18.00 Skärtorsdag: Skärtorsdagsmässa
i Tärna kyrka

Fre 25/3 12.00 Långfredag: Skotergudstjänst
i Bjellojaure hos Birgitta Brännlund

Sön 27/3

07.30 Påskdagen: Ljus över graven.

rättfärdighetens portar!
Jag vill gå in och tacka Herren.
Här är Herrens port,

församlingshemmet.

här får hans trogna gå in.

medverkar därefter serveras

Påskfrukost i församlingshemmet.

Mån 28/3 18.00 Annandagen: Högmässa i Vila kapell
Ons 30/3 18.00 Ekumeniskbön i Tärna kyrka

Sön 10/4

Öppna för mig

Samling vid minneslunden, ovanför
08.00 Påskotta i Tärna kyrka. Tärnakören

Sön 3/4

Psaltaren 118:19-29

12.00 2 i påsktiden:

Jag tackar dig för att du hörde
min bön och blev min räddning.
Stenen som husbyggarna ratade
har blivit min hörnsten.
Detta är Herren eget verk, det
står för våra ögon som ett under.

Skotergudstjänst vid Tärnsjöstugan. ´

Detta är dagen då Herren grep

Tillsammans med Sorsele församling.

in.

11.00 3 i påsktiden
Högmässa i Tärna kyrka
Med reservation för ev. ändringar .

Lite framöver - under maj månad .
To 5/5 Kristi himmelfärdsdag.
11.00 Högmässa i Voijtjajaure. Kyrkkaffe i Voijtjagården

Låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss!
Herre ge framgång!
Välsignad den som kommer i
Herrens namn!
Vi välsignar er från Herrens hus.

Sö 15/5 Pingstdagen
11.00 Konfirmationsgudstjänst i Tärna kyrka
Sö 29/5 1 e. tref.
11.00 Avslutningsgudstjänst Bibelfjäll utbildningen,
på Hemavan Fjällstation.

Se även kalender på hemsidan: www. tarnaforsamling.se

Öppettider

pastorsexpedition:
To 08:00 – 16:00
Fr 08:00 – 14:30

Västra Strandvägen 6, 92064 Tärnaby tel: 0954-10001 tarna.forsamling@svenskakyrkan.se www.tarnaforsamling.se

To 24/3

Psaltarpsalm

Informationsblad från Tärna församling

Sön 20/3 11.00 Palmsöndagen Högmässa i Tärna kyrka

kyrknytt 1/16

Välkommen till kyrkan i påsk

I need you…
Det har nu gått några veckor sedan gospelhelgen med Samuel Ljungbladh. Avslutningskonserten i en fullsatt Tärna kyrka spred verkligen det som gospel står för i ordets bemärkelse nämligen ett glatt budskap. Dock hördes även några stillsamma och
allvarsamma toner under konserten och särskilt talade en sång med det enträgna
ropet om hjälp – ”I need you - jag behöver dig” till mitt inre.
Detta rop har en särskild uppgift att fylla i våra liv precis som det följde Jesus på hans
livsvandring, inte minst då han gick lidandets väg till korset. Och särskild här under
Jesu sista vecka i livet blev det tydligt att vi människor är ytterst beroende av både
Guds som medmänniskans omtanke. (Matt 26:39 och Matt 26:37f )
Och detta är ingenting att skämmas över utan tvärtom i ropet om hjälp finns en kraft
som leder oss gemensamt till den seger som påsk förkunnar över synd och död.
Så vill jag hälsa er med följande sångvers från gospelkonserten:

I need you

Jag behöver dig

More and more each day, Lord

Mer av dig varje dag, Herre

I need you

Jag behöver dig

More than words can say, Lord

Mer än ord kan säga, Herre

I need you

Jag behöver dig

Jesus in my life

Jesus i mitt liv

To catch me when I fall

håll fast mig när jag faller

And help me through it all

och hjälp mig komma igenom allt

I need you, Lord

Jag behöver dig, Herre.

och önskar er alla en Glad Påsk!
Kyrkoherde Marcus Heutmann

I Februari till alla hjärtans dag var det gospelkonsert i Tärna kyrka. Vi samlades sångare från
stora delar av västerbotten till en inspirerande körhelg med körledare, sångpedagog Karin

