De største berømtheder blandt børn og unge i dag er ikke filmstjerner og
fotomodeller. Det er youtubere. Stjerner på nettet som lægger videoblogs
ud om alt muligt. De største i Danmark har over 300.000 abonnenter
eller følgere, og hver gang de lægger et en ny video ud, så bliver den set
200.000 – 500.000 gange – de mest populære opslag vises endnu mere.
Som voksen kan man undre sig over, hvor nemt det er for de unge
youtubere at få følgere. Man kan prøve at gøre det efter med gode budskaber af enhver art, men det bliver aldrig helt det samme. Der mangler
det ligeværd, som hersker mellem youtuberen og deres jævnaldrende og
yngre følgere.
Jesus er anderledes end enhver nutidig youtuber – også dem med budskab. Han er ikke interesseret i følgere, som følger med på afstand. Han
vil involvere os helt og fuldt. Men på et punkt ligner han dem. Han taler
ligeværdigt til os. Kalder os ved navn og opfordrer os til at holde os til
ham. Dog ikke fordi han er den sjoveste lige nu, men fordi han, i modsætning til alle andre, altid holder fast i os.
Birgitte Nør Jahn

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.

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.
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Fælleskontor: Kirkegade 11, Tarm
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EGVAD KIRKE

Jesus og You Tube

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

Dagens navn

LØNBORG KIRKE

PRÆSTENS SPALTE

Sogneeftermiddag

Dag

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
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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 tager sig af de ensomme.
• Kirken hjælper hjemløse og psykisk syge, som velfærdssystemet ikke kan nå.

DET SKER
Tirsdag d. 2. oktober kl.20.00 Egvad Kirke: Stillegudstjeneste.
Torsdag d. 4. oktober kl. 14.30 Kirkehuset: Sogneeftermiddag.
Søndag d. 7. oktober kl. 14.00 Lønborg Kirke: Rytmisk gudstjeneste.
Søndag d. 14. oktober kl. 11.30 Egvad Kirke: Kirkekaffe.
Torsdag d. 25. oktober kl. 17.00 Tarm Kirke: Alle kirker synger.
Søndag d. 28. oktober kl. 10.30 Tarm Kirke: BUSK-gudstjeneste.
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
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