Tarm Kirkegård har gennem flere år gennemgået en renovering, startende fra den vestlige del.
Samtidigt er der registreret et faldende antal kistebegravelser,
mens antallet af urnenedsættelser har været kraftigt stigende.
En ny behovsvurdering for kirkegårdens kapacitet viser, at
der er en passende kapacitet af kistepladser, mens der fremover vil mangle et betydeligt antal urnepladser.
Tarm Menighedsråd har på den baggrund besluttet at
igangsætte en omlægning af den del af kirkegården der endnu
ikke er renoveret, og har i samarbejde med en kirkegårdsarkitekt fået udarbejdet et projektforslag.
Forslaget er efterfølgende godkendt af Skjern Provsti, der i godkendelsen anfører, at det finder ”projektet meget spændende”.
Der etableres to kvadratiske rum med 1,8m høje takshække,
et rum på hver side af midtergangen. Begge rum bliver med
græsgange og granitforkant.
Det ene rum kaldes årstidens have. Beplantningen vil hovedsagelig bestå af stauder, blomstrende buske og takshække.
Der vil blive anlagt små urnegravsteder med individuel indretning. I midten vil der blive et fælles område, hvor der er
mulighed for grave med eller uden mindesten. Stiforløbet
ændres til mere slyngede stier og grusstierne omlægges til
græsstier. Gravsteder der er i brug i de berørte områder, bevares i deres nuværende form og indretning, dog med nye hække og granit forkant
Det andet rum vil bestå af urne- og kombinationsgravsteder
(halvt anlagt, halvt græs). I området plantes der fritstående
træer, der danner loft over gravrummet. Gravsteder der er i
brug i de berørte områder, bevarer i deres nuværende form og
indretning, dog med nye hække og granit forkant. Hvis ejere af
nuværende gravsteder ønsker det, vil gravsteder kunne omlægges til kombinations gravsteder. For
nærmere information, kontakt venligst kirkegårdslederen.
Projektet igangsættes straks, og der lukkes for nye begravelser i rummene i en periode. Tomme
gravsteder udlægges i græs eller tilplantes med stauder, indtil de kan indgå i projektet. Den totale implementering vil forløbe over en længere årrække i takt med, at eksisterende gravsteder udløber, idet
fredningstider og eksisterende gravsteder vil blive respekteret.
Tegning og beskrivelse af projektet vil være fremlagt i Tarm Kirkehus samt på Kirkegårdens kontor.
Øjvind Toftgaard Knudsen
Formand for Kirke- og Kirkegårdsudvalget

Sognets Dagligstue
Fra 1. August 2018 sker der nye ting i Sognets Dagligstue i Kirkehuset i Tarm.

Programmet for det næste år ser således ud:
August:
frokost
September: besøg af en advokat
Oktober: besøg af Kirkens Korshær
– strik til hjemløse m.v.
November: besøg på kirkegården
December: Julefrokost
Januar:
besøg af repræsentant fra hjemmeplejen
Februar: besøg af Bedemand
Marts:
besøg af præsten
April:
frokost
Maj:
Udflugt for Dagligstuens brugere
Juni:
frokost
Juli:
sommercafe

EGVAD KIRKE

LØNBORG KIRKE

PRÆSTENS SPALTE

Omlægning af Tarm Kirkegård

Nyt starttidspunkt kl. 10.00 – forinden vil der hver
torsdag kl. 9.00 blive arrangeret en gåtur med start fra
Kirkehuset. Gåturen vil vare ca. 45 min, således at man
kan slutte med kaffe i Kirkehuset. Gåturens længde
tilrettelægges hver gang efter deltagernes ønske.

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

Der vil være mulighed for at lave kreative ting
både til eget brug og til videresalg på f.eks.
julemarked. Endvidere kan man deltage i fremstilling af strikkede dåbsservietter og som noget
nyt strikke til hjemløse, strikke/hækle ”lommevenner” til børn der skal med ambulance.
Det vil fremover være Dagligstuens brugere
som på skift bestemmer morgensang og laver
kaffen efter et vagtskema, der laves en gang
hver 3. Måned.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse
til kontaktpersonen for Sognets Dagligstue,
Kirsten Kolby, tlf. 22970882 eller mail
kirstenkolby@gmail.com.
Indtil 1. August vil der være åben i Dagligstuen fra kl. 9.30 til ca. 11.30.
Tag naboen, ægtefællen, vennerne med og
besøg Sognets Dagligstue til snak og hygge.

