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Stilla veckan… Hur är en stilla vecka? För någon kanske en semestervecka i
solstol med en bok, eller goa fiskedagar i lagom väder på någon skön plats. Jag
tror vi är många som associerar avkoppling i någon form.
Stilla veckan är ju namnet på påskveckan, som i själva verket tvärs om är den
mest händelserika veckan i världshistorien! Gud bär bokstavligt in ljuset i det
allra djupaste mörker och kämpar den yttersta kampen för människan. Det är
en resa från ett glatt intåg i Jerusalem under sång och glam, via en spännande
och förtätad stämning i en sista måltid, genom dödens mörker, sorg och ensamhet, för att mynna ut i kärlekens och livets totala seger på påskdagen!
Men vi behöver nu inte känna någon större stress för det, för det är en
händelserikedom bortom och oberoende av vad vi ska fixa, hinna med och
göra under dessa dagar. Gud har redan lagt hela planeringspusslet in i minsta
detalj och vi kan därför avslappnade få tacka ja till att vara med och fira
påsken.
Under varje dag i veckan följer man traditionellt händelserna i Kristi lidandes
historia eller passionshistorien, som det kallas. Passion, då kommer det å ena
sidan upp tankar på en liten brun skrynklig och i Tärnafjällen exotisk frukt och
å andra sidan tankar på innerlig kärlek eller förkärlek till något/någon. Men
även detta begrepp är tänkt att vändas tvärs om. För passio betyder lidande,
som kanske inte är det första man förknippar med den där intensiva
inspirerande kärleken, utan kanske snarare med den kärleken som har några
år på nacken. Men jag brukar ibland vid begravning påminna om att lidande
och kärlek är oskiljaktiga. Utan kärlek skulle inte sorg ha någon grund för sin
existens. Kärleken - det och dem som är viktiga för oss innebär alltid en risk att
drabbas av sorg, besvikelse och längtan. Vi är oundvikligen sårbara som
människor. Men just för att hela, reparera och återställa den kärleken har Jesus gått hela lidandets väg, ända till slutet i vårt ställe. Vi är trots det inte på
något vis förskonade från lidande och smärta, just för att vi aldrig får missta
vår gåva att kunna ge och ta emot kärlek i alla livets olika sammanhang.
Påskens evangelium säger oss därför att livets mening handlar om att slösa
här på jorden med den kärlek vi fått som Guds gåva, för Jesus har öppnat
porten till det liv som aldrig dör, men där kärleken och lidandet en gång skall
vara totalt åtskilda.
Just i år tror jag att vi har en särskild sprängkraft att finna i påsken och insikten
att stenen vid graven är bortrullad. Det som känts låst för oss bär löfte om hur
dörrar ska öppnas.
Med önskan om en välsignad påsk i all annorlundahet och en uppmuntran att
vara med och fira den tillsammans med oss (och ytterligare ett par miljarder
över hela jorden).
Emelie Holmgren, kyrkoherde

RÖSTA I KYRKOVALET Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du
vad kyrkan ska göra. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:
Val till kyrkofullmäktige, lokalt Du väljer till kyrkofullmäktige i den församling eller det pastorat där du bor.
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, till exempel vad församlingen ska
erbjuda för barn, unga och äldre och hur musiklivet ska se ut.

Val till stiftsfullmäktige, regionalt Svenska kyrkan är
indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta
beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att
stödja församlingarna i deras verksamhet och
förvaltning genom expertis inom flera områden. De
kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka i stiftet behöver renoveras.
Val till kyrkomötet, nationellt Kyrkomötet är
Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251
ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma
och övergripande frågor, allt från hur kyrkan ska
arbeta med klimatfrågan till vilka psalmer som ska
finnas i psalmboken.

SÅ HÄR RÖSTAR DU På valdagen röstar du i den
vallokal som står på ditt röstkort. Du får hem röstkortet i brevlådan några veckor före valet. Det är viktigt
att du tar med dig din legitimation för att kunna bevisa att du är du. Förtidsrösta Förtidsröstning innebär
att du röstar någon annanstans än i din vallokal.
Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår
fram till och med valdagen. Du måste ha med dig ditt
röstkort och din legitimation.
Information om var du kan förtidsrösta och öppettider
finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval

MER INFORMATION Du hittar mer information samt grupper och kandidater som du kan
rösta på via kyrkans valwebb svenskakyrkan.se/kyrkoval Du kan också ringa 018-16 95 00

På svenskakyrkan.se/kyrkoval kan ni hitta
information på olika språk.

