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PRÆSTENS SPALTE

Ud af Jehovas Vidner

Y som i ydmyghed

Sogneeftermiddag
Torsdag den 6. september kl. 14.30

Janteloven; ”Du skal ikke tro, du er noget” er i mange tilfælde blevet afløst
af ”X-factorloven”: ”Du skal tro, at du er noget særligt. ”
Hvis det handlede om, hvad vi er værd som mennesker, så ville det være
rigtigt godt, men sådan er det sjældent. Som oftest handler det om, hvad
vi kan præstere, og så er vi lige vidt. Hvis vi kun er det vi præsterer, så bliver livet en lang stræben efter perfektion til skade for både os selv og andre.
Men måske er der en anden vej? Hvad hvis vi skifter X-factor ud med
Y-factor? Y som i ydmyghed.
Ydmyghed er det eneste, der letter perfektionens byrde. Er vi ydmyge,
behøver vi ikke længere at være perfekte i os selv, og andre behøver heller
ikke at være perfekte. Er vi ydmyge har vi nok i at Gud elsker os, og således
befriet for evig kredsen om os selv, sættes vi fri til at tjene hinanden.
Birgitte Nør Jahn

Det kan have store følger at bryde med Jehovas Vidner.
Det kan tidligere byrådsmedlem i Billund Kommune, Jette Seidenschnur, tale med om. Hun var i 33 år medlem af organisationen og brugte
megen tid og energi på at leve som et rettroende vidne. Hun var bundet
af et utal af forbud og regler og efterhånden voksede drømmen om frihed.
Bruddet havde store familiemæssige konsekvenser, men hun kom ud
til et helt nyt liv i frihed.
I dag er hun en prisbelønnet fotograf og har en god tilværelse. Lyt til
et spændende og aktuelt foredrag om at følge drømmen i sit liv.
Pris: 30,-kr. inkl. kaffe/te

Minikonfirmander

Babysalmesang

Vi fortsætter den gode tradition og inviterer igen i år 3. kl.
til at deltage i et forløb for minikonfirmander. Det strækker
sig hen over efteråret og vi begynder den 11. sept. kl. 14.0015.30. Oplægget vil indeholde bibelfortælling, sang, leg, spil
og andre aktiviteter.
Sammen går vi på opdagelse i gamle fortællinger og mysterier. Der bliver mulighed for at lave noget med hænderne. Vi skal lære nogle nye sange. Vi går en tur i klokketårnet og på besøg på kirkegården.
Alle børn i 3. kl. er velkomne, og det er helt gratis.
Minikonfirmand er nu i lighed med konfirmandundervisningen obligatorisk for alle sogne. Det er dog noget, vi tilbyder med glæde.

Vi mødes tirsdage kl. 10.00-11.00 i Tarm Kirke.
Datoer i 2018: 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.
NU MED LØBENDE TILMELDING I HELE PERIODEN.
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.
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.

Tag kontakt til kordegn Jan Paakjær Mikkelsen (9737 1540)
eller sognepræst Peder-Henning Søderstjerna (9737 4006) for yderligere information.

Sang- og musikkundskab er ingen forudsætning for at være med.

Legestuesalmesang i Tarm Kirke
Forældre, dagplejere og vuggestuer med børn i alderen 1-3 år.
Tarm Kirke vil gerne tilbyde dig og dit barn, at komme ned i kirken til
LEGESTUESALMESANG.
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 og 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.

Fernisering i Kirkehuset
Efter gudstjenesten d. 9. september
Evy Stokholm, Lem har filtret i 25 år og er stadig
lige fascineret af ulden til fremstilling af billeder
m.m. Hun » maler » med ulden og fremstiller sine
malerier med sæbe, vand og knofedt. Inspiration
til billederne henter hun i naturen, fra planter,
blomster, fugle og dyr.

Børnesalmesang i Tarm Kirke

Syng i Kirkekor

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

Vi har menighed og organist - mangler nye til kirkekoret ved Tarm Kirke
En ny sæson står for døren. Tarm Kirkes kor synger igen fra den 22. august kl. 19.00. Alle er velkomne
- også gerne nye. Vi synger 3- og 4-stemmigt, men ikke sværere end, at alle kan være med. Det kræver
først og fremmest lysten. Selvfølgelig skal man også være nogenlunde tonal (kunne synge rent), men
resten lærer man undervejs.
Tarm Kirkes Kor synger til særlige gudstjenester - især omkring højtiderne, men også til enkelte
koncerter i løbet af året. Koraften er onsdage, og koncerter etc. forsøges lagt på onsdage.
Vi prioriterer samværet og kaffepausen meget højt.
Ring evt. til organist Hans Gundesen (29 39 22 14) eller kom frejdigt og uanmeldt til første korprøve.

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

Gode grunde til at bruge kirken
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.

Ådum

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.

Alle kirker synger
Torsdag den 30. august kl. 20.00 i
Lønborg Kirke. Charlotte Møller
Nielsen og Lilian Jeppesen.

Dag

Dagens navn

Tarm

Hoven

Lønborg

Egvad

Søndag d. 26. august

13.s.e.trin.

10.30 BNJ 1)

10.30 PHS

09.00 PHS

Søndag d. 2. september 14.s.e.trin.

19.00 PHS 2)

10.30 HPK

09.00 HPK

10.30 PHS 2)

Søndag d. 9. september 15.s.e.trin.

10.30 BNJ

09.00 HPK

10.30 HPK

11.00 PHS 3) 09.00 PHS 3)

1) Friluftsgudstjeneste på Markedspladsen. 2) Velkomstgudstjeneste for konfirmander. 3) Høstgudstjeneste.
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

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

• Kirken holder os fast i en tid, hvor alt relativeres.
• Kirken er et fristed og hjælper alle uden at registrere eller skrive
journaler.

DET SKER
Søndag den 26. august kl. 10.30 Markedspladsen i Tarm:
Friluftsgudstjeneste.
Torsdag den 30. august kl. 20.00 Lønborg Kirke: Alle kirker synger.
Torsdag den 6. september kl. 14.30: Sogneeftermiddag.
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

