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PRÆSTENS SPALTE

Dåbsservietter og dåbsklub
Sognepræst Birgitte Nør Jahn kom med ideen om dåbsservietter til
Sognets Dagligstue. Straks var der nogle frivillige som at prøvestrikke – eget design. Der er nu strikket dåbsservietter således, at
alle kirker i Tarm Pastorat kan bruge disse i forbindelse med barnedåb.
Ved barnedåben bliver barnet tørret af denne fine hvide dåbsserviet med korset i midten, hvorefter dåbsforældrene får servietten med
hjem sammen med et fint dåbslys. Endvidere er der en boggave til
barnet og forældrene.
Hvert år på barnets dåbsdag indtil det fyldte 6. år, modtager barnet
en gave fra Kirken i form af en bog, en cd, et puslespil eller malebog,
alt sammen materiale der er alderssvarende. Forældrene giver ved
dåbssamtalen tilsagn om medlemskab af dåbsklubben.
Såfremt der er forældre bosiddende i Tarm Pastorat, som ikke har
modtaget tilbuddet, kan I henvende jer til Kirkekontoret i Tarm eller en af de 3 præster, så kommer
jeres barn med i dåbsklubben. I kan tilmelde jeres barn, indtil det er 5 år.

Hvis du er Kristus, så sig det dog! sagde jøderne til Jesus.
Men Gud viser sig ikke i beviser; men han viser sig i levet liv.
Gud viser sig, når en ven ringede akkurat, når vi havde allermest brug
for det. Gud viser sig, når vi kan tilgive det utilgivelige. I en sen nattetime,
hvor søvnen nægter at komme, da kan det være, at vi kan høre Jesu
stemme i rastløsheden, der byder os at leve vores liv, måske anderledes.
Eller vi kan høre hans indtrængende opfordring til næstekærlighed, når
en kendt eller fremmed, rammes af ulykke.
Gud viser sig i det store og det små, når vores øjne er åbne for hans
virkelighed. Guds stemme lyder gennem andres stemmer, når vi hører,
at vi skal leve som sande mennesker.
Fra Gud kommer al meningsfylde i vores liv og hverdag. Det er åbenbart for enhver - der tror det.
Hans Petur Kirkegaard

Sognets Dagligstue – kirkehuset i Tarm
Konfirmander laver ikoner
”Jeg kan ikke male”. ”Jeg kan ikke finde ud af sådan noget”.
Det er nogle af reaktionerne, vi får, når konfirmanderne
får at vide, at de skal lave ikoner (det græske ord for
’billede’).
Men de bliver sat i gang. Først har de valgt et konfirmationsord (et bibelvers). Så skal de finde ud af, hvad det
vers siger om Gud. Og så kommer den store udfordring
med at få det omsat til et billede. Instruktøren har mange
forskellige figurer med. De kan bruges som symboler og
dermed illustrere det, som konfirmationsordet handler
om. Et løvehoved kan symbolisere Jesus, mod eller styrke. Farven er også vigtig, fordi hver enkelt
farve har sin betydning. Grøn kan f.eks. symbolisere håb, vækst eller liv. Når farver og figurer er
valgt, skal det sættes op, så det er spændende og harmonisk.
Det lykkes. Hver gang. 60 konfirmander får lavet 60 ikoner. Og som en tidligere konfirmandmor
sagde: De er stolte af dem. De hænger nu hjemme på deres værelser”. Vi glæder os over de flotte ikoner.
De hænger i kirken frem til deres konfirmationsdag. Så får de dem med hjem.

Ikonet til mit konfirmationsord
Yasmin Buhmann Nielsen viser glad sit ikon frem.
Yasmin oplyser at sognepræst Birgitte Nør Jahn gav konfirmanderne
forskellige ”ord” de kunne vælge imellem og Yasmin valgte: ”Gud har selv
sagt: Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.”.
Yasmin synes det passer rigtig godt til hende, der hvor hun er i livet nu.
Yasmin har prøvet at lave ikoner før, nemlig i kristendom i 4. Klasse, og
hun havde forberedt sig hjemmefra m.h.t. hvordan hendes ikon skulle
være.
På spørgsmålet: hvorfor synes du det er godt med ikonmaling i konfirmandundervisningen? siger Yasmin, at ikonet er et synligt bevis på konfirmandordet og er med til at udtrykke ordet på en bedre måde.

