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Babysalmesang i Tarm Kirke
Tarm Kirke fyldes hver tirsdag formiddag af pludrende, glade og forventningsfulde babyer,
der kommer til babysalmesang.
Vi mødes en gang om ugen, hvor vi synger salmer/sange og leger sammen med børnene. Vi får besøg
af ”strudsen”, danser og spiller på små rytmeinstrumenter, og bruger forskellige sansestimulerende
rekvisitter, som fx massagebolde, vifte, tørklæder og tæpper mm. Vi sanser ganske enkelt den danske
sangskat gennem forskellige sansestimulerende aktiviteter. Efter vi har sunget, er der mulighed for
lidt hyggeligt samvær.
Babysalmesang kræver ingen kendskab til kirken, og du behøver ikke være et musikalsk geni for
at deltage. Alle kan være med! Det eneste der kræves, er lysten til at synge og lege sammen med dit
barn. Husk, at din stemme er dit barns yndlingsstemme.
I Tarm kan du gå til babysalmesang 10 måneder om året, kun afbrudt af en lille pause i juli og
december måned. Babysalmesang er for alle på barselsorlov, og det er helt op til den enkelte, hvornår
man har lyst til at begynde og stoppe.
Hvis du har lyst til at gå til
babysalmesang, er du meget
velkommen til at kontakte
Lisbeth Bjerre på mobil: 25
48 29 64 for både tilmelding
og yderligere info.
Sæt X i kalenderen ved
tirsdag den 8. januar 2019
kl. 10.00, hvor den nye sæson
starter.
Vi glæder os til at se rigtig
mange friske og veloplagte
babyer sammen med deres
forældre.
I ønskes alle et godt nytår.
Babysalmesangs duoen
Lisbeth og Charlotte

Julen – timet og tilrettelagt?
Julen er fyldt med traditioner. Hvad vi skal spise? Hvem vi skal spise
sammen med? Og hvor vi skal være? Alt er planlagt. Man kan næsten få
den tanke, at Olsenbandens nøje timede og tilrettelagte kup er lavet med
forlæg i en typisk dansk juleaften. Der er imidlertid også ting, vi ikke kan
tilrettelægge. Sygdom, dødsfald, familiestridigheder, uvenskab og arbejdsløshed for bare at nævne noget. Ting, som gør det svært at gennemspille
julen, som om intet er hændt.
Det spændingsfelt, der opstår, når vi tilstrækkeligt mange gange, har
oplevet modsætningen mellem, hvad vi forestiller os, mens vi forbereder
julen og det, der rent faktisk sker, kan godt gøre os desillusionerede på
julens vegne.
Men uanset hvordan vores jul forløber, så er det jul. Det er ikke vores
minutiøse planlægning, der skaber julen. Så hvis man sidder her et par
dage efter juleaften og tænker, at der vitterligt var ting, der ikke gik, som
vi havde håbet, så ændrer det ikke ved det allervigtigste. Det ændrer ikke
ved, at Gud blev menneske for at bringe håb til verden og for at bringe
håb til os, som bøvler, ikke bare med julen - men også med livet.
Sognepræst Birgitte Nør Jahn

Tag med på en fantastisk tur med
Tarm Pastorat til Oberammergau
den 20.-23. august 2020

Stor interesse for at opleve det traditionsrige Passionsspil i Oberammergau, som opføres hvert 10. år.
Tarm pastorat arrangerer sammen med Unitas Rejser en tur til Passionsspillet, hvor denne særlige kulturelle oplevelse vil være kombineret
med ophold i naturskønne omgivelser.
Se mere på www.tarmpastorat.dk

INFORMATIONSMØDE

Foredrag med Skuespiller Bodil Jørgensen
Mandag den 21 januar kl. 19.30 på Blaakilde Efterskole

Foto: Les Kaner

Emne: Her er mit liv.
Bodil Jørgensen fortæller ærligt og åbenhjertigt
om oplevelser, der har givet stof til eftertanke,
om meningen med livet bl.a. om kærlighed,
hendes tro og karriere som skuespiller og om at
vende dramatiske oplevelser, hvor livet har
hængt i en tynd tråd til noget positivt og med
et plus på hendes personlige livskonto.
Kom og oplev skuespiller Bodil Jørgensen
live på Blaakilde Efterskole denne januar aften
og gå hjem med stof til eftertanke og et smil på
læben.
Entre incl. Kaffe/te: 50,-kr.

