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PRÆSTENS SPALTE

Pilgrimsvandring i Ådum
Ådum: Den årlige pilgrimsvandring for de fem sogne i Tarm pastorat foregik i søndags i Ådum med
70 - 80 deltagere.
Pilgrimsudvalget forestod gudstjenesten sammen med sognepræst Hans Petur Kirkegaard, som i sin prædiken understregede, at vi i vores vandring kan føle tryghed ved at være
omsluttet af Guds nåde.
Dagens overraskelse var postludiet, som organist Anne Kirk
Larsen spillede på sin harmonika. Stor applaus var der til ”Den
glade Vandrer kaldes jeg” og andre opmuntrende melodier.
Morgenkaffe på Lille Mølle.
Så gik deltagerne ad stier, forbi kælkebakke, gennem små
lunde og langs vandløb til ”Lille Mølle”, hvor der hos Krista og
Poul Erik Poulsen var morgenkaffe og brød. Herefter blev der fortalt om møllens tidligere funktioner,
og turen fortsatte over marker og fenner forbi Lille Møllens sidste initiativ med shelters til overnatning.
Videre mod nord var strækningen ret øde. Kun fugle og dyr var at se, så nogle spurgte, om det var
det såkaldte ”Sibirien”.
I det dejlige vejr nød deltagerne ruten, som var vel tilrettelagt. Græsset på stierne var klippet, og
gåspor igennem kornmarker gjorde turen let at gå. Herude på Erik Storbjergs marker blev der tilbudt
køligt vand og små rosinpakker, inden ruten gik mod vest forbi vindmøllerne og op til Kulsøerne..
Her fortalte Charles Pedersen levende om kuludvinding i årene 1950-56, hvor man fravristede undergrunden dens rigdom til gavn for elproduktion på Vestkraft.
Turen sluttede i kirken med gode ord om vandring og oplevelser.
Herefter var der bare at nyde den dejlige suppe fra Bechs Hotel, som Ådum menighedsråd serverede
i Hjemmets lokaler.

Overfor Gud er vi alle modtagende
og skrøbelige mennesker
Vi hylder det produktive menneske og det målrettede menneske, og vi er
villige til at bringe store ofre for at ”hænge på”. Det kan vi ikke altid, men
så står der ”heldigvis” en hær af mennesker klar med gode råd om robusthed, mental træning og - om nødvendigt - økonomiske incitamenter, så
man bringes tilbage på sporet. Det handler om én selv - de strukturelle
årsager tales der ikke så højt om.
Nogle vil kalde ovenstående en karikatur af Danmark af i dag, andre
vil genkende det hele eller dele af det. Uanset hvad, så står det i stærk
modsætning til kirkens forkyndelse. Her hyldes det modtagende og det
skrøbelige menneske. Vi døber små børn – babyer der ikke evner andet
end at skrige, smile, spise og sove. Det betyder ikke, at produktive og
målrettede mennesker ikke kan være en del af Guds menighed – selvfølgelig kan de det – men ikke fordi de er produktive og målrettede.
Tværtimod, overfor Gud er vi alle sammen modtagende og skrøbelige.
Må det smitte af i vores syn på andre, og må det smitte af på den måde,
vi indretter vores samfund på.
Birgitte Nør Jahn

Reformationstur til Ribe den 15. oktober
Den 15. oktober flytter vi højmessen i Tarm Kirke til Ribe Domkirke.
Der er gudstjeneste kl. 10, derefter er der mulighed for at deltage i workshops, høre foredrag, se på udstillinger og meget andet.
Se mere på: http://folkemodeiribe.dk
Der vil være fælles bustransport med afgang søndag morgen og fælles
aftensmad på vej hjem. Transporten er gratis, aftensmaden koster 150 kr.
Nærmere information om tilmelding, afgangs- og ankomsttid m.m.
følger i august her i avisen og på www.tarmpastorat.dk

Børnecafeen i Tarm Kirke sættes i bero
Børnecafeen opstod efter ønske fra mødre, som kom til babysalmesang,
og pga at Ringkøbing-Skjern kommune de seneste år ikke har tilbudt
mødregrupper.
Ringkøbing-Skjern kommune vil nu igen give tilbuddet om mødregrupper.
Der er derfor pt ikke behov for Børnecafe i Tarm Kirke. Viser behovet sig
senere, er kirkesanger Lisbeth Bjerre klar til at starte op igen.
Dag

Dagens navn

Tarm

Søndag den 2. juli

3.s.e.trin.

10.30 BNJ

Søndag den 9. juli

4.s.e.trin.

10.30 PHS

Søndag den 16. juli

5.s.e.trin.

09.00 BNJ

Søndag den 23. juli

6.s.e.trin.

10.30 HPK

Søndag den 30. juli

7.s.e.trin.

Ådum

Hoven

Lønborg

Egvad

09.00 BNJ

09.00 PHS

10.30 PHS

10.30 BNJ
10.30 BNJ
09.00 HPK

10.30 HPK

09.00 HPK

09.00 PHS

DET SKER

10.30 PHS 1) 09.00 PHS 1)

Torsdag den 6. juli kl. 9.00:

Tarm Kirke: Torsdagsaltergang

09.00 AMB

Torsdag den 3. august:

Ingen torsdagsaltergang

09.00 AMB

Onsdag den 16. august kl.19.30: Tarm Kirke: Koncert

1) Katekismusgudstjeneste
PHS = Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn · AMB = Anne Marie Baun

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

Sognets dagligstue holder ferie. Begynder igen 10. august

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

