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

Vårt nya kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Efter kyrkovalet i höstas har nu det nya kyrkofullmäktige tillträtt och konsitituerat sig:
För kyrklig samling: Karin Gusenbauer (ordförande), Jarl Folkesson (vice-ordförande), Håkan Adolfsson, Magnus Brodin,
Anna Cederlund, Herman Hallin, Bengt Lorentsson, Caroline Serrander, Eva-Marie Stabbfors, Ove Tellström, Sven-Olof Tellström, Vidar Viding
Ersättare: Karl Ivar Brodin, Irene Edholm, Erland Johansson, Ragnhild Rönnebjer, Estrid Vestman, Sven-Roger Östhagen
För Arbetarpartiet socialdemokraterna: Kurt Forsberg, Marita Nilsson, Merete Östhagen
Ersättere: Elise Hermansson, Lennart Cohen
I det nya kyrkorådet sitter
För kyrklig samling: Caroline Serrander (ordförande), Magnus Brodin (vice-ordförande), Bengt Lorentsson, Eva-Marie Stabbfors, Ove Tellström
Ersättare: Håkan Adolfsson, Karin Gusenbauer, Herman Hallin, Vidar Viding, Sven-Roger Östhagen.
För Arbetarpartiet socialdemokraterna: Marita Nilsson. Ersättare: Merete Östhagen

Får jag bjuda på lite kärlek,
säger någon till dig, och vad väntar du dig då?

Kanske en kram eller ett vänligt ord, om inte: Jag älskar dig?
Kanske väntar du dig en bukett med röda rosor eller en fin present?
Eller att någon bara kommer och hjälper dig med en sak eller har tid för
att lyssna?
Det finns många sätt att visa sin kärlek, och de upplevs som vackra och
ljusa.- Helt i motsats till den kärlek som Gud bjuder oss människor genom
Jesus Kristus på påsken. Om den kärlek kan vi läsa i Johannesevangeliet
3:16.
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son.”
Denna kärlek betygas fullt ut genom att Jesus går in i världens nöd och
natt. Han blir sviken av sina vänner, han pryglas och bespottas, han får en
törnekrona på huvudet och till slut blir han - med spikar genom både
händer och fötter - upphängd på ett kors. Där dör Guds son för våra synders skull och av kärlek till oss.
Ty trots all smärta, allt lidande och all orättvisa som Jesus fick utstå bland
oss människor här på jorden, så blir ändå hans sista ord på korset en bön
om nytt och evigt liv i våra hjärtan. Jesus ber:
”Fader, förlåt dem.”
Påsk bjuder på Guds kärlek till oss människor med stort allvar och samtidigt med en glädje utan gränser, när vi tar emot denna förlåtelse i våra liv.
”Jesus för världen givit sitt liv: öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa offrar han sig, då han på korset dör ock för mig.
Och vilken kärlek, underbar, sann! Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli.
Tag mig då, Herre, upp till ditt barm, lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek, offrande mig.”
SvPs 45

En glad påsk önskar
Marcus Heutmann, kyrkoherde
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frågor till Karin Gusenbauer, ordförande i kyrkofullmäktige, och till Caro-

line Serrander, ordförande i kyrkorådet.
Vad är det som lockar dig att ställa upp som förtroendevald i Tärna församling?
Karin:Jag vill ställa upp för något som jag tycker är bra!! Jag vill bidra till en

fortsatt positiv utveckling av kyrkans verksamhet.

Caroline: Jag hade aldrig engagerat mig i liknande arbete tidigare, det hade mest blivit scouter

och barnverksamhet, så jag var nyfiken! Nu, andra perioden känner jag ett stort engagemang
för församlingen och arbetet framöver med att få fortsätta förbli Tärna församling. Dessutom
är det jättekul! Jag lär mig en massa nya saker och träffar trevliga människor.

Karin Gusenbauer

Som ordförande i kyrkofullmäktige/kyrkorådet är ni högsta administrativa chefer i Tärna församling. Hur ser ni på denna nya uppgift?
Karin: Det är spännande med något nytt.
Caroline: Jag känner mig hedrad, men det är lite läskigt också. Det är en stor kostym att ta över

efter Stig-Harry. Det är tur att jag har Magnus Brodin, vi delar ju upp ordförandeskapet.

