Fra 1. august 2018 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.

September: besøg af en advokat

Januar: besøg af en repræsen
tant fra hjemmeplejen

Oktober: besøg af Kirkens
Korshær – strik til hjemløse m.v. Februar: besøg af Bedemand
November: besøg på kirkegården Marts: besøg af præsten

April: frokost
Maj: Udflugt for Dagligstuens
brugere
Juni: frokost
Juli: sommercafe

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. 22 97 08 82 eller mail kirstenkolby@gmail.com.
Tag naboen, ægtefællen eller vennerne med og besøg Sognets Dagligstue til snak og hygge.

EGVAD KIRKE

Det kan ikke købes for penge!
Da jeg i sommerferien stod ved Saltstraumen lidt uden for Bodø og fiskede sammen min datter og svigersøn, tænkte jeg: det her kan ikke købes
for penge. Og da min kone lidt senere grillede nogle af de fisk, vi lige
havde fanget, tænkte jeg det samme.
De bedste ting i livet kan ikke købes for penge. Ægte kærlighed kan ikke
købes. Tro kan ikke købes. Tilgivelse kan ikke købes.
Vi skal på søndag høre om en kvinde, som havde oplevet at få tilgivelse.
Det kostede hende ikke noget. Men det skabte en stor forandring i hendes
liv. Hun blev fri. Og hun blev fyldt af taknemmelighed til Jesus. Det var
nemlig ham, som havde tilgivet hende og dermed forvandlet hende.
Vi har så travlt med at købe det, som kan købes. Det er dog kun det
næstbedste eller tredjebedste eller noget endnu dårligere. Og vi risikerer
at gå glip af det, som virkelig har værdi. Lad os derfor prioritere det bedste i livet – det, som ikke kan købes for penge. For eksempel Guds tilgivelse.
Peder-Henning Søderstjerna

Babysalmesang

Vi mødes tirsdag kl. 10.00-11.00
i Tarm Kirke.

Koncert i Hoven Kirke

Datoer i 2018:
14/8, 21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9,
25/9, 2/10, 9/10, 23/10, 30/10,
6/11, 13/11, 20/11, 27/11.

Torsdag den 16. august kl. 19.30
Ensemblet Akkordeana Sinfonica.
Musikalske delikatesser fra hele verden.

NU MED LØBENDE
TILMELDING I HELE
PERIODEN.

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 Tysk
land. Hvert år mødes man et sted i Danmark, hvor man
nyder den skønne natur og øver på et koncertprogram.

Man kan være med fra børnene er født og indtil de starter i dagpleje eller vuggestue. Det er gratis at deltage.
Kontakt Lisbeth Bjerre på 25 48 29 64.

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.
Entré: Gratis

Til babysalmesang vil vi synge, danse og vugge stemningen ind i barnet
gennem klassisk musik, nye og gamle salmer og børnesange.
Vi bruger bl.a. sæbebobler, rasleæg og tørklæder for at stimulere barnets sanser. Vi
sidder på gulvet og bevæger os rundt i kirken.
Sang- og musikkundskab er ingen forudsætning for at være med.

Sensommerkoncert i Tarm Kirke

Børnesalmesang i Tarm Kirke

Onsdag den 15. august kl. 19.30

Børnesalmesang er sang og musik for børnehavebørn.
Vi synger salmer og børnesange og laver bevægelser til.

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.

Vi vil glæde os til at se jer på følgende torsdage kl. 10.00-10.45 den 6.
september, den 4. oktober og den 1. november.
Tilmelding senest dagen før, så vi ved hvor mange der kommer.
Tilmelding gives til Lisbeth på 25 48 29 64

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.

Vi glæder os til at se Jer
Præst Peder-Henning Søderstjerna, Organist Hans Gundesen
og Kirkesanger Lisbeth Bjerre

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.
Entré: 50,- kr.

Se også
www.tarmpast:
orat.dk
Legestuesalmesang i Tarm Kirke
Forældre, dagplejere og vuggestuer med børn i alderen 1-3 år.

Friluftsgudstjeneste på
Markedspladsen i Tarm
Søndag den 26. august
kl. 10.30.
Tag et tæppe eller en havestol med og
vær med til at fejre gudstjeneste midt i
byen.
Lægmandsgruppen medvirker.

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 et evigt opgør med åndløshed og materiel
tomhed.
• Kirken er uden for markedets og samfundets logik og
virker ved ånd og ikke ved magt og styrke.

Dagens navn

Tarm

Ådum

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 1)

Hoven

Lønborg

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

Egvad
09.00 HPK

10.30 HPK

09.00 PHS

10.30 PHS

10.30 PHS

09.00 PHS

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

Tarm Kirke vil gerne tilbyde dig og dit barn, at komme ned i kirken til
LEGESTUESALMESANG.

Gode grunde til at bruge kirken

Dag

SKJERN-TARM UGEBLAD

LØNBORG KIRKE

PRÆSTENS SPALTE

Sognets Dagligstue

Programmet for det næste år ser således ud:
August: frokost
December: Julefrokost

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

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

Legestuesalmesang er sang og musik krydret med sæbebobler. Vi synger
salmer og børnesange og laver bevægelser til. Vi vil glæde os til at se jer på
følgende torsdage kl. 9.45-10.30: den 30. august, den 13. september, den
27. september, den 11. oktober, den 25. oktober, den 8. november, den
22. november.
Husk tilmelding senest dagen før, så vi ved, hvor mange der kommer.
Tilmelding skal ske til Lisbeth på 25 48 29 64.
Kirkesanger Lisbeth og Organist Hans Gundesen.

DET SKER
Onsdag den 15. august kl.19.30 Tarm Kirke: Sensommerkoncert
Torsdag den16. august kl.19.30 Hoven Kirke: Harmonika-koncert
Søndag den 26. august kl. 10.30 Markedspladsen i Tarm:
Friluftsgudstjeneste
Hver torsdag Kirkehuset kl. 9.00: Gåtur, fra kl.10.00: 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
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