EGVAD KIRKE

LØNBORG KIRKE

PRÆSTENS SPALTE

Musik til tiden

Kan sorg blive til glæde?

I kirken er vi storforbrugere af musik. Enhver gudstjeneste rammes
ind af musikstykker og vi synger salmer undervejs. Særlige anledninger kalder på særlig musik. I gamle dage spillede organisten af de
10-20 stykker han kunne. I dag er der sommetider store forventninger til hvad, der skal kunne lade sig gøre.
Det nyeste er, at man ønsker populærmusik spillet på anlægget ved
særtjenester - bryllup og begravelse.
Jeg er den nye organist i Tarm. Når jeg tilrettelægger søndagens musik,
så gør jeg det ud fra dagens tema og evangelium. Det kan være en salme
som vi skal synge den søndag - men oftere en salme som vi kunne have
sunget, men som der ikke blev plads til. Den får så lyd og plads i præeller postludiet. Andre gange skal det være særligt festligt, og så griber
man til koncert-musikken. En fuga af Bach eller noget helt moderne fanfare-agtigt.
Til særgudstjenester er det vigtigt at ramme situationen. Det er også vigtigt at være lydhør for
familiens ønsker. Rigtig meget kan lade sig gøre, bare man spørger. Også til begravelse og bryllup.
Hvis det drejer sig om et større værk, som ikke lige er på repertoiret, så skal der spørges flere måneder før, så organisten kan få det lært. Men drejer det sig feks. om tidens musik - Kim Larsen, Tommy
Seebach, Abba eller lign. så kan det meste faktisk sagtens spilles på orglet. Ikke mindst orglet i Tarm.
Der er grænser. En af grænserne er, når musikken eller ideen bag musikken går imod det kristne
budskab. Og der kan være moderne musik, der simpelthen kun gør sig i en elektronisk version. Men
intet skal udelukkes på forhånd. Spørg gerne organisten. Skriv en email på: organist-hans@mail.dk.
Hans Kaarde Gundesen

Koncert i Ådum Kirke

Sorg er vel sorg. Ja, når vi står lige midt i det, føles det bare trist og
sørgeligt. Der er ikke noget godt ved at have ondt eller at være ked af det.
I teksten til på søndag er der en sætning, som kan lyde provokerende:
jeres sorg skal blive til glæde. Jeg blev nok først lidt provokeret. Men så
fandt jeg ud af, at det kan forstås helt anderledes. Der er noget forløsende
over sætningen. Den tænder et lys. Den giver et håb. Det triste og
sørgelige skal ikke bare være trist og sørgeligt. Det kan blive til glæde.
Nej, jeg mærker stadig en protest i mig selv. Jeg hører nogle protesterer. Jeg ville da heller ikke skrive det, hvis ikke det havde stået i evangeliet.
Så i stedet for at vende ryggen til i protest, vil jeg vende ansigtet til og
hånden frem, så jeg kan tage imod det håb, som bliver tændt her.
Det er ikke en glæde, som bare kommer dumpende ned i hovedet på
os. Det er en glæde, som har med Jesus at gøre. Den er knyttet sammen
med ham. Når han ser os, og vi på en eller anden måde ser ham - midt i
sorgen - ”da skal jeres hjerte glæde sig”.
Peder-Henning Søderstjerna

Ny kunstudstilling i kirkehuset i Tarm.
Billedkunstner Laila Lykkevold Jensen, Finderup Skjern
Fernisering efter gudstjenesten d. 14. maj.
Udstillingen er også tilgængelig på hverdage i åbningstiden.

Babysalmesang i Tarm Kirke

Tirsdag den 30. maj kl. 19.30

Vi mødes tirsdag kl. 10.00-11.00. Sommer 2017 : 9/5, 16/5, 23/5, 30/5,
6/6, 13/6, 20/6. Deltagelse er gratis.
Info og tilmelding: www.tarmpastorat.dk eller kontakt Lisbeth Bjerre
på 2548 2964.

Med violinisten Søren Storm Larsen og organisten Lasse Toft Eriksen, begge uddannede
fra Vestjysk Musikkonservatorium. Søren har
en stor koncertvirksomhed og er desuden indehaver af nodeforretningen Aarhus Musik (i
Esbjerg) og Lasse er organist ved Treenighedskirken, Esbjerg.
Søren Storm Larsen og Lasse Toft Eriksen
spiller et varieret program med smukke og
festlige toner.
Musik af bl.a. Bach, Gade, Brahms og
Lumbye.
Der bliver desuden spillet til et par fællessange.

Kom i forårshumør i Tarm Kirke

Vel mødt til et hyggeligt arrangement i kirken.
Koncerten er gratis.
Ådum Menighedsråd

Dag

Dagens navn

Tarm

Lørdag den 6. maj

Konfirmation

10.00 BNJ 1)

Søndag den 7. maj

3.s.e.påske

10.00 BNJ 1) 10.30 HPK

Fredag den 12. maj

Bededag

10.30 BNJ

Søndag den 14. maj

4.s.e.påske

10.30 BNJ 3) 10.00 HPK 1)

Søndag den 21. maj

5.s.e.påske

10.30 PHS 2)

Ådum

Hoven

Lønborg

09.00 BNJ

10.30 PHS

Egvad
09.00 HPK

09.00 PHS
10.30 BNJ

10.30 PHS

09.00 PHS 2)

1) Konfirmation · 2) Katekismusgudstjeneste · 3) Fernisering
PHS = Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn · AMB = Anne Marie Baun

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

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

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

Onsdag den 17. maj kl. 19.30 er der forårskoncert i Tarm Kirke.
Tarm Kirkes kor, voksne og børn, deltager og samtidig kommer Stok
og Sten samt koret Morgengry forbi.
I en skønsom
blanding af kirkelig og verslig musik
synges foråret ind.
Efter koncerten
er der en kop kaffe
og lidt kage.
Gratis entre

DET SKER
Torsdag den 4. maj		 kl. 9.00 Tarm Kirke:		 Torsdagsaltergang
Torsdag den 4. maj		 kl. 20.00 Hoven Kirke: Alle kirker synger
Søndag den 14. maj 		 Efter gudstjenesten Tarm kirke: Fernisering
Onsdag den 17. maj		 kl. 19.30 Tarm Kirke:		 Forårskoncert
Tirsdag den 23. maj		 kl. 17.00 Tarm Kirke:		 Børnetime
Tirsdag den 30. maj		 kl. 19.30 Ådum Kirke:		Koncert
Tirsdage i ulige uger		 kl. 10-11 Kirkehuset:		 Børnecafe
Hver torsdag fra 		 kl. 9.30 Kirkehuset: 		 Sognets dagligstue
(Dog ikke Kr. Himmelfartsdag (25/5)

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

