11.00 Högmässa i Voijtjajaure.

Kyrkkaffe i Voijtjagården.

18.00 Minnesgudstjänst i Tärna kyrka.

Sönd. e. a. helgons dag

Tärna kören medverkar.

1/11

11.00 Högmässa i Vila kapell.

8/11

11.00 Gudstjänst i Församlingshemmet.

23 e. tref.

Sön f. domsöndagen
15/11

11.00 Gudstjänst i Församlingshemmet.

Domsöndagen
22/11

1 i advent
29/11

Bibelfjäll medverkar.

Gideoniterna medverkar.
11.00 Högmässa i Tärna kyrka.
11.00 Högmässa i Tärna kyrka.
Tärnakören medverkar. Kyrkkaffe.

13.00 Kransbindning i Församlingshemmet.
Titta gärna i på vår hemsida www.tarnaforsamling.se eller
predikoturerna i ”Bladet”

Job 38:29-35
Ur vilket sköte kommer isen?
Vem föder himlens rimfrost?
Vattnet döljs av stenhårt täcke,
djupets yta stelnar.
Kan du knyta samman Sjustjärnorna
eller lossa Orions bälte?
Låter du aftonstjärnan gå upp i rätt
tid, leder du Stora Björnen och
hennes ungar?
Förstår du himlens lagar,
får du dess ordning att gälla på
jorden?
Kan du ropa till molnen där uppe,
så att de svarar med floder av vatten?
Job svarade Herren: Job 39:36-37
Jag är så liten, vad kan jag svara dig?
Jag sätter handen för munnen.

TACK till alla

Jag vet att du förmår allt, inget du

för församlingen under sommaren!

försatt dig är omöjligt för dig.
Förr hade jag bara hört om dig, nu
har jag sett dig med egna ögon.

Det har blivit höst…
Hösten är årstiden som hör ihop med skördetiden, och i våra breddgrader tänker
vi då som mest på en korg fylld av kantareller, bärplockning av olika slag, att
gräva upp potatisen ur backen, vara på älgjakt eller att förbereda sig på renskiljningen. Hösten med dess skördetid är alltså något att glädjas och vara tacksam
över – en festtid helt enkelt som kyrkan ger uttryck för på en söndag i oktober
vid namnet Tacksägelsedagen.
Dock följer vi Jesus på hans vandring här på jorden bland människorna, så ger
han oss en djupare förståelse av vad skördetiden innebär. Glädjen och tacksamheten inte bara stannar i nuet utan siktar på evigheten hos Gud i himmelen.
Bara med detta perspektiv i hjärtat förmår vi bära hem denna märkliga skörd
som Jesus beskriver i Matt 9:36f och som handlar om allt vi har förlorat under
livet, saknar och känner brist på.
”När Jesus såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de vara illa
medfarna och hjälplösa,
som får utan herde, och han sade sill sina lärjungar: Skörden är stor.”
Med detta Jesus ord i minnet firar vi även Alla Helgons tid under hösten,.Där
tänker vi särskilt på alla de som har gått bort under det gånga året, och där vi
ber för dem som sörjer.
Jag vill tacka Jesus som ger oss en rikare skörd i livet, som fyller våra händer i

Jobs slutord: Job 42:2, 42:5

som ställt upp med sin ideella insats
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Alla helgons dag

kyrknytt 3/15

Välkommen till kyrkan i höst!

dag med det bröd vi behöver, men som samtidigt utrustar och tröstar oss med
hoppet om det dödas uppståndelse och ett evigt liv hos Fadern i himmelen.

Öppettider

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

”Lär mig, du skog, att vissna glad en gång som höstens gula blad: en bättre vår
snart blommar, då härligt grönt mitt träd skall stå och sina djupa rötter slå i
evighetens sommar.” Svps 304:1

Kyrkoherde Marcus Heutmann

Det är mycket i backspegeln!
Ingen som besökte Tärnaby i slutet på Juli kunde väl undkomma marknadshelgen!
Som vanligt tredje helgen i juli varje år blir Tärna en mötesplats för folk från när
och fjärran. Hemvändare vänder åter för att mötas på fädernejorden. Lugnet som
vi nu i höstens tid upplever står i stark kontrast mot det de dagarna fyllda av folkmyller, möten, knallar, marknadsstånd, musik mat och hantverkare. I församlingshemmet hade Tärnakören ett uppskattat välbesökt café där man kunde köpa
sig en kaffekopp och delikat hembakt. Tärna kyrka hade under marknadslördagen
glädjen att få besök av riksspelman Siv Burman och Olle Berggren med familj
från Lycksele. Det blev en välbesökt konsert där de tillsammans bjöd på folkmusik, jazz, visa, pop och även egenskriven musik. På kvällen hade vi sedan musik-

I slutet av Augusti fick vi glädjen att hälsa 17 nya
Bibelfjällselever välkomna till bygden.

