Mit liv i sang og musik
Birgitte Grün Christensen
Torsdag d. 7. februar kl.14.30 i Kirkehuset i Tarm

Midvinter og kyndelmisse

Jeg var i fem år lærer ved den for længst nedlagte Hover Skole. Derefter Lem
Stationsskole indtil for 25 år siden, da jeg sagde op. Jeg underviste bl.a. i
musik i alle klasser og ledte børnekoret og pigekoret for de ældste elever.
Min uddannelse har ført mig vidt omkring. Musik og sang har altid fyldt
mit liv. Mit instrument er et dejligt flygel, som jeg øver mig på hver dag.

”Det er hvidt herude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,”

Musikalsk foredrag med Erik Sommer
Torsdag d. 28. februar kl. 19.00 i Kirkehuset i Tarm
Et højskoleforedrag ved Erik Sommer med sange og fortælling om historierne bag sangene, om begivenheder og folk, der gennem årene har haft
noget på hjerte; anekdoter og kommentarer til den tid, vi kender, og
tanker om det, der kommer. Den, der synger, er aldrig alene, og når man
hører noget sammen kommer man til at høre sammen. Erik Sommer har
en omfattende komponistvirksomhed bag sig og bl.a. lavet melodien til
”Du som har tændt millioner af stjerner”
Entre: 50,-kr inkl. Kaffe/te

Dagens navn

Tarm

Ådum

EGVAD KIRKE

Udenfor er det koldt. Måske er der også sne? Sangen ”Det er hvidt herude” fanger stemningen omkring midvinter og kyndelmisse.

Den, som mærker, at græsset gror

Hoven

Lønborg

Egvad
20.00 HPK

Onsdag d. 6. februar

Stillegudstjeneste

Søndag d. 10. februar

Sidste s.e.h.3 k

10.30 BNJ

Søndag d. 17. februar

Septuagesima

10.30 PHS

Søndag d. 24. februar

Seksagesima

10.30 BNJ

10.30 HPK

Søndag d. 3. marts

Fastelavn

10.30 BNJ

09.00 HPK 10.30 HPK

10.30 PHS

Søndag d. 10. marts

1.s.i fasten

10.30 HPK

10.30 BNJ

09.00 PHS
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LØNBORG KIRKE

PRÆSTENS SPALTE

Sogneeftermiddag

Dag

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

09.00 HPK 10.30 HPK

09.00 PHS

10.30 PHS

09.00 PHS
09.00 BNJ

09.00 HPK

10.30 PHS

Kyndelmisse betyder lysmesse. Midt i kulden og mørket fejrer vi lysets
komme. I gammel tid gjorde bonden sit forråd op ved kyndelmisse og
tjekkede, at der var nok til resten af vinteren. Det fejrede man naturligvis
med en fest midt i vintermørket.
Kyndelmisse fejrer man også i kirken, selvom kyndelmisse ikke længere
er en selvstændig helligdag i Danmark. Den 2. februar er det 40 dage
siden Jesus blev født. I jødedommen var en kvinde uren 40 dage efter en
fødsel. Først derefter måtte hun komme i templet og vise sit barn frem.
Da Maria kommer til templet med Jesus, møder hun en gammel mand
ved navn Simeon. Han tager Jesus i sine arme og kalder ham et lys for
hedninge. Det er altså Jesus, der er det egentlige lys midt i mørket. Vi
hørte om det til jul, men tiden går og hverdagen med al dens lys og mørke
har indfundet sig igen. Må det, at det har været kyndelmisse, minde os
om at lyset, som blev tændt til jul, stadig er i verden.
Birgitte Nør Jahn

Stillegudstjeneste
i Egvad Kirke

Alle kirker synger

Onsdag den 6. februar
kl. 20.00.

Christian Nørregaard, skoleleder på Tarm
Skole.

Torsdag den 21. februar kl. 17.00 i Tarm Kirke.

DET SKER
Onsdag d. 6. februar kl. 20.00 Egvad Kirke: Stillegudstjeneste
Torsdag d.7. februar kl.14.30 Kirkehuset i Tarm: Sogneeftermiddag
Torsdag d. 21. februar kl. 17.00 Tarm Kirke: Alle kirker synger
Torsdag d. 28. februar kl.19.00 Kirkehuset i Tarm: Musikalsk foredrag
Tirsdag d. 5. marts kl.20.00 Ådum Kirke: Stillegudstjeneste
Hver torsdag Kirkehuset kl. 9.00: Gåtur, fra kl.10.00: Sognets dagligstue

= Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn · BBR = Bente Bramming

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

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

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

