www.tarnaforsamling.se

Som ni vet hotas vår församling att bli införlivad i det nybildade storpastoratet
Södra Lappland. Kyrkorådet och fullmäktige har bestämt att kämpa för att få
förbli en egen församling.

tel: 0954-10001

tarna.forsamling@svenskakyrkan.se

Det har aldrig varit viktigare att rösta i kyrkovalet!

Det här kyrkovalet kan vara vår sista chans att visa att vi vill och kan fortsätta

Tärna församling

riksgenomsnitt

2005

11,8%

14,7%

Västra Strandvägen 6, 92064 Tärnaby

Informationsblad från Tärna församling

kyrknytt 3/13

Kära församlingsbor!

2009

21,5%

13,3%

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

som självständig församling.
I de två sista valen har Tärna församling visat upp ett ökat valdeltagande:

Genom ett ännu högre valdeltagande visar vi att vi bryr oss om kyrkan
och vår församling. Därför uppmanar jag er att gå och rösta. Vilka ni
röstar på är självfallet upp till er, men rösta!
Röstmaterialet för valet på församlings-, stifts- och
riksnivå har ni fått i brevlådan. Tiderna för val och
förhandsröstning finns nedanför och även på församlingens hemsida.
Med vänliga hälsningar
Magnus Brodin
ordförande i kyrkofullmäktige

Kyrkoval:
15 september
2013
Kl 12.00 – 16.00
18.00 – 20.00
Lokal:
församlingshemmet

Förhandsröstning:
Mån 2/9
Tis 3/9
Ons 4/9
Tors 5/9
Fre 6/9
Lör 7/9

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
8.00

–
–
–
–
–
–

13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
11.00

Mån 9/9
Tis 10/9
Ons 11/9

9.00 – 13.00
9.00 – 13.00 17.00 – 20.00
8.00 – 11.00

Lokal: Församlingshemmet

17.00 – 20.00

Svensk-norsk
gränsestämma med klockinvigning
”Meyerklockan”
29 september 2013
i Tärna kyrka
festprogram
10:00 Gudstjänst med klockinvigning
Medverkande:
- Rana familjekör och Småtärnorna
- För Södra Lapplands kontrakt: prost Kent Nordin
- För Indre Helgelandsprosti: Magne Lövlien, präst
- Kyrkorådets ordförande Stig-Harry Johansson
- Kyrkoherde Marcus Heutmann
- Pi Erlandsson, Kantor
11:45 Lunch på Tärnaby fjällhotell
Församlingen bjuds på lunch
13:00 Föredrag på Tärnaby fjällhotell
Medverkande:
- Tormod Steen, avdelningsleder Rana museum
- Stig Anderback, Umnäs: ”En personlig berättelse om handelsresorna till Norge”
14:00 Klockinvigningstårta och kaffe
i församlingshemmet, Tärnaby
15:30 Konsert i Tärna kyrka
Medverkande:
- Tärnakören under ledning av Pi Erlandsson
- Haukneskoret, Mo i Rana, under ledning av Rita-Lynn Bjellånes
- Kulturakademins orkester, Storuman, under ledning av Duncan Kemp
- Helgeland sinfonietta under ledning av Elena Jurievna Beck
Inbjudna gäster:
- Tomas Mörtsell, kommunalråd Storumans kommun
- Kai Henriksen, Rana kommun, ordf. kommunstyrelse
- Örjan Meyer Rimer

ur programhäftet:
Välkommen!

Den gamla ”Meyerklockan” härstammar från Tärnas äldre kyrka som var i bruk mellan åren 1869 – 1899 och är en gåva till
Tärna församling av den norske handelsmannen L.A. Meyer i Mo i Rana. Efter rivningen av den gamla kyrkan flyttades
klockan till sitt nya hem i kyrktornet av Tärnas nyinvigda kyrka 1908. Där tjänstgjorde den tillsammans med Tärnas nya
kyrkklocka i många år.
Av någon okänd anledning följde den gamla ”Meyerklockan” inte med övergången från manuell till elektrisk klockringning
vid slutet av 1980 talet. Därför beslöt Tärna kyrkoråd att återuppliva den gamla klockans klang i församlingen:
”Meyerklockan” har nu anslutits till den ordinarie elektriska klockringningen och tas högtidligt i bruk igen från och med
Mikaelidagen den 29 september 2013.
Det har ett stort symbolvärde att ljuden från klockan återigen får höras i våra dagar. Den inbjuder människor från Norge
och Sverige till att fira gudstjänst tillsammans och för att mötas i vardagen i en anda av samhörighet, vänskap, omtanke
och fred. Handelsmannen L.A. Meyers gåva till Tärna kapell år 1875 lämnar än idag ett viktigt bidrag till en positiv och
framgångsrik utveckling på båda sidor av gränsen.