Hvad er et menneske værd?
Et menneske på 75 kg indeholder råstoffer for ca. 300 kr. Det er selvfølgelig
noget pjat, men vi bliver prissat. Det Miljøøkonomiske Råd har beregnet,
at en dansker er ca. 32 millioner kr. værd. Det er ”værdien af statistisk liv”
og man bruger det til at vurdere om en investering – for eksempel i trafiksikkerhed eller sundhedsforebyggelse – giver det rigtige afkast.
Det åbner for nye spørgsmål. Er alle mennesker lige meget værd? Er
en kontanthjælpsmodtager og en med fast arbejde lige meget værd? Er
en illegal migrant ligeså meget værd som en dansker?
Det er let at sige ja, men kan vi af et ærligt hjerte sige, at vi ikke gør
forskel på folk? Ikke bare på den gode måde, hvor man behandler folk
ens ved at behandle dem forskelligt, men på den usympatiske måde.
Gud gør ingen forskel, vi har alle uendelig værdi i hans øjne! Gud har
slettet alle skel mellem os og Ham og mellem os mennesker. Lad os stræbe
efter at gøre det samme – også når det koster os noget.
Og når det ikke lykkes, så lad os huske, at også vi er omfattet af Hans
kærlighed og tilgivelse.
Birgitte Nør Jahn

Babysalmesang i Tarm Kirke
Siden 2010 har der været babysalmesang i Tarm Kirke ved kirkesanger
Lisbeth Bjerre.
Vi må sige, at det er en succes, da der er stor søgning til babysalmesang.
Det meste af året er der tilmeldt 15-20 babyer.
Vi har babyer med fra et stort opland (Bork, Hemmet, Lyne, Ølgod,
Skjern, Tarm, Sdr. Vium).
Og det der er ekstra dejligt, er når der kommer mødre med barn nr. 2,
3 eller sågar nr. 4 og er med, fordi de bare er super glade for at deltage i
babysalmesang og deltage i et socialt samvær med andre mødre, der også
er hjemme på barsel.
Det er til stor tilfredshed for deltagerne at Tarm Menighedsråd i efteråret 2017 besluttede at der fra 2018 kunne tilbydes babysalmesang det
meste af året (som udgangspunkt er der kun pause i sommerferien og i
december).
Det betyder at man tilmelder sig, når man er klar til at starte op på
holdet og slutter, når ens barn skal videre i dagpleje eller vuggestue.

Legestuesalmesang i Tarm Kirke
Tarm Kirke tilbyder byens dagplejere og vuggestuer at komme til legestuesalmesang – det er noget både Lisbeth Bjerre, børn og voksne synes rigtig
godt om.
Det er hyggeligt at møde både dagpleje/vuggestuepersonale og børn i
kirken. Den fælles oplevelse vi har gennem sang og musik er guld værd
for os alle.
En del af børnene, der kommer til legestuesalmesang med dagplejen
eller vuggestuen, har allerede kendskab til kirken gennem deres tidligere
besøg ved babysalmesang.

Børnesalmesang
Det er for børn fra 3 til 6 år. Vi mødes første torsdag i måneden kl.10. Så
synger vi en masse glade sange sammen med en masse glade børn. Man
bliver i godt humør af at synge. Og vi hører en god fortælling fra bibelen.
Aktiviteterne begynder sidste halvdel af august.
Se www.tarmpastorat.dk eller avisen her først i august.

Gode grunde til at bruge kirken
Chefredaktør for Kristeligt Dagblad, Erik Bjerager, har givet 30 gode
grunde til at bruge kirken og forblive medlem af den. Her er to af dem.
• Kirken er det efterhånden eneste sted, hvor alvoren fortsat findes.
• Kirken er et memento mori. Man går over kirkegårdens grave for
at høre livets budskab.

Dag

Dagens navn

Tarm

Søndag den 15. juli

7.s.e.trin.

09.00 HPK

Søndag den 22. juli

8.s.e.trin.

10.30 PHS

Søndag den 29. juli

9.s.e.trin.

09.00 PHS

Søndag den 5. august

10.s.e.trin.

10.30 BNJ

Søndag den 12. august

11.s.e.trin.

10.30 BNJ

10.30 HPK

Søndag den 19. august

12.s.e.trin.

10.30 BNJ

09.00 HPK

PHS

Ådum

Hoven

Lønborg

10.30 HPK

09.00 BB

09.00 BB

Egvad

DET SKER

09.00 PHS
10.30 PHS
09.00 BNJ

10.30 HPK

10.30 PHS
09.00 PHS

09.00 HPK

Onsdag den 15. august kl.19.30 i Tarm Kirke: Sensommerkoncert

09.00 HPK

Søndag den 26. august
kl. 10.30 på Markedspladsen i Tarm:

10.30 PHS

Hver torsdag fra kl. 9.30 Kirkehuset: Sognets dagligstue

Friluftsgudstjeneste

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

