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”Nu är den ljuvliga hösten här”
Jag vet att en del människor gruvar sig för höst och mörker. De kan nog ha
goda skäl för det. Men jag tänker att hösten också kan ge oss ett annat
perspektiv. Det är den tid då vi får möjlighet att skörda frukterna av vårsådd
och sommarväxt. Bär, frukt och svamp ger oss i hösttid möjlighet till ljuvliga
smak- och doft upplevelser. För ganska många ger också vistelsen i skog och
på sjö fina upplevelser under jakt- och fisketurer. Dessutom ger vissa dagar
med hög och klar luft oss tillfälle att se längre än någon annan årstid. Jag
tänker just nu på livets egen rytm. Hösten är ju en mognadens tid. Jag får
kanske chansen att få glädje av alla de erfarenheter livet hittills gett mig.
Alltså skörda en del ”frukter” av livet självt.
Den ljuvliga hösten blir kanske den goda reflektionens tid. Vi behöver mod
och tid att stanna upp och bryta en del negativa mönster. En av de sju
dygder som ibland hänvisas till brukar benämnas ”förnöjsamhet” eller
”måttfullhet”. D.v.s. att kunna vara nöjd med det jag har även om andra har
mycket mer av allt. Det handlar inte om att vara nöjd med orättvis
fördelning. Mer om att uppvärdera sitt eget liv och dess förutsättningar.
Kanske kan min höstreflektion hjälpa mig till den ”sunda förnöjsamheten”.
Då jag ser fram mot den vackra vita årstiden med dess ljuvliga ljus mitt i
vintermörker.
Tänk vad Gud kan och vill välsigna oss på många olika sätt, året runt!

Peder Jonson, tf. kyrkoherde i Tärna församling

Att Tänka på till Allhelgona helgen:
Ljuslyktor av glas kan medför olycksrisk.
Det finns en ”batteriholk” uppsatt för att lägga
förbrukade batterier i.
Vaktmästaren

Hämta styrks hos Herren, av hans

Välkommen till kyrkan i höst!
14/10 Tacksägelsedagen
11.00

oerhörda kraft

Högmässa Tärna kyrka.

B. Lundmark / P. Jonson

Ef 6:10

15/10 Måndag 18.00-20.00 Berättar- / musik afton i församlings Jag är ingen stor människa,
hemmet B Lundmark / J Banemark
jag är ingen stark människa varken
21/10 21 e. tref.

11.00

28/10 22 e. tref.

Gudstjänst i ”Gammskola” Norra
Fjällnäs E. Svedberg

11.00 Gudstjänst Tärna kyrka E. Svedberg

3/11 Alla Helgons dag

11.00 Minnesgudstjänst i Voijtjajaure

P. Jonson
18.00 Minnesgudstjänst i Tärna kyrka
P. Jonson
4/11 Sönd. e. alla helgons dag
11.00 Högmässa Vila kapell P . Jonson
11/11 24 e tref.
11.00 Gudstjänst i Boksjön, bygdegården
P. Jonson
18/11 Sönd . f.
11.00 Gudstjänst Tärna kyrka E. Svedberg

fysiskt eller psykiskt. Men jag har en
enorm stor tillgång i mitt liv. Jag får
varje dag lägga mitt liv i Guds

händer och hämta styrka hos honom,
hos hans oerhörda kraft.

Välkommen att testa du med!
Guds kraft finns även för dig!
Med önskan om Guds välsignelse i
höstmörkret

Elisabet Svedberg, Präst i EFS
tjänst i Tärnafjällen

Domsöndagen
25/11 Domsöndagen

11.00 Högmässa Tärna kyrka E. Svedberg

De äldres dag!

After Work

Tacksägelsedagen, den 14/10

Under hösten

11.00 Högmässa i Tärna kyrka

I
18/10

Har kommit igång under
hösten

22/11

i församlingshemmet

Församlingshemmet.

20/12

och fortsätter

Välkomna!

KL.16.00-18.00

ONSDAGAR

Välkomna!

Kl. 13.45

B:Lundmark/P Jonson

Därefter samkväm och underhållning i

Kommande datum:

After School
Årskurs 2, 3 och 4
Ca: 13.30-16.00

välkomna
till församlingshemmet
Onsdagar 10/10, 14/11 och 12/12

17/10, 21/11 och 5/12

MUSiKLEK
Är i gång på
Onsdagar

10-12

Välkomna
alla bebisar, ,syskon
och föräldrar

