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PRÆSTENS SPALTE

Sangaften
med Morten Thaysen

Nadver, nutid og nærvær
Hver søndag, når der fejres nadver, genfortælles historien, om da Jesus
blev svigtet en gang for længe, længe siden. Det er ikke udtryk for manglende tillid til menneskers hukommelse. Det er heller ikke blot en henvisning til fortiden. I genfortællingen skal vi gøres samtidige med Jesus.
Samtidige, ikke fortidige. Skal man endelig sætte tid på, så siger nadveren, at Guds fremtid og frelse er tilstede som nutid.
Ja, så er tiden og rummets lovmæssigheder brudt i gåder. Nadveren er
en gåde, dens kategori er et mysterium. Den siger, at den opstandne Jesus
Kristus er midt i blandt os som vært ved nadverbordet. Derfor går vi også
fra nadver med Jesu påskehilsen: Fred være med jer!
Det er godt at begynde ugen med.
Pastor Hans Petur Kirkegaard

Tirsdag den 30. oktober kl.19.30 i Tarm Kirke
Morten Thaysen er sognepræst i Jacobi Kirke, Varde . Et
helt liv har han sunget og spillet, når han ikke lige har
prædiket eller lavet andre præsteting. Morten Thaysen er
vokset op i en præstegård og er i dag en kendt bidragsyder
med holdninger og ideer.
Morten kender sin salmebog og sin højskolesangbog og
er også til det lidt skæve indimellem.
Morten Thaysen leder sangen tirsdag den 30. oktober,
når Tarm Kirke byder ind til sang. Sangene krydres med
fortællinger og betragtninger fra Mortens eget liv.
Entre kr. 30 inkl. Kaffe/te og kage.

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.

Sogneeftermiddag

• Kirken er hjemsted for det mest rummelige fællesskab, der findes.

Torsdag den 1. november kl.14.30 i Kirkehuset

• Kirken er der, hvor man hænger sine titler i våbenhuset og knæler side om
side med alle andre ved nadverbordet.

Jeg vil ha’ ret til at fejle!
Gerda Neergaard Jessen tager et kraftigt livtag med det perfekte menneske, som ønsker den perfekte karriere, den perfekte familie, den perfekte krop og som ikke vil fejle. Hun er generøs med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra sit eget liv. Og så er det en
hyldest til det rodede liv og til mennesket, der har set i øjnene, at man er
fuld af fejl.

Alle kirker synger - Tarm Kirke
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Torsdag den 25. oktober kl. 17.00.
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Brita Hermansen, Tarm, leder sangen og fortæller undervejs.

Dag

Dagens navn Tarm

Søndag d. 21. oktober

21.s.e.trin.

10.30 PHS

Søndag d. 28. oktober

22.s.e.trin.

10.30 BNJ BUSK 09.00 HPK
Lægmandsdeltagelse

10.30 HPK

Søndag d. 4. november

Alle helgen

14.00 BNJ

10.30 HPK

Onsdag d. 7. november
PHS

Kirkekor

Ådum

Hoven

Lønborg

Egvad

09.00 PHS

19.30 HPK

10.30 PHS
Kirkekor

20.00 HPK

Stillegudstjeneste

09.00 PHS

BUSK gudstjeneste
søndag d. 28. oktober kl. 10.30 i Tarm Kirke
Kom og vær med til en festlig og farverig gudstjeneste for børn og deres forældre.
Kirkens minikonfirmander, KFUM spejderne i
Tarm og lægmandsgruppen medvirker.
Her er plads til alle uanset alder!
BUSK står for: Børn, Unge, Sogn og Kirke. Det er et
samarbejde mellem Folkekirken og folkekirkelige børneog ungdomsorganisationer, som sætter fokus på børn og
unge i kirken.

DET SKER
Torsdag d. 25. oktober kl. 17.00 Tarm Kirke: Alle kirker synger.
Søndag d. 28. oktober kl. 10.30 Tarm Kirke: BUSK-gudstjeneste.
Tirsdag d. 30. oktober kl. 19.30 Tarm Kirke: Sangaften Morten Thaysen
Torsdag d. 1. november kl. 14.30 Kirkehuset: Sogneeftermiddag
Onsdag d. 7. november kl. 20.00 Ådum Kirke: Stillegudstjeneste
Hver torsdag Kirkehuset kl. 9.00: Gåtur, fra kl.10.00: Sognets Dagligstue.

= Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn

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

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

