Sogneeftermiddag

Torsdag den 3. maj kl. 14.15 ved Kirkehuset

Fugle i Skjern Enge
Jens Hasager Kirk

Udflugt til udkigstårnet i Skjern Enge, hvor Jens vil fortælle og vi med hjælp af teleskopkikkerter nyde
synet af fuglene.
I Engene er yngletiden nu i fuld gang. Skestorkene fouragerer i det lave vand, rørhøgene afsøger rørskovene for føde og redemuligheder, og de første ællinger og gæslinger kan ses.
Vadefuglene og bramgæssene tanker op før sidste stræk til de nordskandinaviske ynglepladser, og hvis
tiden er til det, kan vi prøve at finde pomeransfuglene på de nyspirende marker på vejen mod
Pumpestation Nord.
De gule vipstjerter er også ved at indfinde sig, og der skal nok komme nogle uventede fugle også. Det
er jo træktid.
Vi mødes ved kirkehuset og kører i private biler

EGVAD KIRKE

LØNBORG KIRKE

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

PRÆSTENS SPALTE
Hvad er Sandhed?
Måske til nogles overraskelse, så kunne Jesus være strid. For strid for
nogle. De ender da også med at vurdere, at Jesus er gal. Hvad er pro-blemet? Han siger, at han er sandheden.
I vore dage er det ikke populært, hvis man mener at man har sandheden. Vi skal være rummelige og tolerante. Det er som om, der er vigtigere ting end sandhed. ”Skidt med om vi har ret, hvis bare vi har det
rart”. Ikke for Jesus. Sandhed og løgn står lige så stejlt overfor hinanden
som Gud og djævel. Liv og død.
Der er en skepsis i vore dage mod dem, der har sandheden. Og det er
såmænd også rimeligt. Der er en tendens til tunnelsyn hos dem, der har
gennemskuet sandheden, hvad enten det er religiøst, for eller imod skattelettelser eller økologi.
Hvis jeg endelig skal forsvare, hvad Jesus siger, - hvilket jeg ikke burde,
og måske heller ikke gør, - så siger Jesus ikke, at han har sandheden, men
at han er sandheden. Dvs. sandheden er ikke et abstrakt forhold mellem
udsagn og sagforhold, men derimod forholdet mellem Gud og menneske.
Altså, at Jesus er den, der opretter det sande gudsforhold. Så enten har
han ret, eller også er han gal.
Hans Petur Kirkegaard

Syng foråret ind
Onsdag den 16. maj kl. 19.30 forårskoncert i Tarm Kirke

Kirkekoncert i Ådum
Tirsdag den 22. maj kl. 19.30

Byens 3 kor: Morgengry, Stok og Sten samt Tarm Kirkes eget kor synger
for. Hvert kor får sin lille afdeling og der bliver også en fælles ting for
alle korene på en gang.
Aftenen rundes af med fællessang.
Alle er velkomne og arrangementet er gratis.
Vi får denne gang besøg af Tistrup koret Vokalibitum, som er et blandet rytmisk kor. De øver på Tistrup
Skole én gang om ugen under ledelse af Søren Abel. Koret startede som et 4 mands barbershop herrekor for 17 år siden, men i løbet af ganske kort tid, kom der også kvinder med. Koret består i dag af 6
mænd og 12 kvinder fordelt på mindst 4 stemmer.
Der er planlagt et alsidigt program med såvel kendte danske som udenlandske sange. I løbet af programmet bliver der også mulighed for fællessange.
Koncerten er gratis.
Vel mødt i Ådum kirke

Alle Kirker synger i Hoven Kirke
Torsdag den 3. maj kl. 20.00
Forår, sommer, aften, frihed, fællesskab, livet og kærligheden.
Elin Finnerup og Birthe Eskildsen står for denne aften.
Vi skal have lidt fra Kirkesangbogen, som udkom i 2017 og indeholder 229 sange/salmer.
Der vil også være salmer fra salmebogen og sange fra Højskolesangbogen.

Børnetime i kirken
Tirsdag d. 15. maj kl. 17.00
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. pr. familie.

Konfirmation i Tarm Pastorat
Lørdag den 5. maj: Tarm Kirke kl. 10.00
Søndag den 6. maj: Tarm Kirke kl. 10.00
Søndag den 13. maj: Ådum Kirke kl. 10.00

Dag

Dagens navn

Tarm

Lørdag den 5. maj

Konfirmation

10.00 BNJ 1)

Søndag den 6. maj

5.s.e.påske

10.00 BNJ 1)

Torsdag den 10. maj

Kr.h.dag

10.30 BNJ

Søndag den 13. maj

6.s.e.påske

10.30 BNJ

10.00 HPK 1)

Søndag den 20. maj

Pinsedag

10.30 BNJ

09.00 HPK

Mandag den 21. maj

2. pinsedag

Søndag den 27. maj

Trinitatis

1) Konfirmation 2) Kirkekaffe 3) Lønborg Borgbanke
PHS = Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans

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

Ådum

Hoven

10.30 HPK
10.30 HPK

10.30 BNJ

Lønborg

Egvad

09.00 PHS

10.30 PHS 2)

10.30 PHS
09.00 BNJ
09.00 PHS

09.00 BNJ

10.30 PHS 3)
10.30 PHS 09.00 PHS

Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn · BB = Bente Bramming

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

10.30 PHS

10.30 HPK

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

Kirkekontoret
ER LUKKET
fredag 11. maj
Dagen efter Kristi
Himmelfartsdag

DET SKER
Torsdag den 3. maj
kl. 14.15: Sogneeftermiddag
Torsdag den 3. maj
kl. 20.00: Hoven Kirke: Alle kirker synger
Tirsdag den 15. maj
kl. 17.00: Tarm Kirke: Børnekirke
Onsdag den 16. maj
kl. 19.30: Tarm Kirke: Korenes forårskoncert
2. pinsedag den 21. maj kl. 10.30: Friluftsgudstjeneste, Lønborg
Tirsdag den 22. maj
kl. 19.30: Ådum Kirke: Koncert
Hver torsdag fra
kl. 9.30: Kirkehuset: Sognets dagligstue
Dog ikke Kr. Himmelfartsdag den 10. maj

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

