Kære alle frivillige, menighedsrødder og personale
Hermed inviterer Tarm Pastorat til en aften for og med frivillige og personale. Det sker søndag, den 8.
september klokken 17 til cirka 21.30 i Kirkehuset i Tarm
Menighedsrådene i Tarm Pastorat vil gerne påskønne det store arbejde, der udføres af jer frivillige
ved vores kirker. Vi tør ikke gætte på, hvor mange timer I bruger i det frivillige arbejde, men én ting ved
vi, I er med til at gøre en forskel.
Af hensyn til maden vil vi gerne have en tilmelding som sms på 2297 0882 eller
mail kirstenkolby@gmail.com. Senest den 6. september klokken 12.

Høstgudstjeneste!? Eller hvad
har kirken med høsten at gøre?
Dengang samfundet var helt afhængigt af høstens udkomme, blev
det fejret i kirken med en takkegudstjeneste. Når det at blive mæt
ikke er en selvfølge, så kalder det på taknemmelighed, at høsten
kommer i hus.
I dag er de færreste af os landmænd, og de fleste af os bliver
mere end mætte hver dag. Ikke desto mindre er der stadig grund
til at sige tak til Gud for maden og for livet – for uanset, hvor
dygtige vi er til at klare os selv, så er det stadig Guds gaver til os.
Derfor: Når kirken er smykket med aks og frugt, så er det
ikke bare pynt – det er en påmindelse om alt det, Gud giver os, så lad os mødes i kirken og sige: Tak!
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At være eller ikke være – en del af et
fællesskab
Har man prøvet at være lukket ude af et fællesskab, ved man, hvor smertefuldt det er. I den situation er det fristende selv at lukke af, så er det i det
mindste én selv, der bestemmer. Problemet er bare, at man dør af det. Om
ikke rent fysisk, så inden i. Vi er skabt til fællesskab!
På Jesu tid var det at være døv og stum at ligne med en langsom død.
Man var uden for fællesskabet. Derfor er der andet og mere på spil end det
at genvinde hørelsen i fortællingen om, hvordan Jesus helbreder en døvstum mand. Det handler om et menneskes vej ind i fællesskabet med Gud
og mennesker.
Fortællingen er enkel. Nogle venner hjælper en døvstum mand hen til
Jesus og Jesus helbreder ham. Jesus forsøger at holde det hemmeligt, men
rygtet spreder sig og folk siger om Jesus: ”Han har gjort alle ting vel”. Og
det har han!
Vores virkelighed er ikke altid så enkel. Hvor er de venner, som hjælper
os og hvor er Gud?
Fortællingens budskab er, at Gud er hos os. Han tager imod os, før vi
selv har gjort noget aktivt for at blive en del af fællesskabet med ham. Og
så er der er en opfordring til os om at være de venner, andre har brug for!
Birgitte Nør Jahn

Bemærk de fem kirkers forskellige datoer og tidspunkter for høstgudstjenester.

Høstoffer - en måde at give udtryk for sin taknemmelighed
Når vi samles til høstgudstjeneste, samler vi penge ind til dem, der er mindre privilegerede, end vi selv
er. Det kaldes et høstoffer. Høstofferet er et synligt udtryk for vores taknemmelighed og et ønske om at
give af sit overskud. Det vi har fået, skylder vi at dele med andre.
Det varierer fra kirke til kirke, hvordan man samler ind, når man holder høstgudstjeneste. Nogle
steder går man op til alteret med sin gave som et led i gudstjenesten. Andre steder holdes der auktion
efter gudstjenesten. Uanset hvad kan man altid lægge sin gave i kirkebøssen ved kirkens udgang.

Sådan fejres høsten i Lønborg og Egvad Kirker
I Egvad og Lønborg Kirker kommer høstens overskud andre til gode. Her samles nemlig ind til KFUM’s soldatermission; KFUM’s værested i Skjern, Møltrup optagelseshjem og til Burundi.
I Egvad Kirke er der høstgudstjeneste den 8.septemer klokken 9:00. Her samler menigheden ind til de
mange gode formål ved at lægge penge på alteret eller i kirkebøssen. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
I Lønborg Kirke er høstgudstjenesten også den 8.september, men først klokken 11:00. Det er en
familiegudstjeneste, hvor spejderne medvirker, og menigheden samler ind ved at lægge pengene på alteret
eller i kirkebøssen. Efter gudstjenesten bliver der serveret sandwich. Og så er der auktion over alle de
medbragte frugter, grøntsager, blomster og andet godt fra høsten.

