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Min bil är välsignad- nästan jämt
Mitt namn är Louise Powell och jag har fått möjlighet att för en tid jobba i
församlingen som diakoniassistent.
Jag har aldrig varit teknisk av mig. I slöjden på mellanstadiet brukade jag vara
så långsam att jag fick hoppa över delar av uppgifter för att inte hamna för
långt efter mina klass kamrater. Datorer har jag knappt förstått mig på, för att
inte tala om bilar. Jag har en ambivalent kärlek till min Ford. Som tur är har
den tjänat mig ganska väl i alla fall.
Min bil påminner mig om Gud.
Inte att Gud är en bil eller att bilen är min gud, men på grund av den har jag
fått se Gud, hans nåd och omsorg om mig. Exempelvis när min generatorrem
började strula och bilen slutade fungera först efter att jag kört in den i
mekanikerverkstaden. Eller när bilen besiktigades och det upptäcktes att ena
däcket knappt var körbart och riskerade att explodera när som helst. Vilken tur
att det upptäcktes i tid!
En gång när däcken skulle bytas och jag försökte att skruva dit muttrarna på
första däcket, upptäckte jag att en av dem saknades. En hund hade busat och
burit iväg den någonstans. Det var mycket oklart om vart. Hela stora
gårdsplanen var full av stenar i samma färg och storlek som min borttappade
mutter. Jag bad intensivt till Gud och ringde min ena syster och bad att hon och
hennes man också skulle be att muttern skulle hittas. Min kompis var i princip
klar med däckbytena när jag hittade muttern. Den låg där helt självklar framför
ögonen på mig. ”Halleluja!” Utbrast jag och skyndade mig att ringa systern och
berätta de goda nyheterna.
I Bibeln, i Jakobsbrevet kapitel 1, står det om prövningar i livet och samtidigt
förflyttas fokus till Guds godhet. I vers 17 står det: ”Allt det goda vi får och
varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer från ljusens Fader, hos vilken
ingen förändring sker, och ingen växling mellan ljus och mörker”. I Apg 14
talar Paulus och Barnabas till folket i Lystra ”Förr i världen lät han (Gud) alla
hednafolken gå sin egna vägar. Men ändå gav han vittnesbörd om att han finns,
genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider,
han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje.”
I en förbipasserande främling som erbjuder sig att kolla motoroljan när jag som
nybliven bilägare oseende stirrar ner i motorhuven, i vänner som hjälper till
att byta däck, och i familj som erbjuder sig att putta igång bilen nerför slänten,
kan jag se Guds omsorg om mig och vad jag behöver på ett konkret sätt.
Kanske har du någon gång haft en känsla av att sakta ner farten och gjort det,
bara för att precis lyckas undkomma älgen som korsade vägen? Eller haft en
kompis om erbjudit sig sitta barnvakt när du var i verkligt behov av det?
Kanske har du precis lyckats undkomma från att skada dig allvarligt?
Tänk om dessa händelser är tecken på Guds godhet mot dig? Om det skulle vara
så, vad får det då för konsekvenser i ditt liv?

Tärna församling´s kyrkor och kapell:
Tärna kyrka invigdes 19 juli 1908 av biskop Olof Bergqvist. Åren

1950–1953 genomfördes en omfattande renovering under ledning
av arkitekt Bernhard Schill. Kyrkan återinvigdes den 16 augusti
1953. Tärna kyrka rymmer ca: 200 pers. Den nuvarande orgeln är
byggd av Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad. Orgeln är mekanisk och den invigdes också 1953. Ännu en restaurering genomfördes 1967 under ledning av Bengt Lidström, arkitekt och konsthantverkare från Nederkalix församling.
Förrättningar hålls året runt och kyrkan är öppen dagtid för
besökare.

Gamla kyrknäset . Platsen ligger ca: 6,5 km sydöst

om Tärnakyrka.1762 restes en enkel timmerkyrka
vid Gäutajaures strand och var Tärnas första kapell.
Kapellet var i bruk fram till 1850, då en ny kyrka
uppfördes i Laxnäs. Kapellet revs och flyttades till
prästgården och användes som loge.1959 återflyttades kapellet tillbaka till Kyrknäset och återinvigdes 1971. Natten till den 1 oktober 1986 brann
kyrkan ner och återuppfördes och återinvigdes den 8
juli 1991. Under sommaren hålls 2 ordinarie gudstjänster och dop och vigslar. Kapellet rymmer ca:
50 pers.

Voijtjajaure kapell invigdes 13 augusti 1933.
Kapellet uppfördes, till stor del genom frivilligt
arbete. Kyrkan rymmer ca 80-90 personer.
Ordinarie gudstjänster hålles 3 gånger per år
utöver ett varierande antal dop, vigslar och
begravningar. Var tredje-fjärde år hålls julotta.
Kyrkogården togs i bruk 1929 och ligger i
anslutning.

