EGVAD KIRKE

LØNBORG KIRKE

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

PRÆSTENS SPALTE

Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag
2.pinsedag mødes vi fra hele pastoratet på Lønborg borgbanke kl.10.30. Ved det gamle overfartssted
fejrer vi en anden begivenhed, som har betydning for kirken i dag.
Spejderne bygger alterbord, og de medvirker under gudstjenesten.
Skjern Messing Kvintet spiller til gudstjenesten. Alt dette bidrager sammen med omgivelserne til, at
der bliver en speciel stemning den dag.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise sin medbragte mad.
Alle er velkomne.

En luftig højtid
I julen har vi barnet og krybben. I påsken har vi korset og graven. I pinsen
har vi… hvad? Vi har Helligånden. De to første højtider giver os noget
konkret, noget vi kan se for os, noget at mærke på. Men Helligånden er
ikke særlig konkret. Vi kan ikke se ham for os. Derfor bliver pinsen lidt
luftig og diffus.
Men uden pinse ville jul og påske bare blive gode hyggelige og dramatiske fortællinger. Det er Helligånden, som giver liv til historierne. Det
er Helligånden, som lukker op, så vi ser dybere og forstår betydningen af
det, som skete i julen og påsken.
Helligånden kaldes den ”anden talsmand”. Den første var Jesus.
Helligånden er kommet, for at vi skal forstå, hvad Jesus gjorde. Han vil
gøre det lysende klart for os, så troen finder sit hvilepunkt hos Ham.
Og Helligånden vil være med os, så vi ikke er overladt til os selv. Når
vi står op om morgenen, er han med os. Når vi går på arbejde, er han
med os. Når vi bliver udfordret og prøvet, er han med os. Når vi deler
vores tro, er han med os. Helligånden giver luft til vores tro.
Peder-Henning Søderstjerna

Prædikenværksted
Kunne du tænke dig at finde ud af, hvordan en gudstjeneste forberedes,
så kom til prædikenværksted.

Kirkekoncert i Ådum

Tidspunkt: Onsdag d. 30. maj kl. 16.00
Sted: Tarm Kirkehus
Indhold: De indledende forberedelser til gudstjenesten 3. juni i Tarm Kirke.

Tirsdag den 22. maj kl. 19.30

Søndagens tekster læses, og man får lejlighed til at byde ind med sine
overvejelser og spørgsmål i mødet med teksten. Sådan sporer vi os ind på
temaer til prædikenen, hvilket naturligt kan føre over til, hvilke salmer,
der kan binde gudstjenesten sammen til et hele.
Man binder sig ikke til andet end den time, der er afsat til samtalen.
Sognepræst Hans Petur Kirkegaard

Fernisering i Kirkehuset i Tarm
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

Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

Hoven

Lønborg

Egvad

Søndag den 20. maj

Pinsedag

10.30 BNJ

09.00 HPK

10.30 HPK

09.00 PHS

10.30 PHS

Mandag den 21. maj

2. pinsedag

Søndag den 27. maj

Trinitatis

10.30 BNJ

Søndag den 3. juni

1.s.e.trin.

10.30 HPK

10.30 BNJ

Søndag den 10. juni

2.s.e.trin.

09.00 BB

09.00 HPK

Søndag den 17. juni

3.s.e.trin.

10.30 BNJ

Søndag den 24. juni

4.s.e.trin.

10.30 HPK

1) Lønborg Borgbanke · 2) Friluftsgudstjeneste
PHS = Peder-Henning Søderstjerna · HPK

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

10.30 PHS 1)
09.00 BNJ

14.00 HPK 2)

10.30 PHS
10.30 PHS

10.30 HPK

09.00 PHS

09.00 BNJ

09.00 PHS

10.30 PHS

10.30 PHS

09.00 PHS

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

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

09.00 PHS

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

Efter gudstjenesten den 27. maj kl. 11.45 - 12.15
Begge udstillere er medlemmer af gruppen “KVISTEN”, der har malet sammen i snart 25 år. De mødes en gang om ugen i vinterhalvåret
Maren Axelsen har altid haft lyst til og glæde af at male og har også
undervist i formning som folkeskolelærer. Maren Axelsen har alene eller
sammen med gruppen udstillet mange steder. Det giver gode oplevelser.
Kirsten Fynboe føler glæde ved at tegne og male og nyder som pensionist det privilegium at kunne tillade sig at glemme tiden. Kirsten
Fynboe maler ofte efter egne fotografier. Billeder fra aviser og blade kan
også være inspirationen. Hendes foretrukne motiver er af udendørs oprindelse. Der er næsten altid horisont og himmel på billederne.

DET SKER
Tirsdag den 15. maj
Onsdag den 16. maj
2. pinsedag den 21. maj
Tirsdag den 22. maj
Søndag den 27. maj
Tirsdag den 5. juni
Hver torsdag fra

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

kl. 17.00:
kl. 19.30:
kl. 10.30:
kl. 19.30:
kl. 11.15:
kl. 14-17:
kl. 9.30:

Tarm Kirke: Børnekirke
Tarm Kirke: Korenes forårskoncert
Friluftsgudstjeneste, Lønborg
Ådum Kirke: Koncert
Kirkehuset: Fernisering
Forsøgshaven: Grundlovsarrangement
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

