Det folk som vandrar i mörkret

Gudstjänst i Tärna kyrka, Tärnakören medverkar.

skall se ett stort ljus,

Kyrkkaffe i församlingshemmet.
4 dec 11.00 2 advent
Familjegudstjänst i församlingshemmet..

Över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

Bibelutdelning till 6 – åringar. Minimusikal.

Ty ett barn blir oss fött,

Avslutning av musiklek. Kyrkkaffe.

en son blir oss given.

11 dec 11.00 3 advent
Högmässa i Tärna kyrka. Medverkan av ungdomar
från Bibelfjäll utbildningen.

På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:

14 dec 18.00 Ekumenisk bön i Tärna kyrka.

Under, Rådgivare, Mäktig Gud,

18 dec 11.00 4 advent

Evig Fader, Fridsfurste.

Gudstjänst i församlingshemmet.
18.00 Julkonsert i Tärna kyrka
24 dec 11.00 Julafton
Samling kring krubban i Tärna kyrka
14.00 Julbön, i Vikbacka.
25 dec 07.00 Juldagen

Så skall herradömet bli stort och
friden utan slut över
Davids tron och hans kungarike.
Det skall befästas och stödjas
med rätt och rättfärdighet från
nu och till evig tid.

Julotta i Tärna kyrka. Tärnakören medverkar.
09.00 Julotta i Hemavan kyrka
Tärnakören medverar.
26 dec 12.00 Annandagjul

Herren Sebaots nitälskan
skall göra detta.

Högmässa i Tärna kyrka.

omvälvande som hänt är att vi sagt adjö till Marcus och Evelin och barnen. Vi är så
tacksamma för all tid, engagemang och värme de delat med sig av här i Tärna och
även om saknaden är stor så är det spännande att följa deras nya liv i Schweiz. Det
är svårt med avsked men jag väljer att se det som att det kan komma något nytt och
spännande ur detta även för församlingen även om vi inte flyttar till fjärran land.
En stor händelse är att stiftet fattat beslut i frågan om vi skulle tvingas vara med i ett
storpastorat eller ej. I mitten av maj var kyrkorådet och personalen inbjudna till en
så kallad Luleåvisit med syfte att få träffa biskopen, personal på stiftskansliet och en
annan församling. Vi valde att även se det som ett tillfälle att få diskutera Tärna församlings framtid och möjlighet till att fortsätta vara egen församling. Vi var 12 som
for och förutom att vi hade väldigt trevligt fick vi också möjlighet att framföra våra
åsikter om hur indelningsprocessen har varit. Till detta möte kom som vi önskat tre
ledamöter från stiftsstyrelsen, biskopen och stiftsdirektorn. Diskussionen gick het
och tiden var för knapp ändå kändes det som att vi fick fram vårt budskap. Jag är så
stolt över personalen och mina kollegor i kyrkorådet som under flera tillfällen under
dagen verkligen uttryckte sina åsikter och lade sig vinn om att förklara hur vi har
det. Vi lämnade Luleå ganska så slut och pendlade mellan hopp och förtvivlan.
Skulle Stiftsstyrelsen lyssna på oss eller köra den hårda linjen? Tre veckor senare
pastorat. Lättnaden är stor och den ger kraft att tänka framåt. Även om mycket

31 dec 15.00 Nyårsafton
1 jan 11.00 Nyårsdagen

Ett nytt kyrkoår står för dörren och mycket har hänt under det gångna. Det mest

kom ett mejl med besked, Tärna församling får fortsätta vara egen församling i eget

Bordsmässa i församlingshemmet. Fika
Nyårsbön med musik.

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

Ett barn blir oss fött

27 nov 11.00 1 advent

Informationsblad från Tärna församling

advents och julgudstjänst,

kyrknytt 4/16

Välkommen till våra

känns osäker i skrivande stund då vi inte vet vem som kommer att bli vår kyrko-

Öppettider

herde och vår diakon så skänker det lugn att vi får jobba på i egen regi.

pastorsexpedition:

Vi är så tacksamma för att Karl och Rose-Marie har varit här hela hösten och nu

To 08:00 – 16:00

bestämt att stanna till slutet av juni. Trots att det kan kännas vilset utan ordinarie

Fr 08:00 – 14:30
Telefontid
10.00 - 14.00

kyrkoherde och diakon får vi inte glömma att det är vi, medlemmarna i Tärna församling som ÄR församlingen. Känner du att du önskar dig något av din församling
eller känner att du vill bidra med något så tveka inte att höra av dig på telefon,
kvista in på församlingshemmet eller skicka ett mejl.

