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PRÆSTENS SPALTE

Luthers liv og salmer
Kirkehuset i Tarm tirsdag den 12. september kl. 19.30

Næsten?

Foredrag ved professor, dr.theol. Kurt E. Larsen, Aarhus.

”Vi nåede det næsten”, siger vi, når vi kom lidt for sent. ”Han kommer
næsten aldrig”, kan vi sige om en, der sjældent kommer på besøg.
Men ordet ’næsten’ kan også betyde noget andet. Det kan være et
menneske. Din nærmeste, den, du kommer i berøring med. Og det kan
faktisk være mange mennesker, uoverskueligt mange. Så mange, at vi
næsten undgår at snakke om næsten, og at vi næsten aldrig gør noget for
næsten. Vi ved nemlig ikke, hvor vi skal begynde.
Begynd med familien. Det er et godt sted at begynde. Gå videre til
dem, som har det svært, dem, som lider, dem, som mangler de basale
goder, vi regner som en selvfølge. Vi kan ikke nå ud til alle, men vi kan
alle nå ud til nogen. Og lad det ikke blive noget, du næsten gør. Gør det,
fordi det gør godt. Gør det i tide.
Gør vi næsten aldrig noget for næsten? Begynd i dag at gøre det. Der
er en næste, som næsten aldrig får besøg eller får opmærksomhed eller
oplever sig værdifuld.
Jesus gjorde det ikke næsten. Han gjorde det helt. Og han siger: ”Gå
du hen og gør ligeså!”
Peder-Henning Søderstjerna

Luther fik stor betydning for hele samfundet i Danmark, og derfor er det
værd at kende til hovedpunkterne i hans livshistorie. En særlig betydning
fik han for den danske kirke gennem sine salmer, der meget tidligt blev
oversat til dansk. Vi skal synge en række af Luthers kendte og mere ukendte
salmer, og i sit foredrag vil Kurt E. Larsen sætte dem i sammenhæng med
hans liv og virke.
Entré 50 kr.

Høstgudstjeneste
den 17. september kl.11.00 i Lønborg Kirke
Tag gerne lidt af årets høst med f.eks. gulerødder, frugt, bær, marmelade, kartofler eller hvad du nu har.
Det bliver solgt ved en auktion efter gudstjenesten og pengene sendes til Birthe og Kaj Bruuns arbejde.
Her er en hilsen fra dem:
En stor tak til Lønborg-Egvad menigheder for hjælpen til vort arbejde med
undervisning i Rwanda, Burundi og Tanzania.
Da vi i april var afsted, havde vi 150 “elever” på kursus, og som noget nyt,
var præster og deres koner sammen (især fra Burundi). Det var godt, men
præstekonerne sagde: “Næste år vil vi gerne på kursus uden mændene”!
Vi har netop fået besked fra kirkeledelsen i Burundi om, at 100 huse er
ødelagt under et uvejr. En af “vore” evangelister mistede et barn, sit hus og
brækkede selv et ben. Ja, der er nok at tage fat på!
Generalsekretæren – pastor Edward ønsker sig så meget en motorcykel;
han går mange kilometer hver dag.
Der bliver bedt meget for jeres menighed her. Det siger de altid til os.
De takker og glæder sig over muligheden for undervisning og hjælp.
Tak for jeres støtte!
Kærlig hilsen Kaj og Birthe.

Jazz
og Salmer
Jazzede fortolkninger af
Grundtvigs fineste salmer.
Koncert i Tarm Kirke den
17. september kl. 16.00.
Entré kr. 50,-

Børnetime i kirken

Høstgudstjenester

Tirsdag den 19. september kl. 17 i Tarm Kirke

Hoven Kirke den 17. september kl. 14.00
Ådum Kirke den 17.september kl.19.30
Tarm Kirke den 17.september kl.10.30. Spejderne og lægmandsgruppen medvirker. Efter gudstjenesten Høstmarked ved Sognets Dagligstue.
Lille frokost kan købes for 20 kr.
Lønborg Kirke den17. september kl.11.00. Spejderne medvirker.
Egvad Kirke den 17. september kl. 9.00

Børnetime i kirken er en sjov og afslappet gudstjeneste i Tarm Kirke. Den varer
max ½ time, bagefter er der fællesspisning i Kirkehuset. Vi er færdige senest kl. 19.
Maden koster 20 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn eller 50 kr. for en familie.
Dato for den næste Børnetime: Tirsdag den 21. november 2017
Maden koster 20 kr. pr. voksen og 10 kr. pr. barn eller 50 kr. for en familie.

Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

Hoven

Lønborg

Egvad

Søndag d. 10. september 13.s.e.trin.

10.30 BNJ

Søndag d. 17. september 14.s.e.trin.

10.30 BNJ 1) 19.30 HPK 1) 14.00 HPK 1) 11.00 PHS 1) 09.00 PHS 1)

Søndag d. 24. september 15.s.e.trin.

10.30 BNJ

09.00 BNJ

Søndag d. 1. oktober

10.30 BNJ

10.30 HPK

16.s.e.trin.

09.00 BNJ
09.00 PHS
09.00 HPK

09.00 BNJ

Tirsdag d. 3. oktober

20.00 HPK 2)

1) Høstgudstjeneste 2) Stillegudstjeneste
PHS = Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn

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

10.30 PHS

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 7. september kl. 09.00: Tarm Kirke: Torsdagsaltergang
Torsdag den 7. september kl. 14.15: Sogneeftermiddag: Hellig Kors Kirke
Tirsdag den 12. september kl. 19.30: Kirkehuset: Foredrag: Luthers liv
og salmer
Søndag den 17. september kl. 16.00: Tarm Kirke: Koncert Jazz og Salmer
Tirsdag den 19. september kl. 17.00: Tarm Kirke: Børnetime.
Onsdag den 20. september kl. 20.00: Tarm Kirke: Koncert Stig Rossen
Torsdag den 28. september kl. 17.00: Tarm Kirke: Alle kirker synger
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

