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”Det här är inte normalt!”
Jag vet inte hur ofta jag hört den kommentaren. Det kommer på tal när vi talar om
vädret och klimatet. Jag minns inte när vi hade en sådan vår som vi har nu. Det är som
om vi hoppade över våren och gick direkt från vinter till sommar. Onormalt eller ej –
det finns olika åsikter om detta.
Det vi kan konstatera som normalt är i varje fall att året innehåller olika årstider som
var och en har sin tjusning och sitt eget budskap. I vår landsända är vi väldigt rika när
det gäller upplevelser som är relaterade till liv och natur. När jag här om dagen tog en
längre cykeltur blev jag verkligen uppbyggd och inspirerad. Fåglarnas sång var ljuvlig
och fjällbäckarnas porlande fyllde mig med välbehag. Det låg nära till hands att tänka;
hur är detta möjligt? I höstas kändes det som om hela naturen var på väg att dö.
Mörker och kyla tycktes ta död på allt liv.
Men – vad är det som händer? Poeten Atle Burman skaldar: ”inte dog syren och hägg
ifjol, nej, det bara såg så ut, man borde sagt att vår blomstertid tar heller aldrig slut”.
Vårens budskap till oss är att du och jag har ett evigt värde i Gud, skaparens, ögon.
Gud kallas i bibeln ”Alla goda gåvors givare”, Jacobs brev kap.1:17. Jag tänker att Gud
vill ge oss dessa goda och inspirerande upplevelser genom sin skapelse, vår natur.
Hos oss har fått stora mått att detta goda. Tack gode GUD!

Öppettider

pastorsexpedition:
To 10:00 – 14:00

Fr 10:00 – 14:.00

Peder Jonson
Tf. kyrkoherde
Tärna församling

Sju skäl för medlemskap

Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. Här är sju av dem!
1. LIVETS STORA HÄNDELSER

Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om
vem man är och vad man tror på, att manifestera kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en
anhörig eller nära vän gått bort.

2. SOLIDARITET – FÖR ALLA ÖVERALLT
Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, varifrån man kommer, ens trosuppfattning eller hur mycket pengar man har. I en del församlingar
finns soppkök för hemlösa, andra erbjuder aktiviteter för ensamma, gamla eller socialt utsatta männi-

skor. Svenska kyrkan finns också runt om i världen till stöd för turister, studenter och bofasta utlands-

svenskar. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta
sociala arbete.

3. BARN, UNGA OCH STUDENTER
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barns och ungas växande och trygghet. 150 000 barn och
unga deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter. Det är allt från scouter och musiklek till
tjejgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 50 000 tonåringar varje år.
Svenska kyrkan finns också på många av landets universitet och högskolor.

4. KULTUR, MUSIK OCH KÖRER

I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på

konsert. Svenska kyrkan bär på en rik kulturskatt och är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

5. KYRKOBYGGNADERNA – HISTORISKA LANDMÄRKEN

Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke
som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst avskild
plats för egna tankar.

6. OLYCKOR, KRISER OCH KATASTROFER
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att

möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och
en mötesplats för sörjande. Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organi-

sationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden. För de svenskar som befinner sig utomlands finns stöd att få hos Svenska kyrkans utlandsförsamlingar.

7. EN PLATS FÖR EFTERTANKE
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan ett sammanhang där
vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

Hämtat från Luleå stifts hemsida. Svenska kyrkan

Voijtjajaure kapell
1933-2018

Tärna kyrka 1908 – 2018
I år blir Voijtjajaure kapell
I år blir Tärna kyrka 110 år.

Den nuvarande kyrkan invigdes den 19 juli
1908 av biskop Olof Bergqvist.

För att underlätta skötsel av

85 år.
Kapellet invigdes av biskop
Olof Bergqvist den
13 augusti 1933

gravar under sommartid

I Tärna kyrka

ber vi Er att plocka bort

22/7

gravlyktor och gravljus.

