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Var finns han – Gud?
Ibland har jag fått frågan; tror du verkligen på Gud? Men var finns han då? Hur ser han
ut? Är han som en människa eller? Finns han nära eller långt borta? Är Gud han eller
hon?
Nu kommer en av årets mest fantastiska perioder. Advents- och jultiden. Den är fantastisk därför att den rymmer så många kontraster. Den mörkaste tiden lyses upp av
enormt många ljus. Nästan varenda julsång handlar om ett ”ljus” som kommer i världen och tränger undan mörkret. Att vi sedan har skapat så många ”nya traditioner”
som handlar om att göra vår tillvaro lite ljusare genom att köpa och handla så mycket
som möjligt har nog till stor del kommit att skymma denna tids fantastiska ärende.
Nämligen att ge ett svar på våra inledande frågor.
Advents- och jultiden handlar ju om att möta människans djupaste längtan efter en
utgångspunkt i livet som är hållbar i alla skiften. Jag tänker att vi människor ofta bär på
längtan efter någon som är större än jag själv. Någon att lita på när min styrka mest ter
sig som svaghet. Det är nu som kristen tro säger att ”denne någon” inte längre är en
diffus och anonym varelse långt borta, utan en Gud som blev människa i Jesus-barnet i
Betlehem. Det är detta det handlar om. Advents- och julberättelserna vill sprida ljus
både bokstavligt och i djupaste mening kring våra innersta frågor. Var finns svaret på
min, ibland hemliga längtan?
Han är inte långt borta från någon ända av oss! Du har rätt att vara förväntansfull inför
framtiden. Ta Gud i hågen och gå den tillmötes! Var glad och sjung med i sångerna om
ljuset som har kommit i världen, läs och lyssna till de gamla texterna som rymmer så
många svar på våra djupa och mänskliga frågor. Som människor tillhör vi ljuset – sådan
är har vår närvarande Gud!
”Se, stjärnor i mörka fönster,
adventsstjärnor vart man ser.
Är himmelen här mitt ibland oss?
Har himmelen kommit ner?”
”Jag vill att en stjärna lyser
i mig, - i mitt mörka hus
att många ska välkomna ljuset
och själva bli världens ljus”
/Okänd

Fridfullt advent och God Jul
Peder Jonson, tf. kh Tärna församling

De äldres dag 14 oktober 2018
Dagen började med högmässa i
Tärna kyrka klockan 11.00. Därefter serverades
älgköttsoppa av lokala produkter, kaffe och
tårta. För underhållning, sång och musik stod
Gun Rehnman med tema ”Lapp Lisa”. Närmare
70 personer mötte upp och trivdes denna ”Britt
sommar dag” som även nådde Tärnaby med
hela 17 plus grader.

Evenemanget har genomförts i samverkan men Tärnaförsamling och Samisk förvaltningskommun,
Övriga sponsorer: Coop, Tärnaby, Joeströms jaktlag, Tärna Hembygdsförening
TACK till ALLA som bidragit och deltog denna dag!

TORSTEN ÅHLANDER
MÖTEN MED MÄNNISKOR

Från Dag Hammarskjöld till Hilma Nilsson,
100 år
Under sina 50 år inom press, radio och TV har Torsten Åhlander fått träffa en oändlig rad människor,
alla unika på sitt sätt. Han gav en intressant föreläsning om ur sina olika möten.
Ett 30-tal personer kom för att lyssna och umgås.
Detta evenemang var ett sam arr. tillsammans med
Tärna församling, Storumans samiska
Förvaltningskommun, Biblioteket och ABF
Nytt från kyrkorådet.
Till ny kyrkorådsordförande har Håkan
Adolfsson valts och Caroline Serrander och
Magnus Brodin till vice ordföranden. I övrigt
är styrelsen oförändrad.

