Søndag den 4. oktober kl. 14.00
er der rytmisk gudstjeneste i Tarm Kirke (obs sted)
Det er en lidt
anderledes gudstjeneste, hvor vi
synger en blanding af nyt og
gammelt. Nogle
unge medvirker på forskellige måder. De spiller, hjælper med
læsning, bistår under altergang mm.

Torsdag den 24. september kl.
19.00

Prædikenen vil også være lidt anderledes.
Gudstjenesten er rettet mod unge, men alle er velkomne.

Medvirkende: Nina Bisgaard og
Annegrete Skals.

Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Sogneeftermiddag
Kirkehuset i Tarm, torsdag den 1. oktober kl. 14.30
Forfatter Bjarne Jensen kæmper for at gøre navnet
Jensen stort igen. Det er ikke smart at hedde Jensen.
Antallet af danskere med det efternavn falder.
Men forfatteren Bjarne Jensen har en mission – han
vil gøre navnet stort igen. Derfor begyndte han at samle på
historier om ting, steder og ikke mindst personer, som hedder
Jensen, og som har gjort sig bemærket på den gode måde.
Kaffe kr. 30,-

Torsdag den 8. oktober, kl. 20.00. Præst Birgitte Nør Jahn.
Hovedvægten er lagt på bøn, sang og stilhed. Et stilhedens åndehul i vores samfund, hvor informationsstrømme nogle gange kan tage pusten fra os.

EGVAD KIRKE

Det føles godt at gøre noget – både for andre og for sig selv. Sådan tror
jeg, de ﬂeste har det. Det er bare ikke altid, vi kan gøre noget, og måske
er det heller ikke altid, vi skal gøre noget? Der er mange mennesker, som
presser sig selv og bliver presset af andre – langt ud over det rimelige.
Men hvis vi intet gør, så går det hele jo i stå og hvad så med alle dem,
der har brug for hjælp? Indvendingerne står i kø og med god ret. Livet
er fyldt med ting, der skal gøres.
Men livet er mere end det, der skal gøres. Uendeligt meget mere.
Faktisk er det sådan, at intet af det, vi gør, har nogen betydning, hvis vi
glemmer, hvem vi er.
Og hvem er vi så? Det kan der gives mange gode svar på. Jeg vil vove
den påstand, at det bedste svar er, at vi er mennesker, der er elsket af
Gud og hører til hos Gud. Alt andet kommer efter det.
Det sætter os ikke fri fra at gøre noget, men det giver os et udgangspunkt. Et udgangspunkt, som ikke handler om os og vores formåen, men
om Gud og Guds formåen.
Lad os huske det når krav og forventninger, vores egne såvel som
andres, river og slider i os.
Birgitte Nør Jahn

Høstgudstjenester i Tarm pastorat
Søndag den 20 september kl. 10.30 i Tarm Kirke
Søndag den 27. september kl. 14.00 i Hoven Kirke
Søndag den 27. september kl. 19.30 i Ådum Kirke

Ved årets høstgudstjeneste i Tarm Kirke vil der
i år, blive solgt hjemmelavet marmelade og/eller
saft efter gudstjenesten. Marmelade og saft kan
indleveres i Kirkehuset.

BRUG DIN STEMME
TIL MENIGHEDSRÅDSVALGET

Overskuddet går ubeskåret til Skjern-Tarm
Menighedspleje mrk. arbejde med børnefamilie.

Det er den dag valget sker – Tirsdag den 15. september kl. 19.00
Kirkehuset i Tarm
Konﬁrmandstuen
Fælleshuset i Vostrup
Tarm idrætscenter, Hal B
Aadum Forsamlingshus

At gøre eller ikke at gøre

Høstgudstjenester handler om taknemmelighed og om at give af sit overskud. Det er en gammel tradition at holde høstoffer, så dem, der ikke
har nok, får del i høstens overskud. En af måderne var og er at gå op til
alteret og lægge en konvolut med penge. Det gør vi stadig nogle steder
i Tarm pastorat. Andre steder holdes der auktion eller man lægger sin
gave i kirkebøssen ved udgangen. Det sidste kan man altid gøre, uanset
hvordan der i øvrigt samles ind.

