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Noget om tro

i Ådum Kirke

En sangaften om og med Lina Sandell-Berg’s sange
Torsdag d. 23. maj kl.19.00
Sangeren Tina Lynderup har i
samarbejde med sin pianist Lene
Jensen (begge fra Videbæk) udarbejdet et spændende sangprogram
om og med Lina Sandell’s elskede,
åndelige sange.
Hvem kender ikke: “Ingen er så tryg i fare”, “Kun én dag, ét øjeblik ad
gangen” og “Jeg kan ikke tælle dem alle”?
Sangaftenen forløber dels med fællessang og dels med solosang ved
Tina. Programmet er krydret undervejs med fortælling om digterens
liv, og sangene synges kronologisk efter deres udgivelsesår.

Peter Plys kom en gang til at love at skrive en sang om Grislings heltedåd.
Men, som han siger, det er slet ikke let, for digte og sange er ikke noget, som
man kan gribe sådan i luften; det er noget, som griber en, og det eneste,
man kan gøre, er at gå et sted hen, hvor det kan komme til at gribe en.
Han venter derfor tålmodigt og håbefuldt – og til sidst lykkes det – og
da han har sunget sangen tre gange for sig selv, siger han: Der er det; det
kom lidt anderledes, end jeg først havde troet, men det kom dog.
Sådan er det som regel også med troen. Nogle gange er tro ganske
simpel og naturlig. Andre gange er det ikke så let. Og det eneste, man
kan gøre, er at gå et sted hen, hvor det kan komme til at gribe en.
Og man ved ikke altid hvornår eller hvorfor. Og ofte kommer det også
anderledes, end man først havde troet.
Og der er gudstjeneste på søndag.
Hans Petur Kirkegaard

Man kan godt glæde sig til en skøn sang-oplevelse!

Forårs- kor- koncert i Tarm Kirke

Se evt. mere om de optrædende på www.tinalynderup.dk

Onsdag den 15. maj kl. 19.00
Morgengry, Stok og Sten og Tarm Kirkes kor byder igen ind til forårskoncert. Traditionen tro mødes Tarm bys 3 kor og synger et meget
varieret og spændende forårsprogram. Med over 100 sangere er det nok
Vestjyllands største koncertarrangement. Korene ledes af Jørgen Esbjerg,
Simon Alsing Busk og Hans Kaarde Gundesen.

Børnetime i kirken
Tirsdag d. 21. maj kl. 17.00
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.

Grundlovsfest i Skjern
Grundlovsarrangement i Skjern Anlæg, nord for Skjern Kirke
med grundlovstale ved læge og politiker, Knud Jacobsen fra
Ulfborg
I 2018 indledte vi en tradition, som vi håber alle i SkjernTarm kan få glæde af: Kirkerne i Skjern og Tarm Pastorat
arrangerede i et samarbejde med forskellige klubber og foreninger en grundlovsfest, der blev afholdt i Forsøgshaven i
Tarm.
I 2019 fortsætter vi i Skjern. Vi opfordrer jer til at bakke op
om arrangementet, der for det første byder på grundlovstale
ved Knud Jacobsen, men hvor der også er musik med børn
fra Musikskolen, fællessang, hygge, ansigtsmaling og masser
af aktiviteter for både børn og voksne.
Skjern-Tarm Rotary, Soroptimisterne Skjern-Tarm, SkjernTarm Lions Club, Skjern og Tarm Udviklingsfora og Røde
Kors er medarrangører.
Der er fælles gåtur sammen med den endnu ukendte vandbærer fra Tarm, der skal bringe vand fra
Tarm Bybæk til Kirkeå i Skjern. Fælles afgang klokken 12:30 i Storegade (ved broen, hvor Bybækken
går under gaden).

Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

Fredag den 17. maj

Bededag

10.30 BNJ

09.00 BNJ

Søndag den 19. maj

4. s.e. påske

10.30 BNJ

09.00 BNJ

09.00 PHS

Søndag den 26. maj

5. s.e. påske

10.30 PHS

09.00 HPK 10.30 HPK

09.00 PHS

Torsdag den 30. maj

Kr. Himmelf.

09.00 HPK

10.30 HPK

10.30 PHS

Søndag den 2. juni

6. s.e. påske

10.30 HPK

Søndag den 9. juni

Pinsedag

10.30 BNJ

PHS

Hoven

Lønborg

Egvad

Sognets Dagligstue
Cafe tilbud til alle i Tarm pastorat
torsdag formiddag i Kirkehuset, Kirkegade 11, Tarm
OBS tidspunkt: Gåtur kl. 8.30. Kaffe kl. 9.30
Torsdag den 16. maj: Optakt til Pinse, Birgitte Nør Jahn
Torsdag den 23. maj kl. 9.30: Spil
Torsdag den 30. maj. Ingen dagligstue – Kr. Himmelfartsdag

Ny hjemmeside
Tarm Pastorat har fået ny hjemmeside – klik gerne ind forbi
Tarmpastorat.dk – og giv endelig lyd, hvis der er gået noget galt under
processen.

10.30 PHS
10.30 PHS

09.00 HPK
10.30 HPK 09.00 HPK

09.00 PHS

10.30 PHS

DET SKER
Onsdag den 15. maj kl. 19.00 Tarm Kirke: Forårskoncert
Tirsdag den 21. maj kl. 17.00 Tarm Kirke: Børnetime
Torsdag den 23. maj kl.19.00 Ådum Kirke: Musikforedrag
Onsdag den 5. juni kl. 13.00 Anlægget i Skjern: Grundlovsfest
2. pinsedag 10. juni kl. 10.30: Borgbanken Lønborg: Friluftsgudstjeneste

= 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

