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PRÆSTENS SPALTE

Dåb som tradition og fornyelse
Der er mange grunde til at blive døbt. En af de grunde, jeg hyppigst hører, er, at det er en tradition. Og
traditioner skal man ikke kimse ad. Det er godt at have noget at læne sig op ad, når man skal beslutte
sig for, om ens barn skal døbes eller ej.
Når vi, i folkekirken, døber små børn, er det også en tradition. Andre kirkesamfund vælger at døbe
senere, så barnet selv kan tage stilling. Når vi holder fast i at døbe små børn, så er det for at understrege, at dåben er Guds værk – ikke vores. Derfor er det stadig en barnedåb, når vi døber voksne og store
børn. Overfor Gud er der ingen forskel.
Tradition eller ej, så er det et naturligvis et valg at få sit barn døbt. Når jeg taler med dåbsforældre, så
siger de fleste, at man vælger en masse ting til for sit barn, så selvfølgelig kan man vælge dåben til på sit barns
vegne. Og for dem, der vælger at få deres barn døbt, er dåb en god og tryg ting, som barnet skal have del i.
Men, der er mere at sige om dåben, end at den er en tradition. Der sker noget afgørende nyt, når
man bliver døbt. I dåben får vi skænket et helt nyt liv. Vi bliver Guds børn, og vi bliver en del af kirken.
Det er altafgørende at få det perspektiv med, hvis traditionen for at døbe skal leve videre i hjerterne
såvel som i familierne.
Birgitte Nør Jahn

Dåbsklubben - en klub med stigende medlemstal
Ved dåbssamtalen bliver dåbsforældrene tilbudt, at dåbsbarnet kan blive medlem af dåbsklubben. Hvis
man vælger at blive medlem, vil barnet hvert år til og med 6. dåbsår modtage en gave omkring dåbsdagen. Det kan være en bog, en CD eller et puslespil. Hver gave medvirker til at minde forældre og
barn om, hvor stor en gave dåben er. Hvis et barn fra Tarm Pastorat blev døbt, før klubben blev oprettet,
er det stadig muligt at blive medlem. Man henvender sig bare til kirkekontoret, tlf. 97371540 eller
mail: tarm.sogn@km.dk
Else Meiner

Reformationstur til Ribe den 15. oktober

Adgangskrav til Guds rige
”Loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes. Siden da forkyndes
Guds rige, og alle og enhver trænger ind i det.”
Loven står på sin vis stadig ved magt. Ikke som menneskers middel til
at dømme og vurdere sig selv og hinanden, men som udtryk for Guds
gode vilje med mennesket. Vejen til himmeriget er noget helt andet; og
den skal forkyndes, så at alle og enhver kan trænge ind i det.
Her tæller ingen fortjeneste eller forbrydelse. Gud har ved Jesu opstandelse fra de døde forkyndt, at vejen fra død til liv ligger åben for enhver.
Ikke kun for de smukke og unge. Ikke kun for de fattige og arme. Men
for det menneske, der må låne af Guds tilgivelse for at være himmelen
værd. Og det er alle og enhver.
Sognepræst Hans Petur Kirkegaard

Dåbsservietter
Sognepræst Birgitte Nør
Jahn kom med ideen om
dåbsservietter til Sognets
Dagligstue. Straks var der
nogle frivillige, som at
prøvestrikkede og udviklede
eget design. Der er nu strikket dåbsservietter således, at
alle kirker i Tarm Pastorat kan bruge disse i forbindelse med barnedåb.
Ved barnedåben bliver barnet tørret af denne fine hvide dåbsserviet
med korset i midten, hvorefter dåbsforældrene får servietten med hjem
sammen med et fint dåbslys. Endvidere er der en boggave til barnet og
forældrene.

Den 15. oktober flytter vi højmessen i Tarm Kirke til Ribe Domkirke. Der er gudstjeneste kl. 10, derefter er der mulighed for at deltage i workshops, høre foredrag, se på udstillinger og meget andet.
Se mere på: http://folkemodeiribe.dk
Der vil være fælles bustransport med afgang søndag morgen og fælles aftensmad på vej hjem. Transporten er gratis, aftensmaden koster 160 kr.
Nærmere information om tilmelding, afgangs- og ankomsttid m.m. følger i august her i avisen og på
www.tarmpastorat.dk

Sognets dagligstue holder ferie. Begynder igen 10. august.
Dag

Dagens navn

Tarm

Søndag den 16. juli

5.s.e.trin.

09.00 BNJ

Søndag den 23. juli

6.s.e.trin.

10.30 HPK

Søndag den 30. juli

7.s.e.trin.

10.30 HPK

Søndag den 6. august

8.s.e.trin.

09.00 HPK

Søndag den 13. august 9.s.e.trin.

10.30 BNJ

Ådum

Hoven

Lønborg

10.30 BNJ

10.30 PHS 1) 09.00 PHS 1)

09.00 HPK

Egvad

09.00 AMB
09.00 HPK

09.00 AMB

10.30 HPK

09.00 HPK

10.30 HPK

1) Katekismusgudstjeneste
PHS = Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn · AMB = Anne Marie Baun

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

DET SKER
Torsdag den 3. august:
Ingen torsdagsaltergang
Onsdag den 16. august kl.19.30: Tarm Kirke: Marimba-Koncert
Torsdag den 31. august kl. 20.00: Lønborg Kirke: Alle kirker synger
Sognets dagligstue holder ferie. Begynder igen 10. august

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