Vilka frågor kommer att bli det viktigaste för Tärna församling inom de närmaste åren, ur ditt
perspektiv?
Karin: - att vi kan förbli en egen församling

- att vi fortsätter med de aktiviteter vi har samtidigt som vi är öppna för förnyelse.
-att fler unga människor engagerar sig i församlingslivet.

Caroline Serrander

Caroline: Det viktigaste är att vi får fortsätta vara en egen församling. Jag ser gärna att vi förtsätter ha högt i tak för ideér och

diskussioner. Alla ska känna sig välkomna och se möjligheter i vår versamhet. Ring mig gärna om Du har idéer och funderingar.

Småtärnorna!
Vi återupptar verksamheten vecka 17, onsdag
23 april kl 18:00.
Det blir sex tillfällen. Avslutning den 4 juni!

Lunchkör
På torsdagar träffas vi för att äta och sjunga tillsammans, 11:30—13:00. Det är en öppen verksamhet, alla
är välkomna. Det enda som krävs är lust att sjunga.
Eftersom det serveras mat behöver man anmäla sig en
dag innan,
tel 070- 353 78 82 (Pi).

3 kulturevenemang i stilla veckan
Musik i stilla veckan.
Stabat mater

Pergolesis tonsättning av den medeltida hymnen om Marias - Jesus moder - sorg
inför sonens korsfästelse, framförs av Rose-Marie och Karl Winberg, Carolina
Liif och Barbro Lindfors. I sättning med alt- och sopranstämma, fiol och piano.

Tisdag 15 april kl. 19:00 i Tärna kyrka, fri entré

Litteratur och musikkväll
Bo Lundmark presenterar sin nyutkomna bok
”såvitt jag minns”. Boksignering. Musik av
Carolin From (sång) och Anton Östergren
(gitarr)
Tärnafjällens IF säljer fika.
Onsdag 16 april, kl. 19:00
i församlingshemmet, Fri entré

“Another Angle” med Sharon Dyall & Tommy Berndtsson
Another Angle är duon där jazz och soul möter rock och pop. Mer eller mindre kända
axplock ur musikhistorien presenteras i nya personliga arrangemang. Med kompositioner
av bland andra Prince, Van Morrison, Paul Simon, Peter Gabriel och Jimmi Hendrix.

Påskdagen 20 april, 19:00 i Tärna kyrka

Du behövs!

Har du lite tid över? Vill du göra en meningsfull insats för din församling? Vi behöver hjälp
för följande uppgifter:

Välkommen till kyrkan i påsk

Baka fikabröd
Fika till barnkören, musikleken, Vikbacka, konfirmander, kyrkkaffe… det går åt mycket fikabröd hela tiden.
Vill du baka för oss? Du kan göra det hemma
eller använda församlingshemmets välutrustade kök. Vi betalar materialet, förstås. Du kan
göra en en-gångs-insats eller baka regelbundet, t.ex. en gång i månaden.- du bestämmer!

Kontakt: Pi Erlandsson 0954 10635

De gick in i graven och såg en ung man
i lång vit dräkt sitta där till höger, och
de blev förskräckta. Men han sade till
dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker
efter Jesus från Nasaret, han som blev
korsfäst.
Han har uppstått, han är inte här!

13/4 11:00
17/4 18:00
18/4 15:00

Palmsöndag Högmässa i Tärna kyrka
Skärtorsdag Skärtorsdagsmässa i Tärna kyrka
Långfredag Ekumenisk gudstjänst

Utomhus vid Hemavan fjällstation (f.d.

Entré: 190:- barn/ungd. upp till 18år: 100:- Förköp hos Trolltrumman, Tärnaby
Se övrig affichering och annonsering

”Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig
någonsin gå under, och ingen skall rycka
dem ur min hand.”
Jesus enl. Johannesevangeliet 10:28

Vi gratulerar Östen Andersson, 100 år!
Östen Andersson föddes den 12 februari 1914 i Oltokken, där han har levd i
nästan hela sitt liv. 1948 gifte han sig med Lydia Barruk. Familjens jordbruk,
vägarbeten och många körningar med häst präglade Östens arbetsliv. På
ålderns höst bosatte sig Östen och Lydia i Tärnaby, och senare flyttade de i
en lägenhet på Vikbacka. Snart
därpå, 2001, gick Lydia bort och
Östen blev änkeman.
Östen är en människa som går ”rak
på sak”. Trots många åkomma som
den höga åldern för med sig har
han inte tappat sitt sinne för humor.
Vi gratulerar Östen Andersson till
sina hundra år och önskar honom
Guds rika välsignelse!

