid och beskydd
nio och de kommer att medverka i olika sammanhang i

tillsammans med Jesus.

kyrkan under året.

Elisabet

Se gärna på hemsidan: www.bibelfjall.se

