Oplev Peter Lodberg i Kirkehuset i Tarm

EGVAD KIRKE

LØNBORG KIRKE

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

PRÆSTENS SPALTE

Onsdag den 13. marts kl. 19.00.

Hvor er det fristende

Peter Lodberg, professor, dr. theol., vil føre os igennem 1000 års tro i Danmark. Han
tager afsæt i sin bog »Danskernes tro gennem 1000 år«, hvori han bl.a. fortæller om
de aftryk troen sætter i bygninger, musik, ritualer og landskaber.
Entré 50 kr. inkl. kaffe.

Det sker igen og igen, at vi bliver fristet. Og nogen vil sige: Har du lyst,
har du lov. Så vi lader os friste. At det ikke altid er godt, får vi bekræftet
af programmet »Luksusfælden«. Der møder vi mennesker, som køber over
evne. De køber det, de har lyst til. Og de oparbejder en stor gæld, som
de får svært ved at betale tilbage. De er bundet af deres overforbrug.
Det behøver ikke at koste penge at give efter. Det kan koste venskab,
fællesskab og ægteskab, fordi vi gør noget, som sårer og ødelægger for
andre. Og det er en høj pris at betale.
Men det behøver ikke at gå sådan. Vi behøver ikke at give efter for
fristelsen. Det er klogt at stoppe op og spørge sig selv: Har jeg virkelig
brug for det? Er det godt for mig? Vil det skade andre?
Jesus blev fristet, men han vidste, at det ikke var godt for ham at give
efter, og derfor gjorde han det ikke. Han brugte Guds ord til at sige nej.
Der kan vi også hente hjælp til at sige nej, når vi oplever, at fristelsen
bliver stor. Og når vi siger nej, slipper vi for at blive bundet af en gæld til
andre mennesker og til Gud.
Peder-Henning Søderstjerna

Børnetime i kirken
Tirsdag den 19. marts 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. pr. familie.

Koncert i Lønborg Kirke

med Leif Jone og Lars Bernhardt Ølberg

Søndag den 24. marts kl. 19.00
Den norske barytonsanger Leif Jone Ølberg har været ansat som
solist ved Den Kongelige Opera i København og Den jyske opera
i Århus. Han har gjort stor succes i flere store roller, sidste år som
Figaro i Barberen i Sevilla i København, og som Toreadoren i
Carmen med Den jyske opera på Danmarksturné.
Ved siden af opera har Leif Jone sunget baspartier i oratorier,
bl.a. Händels Messias i Herning og København. Og han har haft
egne koncerter i Danmark, Norge og flere lande i Europa.
Sammen med sig har han sin far Lars Bernhardt Ølberg, organist og pianist.
Programmet indeholder: arier, lieder af Schubert og Grieg, norsk folkemusik, kirkemusik og salmer.
Leif Jone Ølberg spiller også fiolin. Entré kr. 100,-

Sogneeftermiddag
Ahakishaka – en landsby i Karagwe
Torsdag den 4. april kl.14.30 Kirkehuset i Tarm
Gudrun Vest og Helle Holm
En fortælling i ord og billeder om et lille sted i det nordvestlige Tanzania.
• En tur ned ad hovedvejen i Ahakishaka
• Hvad lever folk af – tjener de penge?
• Hvordan ser husene ud?
• Skoleliv
• Dagligliv i landsbyen

Pilgrimsvandring ved Lønborg Kirke
Søndag den 7. april kl. 9.00
Den årlige pilgrimsvandring kommer denne gang til at udgå fra og
slutte i Lønborg Kirke. Gudstjeneste i kirken, lille vandretur langs
åen, kaffe og rundstykker på Lønborggård, derefter fortsætter vi mod
vest og skal med de små trækfærger to gange, drejer mod øst og
fortsætter langs åen tilbage til andagt i kirken og varm suppe. Det
bliver en flot tur med masser af udsyn på ca 8 km ialt. Undervejs er
der to korte fortællinger og et stykke, hvor vi vandrer i tavshed. Lønborg menighedsråd står for forplejning, Blåkilde Efterskole for boller til kaffen og Bechs hotel for suppen. Pilgrimsudvalget håber på godt
vejr og byder velkommen til alle. Deltagere, som ikke kan gå hele ruten, kan nøjes med en kort.