I år är det 10 killar och 7 tjejer vilka ska få möjlighet att prova på Bibelfjälls tre delar: Bibeln: där vi
lär oss om Gud och oss själva, Fjället: Där vi får

upptäcka vad sommar, höst, vinter och vår i fjäll-

världen kan erbjuda. Mötet: Där vi på olika sätt får
lära känna de människor som bor i vår bygd.

Vi önskar Bibelfjällseleverna välkomna och ber om

gudstjänst med ett gäng Frälsningssoldater från Norge.

ett välsignat år!

Elisabet Svedberg, en av lärarna på Bibelfjäll.

Se gärna på hemsidan: www.bibelfjall.se

Bibelfjällselever höstterminen 2015

Bekymmer med ekonomin?
Luleå stift förvaltar flera fonder för välgörande ändamål,
vars medel kan delas ut till människor i behov via den

I Augusti besökte Vilhelmina kyrkokör Tärna och hade
körkonsert i Tärna kyrka. -Vi ville göra en utflykt och kände att
de vore väl trevligt åka till Tärna! Säger Rose-Marie Winberg
som
tillsammans med Karolina Lif och Barbro Lindfors dirigerade
kören. Vi som var där fick avnjuta ett varierat program med sång
Besöksfrekvensen i kyrkan höll en hög nivå även i september då
Tärna församling fick glädjen att hälsa kör och blåsare från
Boliden välkomna. Kyrkan fylldes av brass och körsång vid en
musikgudstjänst på lördagskvällen och medverkan i söndagens
Gudstjänst. De besökte oss i samband med att nybyggnationerna
på EFS klippens Fjällgård i Klippen invigdes.
Tonerna från brassorkestern hann knappt tona ut förrän nästa

Gravlyktor och gravljus
Gravlyktor och gravljus får sättas på gravplatsen.
För att underlätta skötselarbetet och för att
minska brandrisken ser vi helst att gravlyktor
och gravljus placeras där endast under tiden
1 oktober-30 april och plockas bort senast till
midsommar. Kyrkogårsvaktmästaren

lokala församlingen. Här i Tärna församling har vi kunnat hjälpa både äldre och barnfamiljer med ett bidrag

till t.ex. handikappanpassning, tvättmaskin, utstyrsel för
barn m.m. Även i år har vi blivit beviljat ett visst belopp

att dela ut i ekonomiska nödsituationer, där ingen annan
stöd ges.

Du kan ansöka om ”diakonalt stöd” hos vår diakon
Evelin Heutmann på 0954 10585 eller via mejl :
evelin.heutmann@svenskakyrkan.se

Gravrätt
En gravrätt gäller i 25 år och kan därefter förnyas 15 år i taget , till en avgift på 1500 kr. Gravrättsinnehavarens rättigheter
och skyldigheter framgår av begravningslagen. Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att bestämma vilka

busslast sångare kom och bidrog till gudstjänstlivet. Det var

som ska gravsättas inom gravplatsen.

kören MILK (mitt i livet kören) från Ursviken. Efter ett körläger

Bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet. Bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt. Få

på EFS Klippengården kom de och delade gudstjänstgemenskap i
Tärnaby och sjöng med smittande glädje och inspiration
Efter en titt i backspegeln blickar vi
nu framåt och ser med förväntan
framåt bland annat så kommer
Helgelands Kammarkör i december
och har julkonsert tillsammans
med oss i Tärna. Det ska bli roligt!

Daniel Svedberg, kantor.

gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång, återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.
Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att hålla gravplatsen i ordnat skick, iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravordningarnas utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
före gravrättens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten, anmäla ny gravrättsinnehavare, anmäla adressändring.
Kontakta oss om du vill beställa eller förändra ditt skötselavtal. Pastorsexpedition 0954-10001
Tärna kyrkogårdsförvaltning, kyrkogårdschef Ove Kolbengtsson 076-837 52 74

