Klinger Tarm Kirke af livsglad gospel og vuggende rytmer. Kom og oplev, hvad
et til dagen sammensat gospelkor kan synge. Koret ledes af Ole Jørgensen, der har
mange års erfaring med gospel i både ind og udland. Koncerten koster kr. 50,-.
Hvis du har lyst til at være med i koret, er der plads til flere kormedlemmer.
Tilmeld dig via kirkens hjemmeside: www.tarmpastorat.dk.

Fernisering i Kirkehuset i Tarm
Søndag den 4. februar kl. 11.45 – 12.15
Inge Lis Jørgensen er optaget af rytmer og farveklange og henter inspiration
i naturoplevelser. Landskabet er ofte hendes motiv, både i akvarel og oliemaleri.
Somme tider bliver landskabsoplevelsen omsat til friere kompositioner.
Inge Lis Jørgensen forsøger at indfange det, der berører hende, og at formidle sin oplevelse i et enkelt og klart formsprog.

Talentshowet X Factor er tilbage. Her kan vi se, hvem der skiller sig ud
fra de andre og går hele vejen. Er det også sådan i kirken? Jeg læste engang,
at nogle mennesker har det, som om de er til X Factor, hver gang de går
til nadver. De føler, at alle i kirken ser på dem og bedømmer deres tro og
deres liv. Ikke særligt rart - og sådan skal det heller ikke være. Kirken skal
være et fristed, hvor vi lader være med at dømme og bedømme hinanden
– både gudstjeneste og nadver er for os alle sammen!
Det betyder ikke, at det hele er lige meget. Det er bare ikke os, der skal
dømme og bedømme. Dommen er Guds. Og Guds standarder er anderledes end vores. Han dømmer vore liv ud fra det, Han selv har givet os.
Vi er forskellige, og det skal vi være. Det, der betyder noget, er ikke, hvem
vi er i forhold til andre, men hvem vi er i forhold til Gud. Vi skal bruge
livet på bedste måde – ikke for at imponere nogen - men for at tjene Gud
og andre mennesker.
Og så skal vi huske, at Gud ikke bare har givet os vores eget liv – Han
har også givet os sit eget liv. Derfor er der håb – også når vi ikke magter
at bruge det liv og de talenter, som Gud har givet os.
Birgitte Nør Jahn

Jagtgudstjeneste

Sogneeftermiddag - Godtfolk i Tarm i 50’erne

i Hoven Kirke

Torsdag den 8. februar kl.14.30 i Kirkehuset

Tirsdag den 30. januar kl. 19.30.
Varde og omegns Jagthornslaug medvirker.

Knud Lauritsen
Er vestjyder et specielt folkefærd? Og er den lille stationsby Tarm i hjertet af
Vestjylland befolket af mennesker af en hel speciel støbning – på godt og
ondt? Der er i hvert fald noget, der tyder på, at det var sådan for et par generationer siden.
Knud Lauritsen fortæller om mennesker han mødte i sin barndom og
ungdom i Tarm.

Stillegudstjeneste
i Egvad Kirke

Onsdag den 7. februar kl. 20.00.
Tema: »Her vil ties, her vil bies«.

Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

Hoven

Lønborg

Søndag 28. januar

Septuagesima

10.30 BNJ

09.00 HPK

10.30 HPK

10.30 PHS 1)

Søndag 4. februar

Seksagesima

10.30 BNJ

10.30 HPK

09.00 HPK

09.00 PHS

10.30 PHS

Søndag 11. februar

Fastelavn

10.30 HPK

09.00

10.30 BNJ

10.30 PHS

09.00 PHS

Søndag 18. februar

1.s.i fasten

10.30 PHS

Egvad

Søndag 25. februar

2.s.i fasten

10.30 BNJ

10.30 HPK

09.00 HPK

Søndag 4. marts

3.s.i fasten

09.00 BNJ
09.00 HPK
14.00 PHS 2)

10.30 HPK

DET SKER

09.00 PHS

09.00 BNJ

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

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

EGVAD KIRKE

Talentshow i kirken?

Lørdag den 27. januar kl.16.00

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

LØNBORG KIRKE

PRÆSTENS SPALTE

Forrygende Gospel

BNJ

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

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

10.30 BNJ

Tirsdag den 23. januar
Torsdag den 25. januar
Lørdag den 27. januar
Lørdag den 27. januar
Tirsdag den 30. januar
Søndag den 4. februar
Onsdag den 7. februar
Torsdag den 8. februar
Hver torsdag fra

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

kl. 17.00 Tarm Kirke: Børnetime
kl. 17.00 Tarm Kirke: Alle kirker synger
kl. 10-17 Kirkehuset: Gospelworkshop
kl. 16.00 Tarm Kirke: Gospelkoncert
kl. 19.30 Hoven Kirke: Jagtgudstjeneste
kl. 11.45 Kirkehuset: Fernisering
kl. 20.00 Egvad Kirke: Stillegudstjeneste
kl. 14.30 Kirkehuset: Sogneeftermiddag
kl. 9.30 Kirkehuset: Sognets dagligstue

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