Kyrkorådets ordförande Caroline Serrander

Bibelfjäll är för dig som vill kombinera en bra bibelskola
med härliga fjällupplevelser och utmanande möten. Skolan
är förlagd till Hemavan Fjällstation och kommer under
läsåret 2016/17 att bedrivas som en ettårig folkhögskolekurs av Härnösands Folkhögskola. Läsåret inleddes med
Gudstjänst på Hemavans Fjällstation där 15 nya elever hälsades välkomna. Vid Gudstjänsten tilldelades de också sina
faddrar för läsåret. Eleverna kommer att medverka i Tärna
kyrka den 11 december, tredje advent.

Kyrkorådet och personal på visit i Luleå i mitten på maj 2016.
Bilden är tagen i Domkyrkan.

”Pokémon Go”.

www.bibelfjall.se

”De äldres dag”

Om man passerat eller besökt Tärna kyrka

Söndagen den 9 oktober firades de äldres dag. I höstrusket mötte ett 50-tal
personer upp i kyrkan och därefter bjöds det på en god köttsoppa i
församlingshemmet.

denna sommar så kan man ha bevittnat en
smärre folkrörelse, där unga och gamla
och alla tillsammas ivrigt spanade i sina
mobiltelefoner efter så kallade Pokémons.

De äldres dag har återinförts som en del av den gåva som Tärna församling fått
av framlidne Abraham och Kerstin Vinka från Gardvik.
Vi tackar och framför tacksamhet för detta.

En virtuell varelse som man letar efter i
Pokemon Go-världen, i spelet ”Pokémon
Go”. Detta ”Pocket-Monster” - fickmonster
som blivit ett kulturellt fenomen, uppträder i olika skepnader vilka finns att finna
på alla möjliga ställen över hela världen. Vid Kyrkan här i Tärnaby

En vy från Yens som ligger ovanför Mores,

finns ett så kallat ”Pokémon gym” där det utkäpas
kamper mellan olika lag i Pokemon Go-världen.
Bland dem som siktades vid kyrkan var Hampus
och Valdian.

Foto: Mojo

STORT Tack till Familjen Heutmann!

Lausanne i Schweiz, dit familjen Heutmann
flyttat.

Hoppas de fick utdelning!

Körhelg med CVT, konsert och barndop.
Helgen den 17-18/9 kom Vilhelmina kyrkokör hit och sjöng
tillsammans med Tärnakören. Lördagen började med att

2:a Advent
Familjegudstjänst
Musiklek avslutning
och
Minimusikal
i församlingshemmet

Projektet med barn från
åk 2-6 är igång med

Julkonsert

minimusikalen

i

”GRINDEN”
och kommer att

Tärna kyrka
18 dec

Bibelutdelning till 6 åringar

framföras vid

Du som är född 2010 får en barnbibel
från Tärna Församling.

familjegudstjänsten

Det kommer ett brev med speciell inbjudan
till gudstjänsten. Ta med din familj.

2:a advent.

Klockan 18.00
Välkomna!

Välkomna!

koristerna fick jobba med CVT ” komplett sångteknik” under
ledning av sångpedagog Jill Larsdotter Lungöy från Lovund,
Norge. Hon lärde även ut olika sångsätt och betonade särskilt
yttrycket ” twang” för att få luften att räcka till, vilket ofta är
svårt när man sjunger.

Foto : Daniel Svedberg

Gemensamt övades ett antal sånger in och av det hela blev slutligen en liten Aftonmusik kl.18 i Tärna kyrka. Dagen därpå
medverkade körerna i Gudstjänsten i Tärna kyrka. Det blev speciellt eftersom ordinarie kantorn, Daniels dotter Emma döptes.
En riktigt festlig dag för hela familjen och en minnesvärd helg. Alla inblandade var supernöjda och enhälligt överens
att träffas igen under Jills medryckande ledning.
När och var får framtiden utvisa.
Tack för denna gång! / vik. Kantorn Rose-Marie

Julafton
Klockan 11.00
Samling kring krubban
Tärna kyrka
Välkomna!

Nyårsafton
Klockan 15.00
Nyårsbön med musik
Välkomna!