Rytmisk gudstjeneste
Søndag den 24. marts kl. 14.00 er der rytmisk gudstjeneste i Tarm Kirke.
Det er en lidt anderledes gudstjeneste, hvor vi synger en blanding af nyt og gammelt.
En gruppe af unge sørger for musikken.
Og det er unge, som hjælper med læsning, under altergang og er forsangere.
Prædikenen vil også være lidt anderledes.
Gudstjenesten er rettet mod unge, men alle er velkomne.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Årsmøde i Skjern Tarm Menighedspleje

Tirsdag den 9. april kl. 19.30
Teolog Bodil Skjøtt, tidl. Generalsekretær i Israelsmissionen.
Når jøder fejrer påske gør de det ved at genfortælle historien om Guds vældige indgriben til frelse og
frihed for en flok israelittiske slaver i Egypten. De gør det ved at bede, synge og spise sig gennem
fortællingen, sådan som Jesus også gjorde det med sine disciple den sidste aften, de var sammen.
Med afsæt i og inspiration fra den jødiske påskefejring vil vi denne aften indlede vores egen påskefejring, som handler om Guds endelige indgriben til frelse og frihed for alle mennesker gennem Jesu
lidelse, død og opstandelse.
Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

Hoven

Lønborg

Egvad

Søndag den 10. marts

1.s.i fasten

10.30 HPK

10.30 BNJ

09.00 HPK

09.00 PHS

10.30 PHS

Søndag den 17. marts

2.s.i fasten

10.30 BNJ

09.00 BNJ

10.30 PHS

09.00 PHS

Søndag den 24. marts

3.s.i fasten

09.00 BNJ
14.00 PHS

10.30 HPK

09.00 HPK

Søndag den 31. marts

Midfaste

Søndag den 7. april

Mariæ bebudelse

PHS

10.30 HPK

09.00 HPK
09.00 PHS

Pilgrimsgudstj.

= 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

Søndag den 10. marts ca. kl. 11.45
efter gudstjenesteen.
»Pilgrimsrejse i Det Gamle Testamente«
af Grethe Bärtel-Jensen knytter sig til
fortællinger i Det Gamle Testamente,
primært mosebøgerne og består af 12
malerier i et abstrakt fabulerende
billedsprog.

Mandag den 8. april 2019, i Kirkehuset i Skjern, kl. 19.30
Generalforsamling iht. vedtægter. Kaffebord
Sorggrupper orienterer kort om deres arbejde
Alle er meget velkomne.

Påskeoptakt – Lønborg Kirke

Rytmisk

Fernisering i Kirkehuset

Forslag der ønskes behandlet, skal være formand Mette Sjælland skriftlig i
hænde, senest 14 dage før, bms@ skjern-net.dk.

Alle kirker synger i Ådum Kirke
Torsdag den 28. marts kl. 17.00. Ledes af Berit Toft Christensen.
Tema: Årets gang i glade sange og salmer

DET SKER
Torsdag den 7. marts kl. 14.30 Kirkehuset i Tarm: Sogneeftermiddag
Søndag den 10. marts kl.11.45: Kirkehuset i Tarm: Fernisering
Onsdag den 13. marts kl. 19.00 Kirkehuset i Tarm: Foredrag
Tirsdag den 19. marts kl. 17.00 Tarm Kirke: Børnetime
Søndag den 24. marts kl. 14.00 Tarm Kirke: Rytmisk gudstjeneste
Søndag den 24. marts kl. 19.00 Lønborg Kirke: Koncert
Torsdag den 28. marts kl. 17.00 Ådum Kirke: Alle kirker synger
Torsdag den 4. april kl. 14.30 Kirkehuset i Tarm: Sogneeftermiddag
Søndag den 7. april kl. 09.00 Lønborg Kirke: Pilgrimsvandring
Tirsdag den 9. april kl. 19.30 Lønborg Kirke: Påskeoptakt
Hver torsdag Kirkehuset kl. 9.00: Gåtur, fra kl.10.00: Sognets dagligstue

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