Sådan fejres høsten i Tarm Kirke

Kirkehusets Aftencafé med besøg af
Cari Paravel
Tirsdag d. 17. september kl.19.00
Cari Paravel er en kvintet, hvis repertoire spænder vidt: Fra rock og blues
over ragtime til folk og soul. Alligevel er der en rød tråd, eftersom bandet har
sin egen sound.
Entré: 100,- kroner servering inclusive
Aftencafeen henvender sig
til det voksne publikum. I
foyeren stiller vi bordene op
til caféhygge. Der serveres
specialøl, chips og spændende dip. Samtidig er der
naturligvis musik. Musikken
har holdning og handler om
menneskelivet.

Sansegudstjeneste i Tarm Kirke
12. september 2019 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.

Høstgudstjenesten bliver i Tarm Kirke fejret den 15. september med morgenkaffe, masser af
marmelade og skønne klange fra det nye flygel.
Det er i høsttiden, at forrådskamrene skal fyldes op. Det hylder Tarm Kirke med marmeladekonkurrencen, hvor de konkurrerende marmelader bliver en del af morgenmaden
inden gudstjenesten klokken 10:30.

Efter gudstjenesten er der kaffe. Vi er færdige ca. kl. 15.30.
Spørgsmål kan rettes til:
Tlf. 99742389, Aktivitetscenter Syd
Tlf. 97371370, Birgitte Nør Jahn, sognepræst i Tarm
Arrangør: Tarm kirke og Aktivitet Syd

Under morgenkaffen kan menigheden nyde udstillingen af forskellige korn- og frøsorter,
der også hylder høsten. Måske bliver det også til en enkel smagsprøve i form af forskelligt brød
bagt på de spændende korntyper.
Selve høstgudstjenesten kommer der ekstra lyd på. Tarm Menighedsråd har købt
flygel, og organist Hans Gundesen vil afprøve flygelets skønne toner.

Børnetime i kirken
Tirsdag d. 10. september kl. 17.00

Marmeladekonkurrence
Hvor mange slags marmelade mon der findes? Det vil vi prøve at finde
ud af til dette års høstgudstjeneste i Tarm Kirke den 15. september.
Tarm Kirke indbyder til en konkurrence hvor vi opfordrer alle
til at møde op med et glas hjemmelavet marmelade, der så skal
deltage i konkurrencen ved morgenmaden samme dag inden gudstjenesten. Marmeladen skal indleveres mellem kl. 8.30 og 9.00
– og nydes umiddelbart efter. Læs mere på tarmpastorat.dk

Dag

Dagens navn

Søndag d. 8. september

12.s.e.t.

Tarm

Ådum

Hoven
10.30 HPK

Lønborg
11.00 PHS

Søndag d. 15. september 13.s.e.t.

10.30 BNJ
10.30 BNJ
Høstgudstj.

09.00 HPK Velkomstgudstj. Høststgudstj.
19.30 HPK 14.00 HPK 09.00 SHL
Høstgudstj.
Høstgudstj.

Søndag d. 22. september 14.s.e.t.

10.30 BNJ

09.00 BNJ

Søndag d. 29. september 15.s.e.t.

10.30 HPK

10.30 BNJ

PHS

Egvad
09.00 PHS
Høststgudstj.

10.30 PHS
09.00 BNJ

09.00 PHS

10.30 PHS

= Peder-Henning Søderstjerna · HPK = Hans Petur Kirkegaard · BNJ = Birgitte Nør Jahn · SHL = Simon Høgsbro Larsen

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

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. per familie.

DET SKER
Torsdag d. 5. september kl.14.30 Kirkehuset i Tarm: Sogneeftermiddag
Søndag d. 8. september kl.17.00 Kirkehuset i Tarm: Fest for frivillige,
menighedsråd og personale
Tirsdag d. 10. september kl.17.00 Tarm Kirke: Børnetime
Torsdag d.12. september kl.14.30 Tarm Kirke: Sansegudstjeneste
Tirsdag d. 17. september kl. 19.00 Kirkehuset i Tarm: Cafe aften
Torsdag d. 26. september kl. 20.00 Lønborg Kirke: Alle kirker synger

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

