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PRÆSTENS SPALTE

Musik i sommernatten

Når natten trænger sig på

Onsdag den 26. juni kl. 21.00 i Tarm Kirke
I forbindelse med dimissionsfesten på VGT, ”Open by Night” og
andre festligheder i Tarm by, er der tradition for, at mødes i
kirken til ”Musik i sommernatten”.
I år er Lise og Jørn Esbjerg på hhv. klaver og saxofon inviteret til
at være med til at festliggøre det musikalske indslag sammen med
organist Charlotte Husted Nielsen.
Programmet vil byde på fællessang og forskellige musikalske
indslag. Kom og vær med til en rigtig hyggelig aften.
Koncerten er gratis og åben for alle.

Sommerudflugt med Sognets Dagligstue den 20. juni
Årets sommerudflugt med Sognets Dagligstue går blandt andet til det 25 ha store udstillingsrum under
åben himmel - Skovsnogen ved Skarrild.
Afgang klokken 9.30 fra Tarm Kirkehus i private biler, formiddagskaffe ved Svanholm Sø, Sdr. Felding. Herefter går
turen til Skarrild Kirke med udsmykning af Simon Aaen samt
en eventuel gåtur omkring Skarrildhus. Frokost ved Skovsnogen, Døvlingvej, 6933 Kibæk.
Pris: 50 kr. for frokost.

Mon ikke de fleste af os har prøvet at sidde en nat og tale sammen om
ting, der betyder noget? Mærket roen og freden og mærket hvordan det,
at ingen ved, hvad vi taler om, har gjort det muligt at tale om ting, som
ellers er lukket land?
Nogle gange får nattens samtaler en synlig betydning for dagens levede
liv, andre gange virker det som om, at det, der sker om natten, forsvinder
igen, når dagen bryder frem. Men at noget virker som om, det er forsvundet, betyder ikke, at det er forsvundet.
På søndag skal vi høre om Nikodemus. Han kom til Jesus om natten,
talte med ham og så skete der ikke mere – eller gjorde der? Det tror jeg,
der gjorde, for det at tale med Jesus sætter sig altid spor! Sådan var det for
Nikodemus og sådan er det for os, der ligner Nikodemus til forveksling.
Vi famler os frem, tror og tvivler og ofte går vi og putter med vores tro,
men når natten trænger sig på, så beder vi. Det er ikke uden grund, at
der er nogen, som kalder sygehusene landets største bedehuse. Og når vi
beder, så møder Gud os uden forbehold. Og den tro, vi ikke selv kan finde
frem, den giver Han os kvit og frit.
Birgitte Nør Jahn

Se tarmpastorat.dk

Sognets Dagligstue
Cafe tilbud til alle i Tarm pastorat
torsdag formiddag i Kirkehuset, Kirkegade 11, Tarm

Tilmelding senest 13. juni. Læs mere på tarmpastorat.dk

OBS tidspunkt: Gåtur kl. 8.30. Kaffe kl. 9.30
Dag

Dagens navn

Tarm

Ådum

Søndag den 16. juni

Trinitatis

10.30 BNJ

09.00 HPK 10.30 HPK

Søndag den 23. juni

1.s.e.t.

10.30 BNJ

09.00 PHS

10.30 PHS

Søndag den 30. juni

2.s.e.t.

10.30 BNJ

10.30 HPK 09.00 HPK

10.30 PHS

09.00 PHS

Søndag den 7. juli

3.s.e.t.

10.30 BNJ

09.00 BNJ

10.30 PHS

09.00 PHS

Søndag den 14. juli

4.s.e.t.

10.30 BNJ

PHS

Hoven

09.00 BNJ

Lønborg

Egvad
09.00 PHS

10.30 PHS

Torsdag den 13. juni kl. 9.30
Torsdag den 20. juni kl. 9.30: Udflugt med sommerfrokost
Torsdag den 27. juni kl. 9.30: Sommersange v. Jan Paakjær Mikkelsen

DET SKER
Onsdag den 26. juni kl. 21.00: Musik i sommernatten
Tirsdag den 27. august (OBS ny dato) kl. 19.00 Kirkehuset i Tarm:
Foredrag: Forundringsparat

= 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

