De fleste har prøvet det. Enten at føle sig bedre end andre. Eller at andre
føler sig bedre end dig. Måden de ser på dig eller taler til dig. Eller ikke
ser på dig. Ikke taler til dig. Du er åbenbart ikke god nok for dem. Du er
en, de ikke vil være sammen med.
Der har altid været mennesker, som føler sig bedre end andre. Og
nogle giver tydeligt udtryk for det. På Jesu tid var det farisæerne. De holdt
afstand til dem, der ikke levede sådan, som de syntes, man skulle leve.
Anderledes med Jesus. Jo, han levede godt nok et liv uden fejl. Ingen
kunne sætte fingeren på noget. Han var ganske enkelt god. Men han ville
gerne være sammen med dem, der ikke havde samme moralske standard
som ham selv. Og de ville meget gerne være sammen med Jesus, fordi de
forstod, at han ikke så ned på dem. Han mødte dem som et medmenneske.
Det var tydeligt, at han moralsk set var bedre end dem. Men det var
også tydeligt, at han ville være sammen med dem. Og at han ville det
bedste for dem. Sådan er Jesus.
Peder-Henning Søderstjerna

Foredraget handler om, hvem jeg er, og hvad jeg bygger mit livs-fundament
på. Hvordan jeg får mit arbejdsliv og hverdagsliv omsat til noget værdifuldt
gennem kreative udfoldelser bl.a. ved at male.
I dagens tema tager jeg udgangspunkt i mine malerier, som vises på
PowerPoint. Her er dage i mit liv kommet til udtryk i farver og beretninger.
Jeg er mor, svigermor og bedstemor og gift med Mogens Svendsen. Til
daglig arbejder jeg i KRIS (Kristen terapi og Rådgivning) for incestofre og
seksuelt misbrugte. Min uddannelse er pædagog og psykoterapeut MPF.

Gør forandring til positiv udfordring
Blåkilde efterskole – mandag d. 1. oktober kl.19.30
Foredrag af Gert Rune
Det er ikke udefrakommende udfordringer og forandringer, der
afgør, om vi som mennesker har et godt liv. Det er måden, hvorpå
vi forholder os til udfordringer og forandringer, der er altafgørende.
En forandring må aldrig blive et problem, for så stopper udviklingen. Derimod gælder det om at gøre forandringen til en positiv
udfordring, som kan hjælpe en til at få succes – både som organisation og som menneske.
Gert tager udgangspunkt i de valg, der har hjulpet ham, siden
han som 16-årig fik amputeret sit ene ben, og frem til i dag hvor han er blevet Danmarks første Ironman
med kun ét ben.
Entre: 50,- inkl. Kaffe/te

Børnetime i kirken
Børnetime i kirken foregår i Tarm Kirke. Det er en gudstjeneste for mindre børn
og deres forældre/bedsteforældre. Gudstjenesten varer max ½ time. Bagefter spiser
vi sammen med god tid til leg og samvær. Vi er færdige ca. 18.30.
Maden koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn – maks. 50 kr. pr. familie.

Sansegudstjeneste i Tarm Kirke
27. september 2018 kl. 14.30
Velkommen til en enkel, genkendelig og sanselig høstgudstjeneste.
Gudstjenesten er for alle, der har det svært med mange ord, heriblandt
mennesker med demens, og deres pårørende.
Efter gudstjenesten er der kaffe. Vi er færdige ca. kl. 15.30.
Spørgsmål kan rettes til:
Tlf. 9974 2389, Aktivitetscenter syd
Tlf. 9737 1370, Birgitte Nør Jahn, sognepræst i Tarm
Arrangør: Tarm Kirke og Aktivitet Syd

Tema: Nyere salmer og
sange, der er blevet et hit
– eller måske kan blive
det.
Medvirkende: Organist
Hans Gundesen

Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

Søndag d. 23. september 17.s.e.trin.

10.30 BNJ

09.00 BNJ

Søndag d. 30. september 18.s.e.trin.

10.30 BNJ

10.30 HPK

Hoven
09.00 HPK

Lønborg

Egvad

09.00 AG

10.30 AG

10.30 PHS
20.00 HPK 1)

Tirsdag d. 2. oktober
Søndag d. 7. oktober

19.s.e.trin.

10.30 BNJ

10.30 HPK

14.00 PHS 2)

1) Stillegudstjeneste. 2) Rytmisk gudstjeneste.
PHS = Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn · AG = Allan Graugaard

Fælleskontor: Kirkegade 11, Tarm
Tlf. 9737 1540 - tarm.sogn@km.dk
Åbent: Tirs-fre kl. 10-13

Rytmisk gudstjeneste
Søndag 7. okt. kl.14.00 er der rytmisk
gudstjeneste i Lønborg Kirke.
Der vil ske flere af de samme ting, som vi kender fra almindelige gudstjenester (prædiken, nadver, trosbekendelse osv.), men der vil også være
noget, som er anderledes.
Det er et band med unge, som spiller til salmer og sange. Vi synger
både noget traditionelt og noget nyt og rytmisk. Det er unge, som hjælper med læsning, under altergang og som forsangere. Prædikenen vil også
være lidt anderledes.
Gudstjenesten er rettet mod unge, men alle er velkomne.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Vil du gerne vide mere?

Torsdag d. 20. september kl. 17.00

Torsdag den 27. september kl. 17.00.

EGVAD KIRKE

»Vi er bedre end dem«

Torsdag den 4. oktober kl.14.30 Tarm Kirkehus
Dage i mit liv – Helene Svendsen

Tarm Kirke

LØNBORG KIRKE

PRÆSTENS SPALTE

Sogneeftermiddag

Alle kirker synger

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

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

Efter nytår afvikler vi et kristendomskursus i Tarm Kirkehus. Det er
beregnet for dem, der gerne vil vide mere, dem, der sidder med spørgsmål, og dem, der gerne vil have lidt mere styr på, hvad de tror på.
Kurset afvikles over 10 aftener fra januar til ca.1.april. Det eneste,
deltagerne betaler for, er servering og et kursushæfte.
Kurset kan give udbytte både til dem, der ikke ved noget, men bare er
nysgerrig, og til dem, der allerede kender noget til den kristne tro.
Her kan man komme med alle sine spørgsmål og være med i en åben
dialog.
Hver aften behandles et nyt emne. Det kan f.eks. være: Hvad ved vi
om Gud? Er der liv efter døden? Gør bøn en forskel?
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til sognepræst Peder-Henning Søderstjerna, e-mail: pehs@km.dk, tlf. 9737 4006.

Stillegudstjeneste i Egvad Kirke
Tirsdag den 2. oktober kl. 20.00.

DET SKER
Torsdag d. 20. september kl.17.00 Tarm Kirke: Børnetime.
Torsdag d. 27. september kl.14.30 Tarm Kirke: Sansegudstjeneste.
Torsdag d. 27. september kl.17.00 Tarm Kirke: Alle kirker synger.
Søndag d. 30. september kl.11.30 Ådum Kirke: Menighedsmøde.
Mandag d. 1. oktober kl. 19.30 Blåkilde Efterskole: Gert Rune.
Tirsdag d. 2. oktober kl.20.00 Egvad Kirke: Stillegudstjeneste.
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