Matlagning till lunchkören
På torsdagar träffas några hungriga och sångglada lunchlediga för mat och sång. Vi söker
dig som tycker om att laga mat för andra och
som kan laga en enkel lunch för ca. 12 personer. Församlingen står för kostnaderna. Givetvis får du sjunga med, om lusten skulle falla!

Evelin Heutmann 0954 10585

Gränshandelsmarknad
Tillsammans med Tärnakören vill vi erbjuda
någon slags matservering och café, samt eventuellt knallarfrukost. Kan du tänka dig att göra
en insats på ca. 2-3 timmar? Hör av dig till oss
ock boka tiden redan nu!

Lisa Rönér 0954 10001
Östen Andersson på sin 100årsdag!
Bild: Eva Strandberg

20/4 07:30

Påskdagen

08:00

SMU), intill pisten

Ljus över graven vid minneslunden ovanför församlingshemmet

Påskotta i Tärna kyrka, Tärnakören med

verkar

Se, här är platsen där han blev lagd.
Men gå och säg till Petrus och de andra
lärjungarna: ´Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom, som han
har sagt er.´”
Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de
sade ingenting till någon, för de var
rädda.

Markus 16:1-8

Efter gudstjänsten är alla välkomna

Kontakt: Pi Erlandsson 0954 10635

Tisdagsträff på Vikbacka
Varje tisdag träffas vi på Vikbacka. Ett avbrott i
vardagen med stimulans för alla sinnen, samt
gemenskap runt kaffebordet är syftet med
dessa träffar. Tycker du om våra äldre människor? Har du något du kan berätta om? En liten
insats någon tisdag kan ge stor glädje! Hör av
dig till

När sabbaten var över, köpte Maria
från Magdala och Maria, Jakobs mor,
och Salome välluktande kryddor för att
gå och smörja honom.

Tidigt på morgonen efter sabbaten kom
de till graven när solen gick upp. Och
de sade till varandra: ”Vem skall rulla
undan stenen från graven åt oss?” Men
så fick de se att stenen var bortrullad,
den var mycket stor.

Kontakt: Evelin Heutmann 0954 10585

Extrafröken/mormor /morfar för musikleken
På tisdagsförmiddagarna är det full rulle i församlingshemmet. Det kryllar av små och lite
större barn, mammor och pappor. Vi sjunger
och klappar och fikar och leker. Det skulle
behövas fler händer at fixa fika, bära bebisar,
hjälp att dricka upp kaffet m.m. Känner du dig
manad att hjälpa till är du mycket välkommen!

Kvinnorna vid graven

21/4 18:00

till påskfrukost i församlingshemmet!

annan dag påsk Högmässa i Vila kapell, årsmöte

Varför blickar ni mot gravens djup?
Han är inte här - han lever!
Ser ni ej att mörkret tagit slut!

Lite framöver..
27/4 11:00

11/5 11:00
18/5 11:00
1/6

11:00

Uppstånden är Guds son!

Musikgudstjänst i Tärna kyrka med musik från Taube.

Medverkande: Jan Banemark, Maud Persson, Evelin Heutmann, Pi Erlandsson

Familjemässa Småtärnor med föräldrar, musikleksbarn,
mammor och pappor, Frökens Fräknar

Gudstjänst i Tärna kyrka. 65 blåsare från Skellefteå med
verkar

Avslutningsgudstjänst Bibelfjäll, Hemavan Fjällstation

Aktuell information finns alltid i predikoturerna (bladet) och på vår hemsida

www.tarnaforsamling.se För gudstjänster i Hemavan kyrkan se anslagstavlan eller på vår
hemsida.

Varför vandrar ni så tungsint fram?
Han är inte här - han lever!
Ropa ut, gör världen uppmärksam

Uppstånden är Guds son!
Halleluja, se vad som har hänt!
Han är inte här - han lever!
Halleluja, ja, låt det bli känt!
Uppstånden är Guds Son!
SvPs. 742:1;3

