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PRÆSTENS SPALTE

Sogneeftermiddag
Torsdag d. 5. oktober kl. 14.30 i Kirkehuset

Vi voksne kan også være bange

Lise Brandt Fibiger, tidl. sognepræst, Struer:
Genfortælling af romanen Karitas

Husker I sangen: ”Vi voksne kan også være bange”? En rigtig 70ér sang,
hvor man synger om alt det, som vi voksne kan være bange for på vores
børns vegne: Krig, forurening, diktatur, trafikken, skadelig påvirkning fra
film og bøger. Bortset fra at frygten for atomkrig er skiftet ud med frygten
for terror, og frygten for påvirkning gennem film og bøger er udvidet med
frygten for internettets fristelser, så er der ikke meget nyt under solen.
Det skulle da lige være, at vi ikke sætter os i rundkreds og synger fredssange! Vi laver strenge love i håb om, at det kan beskytte os mod alverdens
trusler, alt imens vi lukker øjnene for en miljømæssig katastrofe. Jeg
tvivler på, at det gør os mere trygge.
Jesus tilbyder os en anden vej ud af frygten. Han siger: ”Vær ikke bekymrede, søg først Guds Rige”. Når vi er lammede af frygt, kan vi intet
gøre. Når vi stoler på, at vi er i Guds hånd, så forsvinder alt det frygtelige
ikke, men det mister herredømmet over os og giver os håb og handlekraft.
Håb om tryghed i en utryg verden, ja håb helt ind i dødens mørke.
Birgitte Nør Jahn

Karitas vokser op i et fiskersamfund i en øde egn på Island.
Da hun mister sin far til havet, flytter hun med sin mor og
sine 5 søskende til byen, fordi hendes mor vil, at alle børn
skal have skolegang og uddannelse. Karitas får ingen skolegang, men bliver uddannet på kunstakademiet i København,
vender tilbage til Island, bliver gift og får børn. Hun har
mange talenter, men føler sig klemt mellem at være kunstner,
hustru og mor. Klemt mellem kærligheden og trangen til
frihed. Bogen er samtidig Islands historie gennem 85 år, det
er kvindens historie og de store lidenskabers historie.

Reformationstur til Ribe den 15. oktober
Søndag d. 15. oktober flytter vi højmessen i Tarm kirke til Ribe Domkirke. Der er gudstjeneste kl. 10,
derefter er der mulighed for at deltage i workshops, høre foredrag, gå på udstilling, tage på byvandring,
opleve koncerter, se teater, og meget andet. Alle arrangementer er en del af Folkemødet i Ribe, som
holdes i anledning af 500 året for Reformationen. Se mere på: http://folkemodeiribe.dk
Transport:
Fælles bustransport med afgang kl. 7.30 fra Tarm Kirkehus.
(Rundstykker og kaffe undervejs.)
Fælles aftensmad på turen hjem. (Hodde Kro.)
Forventet ankomst til Tarm kirkehus kl. 21.

Tilmelding og betaling
Tilmelding senest den 1. oktober
til tarm.sogn@km.dk
Bankoverførsel til Tarm kirke
mrk. Reformationstur
• Registreringsnummer: 7670
• Kontonummer: 4621566.

Stillegudstjeneste i Egvad kirke

Det er også muligt at tilmelde sig og betale på
Kirkekontoret i åbningstiden.

Dagens navn

Tirsdag den 3. oktober kl. 20.00. Tema: ”Kulden kommer”

Tarm

Ådum

Søndag d. 24. september 15.s.e.trin.

10.30 BNJ

09.00 BNJ

Søndag d. 1. oktober

10.30 BNJ

10.30 HPK

16.s.e.trin.

Hoven
09.00 HPK

Lønborg

Egvad

09.00 PHS

10.30 PHS

09.00 BNJ

Tirsdag d. 3. oktober

20.00 HPK 1)

Søndag d. 8. oktober

17.s.e.trin.

10.30 PHS

09.00 HPK

Søndag d. 15. oktober

18.s.e.trin.

Ribe

10.30 HPK

10.30 HPK

14.00 PHS 2)
09.00 PHS

1) Stillegudstjeneste 2) Rytmisk gudstjeneste
PHS = Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn

Fælleskontor: Kirkegade 11, Tarm
Tlf. 9737 1540 - tarm.sogn@km.dk
Åbent: Tirs-fre kl. 10-13

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30 i Tarm Kirke
Begrebet moderne salmer og
personen Holger Lissner er
næsten hinandens synonymer.
Hvad er det, der driver en livsglad mand til at skrive salmer i
Grundtvigs fædreland? Hvordan
får man lige 15 nye salmer med
i salmebogen? På sin helt egen
og levende facon tager den 79
årige Holger Lissner, fhv. sognepræst og højskolelærer, os med ind i sit salmeunivers, både i ord og toner.
Entré kr. 50,- incl. kaffe og kage.

Pris:
Transporten er gratis, aftensmaden koster 160 kr.

Dag

Fællessang med Holger Lissner

Kirkegårdskontorer:
Tarm , Egvad og Hoven: Mobil: 5129 2318
Ådum: 2938 4076 · Lønborg: 2962 6822

Kirketjenere: Tarm, tlf. 2548 2964
Egvad, tlf. 5129 2318
Hoven, tlf. 2176 5047

DET SKER
Tirsdag den 19. september kl. 17.00: Tarm Kirke: Børnetime.
Onsdag den 20. september kl. 20.00: Tarm Kirke: Koncert Stig Rossen
Torsdag den 28. september kl. 17.00: Tarm Kirke: Alle kirker synger
Torsdag den 5. oktober kl. 09.00: Torsdagsaltergang
Torsdag den 5. oktober kl. 14.30: Kirkehuset: Sogneeftermiddag
Søndag den 8. oktober kl. 14.00: Lønborg Kirke: Rytmisk gudstjeneste
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.30: Tarm Kirke: Holger Lissner
Hver torsdag fra kl. 9.30 Kirkehuset: Sognets dagligstue

Sognepræst Hans Petur Kirkegaard
Tlf. 7534 3052 – hpk@km.dk
Træffes efter aftale

Sognepræst Peder-Henning Søderstjerna
Tlf. 9737 4006 – pehs@km.dk
Træffes efter aftale

Sognepræst Birgitte Nør Jahn
Tlf. 9737 1370 – -bikj@km.dk
Træffes efter aftale