Babylon
Familjeläger 2013
Lördag 26 – tisdag 29 oktober
På Storstrand lägergård i Öjebyn
Häng med på en spännande resa till det antika Babylon, där det händer gåtfulla och mystiska saker. Följ Daniel
och hans vänner när de slåss mot gudarna!
Du kommer själv att spela en roll i det bibliska dramat!
Babyloniens stora och mäktiga kung Nebukadnessar II låter även den som vill, bada i sin kungliga badanläggning
under de berömda hängande trädgårdarna i Babel (Piteå äventyrsbad).
Vem får följa med? Familjer med barn och ungdomar i alla åldrar med en eller två vuxna.
När? Vi far iväg från Hemavan/Tärna med buss lördagen 26/10 10:00 och kommer hem på tisdag 29/10 ca. 17.00.
Obs! Vecka 44 är det höstlov, ni behöver inte söka någon ledighet från skolan!
Vad kostar det? barn 0 – 2 år: gratis / barn 3 – 15 år: 200:- / vuxna 350:- / maxpris per famil: 950:- I priset ingår
resa, övernattning i flerbäddsrum (familjerum) samt full förplägning. I priset ingår ej: lunch på resan dit samt
inträden (Piteå äventyrsbad).
Anmälan: Fyll i kupongen här nedanför och lämna in den på pastorsexpeditionen senast 6 oktober. Obs! Vi har max
50 platser! Först till kvarn...
Det här är den officiella änmälningsblanketten. Det kommer även att finnas några exemplar på skolans och
förskolornas anslagstavlor.
Mer information kommer efter anmälan. Vid frågor ta kontakt med Evelin Heutmann, 0954 10585 / 10758
evelin.heutmann@svenskakyrkan.se
Vuxen 1 namn

Personnummer

Barn 1 namn

personnummer

Telefon/mobil

Mejl

Barn 2 namn

personnummer

Vuxen 2 namn

Personnummer

Barn 3 namn

personnummer

Telefon/mobil

Mejl

Underskrift förälder

Familjens adress

Livsmedelallergier, specialkost etc, vad och vem i familjen:

Underskrift förälder

Pi Erlandsson tillbaka

Kyrkoval i Bibeln
Snart efter att Jesus hade lämnat sina

Det är med glädje vi hälsar vår kantor Pi Erlandsson tillbaka
efter ett års tjänstledighet, den första september.

lärjungar behövde dessa ersätta Judas
Ischariots plats i apostlaskaran. Detta ledde
till den kristna kyrkans första kyrkoval:

Pi kommer snart att annonsera om sin verksamhet, då
Musikleken, Småtärnorna med mera kommer igång igen.

”En dag vid den tiden tog Petrus till orda
inför bröderna – omkring 120 personer var

Vi är tacksamma för alla vikarier som kunde täcka
kantorsverksamheten under året. Det är Henrik Nielsen som
körledare för Tärnakören, Rose-Marie Winberg och Märta
Kayser som kantorvikarier under vissa perioder, Evelin
Heutmann för Musikleken och Småtärnorna.
Ett speciellt tack till Jan Banemark som gjorde en stor insats
under hela året och spelade i gudstjänster och förrättningar med
stort engagemang och glädje.
Marcus Heutmann, kyrkoherde

samlade – och sade:”Mina bröder, de ord i
skriften skulle uppfyllas som den heliga
anden lät David säga om Judas, han som
blev vägvisare åt dem som grep Jesus....
...I Psaltaren står det: Må hans boplats
läggas öde, ingen skall bo där, och: Må hans
ämbete övergå till någon annan. Därför
måste nu någon av dem som var med oss
under hela den tid då herren Jesus kom och
gick ibland oss, från det att han döptes av
Johannes fram till den dag då han blev
upptagen från oss – någon av dem skall
vittna tillsammans med oss om hans

Tack

uppståndelse.”

till alla som hjälpte till med tillberedning

Snabbt växande
kyrka söker:

och försäljning av vår maknadsmeny rökt sik med potatissallad och hembakad tunnbröd. Ni var många!
Förutom en rolig stund tillsammans fick vi in ca. 12 000
kronor som oavkortad går till församlingens barn- och
ungdomsverksamhet. Tack för engagemanget!
Marcus Heutmann

Kommande gudstjänster
Sö 8/9

11:00

Sö 15/9 11:00

Högmässa i Vila kapell
Ta med eget fika.
Högmässa i Tärna kyrka
Kyrkoval

Apostel

i ledande ställning
med personlig erfarenhet
som lärjunge
Nomineringar lämnas till
Petrus, Jerusalem

Två blev föreslagna, Josef Barsabbas, som
kallades Justus, och Mattias.
Och man bad: ”Herre, du som känner allas
hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har
utvalt till denna tjänst som apostel efter
Judas, som övergav sin plats för att hamna
där han hör hemma.”

Sö 22/9 11:00

Gudstjänst i Tärna kyrka
Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias,

Sö 29/9 10:00

Gudstjänst med klockinvigning
Tärna kyrka
se separat festprogram

För höstens gudstjänster och arrangemang läs
predikoturerna i ”bladet” eller titta på vår hemsida
www.tarnaforsamling.se

och han upptogs som den tolfte bland
apostlarna.”
Apostlagärningarna 1:15 – 20; 23 - 26

Kyrkoval
0 Josef Barsabbas
0 Mattias