TIRSDAG DEN 15. JANUAR KL. 17.00 – 18.00
Kirkehuset, Kirkegade 11, Tarm
Menighedsrådene i Tarm Pastorat

Sogneeftermiddag

Åbne Døre
Torsdag d. 10. januar kl.14.30 i Kirkehuset
Jeg vil fortælle om Åben Døres arbejde og rette
fokus på Kina, som jeg har besøgt 2 gange. Ud
fra fortælling og en video vil jeg oplyse om forholdene i Kina og de kristnes situation der.
Mona Kjær Nielsen: Cand. Theol. ’97, Pæd.
Diplom ’06. Har arbejdet som Sognemedhjælper i 11 år og 9 år som præst i Snejbjerg,
Studsgård og Haunstrup pastorat. Er i gang
med en master i sjælesorg på Københavns Universitet. Sidder i Israelsmissionens bestyrelse og
har bl.a. arrangeret 3 sognerejser til Israel.

Gospel i Tarm
Den 19. januar rocker Tarm Kirke i sin grundvold.
For 4. gang inviteres til Gospel Workshop. Ole Jørgensen leder dagens
gang. Alle, der har lyst til at synge gospel, kan melde sig til koret. Det
kræver ikke nodekendskab - kun interesse. Sangerne møder ind kl. 10 og
øver et program. Undervejs er der frokost, kaffe mm. Kl. 16 er der koncert
i kirken. Det koster kr. 150,- at deltage i hele gospeldagen og kr. 50,- hvis
man kun vil høre koncerten. Ole Jørgensen er den vestjyske Mr. Gospel.
Gennem mange år og mange koncerter har han slået sit navn fast som en
af Danmarks mest benyttede gospel solister. Der er tilmelding via kirkens
hjemmeside og man kan få yderligere information på tlf. 29 39 22 14.

Nyt kristendomskursus
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
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DET SKER
Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

Hoven

Lønborg

Søndag d. 30. december Julesøndag

09.00 PHS

Tirsdag d. 1. januar

Nytårsdag

16.00 BNJ

14.00 HPK 16.00 HPK

16.00 PHS

Søndag d. 6. januar

Helligtrekonger

10.30 BNJ

10.30 HPK

09.00 PHS

Søndag d. 13. januar

1.s.e.h.3 k.

10.30 BNJ

Søndag d. 20. januar

2.s.e.h.3 k

10.30 HPK

PHS

Egvad

10.30 PHS

09.00 PHS
09.00 HPK

10.30 PHS

10.30 PHS
10.30 PHS

09.00 PHS

Torsdag d. 10. januar kl. 14.30 Kirkehuset: Sogneeftermiddag
Mandag d. 14. januar kl.19.00 Kirkehuset: Kristendomskursus begynder
Tirsdag d. 15. januar kl.17.00 Kirkehuset: Orienteringsmøde Oberammergau
Mandag d. 21. januar kl. 19.30 Blaakilde Efterskole: Bodil Jørgensen
Tirsdag d. 22. januar kl.17.00 Tarm Kirke: Børnetime
Lørdag d. 19. januar kl.10. Kirkehuset: Gospel workshop
Lørdag d. 19. januar kl.16. Tarm Kirke: Gospel-Koncert
Tirsdag d. 29. januar kl.19.30 Hoven Kirke: Jagtgudstjeneste
Hver torsdag Kirkehuset kl. 9.00: Gåtur, fra kl.10.00: Sognets dagligstue.
Ingen sognets dagligstue torsdag d. 27. dec.

= 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
SKJERN-TARM UGEBLAD

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
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