Öberg, från Mellansel folkhögskola. Karin tillsammans med sin man Jonas Öberg är ledare för
gospellinjen, en folkhögskolekurs där elever kan fördjupa sig inom gospelmusiken och dess
traditioner. Deltagare kom från Tärna, grannförsamlingarna Malå, Sorsele och från Umeå.
Drygt sjuttio personer bildade en ”Storkör” som repeterade hela lördagen inför konsert på

söndag. Förberedelserna för helgen tog sin början redan i maj 2015 när det öppnades för oss att få besök av go-

spelartisten Samuel Ljungblahd. Sedan dess har det rulla på och pusslet började läggas för att få arrangemanget att

fungera bra. Tärnakören med Tärnaförsamling blev huvudarrangörer och kantor Daniel Svedberg fick bli samord-

Ett Varmt TACK till alla som
hjälpte till under gospelkörhelgen
13-14 Februari

Du är värdefull!

nare. När datumet 13 februari närmade sig och när vi på lördagsmorgon samlades i Tärna kyrka för att börja öva

låtar som körledare Karin drillade oss att sjunga med glädje, professionalitet och med en stor del humor. Övningarna gav oss en stor inspiration. Det är gott få lovsjunga Gud rakt från hjärtat!
Vid ett arrangemang av den här digniteten krävs det insatser av många villiga händer. Inbjudan till körhelgen gick
ut i november 2015 och när anmälningstiden tog slut var 70 anmälda. De tillresta deltagarna blev väl mottagna

och upplevde det väldigt trevligt i Tärnaby. Pi Erlandsson tillsammans med medlemmar från SPF Snöflingan klarade serveringen av den lunch som Tärnabyfjällhotell levererade. Församlingshemmet blev under helgen knutpunkten för en gemytlig samvaro och livligt samspråkande.
Samuel Ljungblahd anslöt under söndagen. Samuel deltog i finslipningen inför konserten och uttryckte en stor
uppskattning. Jag tror han blev glatt överraskad av den respons han fick av kören. Vi gav allt och tog i för full
hals! Gospelensemblen från Mellansel gjorde ett kanonjobb och kompade oss enormt bra.
Till Klockan 16:00 på söndagen hade drygt 150 personer sökt sig till Tärna kyrka för att få uppleva ett gospelsväng
och det levererades med besked. Snart rann svetten utför pannorna för varmt blev det när hela kören och publiken

på Vikbacka
Kl. 12.30
Sångstund
med
Daniel Svedberg och Maj Strand

var stämningen redan på topp! Lite trevande intog vi lokalen och snart var den fylld av varm gemenskap. Musiken
som var vald för helgen var till stor del skriven av Samuel Ljungblahd. Några var så kallade ”call and respons ”

Onsdagsträff

SKOTERGUDSTJÄNST

VÄLKOMNA!

Bjellojaure
Birgitta
Brännlund
Bjellojaurehos
(Birgitta
Brännlunds)
Långfredag 25/3 Klockan 12.00
Vid Tärnasjöstugan

Söndag 3/4 Klockan 12.00
Sam arr. med Sorsele Församling
VÄLKOMNA!
VÄLKOMNA!

Vid dåligt väder kan det bli inställt
Vid dåligt väder kan det bli inställt

i kyrkan ryktes med och gungade med i musiken.

Avslutningsgudstjänst
Söndag den 29 maj
Klockan 11.00
Hemavan Fjällstation.

Vi tackar alla som kom och bidrog till detta lyckade event!

VÄLKOMNA!
Information
Samtliga anställda och kyrkorådets ordinarie ledamöter
inom Tärna församling har fått en inbjudan till Luleåvisit. (Luleåvisit ingår i stiftets nya visitationsmodell.) Datum för träffen blir den 18 maj. Under dagen kommer
vi att möta stiftsledningen, biskop och stiftsdirektor för
att få information och möjlighet att ställa frågan om
församlingens framtid.??? Tärna församling ges möjlighet att informera om vår verksamhet samt att få in-

Bilder från Gospelhelgen.
Foto Daniel Svedberg.

formation om stiftets verksamhet.
Mera information följer i nästa Kyrknytt.

PINGSTDAGEN
Söndag 15 maj
kl. 11:00
i Tärna kyrka