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund
med 5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden
innebär ett engagemang för alla människors värde
och värdighet och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.
Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje,
fördjupning och sammanhang för dig själv och
andra, till exempel genom dop, bröllop, andra
gudstjänster, öppen förskola, barn- och
ungdoms - verksamhet, körer och konserter.
Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma
kulturarv, i form av byggnader och traditioner och
du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för
människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

På grund av läget gällande Corona,

covid 19….
Vi följer myndigheternas rekommendationer
och anpassar vår verksamhet utifrån det.
Vårt program har ändrats mycket under
detta år. Vi uppdaterar genom annonsering i
”Bladet” eller på vår hemsida:

www.tarnaforsamling.se och facebook sidan.
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 eller
diakoniass. Louise Powell 072 24 89 690

Välkomna att höra av er !
Stilla veckan…

Förhoppningsvis
Kommer

Träffpunkt
(utomhus)
att starta snart.
Håll koll på
annonsering!

Årsskrift
för

Måndag –Torsdag
Passions andakter digitalt.

Tärna församling
Finns att köpa i
Kyrkan.
50:- / styck
Lägg pengar i
kassan eller swish
123 174 97 20

Följer vi Jesus på vägen
till korset
Länk till youtube finns på
facebook sida och
Tärnaförsamlings hemsida.
Gamla kyrknäset.

Präststugan vid gamla Kyrknäset är i behov att lyftas upp från marken.
Med tiden har den sjunkit ner och de nedersta stockarna är inte i så
bra

bra skick och måste bytas ut till nya fräscha.
Till detta arbete söker vi sponsorer.

Swisha gärna en gåva till 123 174 97 20
Tärna församling märkt med ” präststugan”

Välkommen till den digitala kyrkan!

På grund av pågående pandemi fortsätter vi med digitala
gudstjänster. Ni kan se och delta när ni vill och hur många
gånger ni vill. Länk till youtube finns på vår hemsida
www.tarnaforsamling.se och facebook Tärnaforsamling
Tärna kyrkan är öppen mån-fre mellan10.00 –14.00
28/3 Palmsöndagen - Passionsandakt digitalt

1/4 Skärtorsdagen - Från kl.12.30 finns vi utanför Konsum

Vi bjuder på….

2/4 Långfredagen - Korsvägsandakt, samling kl.10.00 vid
kyrkan.
Korsvägsandakt
Från Jerusalem kommer seden att i andakt följa Jesus på hans
lidandes väg.
Denna korta promenad är tänkt att vara en hjälp för oss att i
bön och eftertanke närma oss innebörden av
Jesu försoningsgärning.
Korsvägsandakten är enkel, kort och ordknapp för att var
och en ska få tid och utrymme för tanke och egen reflexion.
Vi startar utanför kyrkan och avslutar på Tärna kyrkogård.

Text: Bo Lundmark. Mel. Sv.Ps. 176
Vår Gud allena äran får.
Han byggde detta hus,
som fast på hälleberget står
att ge oss tröst och ljus.

Dess hörnsten heter Jesus Krist,
som ger oss livets ord
och möter oss i all vår brist
vid dukat nattvardsbord

4/4 Påskdagen - digitalt

5/4 Annandag påsk - kl.11.00 Frilufts gudstjänst, Udden
Tärnaby
11/4 2 i Påsktiden
18/4 3 i Påsktiden
25/4 4 i Påsktiden

Se kommande annonsering.

2/5 5 i Påsktiden
9/5 Bönsöndagen
13/5 Kristhimmsfärds dag, Kl.11.00 Voijtjajuaure utomhus.
Reservation för ändringar se tarnaforsamlings hemsida och facebooksida.

NATTVARD
Önskar Ni att ta Nattvard

Hör klockors klang i fjäll och dal,
som kallar oss på nytt
till helgedomens bönesal,
när söndagsmorgon grytt.

O Krist, vär vän från dopets stund,
din kärlek är vårt hopp.
Sänd oss med bud om livets grund
till ande, själ och kropp.

Se kyrkan lyser som en brud
för alla i vår by.

så är det fullt möjligt att

Tag mot vår lovsång, gode Gud.

ordna. Ring kyrkoherden

Din nåd är ständigt ny!

Emelie Holmgren
Tel 073 03 22 972