Lucia 13/12
I
Tärna kyrka
Klockan 19.00
Välkomna!
—————

Elever från ortens skolor kommer att
genomföra lucia i samarbete med

Tärna församling, Tärnakören med
flera, samt frivilliga som ställer upp
för att firandet blir möjligt. Luciatåget
kommer även att besöka Granhöjden
och Vikbacka.
Stort Tack till alla!

Alla sexåringar i Tärna Församling,
får en barnbibel.

Mina fösta

Bibel-berättelser

Har kommit igång under
hösten

vid

FamiljeGudstjänst med julfika

i församlingshemmet

Söndag den 9/12 kl.11.00
i Församlingshemmet, Tärnaby
Du är välkommen
tillsammans med Dina föräldrar och syskon till
familjegudstjänst med bibelutdelning.

Hoppas att Du har möjlighet att vara med!

och fortsätter
ONSDAGAR
Kl. 13.45
Kommande datum:
5/12 –18
16/1- 19

Välkomna!
After Work
mat o gemenskap

MUSiKLEK

2018
20/12

Är i gång på
Onsdagar

I Församlingshemmet

10-12

KL.16.00-18.00

Välkomna

Kl. 17.45 Julandakt i kyrkan

alla bebisar, ,syskon
och föräldrar

Välkomna!

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

välkomna
till församlingshemmet
Onsdag 12/12
Onsdag 23/1 2019

E. Svedberg

Julotta 25/12 i Voijtjajaure

BUSS

Avgår från

TÄRNA KYRKA 08.00

Boka plats

Tel 0954 10001 öppet tors-fre
Senast 14/12

Välkommen till kyrkan

9/12 2 i advent

11.00 Familjegudstjänst i
församlingshemmet. E Svedberg
Bibelutdelning till 6-åringar

13/12 Luciadagen

19.00 Lucia i kyrkan

16/12 3 i advent

”Se, jag står vid dörren och bul-

11.00 Byagudstjänst i Joeströms Byastuga

tar. Om någon hör min röst och

E.Svedberg

23/12 4 i advent

11.00 Söndagsmässa Tärna kyrka P. Jonson

24/12 Julafton

11.00 Julkrubba Tärna kyrka E. Svedberg
14.00 Julbön , Vikbacka P. Jonson

25/12 Juldagan

07.00 Julotta i Hemavan kyrka P. Jonson
09.00 Julotta i Voijtjajaure P. Jonson

30/12 Sönd. e jul

11.00 Söndagsmässa i församlingshemmet

E. Svedberg

2019
1/1 Nyårsdagen

18.00 Gudstjänst i Hemavan kyrka

6/1 Trettondedag jul

11.00 Gudstjänst för nydöpta
i församlingshemmet E. Svedberg.

13/1 1 e: trett. d.

E. Svedberg

öppnar dörren skall jag gå in till
honom och äta med honom och

han med mig.” Upp 3:20
Varje dag bjuder jag in den
högste konungen hem till oss,
trots att vi inte hunnit klart allt
julstök, och trots att det ligger
leksaker slängda lite överallt.
Jag gör det för att Gud har ju
själv sagt att han vill umgås med
oss! Det är det som är unikt med
kristen tro, att Gud föds som
människa och gör det möjligt för

11.00 Gudstjänst i församlingshemmet
Frälsningsarmén Åke o Edit Löfquist.

alla som vill ha en personlig

20/1 2 e. trett. d

11.00 Högmässa i församlingshemmet.

gäller än i dag; att öppna sitt

27/1 3 .e trett d

11.00 Gudstjänst i församlingshemmet.

”Förlåt mig för att jag vänt dig

P. Jonson

P . Jonson

P . Jonson

Med reservation för ändringar så håll koll på annonsering i ”Bladet”
eller på vår hemsida www.tarnaforsamling.se

relation till honom. Erbjudandet
hjärtas dörr, och säga:
ryggen Gud, välkommen in i mitt

hjärta. Nu vill jag umgås med
dig, som din vän, och ditt barn.
Amen
Med önskan om en välsignad Jul
Elisabet Svedberg präst i EFS
tjänst i Tärnafjällen.