Klockan 14.00

Tänk på att glasburkar och

Sångläger avslutning

glasvaser kan medföra

Välkomna!

olycksfall - och brandrisk
Inom kyrkogårdsområdet gäller
förbud för hundar och att cykla.

Vaktmästaren

Tärnakörens

Minneshälsningar

Marknadscafé

Kan Ni göra på hemsidan:

20—21juli
kl.10-16
Saftiga mackor,

www. tarnaforsamling.se
t ex till blomsterfonderna
Tärna bg 5597-9488
Voijtjajaure bg 5119-1427

Välkommen till kyrkan i sommar !
17/6 3 e. tref. 11.00 Gudstjänst Tärna kyrka P Jonson
Frälsningsarmén medv. Åke och Edit
24/6
11.00 Samiska konfirmations lägret avslutar
Joh. döparens dag
med Högmässa i Voijtjajaure Ola Persson
1/7
11.00 Högmässa i Gamla Kyrknäset.
Apostladagen
Medtag fika. E Svedberg
3/7
7/7 Lördag

att ni skall älska varandra. Så
som jag har älskat er skall
också ni älska varandra.
Joh 13:34

Jag tänker ofta på kärlek. På
vad kärlek betyder och på hur
19.00 Kvällsmässa i Voijtjajaure Åsa Olson
det kan ta sig uttryck i våra liv.
Vindelns församling, konfirmander medv. Det är inte alltid så lätt att älska
när folk runtomkring mig är så
18.00 Helgsmålsbön i Voijtjajaure kapell
besvärliga, men Jesus är väldigt
Bo Lundmark
tydlig; ”Ni ska älska varandra.”

8/7 6 e. tref. 11.00 Högmässa i Voijtjajaure kapell
15/7

Ett nytt bud ger jag er:

Bo Lundmark

11.00 Högmässa Tärna kyrka
Kristi förklarings dag . Bo Lundmark
22/7 8 e. tref. 11.00 Högmässa i Tärna kyrka. P Jonson
Med 50 års konfirmander.
14.00 Sånglägrets avslutningskonsert
i Tärna kyrka
29/7 9 e. tref. 11.00 Gudstjänst Tärna kyrka. P Jonson
5/8 10 e.tref 11.00 Högmässa Gamla kyrknäset

Medtag fika P Jonson
12/8 11.e tref 11.00 Gudstjänst Tärna kyrka P Jonson
19/8 12 e tref. 11.00 Högmässa Vila kapell E Svedberg
26/8 13 e tref. 11.00 Högmässa Skalmodal P Jonson
Med reservation för ändringar så håll koll på annonsering i ”Bladet”
eller på vår hemsida www.tarnaforsamling.se

Församlingsresa
Med buss till

Viktoria kyrkan
Högmässa 23/6 kl 12.00
Anmäl Dig till Pastorexp.
Tel 0954 10001
Senast den 21/6

Hade det inte varit för fortsättningen i Jesus uppmaning hade
jag nog gett upp för länge sedan. ”Så som jag har älskat er
skall ni också älska varandra.”
Jag tolkar Jesus bokstavligt:
Han älskar mig! Det är ju väldigt stort att han som skapat allt
det vackra vi ser i sommaren
runtomkring oss, han älskar
dig! Och han älskar också de
besvärliga människorna som
finns runt omkring oss.
Han har gett oss en nyckel till
hans kärlek även för de besvärliga människorna. Han har sagt
ungefär så här : Be för dem! Be
så ofta du bara kan att jag ska
välsigna dem du inte tycker om.
Jag har provat, och det fungerar
faktiskt!
Nu vill jag utmana dig i sommar: Tänk
på någon som du har svårt för, och
börja be till Gud för den personen,
och se nästa sommar om du fortfarande har lika svårt för människan i
fråga.
Med önskan om Guds välsignelse i
sommar.
Elisabet präst i EFS tjänst
i Tärnafjällen

