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PRÆSTENS SPALTE

Den danske Salmeduo i Tarm Kirke
Tirsdag den 11. september kl. 19.30.
Den Danske Salmeduo er Hans Esbjerg på klaver og Christian
Vuust på saxofon og klarinet. Duoen har siden 1996 givet over
400 koncerter i kirker og på spillesteder, og har seks anmelderroste cd’er bag sig. Den røde tråd er de utrolig smukke og
livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget
med. Mange af disse salmer har været en del af almindelige
danskeres hverdag i hundreder af år. Den Danske Salmeduo
har lavet en række spændende og stemningsfulde nye bud på,
hvordan disse sange kan spilles - med respekt for det musikalske
udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige baggrund.
Entre 50,- inkl. kaffe/te

Ærefrygt og forståelse
Augustin siger i sine bekendelser: Hvad angår det mig, om nogen ikke
forstår det? … Lad også ham glæde sig på den måde, og lad ham være
mere glad for at finde dig i sin uforstand end for ikke at finde dig i sin
forstand.
Jeg er ikke så forstandig som Augustin, men mindre kan så også gøre det.
Gud viser sig i den fortryllende naturerfaring og i livets ordløse alvor, når
evigheden slår igennem en tirsdag eftermiddag. Guds Sandhed er større
end de trivielle forstandigheder. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.
Sognepræst Hans Petur Kirkegaard

Høstgudstjenester i Tarm Pastorat

Minikonfirmander
Vi fortsætter den gode tradition og inviterer igen i år 3. kl. til at deltage i
et forløb for minikonfirmander. Det strækker sig hen over efteråret.
Oplægget vil indeholde bibelfortælling, sang, leg, spil og andre aktiviteter.
Sammen går vi på opdagelse i gamle fortællinger og mysterier. Der
bliver mulighed for at lave noget med hænderne. Vi skal lære nogle nye
sange. Vi går en tur i klokketårnet og på besøg på kirkegården.
Begynder tirsdag d. 11. sept. kl. 14.00-15.30 i Tarm Kirke og Kirkehuset.
Alle børn i 3. kl. er velkomne, og det er helt gratis.
Minikonfirmand er nu i lighed med konfirmandundervisningen obligatorisk for alle sogne. Det er dog
noget, vi tilbyder med glæde.
Tag kontakt til kordegn Jan Paakjær Mikkelsen (9737 1540)
eller sognepræst Peder-Henning Søderstjerna (9737 4006) for yderligere information.

Sommeren har været tør, og nogle gange kan livet også føles tørt og vissent.
Ikke desto mindre er der meget at sige tak for. Det vil vi gøre, når vi fejrer
høsten på markerne, såvel som i livet, ved årets høstgudstjenester.
Egvad Kirke søndag d. 9. september kl. 9.00
Lønborg Kirke søndag d. 9. september kl. 11.00
• 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 i Burundi. Der serveres kaffe/te/saftevand og
sandwich.
Tarm Kirke søndag d. 16. september kl. 10.30
• Efter gudstjenesten mødes by og land på parkeringspladsen udenfor kirken. Her kan man se både nye og gamle høstmaskiner, mens
man spiser frokost, som kan købes på stedet.
Hoven Kirke søndag d. 16. september kl. 16.00
Ådum Kirke søndag d. 16. september kl. 19.30

Børnetime i kirken
Torsdag d. 20. september 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.

Indsamling af konfirmationstøj
Skjern-Tarm Menighedspleje har startet 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.

Sansegudstjeneste i Tarm Kirke

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.

27. september 2018 kl. 14.30
Velkommen til en enkel, genkendelig og sanselig høstgudstjeneste. Gudstjenesten er for alle, der har
det svært med mange ord, heriblandt mennesker med demens, og deres pårørende.
Efter gudstjenesten er der kaffe. Vi er færdige ca. kl. 15.30.
Spørgsmål kan rettes til:
Tlf. 99742389, Aktivitetscenter Syd
Tlf. 97371370, Birgitte Nør Jahn, sognepræst i Tarm

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

Arrangør:
Tarm Kirke og Aktivitet Syd

Se også
www.tarmpast:
orat.dk

Tillykke med de 10 år som præst
Kom og ønsk Hans Petur Kirkegaard tillykke i Hoven og Ådum.
Hoven og Ådum Menighedsråd er vært ved kaffe og kage efter gudstjenesten i
Hoven Kirke d. 9. september 2018.

Dag

Dagens navn

DET SKER

Tarm

Ådum

Hoven

Lønborg

Søndag d. 9. september 15.s.e.trin.

10.30 BNJ

09.00 HPK

10.30 HPK

11.00 PHS 1) 09.00 PHS 1)

Søndag d. 16. september 16.s.e.trin.

10.30 BNJ 1)

19.30 HPK 1) 16.00 HPK 1)

Søndag d. 23. september 17.s.e.trin.

10.30 BNJ

09.00 BNJ

09.00 AG

1) Høstgudstjeneste.
PHS = Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn · AG = Allan Graugaard

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

10.30 AG

Torsdag d. 6. september kl. 14.30 i Tarm Kirkehus: Sogneeftermiddag.
Søndag d. 9. september kl. 11.15 Kirkehuset: Fernisering Evy Stokholm.
Tirsdag d. 11. september kl.19.30 Tarm Kirke: Den Danske Salmeduo.
Torsdag d. 27. september kl.14.30 Tarm Kirke: Sansegudstjeneste.
Torsdag d. 27. september kl.17.00 Tarm Kirke: Alle kirker synger.
Tirsdag d. 2. oktober kl.20.00 Egvad Kirke: Stillegudstjeneste.
Hver torsdag Kirkehuset kl. 9.00: Gåtur, fra kl.10.00: 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

