EGVAD KIRKE

LØNBORG KIRKE

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke
Koncert i Hoven Kirke

PRÆSTENS SPALTE

Torsdag den 16. august kl. 19.30 med ensemblet Akkordeana Sinfonica.
Musikalske delikatesser fra hele verden.
Et tysk akkordeon-orkester, der har været på et ugelangt ophold og workshop på Lønborggård, vil spille
et klassisk program. Orkestret ledes af den østrigske dirigent Andreas Meier. Orkestermedlemmerne
kommer fra hele Tyskland. Hvert år mødes man et sted i Danmark, hvor man nyder den skønne natur
og øver på et koncertprogram.
Musikken ved koncerten er ikke skrevet til akkordeon/harmonika, men er dygtigt omskrevet fra den klassiske litteratur. Det giver musikken en helt ny lyd og arrangørerne lover en enestående musikalsk oplevelse.
Der vil blandt andet blive spillet værker af Carl Nielsen som en hyldest til værtslandet. Musik af en sjældent
spillet tysk komponist, Joachim Raff. Stykker af opfinderen af den argentinske ”Ny Tango”, Astor Piazzolla,
den store franske orgelspiller og komponist, Charles
Marie Widor og endelig russeren Sergeij Rachmaninoff.
Entre: Gratis

Fromhed har ikke det gode ry, den havde en gang.
Jeg har som så mange andre hørt om usund fromhed. Fromhed, der
var så himmelrettet, at den ikke var til nogen verdens nytte.
I ny testamente er kærlighed til Gud da også knyttet til praktisk
næstekærlighed. Som reaktion har der her i landet også i fremtrædende
kirkelige kredse været en tendens henimod at afskaffe fromheden for at
lade næstekærligheden være enerådende tilbage.
Men det er ikke så let, når næstekærligheden er ubekvem. Ja, da mangler måske opøvelsen i himmelsind i hverdagen som bøn, bibel og fromhed
gerne skulle fremelske.
Måske et dagligt fadervor kan hjælpe på orienteringen i verden under
Guds himmel. Det tager 31 sekunder.
Sognepræst Hans Petur Kirkegaard

Fromheden, der forsvandt

Sognets Dagligstue

Sensommerkoncert i Tarm kirke
Onsdag den 15. august kl.19.30
Jesper Brun-Jensen er kendt som »jydebassen«. Når han synger lyder det
bare som om han synger dybere end alle andre. Jesper er uddannet i
den helt særlige østeuropæiske tradition, som bl.a. er kendt fra Rusland.
Her lærer man at udnytte sine overtoner, så stemmen lyder mørkere.
Jesper har sunget opera i hele sit voksne liv. Begyndende som Sarasto i Tryllefløjten som kun 26 årig i Sofia i Bulgarien. Senere er det
blevet til over 60 store roller i operaer, ofte de komiske af slagsen. Senest
har han sunget Wotan i Wagners Ringen i Esbjerg.
Men Jesper er også til det helt folkelige og har også sange af feks.
Gustav Vinkler på sit repertoire.
Jesper ledsages af sin hustru gennem mange år, Anne Lise Qourning, som til daglig er organist ved
Fredenskirken i Århus. Sammen har de ofte leveret musikken til DR-kirken.
Entre: 50,-kr.

Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

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

Søndag den 26. august

13.s.e.trin.

10.30 BNJ

Hoven

Lønborg
10.30 PHS

09.00 BNJ

1)

10.30 HPK

10.30 PHS

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

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 mobilfrit område, et åndehul i et hektisk samfund og
tilbyder stilhed og ro.
• Kirken er et rum, hvor man kan være uden at skulle gøre.

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

09.00 HPK

Torsdag den 16. august kl. 19.30 i Hoven Kirke: Harmonika-koncert

09.00 PHS

10.30 PHS

10.30 PHS

09.00 PHS

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

1) Friluftsgudstjeneste på markedspladsen.
PHS = 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

Egvad

Fra 2. august sker der nye ting i Sognets Dagligstue i Kirkehuset i Tarm.
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.
Se også www.tarmpastorat.dk

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

Hver torsdag fra kl. 9.30 i Kirkehuset: 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

