Præst, dramatiker og salmedigter Sten Kaalø
Tarm Kirke tirsdag den 27. februar kl.19.30
Kaalø er født i 1945 og opvokset i Valby, hvor hans forældre drev
en frugtforretning. Han læste til lærer og præst, men færdiggjorde
ingen af delene. Op gennem 60’erne havde han diverse jobs, bl.a.
som skuespiller, statist og forfatter, mejerielev, boghandlerlærling
og tallerkenvasker. I 1969 debuterede han med digtsamlingen
Med hud og hår og har siden skrevet adskillige bøger og skuespil.
I 1992 blev han kaldet til præst ved Bovlund Frimenighed i
Sønderjylland, hvor han har været lige siden.
Sten Kaalø har skrevet meget bredt; prosa, lyrik, hørespil, film
og salmer. Temaer er ofte kærligheden, livsglæden og hverdagslivet. Sten Kaalø har siden 1984 fået Statens kunstfonds livsvarige
ydelse og blandt flere priser kan nævnes Danske Dramatikeres
Hæderspris i 1981.
Når Sten Kaalø kommer til Tarm er det mest i kraft af sin rolle som salmedigter. Kaalø er med i den
kreds omkring Holger Lissner og Lisbeth Smedegaard Andersen mfl. som har et utal af salmeudgivelser bag sig i de sidste 25 år. Sten Kaalø er da også repræsenteret i salmebogen med 2 salmer, hvoraf
den ene er den nok mest sungne nyere salme, Du kom til vor runde jord.
Du kom til vor runde jord, har musik af Hans Dammeyer, som besøgte Tarm Kirke sidste år. Ringen
er sluttet.
Ved foredraget skal vi naturligvis synge en lang række Sten Kaalø salmer, og der bliver også tid til en
kop kaffe og kage
Det koster kr. 50,-

Med Røde Kors i Georgien
Torsdag 8. marts kl.14.30 i Kirkehuset
Kirsten Kolby medlem af bestyrelsen i Røde Kors Egvad fortæller
om studieturen til Georgien i juni 2017.
Den lokale Røde Kors afdeling har igennem 3 år støttet projektet
i Georgien med midler fra den lokale Røde Kors Genbrugsbutik.
Skønt at se at den frivillige indsats nytter, når vi løfter i flok.
En del af studieturen er netop efter hjemkomst at formidle
budskabet ud til så mange som muligt ved hjælp af foredrag ledsaget af billeder fra turen.
Entre inkl. Kaffe/te kr. 30,-

Dag

Hvordan skal jeg tro, når jeg ikke synes, jeg kan? Hvordan skal jeg tro,
når min verden ramler sammen, fordi en af mine nærmeste lider?
Hvordan skal jeg tro, når kristne forsøger at hjælpe mig, men intet kan
stille op?
Der er ikke noget let svar. Men hvis du holder dig fast i en gren for
ikke at styrte ned, og du er ved at blive så træt af at klamre dig til grenen,
så du ved, at du snart falder. Det er uundgåeligt, og hvad gør du så? Du
opgiver til sidst at holde dig selv fast, og så falder du. Du ved ikke, hvor
du falder hen, og du ved ikke, hvad der sker, når du falder?
Når vi ikke kan tro, og når verden ramler, kan vi opleve det, som om
vi styrter, fordi vi ikke længere klarer at holde os fast ved en eller anden
”gren”. Du kan lade dig falde uden at vide, hvad der så sker. Eller du kan
gøre som manden, der råbte til Jesus, fordi hans søn led. Manden råbte:
”Jeg tror, hjælp min vantro!”
Så falder du ikke bare. Du overgiver dig til Gud. Med din tvivlende
tro. Og du lander i hans arme.
Peder-Henning Søderstjerna

Rytmisk gudstjeneste
Søndag 4. marts kl.14.00 i Tarm Kirke
Der vil ske flere af de samme ting, som vi kender fra almindelige gudstjenester (prædiken, nadver, trosbekendelse osv.), men der vil også være
noget, som er anderledes.
Det er et band med unge, som spiller til salmer og sange. Vi synger
både noget traditionelt og noget nyt og rytmisk. Det er unge, som hjælper med læsning, under altergang og som forsangere. Prædikenen vil også
være lidt anderledes.
Gudstjenesten er rettet mod unge, men alle er velkomne.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Tirsdag den 6. marts kl. 20.00.
Tema: Frydelig med jubelkor.
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1) Rytmisk gudstjeneste
PHS = Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn · BB = Bente Bramming

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

en:
Se desudstorat.dk
mpa
www.tar

Egvad
10.30 BNJ

09.00 PHS

EGVAD KIRKE

LØNBORG KIRKE

Svært at tro

i Ådum Kirke

Tarm

Kirkegårdskontorer:
Tarm , Egvad og Hoven: Mobil: 5129 2318
Ådum: 2938 4076 · Lønborg: 2962 6822

PRÆSTENS SPALTE

Stillegudstjeneste

Dagens navn

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

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

10.30 PHS

DET SKER
Torsdag den 22. februar
Tirsdag den 27. februar
Søndag den 4. marts
Tirsdag den 6. marts
Torsdag den 8. marts
Tirsdag den 13. marts
Tirsdag den 20. marts
Hver torsdag fra

Sognepræst Hans Petur Kirkegaard
Tlf. 7534 3052 – hpk@km.dk
Træffes efter aftale

kl. 17.00 Tarm Kirke: Alle kirker synger
kl. 19.30 Tarm Kirke: Steen Kaalø
kl. 14.00 Tarm Kirke: Rytmisk gudstjeneste
kl. 20.00 Ådum Kirke: Stillegudstjeneste
kl. 14.30 Kirkehuset: Sogneeftermiddag
kl. 17.00 Tarm Kirke: Børnekirke
kl. 19.30 Fælleshus Vostrup: Foredrag
kl. 9.30 Kirkehuset: Sognets dagligstue

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