Sognets dagligstue er et nyt tiltag efter ibrugtagning af Kirkehuset i Tarm. SD er kommet godt fra
start, der deltager ca. 10-12 stykker hver torsdag.
Der er altid en morgensang og fadervor, hvorefter deltagerne nyder kaffen og de hjemmebagte
boller.
Under kaffen snakker man om, hvad dagen kan
bruges til og nogle gange er der planlagt aktivitet,
f.eks. oplæsning, hvorefter man snakker om novellen. Der er altid et kreativt bord, hvor der bl.a. er
fremstillet fint påskepynt af både mænd og kvinder.
Pynten blev solgt efter gudstjenesten Palmesøndag.
Bruger af SD er enige om at den gode snak er
den vigtigste.
Kørselstilbud:
Sognets Dagligstue er for alle – og for hele Tarm
Pastorat – og såfremt man har problemer med
at komme, kan man kontakte Rita Espersen
2615 1801 eller Karin Nørrum 2449 9715
Det er GRATIS at deltage.
Den sidste torsdag i hver måned vil der være
mulighed for at spise fælles frokost for en pris af 20 kr.

Sognets Dagligstue
holder lukket Kr. Himmelfartsdag den 25. Maj.
Der er ikke Sognets Dagligstue i juli måned.

Besøg af konfirmander

Babysalmesang i Tarm Kirke

Lene Bjerg fra Tarm Menighedsråd har haft besøg af 5 søde konfirmander.
Lene bød konfirmanderne på sodavand og hjemmebagte pebernødder – de sidste skulle konfirmanderne selv bage, inden de kunne spises.
Det vakte glæde og det gav anledning til en god snak. Sognepræst Birgitte Nør Jahn havde inden
besøget udsendt nogle spørgsmål, som værterne kunne bruge.
Et spørgsmål gik på, hvorfor de ville konfirmeres. Svaret var ikke pga gaverne og festen, men
”fordi vi tror på gud”, selvom de også glædede sig til festen.
Et svar var også: ”Jeg glæder mig mest til, at hele familien bliver samlet”, det er en ting, som vi nok
ikke skal underkende, at det betyder meget for børnene at være sammen med familien.
Lene spurgte ind til, hvordan det var at skulle gå i kirke, mens de gik til konfirmandforberedelse.
Nogle syntes det var ret hyggeligt, mens andre synes det tog for lang tid!!
Konfirmanderne gav udtryk for, at de var glade for deres præst, Birgitte.
De kom langt omkring i snakken hen over pebernødderne, der til sidst blev udformet som små kors.

Vi mødes tirsdag kl. 10.00-11.00. Sommer 2017 : 9/5, 16/5, 23/5, 30/5,
6/6, 13/6, 20/6. Deltagelse er gratis.
Info og tilmelding: www.tarmpastorat.dk eller kontakt Lisbeth Bjerre
på 2548 2964.

Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

Søndag den 23. april

1.s.e.påske

10.30 BNJ

Lørdag den 29. april

Konfirmation

09.30 PHS 1)
11.30 PHS 1)

Søndag den 30. april

2.s.e.påske

09.00 HPK 1)

Lørdag den 6. maj

Konfirmation

10.00 BNJ 1)

Søndag den 7. maj

3.s.e.påske

10.00 BNJ 1) 10.30 HPK

Hoven

Lønborg

09.00 BNJ

10.30 PHS

Egvad

11.00 HPK 1) 10.00 PHS 1)
09.00 HPK

1) Konfirmation
PHS = Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn · AMB = Anne Marie Baun

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

Alle kirker synger i Hoven Kirke
torsdag den 4. maj kl. 20-21
Tema: Danmarks befrielse
Vi tænder lys i vinduerne og synger.
Medvirkende: Anne Kirk Larsen,
Birthe og Poul Johnsen.

DET SKER
Torsdag den 4. maj		 kl. 9.00 Tarm Kirke:		 Torsdagsaltergang
Torsdag den 4. maj		 kl. 20.00 Hoven Kirke: Alle kirker synger
Søndag den 14. maj efter gudstjenesten Tarm Kirke: Fernisering
Onsdag den 17. maj		 kl. 19.30 Tarm Kirke:		 Forårskoncert
Tirsdage i ulige uger		 kl. 10-11 Kirkehuset:		 Børnecafe
Hver torsdag fra 		 kl. 9.30 Kirkehuset: 		 Sognets dagligstue
(Dog ikke Kr. Himmelfartsdag (25/5)

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

