PRÆSTENS SPALTE

Ny organist i Lønborg og Egvad Kirker
Jeg hedder Charlotte Møller Nielsen og er pr.
13/6 ansat som deltids organist i Tarm pastorat.
Jeg er uddannet organist fra Vestervig
Kirkemusikskole tilbage i 1996, og har suppleret med en Master i Grundlæggende
Musikformidling for aldersgruppen 0-11 år
fra Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg i
2010.
Ved stillingen i Tarm pastorat vil mine
primære opgaver være at spille i Lønborg og
Egvad Kirker og assisterer i de 3 øvrige kirker
i pastoratet. Ud over at spille i kirkerne skal
jeg bl.a. medvirke ved babysalmesang, som
jeg brænder helt særligt for. Derudover glæder
jeg mig rigtig meget til at skulle arbejde med
de demente fra en mere musikterapeutisk
vinkel. Jeg har længe ønsket at arbejde mere
målrettet med denne gruppe af borgere, og
glæder mig over at det er en del af min stilling.
Ved siden af organistarbejdet er jeg i gang
med at uddanne mig til klangterapeut, som
jeg tænker at bruge i arbejdet med demente, samt i egen klinik.
Jeg er gift med Lars, og sammen har vi Niklas på 13 år. Vi bor i Fiskbæk, hvor vi har en lille nedlagt
ejendom, her trives vi alle 3 med naturen og de åbne vidder.
Jeg ser frem til at være organist i Tarm pastorat og være med til at skabe glæde omkring mine forskellige arbejdsopgaver i både personalegruppen og sammen med menigheden.

Opinionsundersøgelse
Der bliver lavet mange opinionsundersøgelser. Hvad synes du om kongehuset? Skal folkekirken følge med tiden? Det kan vi blive spurgt om. Og
vi har forskellige meninger.
På Jesu tid var der en slags opinionsundersøgelse. Der var i hvert fald
forskellige opfattelser af, hvem Jesus var. Nogle mente, at han var Johannes Døber. Andre at han var en, som hed Elias. Andre igen mente,
at han var profeten Jeremias. Og der var endnu flere forslag.
Det er der stadig. Det er næsten ikke til at undgå at have en mening
om Jesus. En, der har sat så store aftryk i historien, og som har haft indflydelse på så mange menneskers liv, kan man ikke bare overse.
Ikke alle meninger kan harmonere, og ikke alle er lige rigtige. Apostlen
Peter havde et bud på, hvem Jesus var. ”Du er Kristus, den levende Guds
søn”, sagde han. Det kunne Jesus identificere sig med. Ja, han siger faktisk, at Peter kunne vide dette, fordi Gud havde åbenbaret det for ham.
Det er ikke så afgørende, hvor mange, som mener det, men at det er
sådan, Gud ser på Jesus.
Peder-Henning Søderstjerna

Indsamling af konfirmationstøj
Skjern-Tarm Menighedspleje vil starte et tiltag
med indsamling af brugt konfirmationstøj.
Tøjet kan afleveres i Kirkehuset i Tarm i kontorets åbningstid tirsdag - fredag kl. 10-13 eller
efter aftale.
Tøjet tænkes solgt til kommende konfirmander
til en meget overkommelig pris. Pengene skal
bruges til at det indsamlede tøj kan blive renset
eller vasket inden udlevering.

Omlægning af Tarm Kirkegård
Tarm Kirkegård har gennem flere år gennemgået en renovering, startende fra den vestlige del.
Samtidigt er der registreret et faldende antal kistebegravelser, mens antallet af urnenedsættelser har
været kraftigt stigende.
En ny behovsvurdering for kirkegårdens kapacitet viser, at der er en passende kapacitet af kistepladser, mens der fremover vil mangle et betydeligt antal urnepladser.
Tarm Menighedsråd har på den baggrund besluttet at igangsætte en omlægning af den del af kirkegården der endnu ikke er renoveret, og har i samarbejde med en kirkegårdsarkitekt fået udarbejdet
et projektforslag.
Forslaget er efterfølgende godkendt af Skjern Provsti, der i godkendelsen anfører, at det finder ”projektet meget spændende”.
Se mere i avisen om 14 dage.
Tegning og beskrivelse af projektet vil være fremlagt i Tarm Kirkehus samt på Kirkegårdens kontor.
Øjvind Toftgaard Knudsen
Formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalget

Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

Hoven

Lønborg

Søndag den 1. juli

5.s.e.trin.

10.30 BNJ

10.30 HPK

09.00 HPK

09.00 BNJ

Søndag den 8. juli

6.s.e.trin.

10.30 HPK

09.00 HPK

Søndag den 15. juli

7.s.e.trin.

09.00 HPK

Søndag den 22. juli

8.s.e.trin.

10.30 PHS

Søndag den 29. juli

9.s.e.trin.

09.00 PHS

Søndag den 5. august

10.s.e.trin.

10.30 BNJ

PHS

10.30 HPK
09.00 BB

09.00 BB
09.00 PHS
10.30 PHS

09.00 BNJ

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

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

EGVAD KIRKE

LØNBORG KIRKE

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

Egvad

Formand for Skjern-Tarm Menighedspleje
Mette Sjælland kan kontaktes for yderligere
oplysninger.

Gode grunde til at bruge kirken
Chefredaktør for Kristeligt Dagblad, Erik Bjerager, har givet 30 gode
grunde til at bruge kirken og forblive medlem af den. Dem vil vi præsentere her på kirkesiden i de kommende måneder. Her kommer de to første:
1. Kirken rager med sine tårne op i landskabet og minder os om, at der
er noget, der er større end os selv.
2. Kirken er Guds hus og et sted til tro, fordybelse og eftertanke.

DET SKER
Onsdag den 27. juni
kl. 21.00 i Tarm Kirke:

Musik i sommernatten

Onsdag den 15. august
kl.19.30 i Tarm Kirke:

Sensommerkoncert

Søndag den 26. august
kl. 10.30 på Markedspladsen i Tarm: Friluftsgudstjeneste
Hver torsdag fra kl. 9.30 Kirkehuset: Sognets dagligstue

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

