Det sker af og til, at nogen stiller nærgående spørgsmål. F.eks.: ’Hvad
mener du om ham? Hvor meget tjener du? ’ Vi kan vælge at sige: ’det vil
jeg ikke svare på’. Eller vi kan gå uden om spørgsmålet og svare på noget
andet. Sådan undgår vi, at komme ind på det, som er ubehageligt.
I teksten til på søndag stiller Jesus et nærgående spørgsmål til Peter.
Hans spørger: Elsker du mig? Det er da nærgående. Og hvad skal Peter
svare? Han tøver lidt, for han kan ikke tage så stort et ord i sin mund. Og
han vælger et forsigtigt svar. Men Jesus gentager sit spørgsmål. Ubehageligt. Peter vælger at svare på samme måde, til dels bekræftende, men
med et lidt afsvækket ord: ’Jeg har dig kær’. Sådan som vi har venner kær.
Så spørger Jesus tredje gang, men bruger denne gang Peters ord: ’Har
du mig kær? ’ Det er nærgående! Men Jesus gør det ikke for at være ubehagelig. Peter skal bare blive bevidst om, hvad han vil med Jesus. Han
har trods alt lige fornægtet ham.
Nu rettes spørgsmålet til os.
Peder-Henning Søderstjerna

Hvor i verden man spiller Barock musik på originale instrumenter, tyr man ofte til en dansk trompetist. Niels Tilma, Brøndum,
ved Esbjerg er en af de færre end 20 i verden, der stadig behersker den helt særlige barocktrompet. Han kan få det glatte instrument uden ventiler eller andet, der hjælper musikeren med at
finde tonen, til at spille kaskader af barockmusik. I renæssancen
og barocken var det kun de fineste fyrster, der overhovedet kunne
have råd til at have et orkester med disse trompeter. Christian den
4. var en af dem. Han lejede sine 12 blæsere ud til den engelske
konge, og fik derved råd til at føre alle sine krige. Niels Tilma
spiller sammen med Dennis Fick, der til daglig er organist i
Løgumkloster. Dennis Fick spiller et hav af koncerter i ind og
udland og er som sådan en frembrusende solist på sit instrument.
Entré kr. 50,-

Pilgrimsvandring fra Hoven Kirke

Årsmøde i Skjern-Tarm Menighedspleje

Søndag den 8. april kl. 9.00
Så er der igen mulighed for en vandring i nogle flotte områder med
eng, skov, hede samt dyrkede marker. Områder hvor de færreste har
vandret før. Det er muligvis den flotteste rute, pilgrimsvandringen
indtil nu har bevæget sig på.
Det begynder kl. 9 med gudstjeneste ved Hans Petur Kirkegaard og
lægmænd. Efter en kort gåtur er der kaffe og boller bagt på Blåkilde
efterskole. Herefter går vi en rundtur gennem naturen og ender ved
kirken igen. Her er der en kort andagt, og bagefter en portion suppe,
som indtages i konfirmandlokalerne ved præstegården. Undervejs på
turen er der en fortælling om Hoven og en strækning med tavshed.
Turen er 7-8 km lang i alt og er gratis.
Blåkilde Efterskole, og Hoven Menighedsråd står for hele serveringen.

Sogneeftermiddag - Torsdag den 5. april 2018 kl. 14.30 i Kirkehuset
Thomas Uhre Fenger

Kære Guldkonfirmand

Hvad sker der, når en flok konfirmander mødes igen efter 50 år?
Hvilke erindringer har hver især om de andre, og hvordan har deres liv formet
sig? Kan man overhovedet kende hinanden?
Thomas Uhre Fenger har som præst oplevet dette møde nogle gange og det har
fået ham til at tænke lidt videre. Han har således forestillet sig nogle livshistorier
både før og efter dette møde. Det er der kommet en novelle ud af, som er en af
fire i bogen “Græsk lykke”. Thomas Uhre Fenger har været præst i Hoven/Ilderhede fra 1998 til 2008, og bor nu på Endelave.

Søndag den 8. april

1.s.e.påske

Søndag den 15. april

2.s.e.påske

10.30 BNJ

Søndag den 22. april

3. s.e.påske

10.30 BNJ

Fredag den 27. april

Bededag

10.30 PHS

Lørdag den 28. april

Konfirmation

09.30 PHS
11.30 PHS

Søndag den 29. april

4.s.e.påske

09.00 HPK 2)

Lørdag den 5. maj

Konfirmation

10.00 BNJ 2)

1) Pilgrimsvandring 2) Konfirmation
PHS = Peder-Henning Søderstjerna

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

Tarm

Ådum

Hoven

Lønborg

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!

Menighedsmøde i Tarm
Torsdag, den 19. april kl. 18.00
Tarm Menighedsråd inviterer til det årlige menighedsmøde i Kirkehuset,
Kirkegade 11, Tarm.
Program:
Fællesspisning
Menighedsrådets beretning og orientering om menighedsrådets
fremtidige arbejde v/ Kirsten Kolby.
Fremlæggelse af regnskab 2017 og budget 2018 v/kass. Erik Nielsen.
Ny plan for Tarm Kirkegård v/ Øjvind Toftgaard Knudsen.
Tarm Kirkes visioner og værdier v/Kirsten Kolby.
Sognets Dagligstue - tanker og ideer om det fremtidige indhold
v/ Birgitte Nør Jahn.
Renovering af Tarm Kirke v/Øjvind Toftgaard Knudsen.
En aften med mulighed for indflydelse på menighedsrådets arbejde.
Tilmelding på 22970882 eller mail kirstenkolby@gmail.com
Senest den 16. April.
Pmv. Kirsten Kolby

Se desuden: dk
orat.
www.tarmpast

Egvad

09.00 HPK1)
10.30 HPK

09.00 BNJ
10.30 PHS

09.00 HPK

EGVAD KIRKE

Nærgående spørgsmål

Tarm Kirke torsdag den 12. april kl. 19.30

Dagens navn

LØNBORG KIRKE

PRÆSTENS SPALTE

Barock Trompet og bragende orgel

Dag

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

10.30 HPK

11.00 HPK 2) 10.00 PHS 2)

09.00 HPK
09.00 PHS

DET SKER
Torsdag den 5. april
Torsdag den 5. april
Torsdag den 12. april
Torsdag den 19. april
Torsdag den 26. april
Hver torsdag fra

kl. 9.30
kl. 14.30:
kl. 19.30:
kl. 18.00:
kl. 17.00:
kl. 9.30:

Kirkehuset: Menighedsplejens årsmøde
Kirkehuset: Sogneeftermiddag
Tarm Kirke: Koncert
Kirkehuset: Tarm menighedsmøde
Ådum Kirke: Alle kirker synger
Kirkehuset: Sognets dagligstue

· 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

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

