PRÆSTENS SPALTE

Når livet bliver svært –
hvordan hjælper vi hinanden?

Livets brød og dagligt brød

Tirsdag den 20 marts kl.19.30
Fælleshuset i Vostrup, Østerbyvej 3a
Sygeplejerske, forfatter og foredragsholder Rita Nielsen
Sygdom, død og sorg rammer os alle.
Hvad sker der med os, når livet på den måde rammer os?
Hvad kan vi selv gøre, når livet bliver svært for os?
Hvad kan vi gøre for andre, når livet bliver svært for dem?
Hvor er Gud, når livet gør ondt?
Samtale, nærvær og omsorg vil være nogle af hovedordene, når
forfatter og sygeplejerske Rita Nielsen denne aften vil tale om
hverdagssjælesorg.
Hun har igennem en årrække undervist sygeplejersker og sundhedspersonale på sygehusafdelinger, i hjemmeplejen og på
plejehjem. Endvidere har hun holdt mange foredrag i forskellig sammenhænge i foreninger og lignende.

Hvad betyder det daglige brød? spørger Luther og svarer selv: »Det er alt,
hvad vi behøver i livet, såsom mad, drikke, tøj, sko, hus, hjem, marker,
dyr, penge, ejendom, god ægtefælle, gode børn, gode kollegaer, gode og
sande myndigheder, god regering, godt vejr, fred, sundhed, ordentlig og
ret tilværelse, gode venner, trofaste naboer og lignende«. Må vi altid være
taknemmelige, når vi får del i det.
Men livet er mere end dagligt brød. Det mærker vi, når vi synes, vi har alt,
og alligevel ikke kan finde meningen med det hele. Alt efter hvem vi er, og
hvordan vores livssituation er, så kan det være, vi skifter arbejde eller adresse
for at genvinde meningen med livet. Det kan også være, vi tyer til mindre
radikale ting såsom at løbe maraton, meditere eller at synge i kor. Og det
kan være, det hjælper os, men det stiller ikke vores sult. Kun Gud stiller
vores sult efter mening. Ikke ved at tilbyde os et vidundermiddel, som visker al tvivl væk fra vores sind, men ved at give os del i sig selv som livets brød.
Birgitte Nør Jahn

Igennem sin karriere har hun skrevet flere bøger om den åndelige dimension hos døende mennesker og
deres pårørende.

den:
Se desu storat.dk
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www.ta

Lønborg Menighedsråd og Lønborg-Vostrup Borgerforening og Lønborg-Vostrup Husholdningsforening

Sansegudstjeneste i Tarm Kirke

Børnetime i kirken

Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 14.30

Tirsdag d. 13. marts kl. 17.00

Velkommen til en enkel, genkendelig og sanselig påskegudstjeneste.
Gudstjenesten er for alle, der har det svært med mange ord,
heriblandt mennesker med demens, og deres pårørende.
Efter gudstjenesten er der kaffe. Vi er færdige ca. kl. 15.30.

Børnetime i kirken foregår i Tarm Kirke. Det er en
gudstjeneste for mindre børn og deres forældre/
bedsteforældre. Gudstjenesten varer max ½ time.
Bagefter spiser vi sammen, med god tid til leg og
samvær. Vi er færdige ca. 18.30.
Maden koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn
– maks. 50 kr. per familie.

Spørgsmål kan rettes til:
Tlf. 96 48 80 20, Sonja Jensen og
Bente Lindgreen, Seniorgården.
Tlf. 97 37 13 70, Birgitte Nør Jahn, sognepræst i Tarm.

Årsmøde i Skjern-Tarm Menighedspleje

Arrangør: Tarm Kirke og Aktivitet Syd

Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

Søndag 11. marts

Midfaste

10.30 BNJ

10.30 HPK

Søndag 18. marts

Mariæ bebud.

09.00 BB

Søndag 25. marts

Palmesøndag

10.30 BNJ

Torsdag 29. marts

Skærtorsdag

Fredag 30. marts

Hoven

Lønborg

10.30 PHS

09.00 PHS

10.30 HPK

10.30 PHS

19.30 BNJ

19.30 HPK

10.30 HPK

19.30 PHS

Langfredag

10.30 BNJ

10.30 HPK

Søndag 1. april

Påskedag

10.30 BNJ

10.30 HPK

Mandag 2. april

2. påskedag

10.30 BNJ

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

DET SKER
10.30 PHS

10.30 PHS

09.00 HPK

10.30 PHS

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

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

Egvad

Torsdag den 5. april 2018 kl. 9.30 i Kirkehuset i Tarm
Generalforsamling i.h.t. vedtægter. Forslag der ønskes behandlet, skal
være formanden Mette Sjælland skriftligt i hænde senest 14 dage før.
Alle er hjertelig velkomne, der bydes på en kop kaffe!

10.30 PHS
09.00 PHS

PHS

EGVAD KIRKE

LØNBORG KIRKE

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

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

09.00 PHS

Tirsdag den 6. marts
Torsdag den 8. marts
Tirsdag den 13. marts
Tirsdag den 20. marts
Torsdag den 22. marts
Torsdag den 22. marts
Hver torsdag fra

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

kl. 20.00 Ådum Kirke: Stillegudstjeneste
kl. 14.30 Kirkehuset: Sogneeftermiddag
kl. 17.00 Tarm Kirke: Børnekirke
kl. 19.30 Fælleshus Vostrup: Foredrag
kl. 14.30 Tarm Kirke: Sansegudstjeneste
kl. 17.00 Tarm Kirke: Alle kirker synger
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

