EGVAD KIRKE

LØNBORG KIRKE

HOVEN KIRKE

ÅDUM KIRKE

TARM KIRKE

folk & kirke

TARM PASTORAT

PRÆSTENS SPALTE

Overﬂod
Vi er kommet på den anden side af julen. Det har været en tid, hvor vi
har haft rigeligt af alt lige bortset fra samvær og nærkontakt. Mange af
os har haft i overﬂod af mad, og vi har fået rigeligt med gaver.
Hvad mere kan vi så ønske os?
Vi er mennesker, som har behov for mere end det rent legemlige. Det
har vi mærket i den tid, hvor vi ikke har kunnet være sammen med alle
de mennesker, vi gerne vil være sammen med. Mad kan smage godt, og
der kan være rigeligt af det. Men det alene er ikke nok.

På grund af coronarestriktionerne er der mange aﬂysninger for tiden.
Således er følgende arrangementer der allerede er annonceret aﬂyst:

Hvad mere skal der til?

Foredrag den 14. januar klokken 19.00 med redaktør Cecilie Ahlmann Raabjerg.
Børnetime den 19. januar klokken 17.00.
Jagtgudstjenesten den 26. januar i Hoven Kirke.
Øvrige arrangementer i januar og begyndelsen af februar fastholdes, men vi gør opmærksom på, at de
kan blive aﬂyst med kort varsel. Hold øje med kirkens hjemmeside www.tarmpastorat.dk.
Sognets dagligstue og kirkekoret er indstillet indtil videre. Der vil blive annonceret, når aktiviteterne
går i gang igen.

Strikkekoncert
Kirkehuset i Tarm, torsdag den 11. februar klokken 19.00.
En sjov og helt anderledes koncert med
musik der tager udgangspunkt i håndarbejde, strikkeopskrifter og teknikker. Musik med historier fra hele verden og fra både før og nu. 3 musikere med international
erfaring spiller op. Man er velkommen til at tage strikketøjet eller et andet håndarbejde med, og nørkle under
koncerten. I pausen serveres lidt lækkert.
Entré kr. 100,-.

Fællesskab med andre er vigtigt og gør godt. Alligevel er der noget
mere. Det, som går allerdybest, langt ind i hjertet – fællesskabet med
Gud. Guds nærvær. Guds tilstedeværelse. Den har vi hørt om i julen. Og
på søndag hører vi, at Gud ikke bare er kommet nær, men at han også
viser lidt af sin herlighed for os. Og ikke bare det. Han viser, at han vil
give os i overﬂod. Hos ham er der ingen mangler. I Guds rige vil vi få
dækket alle behov.
Så kan vi ikke ønske os mere.

Peder-Henning Søderstjerna

Alle kirker synger
Kirkehuset i Tarm, torsdag den 28. januar kl. 17.00
Aftenens emne er den nye Højskolesangbog
– hvad kom med og hvad er nyt.
Hans Kaarde Gundesen leder os igennem.

Sogneeftermiddag
Kirkehuset i Tarm, torsdag den 4. februar kl. 14.30
Kristian Andersen, især kendt som viceborgmester
i Ringkøbing-Skjern, fortæller i ord og billeder om
sit liv ”fra barn til voksen” og om livet som ”genbruger”. Kristian Andersen lægger ikke skjul på sin
kristne baggrund og taler for, at vi i fællesskab skal
sætte fokus på taknemmeligheden.

Stillegudstjeneste
Egvad Kirke, onsdag den 3. februar klokken 19.30
er der en lidt anderledes og meditativ gudstjeneste i Egvad Kirke. Birgitte Nør Jahn er liturg.

Dag

Dagens navn

Søndag 17. januar

2.e.h.3 k.

Søndag 24. januar
Søndag 31. januar

Tarm

Ådum

Hoven

Lønborg

Egvad

Ingen

10.30 BG

09.00 BG

10.30 PHS

09.00 PHS

Sidste s.e.h.3 k.

10.30 BNJ

09.00 BNJ

Septuagesima

10.30 BNJ

10.30 PHS
10.30 BG

09.00 BNJ

09.00 BG
Kl.19.30 BNJ

Onsdag 3. februar

stillegudstj.

Søndag 7. februar

Seksagesima

10.30 BNJ

10.30 BG

09,00 BG

10.30 PHS

Søndag 14. februar

Fastelavn

Ingen

09.00 BG

10.30 BG

09.00 PHS

Søndag 21. februar

1.s.i f.

10.30 PHS

09.00 PHS

09.00 SHL

PHS=Peder-Henning Søderstjerna; BNJ=Birgitte Nør Jahn; BG = Bo Gimm

10.30 PHS

Kaffe kr. 30,-.

DET SKER
Januar
Torsdag den 28. januar: Alle Kirker Synger, Tarm Kirkehus kl. 17.00
Februar
Onsdag den 3. februar: Stillegudstjeneste, Egvad Kirke kl. 19.30
Torsdag den 4. februar: Sogneeftermiddag, Tarm Kirkehus kl. 14.30
Torsdag den 11. februar: Aftencafé, Tarm Kirkehus kl. 19.00

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
Bo Gimm
Tlf. 7534 3052 · basg@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