Vänligen plantera INTE Lupiner på

Att Tänka på till

kyrkogårdarna. EJ heller som snitt

Allhelgona helgen:

dekorationer i vaser.
Risken är då att vi får en spridning
som blir svår att bekämpa.
Ni kan läsa mer om rekommendationer ang.
Lupiner på Naturvårdsverkets hemsida

Vaktmästarna

Ljuslyktor av glas kan medför olycksrisk.
Det finns en ”batteriholk”
uppsatt för att lägga
förbrukade batterier i.

Vaktmästarna

Välkommen

MUSiKLEK

på fika och samtal!

Är i gång på
Onsdagar

Tisdagar kl. 13-15

10-12

Välkomna

20/10 Utomhus vid
”Gammskola” i Oltokken.

alla
UTAN förkylningssymtom.
Bebisar, ,syskon
och föräldrar

Trött på kallprat?
Nu är du inbjuden till samtal
om det som är viktigt på riktigt.
Utforska livets mening
Om grunderna i kristen tro.
FÖRSTA Tillfället
Tisdag 13 oktober
Kl 18:00 i församlingshemmet

27/10 Utomhus vid
9 tillfällen, en gång i månaden
Mobackagården, Tärnamo HT20/VT21 plus en helg.
En matig macka,
ett föredrag
och samtal.
Kaffe och kaka.

Välkomna
till
Träffpunkt
Vi flyttar in i
Församlingshemmet
Torsdagar
13.00 - 15.00

Anmäl dig nu! Begränsade platHar kommit igång under ser.
Anmälan och frågor
hösten
till Elisabet Svedberg.
i församlingshemmet
es.svedberg@gmail.com
och fortsätter
ONSDAGAR
Kommande datum:
21/10, 11/11,
2/12 och 16/12

Välkommen

på fika och samtal!
I ”präststugan” Hemavan
Måndagar kl. 13-15,
ojämna veckor

Inom Tärna församling finns det två kapellstiftelser:
Hemavan kyrkan invigdes 1 augusti 1971 av
biskopen Stig Hellsten, i Lulestift. Innan hade
Hemavans bybor i ett och ett halvt decennium
verkat för ett kapell på orten. 1970 bildades
föreningen Hemavans kapellstiftelse som idag
heter Stiftelsen Hemavankyrkan. Byggnaden är
av rundlogemodell och timret kommer från
Fredrika. Klockstapeln invigdes 1974. Stiftelsen
och dess styrelse ansvarar för skötsel och ekonomi. Kontakt:

Nuvarande Vila kapell invigdes 1983. På 1720talet uppfördes ett kapell vid Vilasundet. Området
var på den tiden norskt och initiativtagare till det
kapellet var den norske prästen Thomas von Westen.
Det nuvarande kapellet, vars främste tillskyndare
var prosten Victor Svedberg, invigdes den 2 juli
1983 av biskop Olaus Brännström.
Kapellet rymmer ca 80-100 personer och här hålls
4-5 gudstjänster/år. Vila kapell ägs av Stiftelsen Vila
kapell. Kontakt:

Välkommen till kyrkan i höst!
18/10 19 e. tref.

11.00 Byagudstjänst, ”Gammskola” Oltokken. Kan bli
utomhus, klä dig varmt. Tag med fikakorg.

25/10 20 e. tref.
27/10 19 e. tref.

11.00 Gudstjänst i Tärna kyrka.
11.00 Mässa i Tärna kyrka

31/10 Alla Helgons dag

11.00 Minnesgudstjänst i Voijtjajaure. Kan bli utomhus,
kläd dig varmt.
18.00 Minnesgudstjänst i Tärna är utomhus vid
Församlingshemmet.

1/11 Sön. e. alla helgons dag 11.00 Högmässa Vila kapell. Tag m fikakorg
8/11 22 e. tref.
11.00 Mässa i Tärna kyrka
15/11 Sön. f. domsöndagen 11.00 Gudstjänst i Tärna kyrka.
22/11 Domsöndag

11.00 Mässa i Tärna kyrka

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 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. Telefontid tors-fre 10.00-14.00,

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

Ekumenisk bön

ONSDAGAR
klockan 18.00
Plats: se separat annons
eller
ring 0722 48 96 90
Vi träffas från olika kristna
församlingar i Tärnafjällen och
ber tillsammans för vår bygd.
Lämna gärna ett böneämne i
Bönebrevlådan på församlingens
hemsida så ber vi för det.
www.tarnaforsamling.se

Välkommen med!

Psaltaren 117, 1 och 2
Prisa Herren, alla folk

Välkommen

lova honom, alla länder!

till en enkel

Väldig är hans godhet
mot oss,

bön/egen andakt i

Herrens trofasthet är
evig.

i all enkelhet

TORSDAGAR

Halleluja!

Klockan 09.00

församlingshemmet

