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folk & kirke

PRÆSTENS SPALTE

Julekoncert med vokalgruppen SONO

Tilgivelse er stærke sager

Søndag d. 2. december kl. 16.00 i Tarm Kirke
SONO er en århusiansk vokalgruppe, hvor stemmen
fra de 24 sangere er det eneste instrument.
SONO, hvis medlemmer tæller flere tidligere VGTelever, har været toneangivende for udviklingen af det
dynamiske kormiljø i Århus.
Koncerten vil være en blanding af julesange og numre
fra SONOs aktuelle repertoire.
Glæd jer til en stemningsfuld eftermiddag i musikkens
og julens tegn.

Koncerten arrangeres i samarbejde med Skjern-Tarm Musikforening.
Entre 80 kr.

Julekoncert i Lønborg Kirke
Søndag d. 16. december kl. 19.00.
Familien Rugager
Den sangglade og velsyngende familie har i mange år
sunget ved forskellige lejligheder, og de synger fortsat
i kor der, hvor de nu bor, flere af dem også som solister og lovsangsledere. Efterhånden som pigerne er
blevet gift, er der også kommet musikalske mænd til.
Ensemblet består af far, mor, 5 døtre, 3 svigersønner,
måske 1-2 børnebørn samt pianisten Henrik Tjagvad.
De synger en god blanding af ukendte og kendte
julesange, både på dansk og engelsk, lige fra flotte
ballader over smukke carols til svingende gospel. Glæden over julens budskab vil klart skinne igennem
og forhåbentlig overstråle vintermørket! – Vi glæder os til at fylde jeres kirke med herlig sang og musik,
udtaler den stolte far, ensemblets leder og dirigent, organist Jens Erik Rugager Kristensen.
Koncerten er gratis.

Skyld/synd kan være som dobbeltklæbende tape. Den klæber ikke kun til
den skyldige, også den forurettede part kan holdes fast.
Den forsmåede, der stædigt fastholder, at hun m/k er kommet helt over
sin eks, men som ikke kan tale om andet end de spildte år og det, hun
har mistet, hvor fri er hun?
Det er ikke underligt, at Jesus beder os tilgive, som vi selv tilgives af
Gud. Kan man tilgive, så sætter man ikke kun den anden fri. Man sætter
den anden, sig selv og fremtiden fri.
Tilgivelse kan dog kun gives frit; den kan ikke kræves eller tages. Det
er at føje spot til skade, hvis man forventer andres tilgivelse. Man kan
bede om den, og man kan give den, og der er som regel god mulighed for
at øve sig i begge dele.
Jesus sagde, at vi skal tilgive som Gud gør det, uden at tælle.
Og i grunden ved vi også godt, at vi først og fremmest lever på det, vi
selv har fået og får, uden beregning. Forældres kærlighed. Menneskers
tillid og venlighed. Guds verden, sol og dybblå himmel. Og Guds nåde.
Vi beder ”forlad os vor skyld” i Fadervor igen og igen. Ikke fordi vi tror,
at Gud ikke gjorde det sidste gang, men fordi vi stadig har brug for det.
Han tæller ikke efter.
Hans Petur Kirkegaard

Sansegudstjeneste i Tarm Kirke
29. november 2018 kl. 14.30
Velkommen til en enkel, genkendelig og sanselig adventsgudstjeneste.
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. 9974 2389, Sonja Jensen og Bente Lindgreen, Seniorgården.
Tlf. 9737 1370, Birgitte Nør Jahn, sognepræst i Tarm
Arrangør: Tarm Kirke og Aktivitet Syd

Sogneeftermiddag
Torsdag den 6. december kl.14.30 i Kirkehuset

Nyt kristendomskursus

Jul i Island
Erla Thórólfsdóttir

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

Fejring af jul handler en del om traditioner. I Island er der en del andre
skikke, end vi kender til i Danmark. Der er andre madvaner, andre kirketider og anden musik. Og hvor vi har nisser, har islændingene et underjordisk folk.
Erla Thórólfsdottir vil fortælle os om alt dette samt give eksempler på
islandsk julemusik.
Hun er oprindelig uddannet operasanger, både fra Reykjavik og London,
og bor nu i Kloster, hvor hun bl.a. leder Holmslandskoret. Hun har også
sendt opskrifter, så vi kan smage islandsk julebag.
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med Kirsten og Mogens Nielsen.

Lønborg

Egvad

Sansegudstjeneste

10.30 HPK 09.00 HPK

10.30 PHS

09.00 HPK 10.30 HPK

09.00 BNJ

10.30 BNJ

10.30 BNJ

19.00 HPK 16.00 HPK

10.30 PHS

09.00 PHS

10.30 BNJ

09.00 BNJ

1.s. i advent

10.30 BNJ

2.s. i advent

10.30 PHS

Søndag d. 16. december 3.s. i advent
Søndag d. 23. december 4.s. i advent

Søndag d. 2. december
Søndag d. 9. december

PHS
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minikonfirmander

Familiegudstjeneste

= 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

så:
Se og astorat.dk
rmp
ww.ta

Alle kirker synger - Tarm Kirke

Kirketjenere: Tarm, tlf. 2548 2964
Egvad, tlf. 5129 2318
Hoven, tlf. 2176 5047

w

DET SKER
Torsdag d. 29. november kl. 14.30 Tarm Kirke: Sansegudstjeneste
Torsdag d. 29. november kl. 17.00 Tarm Kirke: Alle kirker synger
Søndag d. 2. december kl. 16.00 Tarm Kirke: Julekoncert
Torsdag d. 6. december kl. 14.30 Kirkehuset: Sogneeftermiddag
Søndag d. 9. december kl. 10.30 Tarm Kirke: Afslutning minikonfirmander
Onsdag de. 12. december kl. 19.00 Tarm Kirke: De 9 læsninger
Søndag d. 16. december kl. 19.00 Ådum Kirke: Ådum synger julen ind
Søndag d. 16. december kl. 19.00 Lønborg Kirke: Julekoncert
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

