Vi er på vej ind i den mørke tid på året. For nogen er det en svær tid.
Mørket gør dem deprimeret. Det er ekstra svært for dem, som har mistet
sin kære og nu går den mørke tid i møde helt alene. Ensomhed og mørke
er en dårlig kombination.
På søndag har vi Allehelgens gudstjeneste. Der er flere ting, vi vil med
den dag. Vi vil gerne mindes dem, der er gået bort. De døde har skabt
deres egen historie, og de har betydet noget for andres livshistorie. Det
er mennesker, vi ikke glemmer.
Vi vil også den dag minde om, at ingen skal være alene med sin sorg.
Ingen skal være alene i sorgens mørke. I kirken er der mennesker, som vil
tage del i den sørgendes liv og følge med ind i sorgens mørke, så langt
det går an, og så langt vi får lov til det.
Og så er der et lys over os alle. Gud selv er et lys. Han kan trænge ind
i det dybeste mørke. Det kan han, når han finder et menneske, som lader barriererne falde og gerne lader lyset fra Gud slippe ind.
Velkommen til Allehelgens gudstjeneste på søndag.
Peder-Henning Søderstjerna

Kirkens Korshær ser et billede af Danmark, som ikke alle ser.
Dagligt får Kirkens Korshær indblik i tilværelsen hos mange
mennesker i varmestuer, på herberger for hjemløse og i arresthuse i hele Danmark. I familiestøttende arbejde samles familier med tungere problemer end de fleste, og i Sct. Nicolai Tjenestens telefoner lyder stemmerne fra mennesker i krise eller i
den tunge, vedvarende ensomhed.
Hvad er vigtigt for os som mennesker i mødet med hinanden
og vores fælles liv? Hvordan kan vi som samfund og som kirke
være til støtte for hinanden?
Helle Christiansen har gennem mange år været en del af
Kirkens Korshær, både som frivillig og ansat, senest som chef
for organisationen siden 2011.

og Hallelujah Special

EGVAD KIRKE

Lys i mørket

Torsdag den 8. november kl. 19.30 i Kirkehuset

TAMRA ROSANES

LØNBORG KIRKE

PRÆSTENS SPALTE

Kirkens Korshærs sociale,
diakonale arbejde.

Hoven Menighedsråd præsenterer

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

ONSDAG
DEN 21. NOVEMBER 2018
KL. 19.30

CONTRY BALLADER, GOSPEL OG HYMNER
ER DERES SPIDSKOMPETENCER

Tamra Rosanes og Hallelujah Special
er vant til at spille i kirker, og musikken vil være folkelig,
følsom og festlig på en og samme tid.

Sangaften med Morten Thaysen
Tirsdag den 30. oktober kl.19.30 i Tarm Kirke.
Morten Thaysen er sognepræst i Jacobi Kirke, Varde. Et helt liv har han
sunget og spillet, når han ikke lige har prædiket eller lavet andre præsteting. Morten Thaysen er vokset op i en præstegård og er i dag en kendt
bidragsyder med holdninger og ideer.
Morten kender sin salmebog og sin højskolesangbog og er også til det
lidt skæve indimellem.
Morten Thaysen leder sangen tirsdag den 30. oktober, når Tarm Kirke
byder ind til sang. Sangene krydres med fortællinger og betragtninger fra
Mortens eget liv.
Entre kr. 30 inkl. Kaffe/te og kage.

Billetter af 150 kr. skal bestilles ved at sende en
sms til Annette, tlf. 5250 6378
Begrænset antal pladser.

Nyt kristendomskursus
Dag
Søndag d. 4. november

Dagens navn Tarm
Alle helgen

14.00 BNJ
Kirkekor

Ådum

Egvad

Kirkekor

09.00 PHS

10.30 PHS

09.00 PHS

Hemmet Strand

10.30

Hemmet Strand
10.30 PHS

Hemmet Strand

10.30 BNJ

09.00 BBR

19.30 HPK 10.30 HPK
Stillegudstjeneste

Søndag d. 11. november 24.s.e.trin.

10.30 HPK

09.00 HPK

Søndag d. 18. november 25.s.e.trin.

10.30 HPK

Hemmet Strand

Torsdag d. 22. november

17.00 BNJ

10.30

Børnetime

Søndag d. 25. november S.s. i kirkeåret 09.00 BNJ

PHS

Lønborg
10.30 PHS

20.00 HPK

Onsdag d. 7. november

Torsdag d. 29. november

Hoven

Mandag 14. januar begynder nyt kristendomskursus i Tarm Kirkehus.
Kurset strækker sig over 10 mandage.
Tilmeld dig allerede nu.
Se www.tarmpastorat for mere information.

14.30 BNJ

Demensgudstjeneste

10.30

DET SKER
Tirsdag d. 30. oktober kl. 19.30 Tarm Kirke: Sangaften Morten Thaysen
Torsdag d. 1. november kl. 14.30 Kirkehuset: Sogneeftermiddag
Onsdag d. 7. november kl. 20.00 Ådum Kirke: Stillegudstjeneste
Torsdag d. 8. november kl. 19.30 Kirkehuset: Foredrag: Kirkens Korshær
Onsdag d. 21. november kl. 19.30 Hoven Kirke: Tamra Rosanes
Torsdag d. 22. november kl. 17.00 Tarm Kirke: Børnetime
Hver torsdag Kirkehuset kl. 9.00: Gåtur, fra kl.10.00: Sognets Dagligstue.

= Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn · BBR = 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

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