Stillegudstjeneste i Egvad Kirke

Egvad:
Hoven:
Lønborg:
Tarm:
Aadum:

TARM PASTORAT

PRÆSTENS SPALTE

Rytmisk gudstjeneste

Alle kirker
synger
i Lønborg kirke

LØNBORG KIRKE

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

Pengene fra offergangen går til Kirkens Korshær.

KOM I GOD TID FOR AT FÅ STEMMESEDDEL.
AFKRYDSNING PÅ STEMMELISTEN.
HUSK LEGITIMATION
SE WWW.TARMPASTORAT.DK OG PRESSEN I ØVRIGT.

DER ER INGEN FROKOST I ÅR EFTER
GUDSTJENESTEN.

SOGNETS DAGLIGSTUE

Café tilbud til alle i Tarm pastorat
Torsdag formiddag i Kirkehuset, Kirkegade 11, Tarm
OBS tidspunkt: Gåtur kl. 8.30, kaffe kl. 9.30

Kære alle sammen
Tusind tak for alle hilsener og gaver i forbindelse med min afsked med Tarm Pastorat. Det var mere end jeg kunne forvente, selv om jeg siden ’08 har følt mig
privilegeret over den velvilje, jeg er blevet mødt med af alle.
Det har været en ære at virke som præst blandt så gæve mennesker.
Jeg vil særlig takke menighedsrådene i Pastoratet for opbakning, perspektiver og god vilje. Kollegaerne ved kirker (inkl. kontor), kirkegårde og i præstegårde for generøsitet, pålidelighed og samarbejdsglæde.
Og så vil jeg takke Gud for, at jeg er kommet mere levende fra det, end jeg har fortjent.
Gud velsigne jer, til vi ses.
Hans Petur Kirkegaard
Dag

Dagens navn

Tarm

Søndag 27. september

16.s.e.trin.

10.30 BNJ

19.30 PCT

Søndag 4. oktober

17.s.e.trin.

14.00 PHS

10.30 PCT

Søndag 11. oktober

18.s.e.trin.

10.30 BNJ

9.00 BNJ

Søndag 18. oktober

19.s.e.trin.

10.30 PHS

10.30 PCT

Rytmisk gudstjen.

Ådum

Hoven

Høstgudstjeneste

14.00 PCT

Høstgudstjeneste

Lønborg
10.30 PHS

Egvad
9.00 PHS
10.30 BNJ

10.30 PHS
9.00 PCT

9.00 PHS

PHS=Peder-Henning Søderstjerna; BNJ=Birgitte Nør Jahn; PCT = Poul Christian Tulinius; SHL = Simon Høgsbro Larsen

September
17. Besøg af præst Poul Chr. Tulinius
23. Fortælling om genforeningen
Oktober
1. Læsning af novelle med Kirsten Nielsen

DET SKER
September
Tirsdag den 8. kl. 17.00 Tarm Kirke: Børnetime
Torsdag den 10. kl. 19.00 Kirkehuset i Tarm: Aftencafé
Tirsdag den 15. kl. 19.00 Valgforsamling, se hjemmeside
Torsdag den 24. kl. 19.00 Lønborg Kirke: Alle kirker synger
Oktober
Torsdag den 1. kl. 14.30 Kirkehuset i Tarm: Sogneeftermiddag
Søndag den 4. kl. 14.00 Tarm Kirke: Rytmisk gudstjeneste
Torsdag den 8. kl. 20.00 Egvad Kirke: Stillegudstjeneste

Følg os på www.tarmpastorat.dk
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
Poul-Christian Tulinius
Tlf. 2343 3365 · pct@km.dk
Træffes efter aftale - fri mandag

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

