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Sommar kyrknytt 2017

Tack Gud för sommarn du oss ger!
Känn kvannens doft vid Umans strand
Drick källans vatten ur din hand.
Sjung också du av hjärtans fröjd
likt haken blå i videt höljd.
Tack Gud för sommarn du oss ger.
Tack att vi känner, hör och ser,
att efter vinterns snö och is
vi vandrar kring i paradis. ( mel. Sv.ps. 385 )

”” Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel”

( Psalt. 65:13)

Naturen står åter klädd i sommarskrud. Fjällets blommor lyser ikapp med varandra.
Förundrande frågar vi: Vem har målat fjället och det minsta gräs på daggvåt mark?
Det är bara Gud själv som kan måla så, han som skapat himmel och jord.
Med sol och regn blandar han sina färger.
Samtidigt drabbar oss orons fråga med vinden som går över sommarängen.
Vad händer med vår skimrande planet? Vajan med sin kalv anar inte faran. Ändå hotas livet
till sitt innersta av utsugning och profithunger.
Ingen av oss kan svära sig fri från ansvar. Både du och jag är kallade att ge röst åt fjäll och
skogar, sjöar och hav. Livets väv är vävd utan sömmar. Vi är själva en del av väven,
liksom modern och barnet som flyr eller spoven som ruvar på hjortronmyr.

Sommar Öppet
pastorsexpedition:
To 10:00 – 14:00
Fr 10:00 – 14:00

Ömsintheten mot natur och medmänniskor är vår kallelse. Djupast handlar det om att vilja
vara redskap för den kärlek som lyser mot oss i Kristi kors.
Nu Björkvattsdalen får sin skrud
och Gierevardo står som brud
i solsken utan like.
O Gud, väck hjärtats kärlekssång,
du som har lovat att en gång
ta mot oss i ditt rike.
( mel. Sv.ps 200 )

Önskar dig en välsignad och vederkvickande sommar! /Bo Lundmark

Välkommen till kyrkan i sommar !
25/6 Midsommardagen

11.00 Fridluftsgudstjänst ute på Kyrknäset.

26/6 Johannes Döpares dag

Medtag fika. Karl Winberg
11.00 Högmässa i Vila kapell.
Medtag fika. Karl Winberg

2/7 3 e. tref.

11.00 Högmässa i Gamla Kyrknäset.
Medtag fika. Karl Winberg

8/7 Lördag

18.00 Helgsmålsbön i Voijtjajaure kapell
Bo Lundmark

9/7 4 e. tref.

11.00 Högmässa i Voijtjajaure kapell
Bo Lundmark

16/7 Apostlasöndagen

11.00 Högmässa i Vila kapell Bo Lundmark

23/7 6 e. tref.

11.00 Högmässa i Tärna kyrka. Elisabet Svedberg
Med 50 års konfirmander.

30/7Kristi förklarings dag

11.00 Gudstjänst. Plats annonseras i

6/8 e. tref.

11.00 Högmässa på Gamla Kyrknäset
Medtag fika. Marcus Heutmann

”bladet” och på hemsidan.

Med reservation för ändringar så håll koll på annonsering i

”Bladet” eller på vår hemsida www.tarnaforsamling.se

Tärnakörens

Marknadscafé
fredag, lördag 21—22 juli
kl.10-16
Saftiga mackor,
hembakade läckerheter
i församlingshemmet!

För att underlätta skötsel av
gravar under sommartid
ber vi Er att plocka bort
gravlyktor och gravljus.

Vaktmästaren

Våra blomsterfonder:
Tärna bg 5597-9488
Voijtjajaure bg 5119-1427

