Tårnborg Kirke
genåbner
kom og fyld kirken

Kl. 10.30
Søndag d. 27. november 2011

Festgudstjeneste
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Hjemme igen!
Et halvt år har vi været væk
hjemmefra. Godt og vel. Tårnborg kirke lukkede lige efter
pinse i juni måned. Alt flytbart
inventar blev taget ud, der blev
stillet stillads op – håndværkerne
gik i gang. Det har været fascinerende og betagende at følge
arbejdet. At opleve hvor storslået og smukt kirkerummet er,
når det står helt nøgent med de
smukke buede hvælvinger og de
tykke mure. En gotisk katedral,
Tårnborg Domkirke som vores
graver plejer at sige – et prægtigt
vidnesbyrd om at vi hører til i
et fællesskab, der rækker ind i

evighedens dybe favntag. Fascinerende og betagende, ja – men
somme tider måtte jeg skynde
mig ud, jeg fik en beklemt følelse
i maven, der var så stille, så tomt
og så koldt. Jeg blev ramt af tanken: Bliver dette nogen sinde
vores kirke igen?
Det fik mig til at tænke over,
hvad det er, der gør en kirke til
en kirke. Er det murstenene?
De høje vinduer, gulvet med de
gamle klinker? Er det prædikestolen, alteret eller orglet? Måske
døbefonten?

Hvor mennesker samles i mit
navn, siger Jesus, dér er jeg også.
Han bruger ikke navnet kirke,
han siger, at hvor mennesker
mødes i hans navn, dér er han,
dér er Gud. En kirke er altså
mere end en bygning, der skal
mennesker til for at gøre det til
en kirke, mennesker der samles i
Guds navn.
En søndag i september – solen
skinnede, himlen var blå og
mild – var vi samlet til gudstjeneste i præstegårdens have. Der
var ingen bygning, ingen mursten, ingen gotiske hvælvinger.
Men kirke – det var der. Alteret
var et bord med en hvid dug.
Konfirmanderne havde lavet altertavle og kors. Hænder i farvet
karton, i troens, håbets og kærlighedens tegn. I gode hænder.
Stod der på altertavlen.
Det blev en dejlig gudstjeneste.
Fordi vi var sammen, med hinanden, med Gud. I tro, i tillid
og håb – at vi er i Guds gode
hænder.
Et halvt år væk hjemmefra, tvunget af omstændigheder vi ikke
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selv har valgt, har lært os, at det
vigtigste er vores fællesskab. Det
er det vi lever af, fællesskabet
med hinanden og fællesskabet
med Gud. Nu skal vi hjem igen.
Og det glæder jeg mig helt utrolig meget til. Og jeg siger jer alle
tak for den opbakning der har
været i sognet, for jeres interesse
i at følge med i kirkens renovering, for jeres tålmodighed og
overbærenhed, for alle de ulemper og besværligheder, det har
medført, at vi ikke har haft vores
egen sognekirke. Og så glæder jeg mig til at se jer komme
og være med til at fylde vores
smukke kirkerum igen. Alle jer
der gør Tårnborg kirke til det
den er bygget til: at være kirke
for mennesker i glæde og i sorg –
til hverdag og til fest. Hjertelig
velkommen til festgudstjeneste 1. søndag i advent den 27.
november 10.30. Efter gudstjenesten er der reception i våbenhuset, hvor menighedsrådet er
vært ved et lille traktement, og
hvor der udstilles plancher med
billeder fra arbejdet med renoveringen.

Susanne Jensen
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Nyt fra menighedsrådet om kirkens
istandsættelse
Land i sigte
Den spændende og farefulde sejlads med restaurering af kirken
nærmer sig sin afslutning. Mens
dette skrives, er der dog stadig
nogle ting, der skal bringes på
plads.
Orglet er en af de sidste opgaver.
Det skal skilles ad, og alle piber
renses. Orglets indre skal også
renses, og endnu engang ses efter
for skimmelsvamp – som er en
plage i en del kirker. Vi har tidligere fået orglet undersøgt, og der
var heldigvis ingen problemer.
Skulle det være tilfældet, er det
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nemt at løse med ret uskyldige
kemikalier, så man kan roligt
komme i kirke fremover. Når
orglet er renset, skal det stemmes – eller toneres, som fagfolk
kalder det – og sådan lærer man
hele tiden noget. I den eller de
2 dage, det tager, skal der ikke
være andre i kirken. Vores organist Lise, er dog naturligvis inviteret til at være til stede under
arbejdet med orglet.
Alt det øvrige inventar – kirkestole, alter, knæfald m.v. skal
også bringes på plads. Krucifikset skal pakkes ud og de 2
nyrestaurerede skibe skal hænges
op. Stolene bliver kun malet i
mindre omfang. Det hænger
sammen med, at vi håber at
kunne foretage en omfattende
restaurering eller fornyelse af
alterparti, knæfald, prædikestol
og kirkestole. Det vil derfor ikke
være en god ide at foretage en
dyr istandsættelse af kirkestolene
lige nu.

Kalkmalerierne er renset med
nænsom hånd af Nationalmuseets konservator Martin Bernsted.
Vi havde den store glæde, at
rigtig mange mennesker havde
fundet vej til kirken for at høre
Martin fortælle om arbejdet.
Man kunne her få et vide, at
afrensningen blandt andet skete
med “franskbrødsdej” med et
svampebekæmpende kobbersalt.
Selve kalkningen er et helt
kapitel for sig selv. Efter at de
sten, der var angrebet af stenpest – det var heldigvis ikke så
mange, som frygtet – var “plomberet” kunne behandlingen gå
i gang. Først 2 gange kalksand
(kalk, sand og vand), derefter 3
gange kalkning. Områder, der
var særligt angrebne af fugt og
mørkfarvning, fik en ekstra behandling med en tynd mørtel,
som specielt bruges til restaurering.Til trods for den omfattende behandling er der stadig
områder, der ikke er så kridhvide
som ønskeligt. Det kan være
særligt fugtige områder, hvor der
trænger salt ud. Nationalmuseet
holder dog på, at vi skal vente et
halvt års tid, til kalken er hærdet,

og dermed er blevet mere hvid.
Vi afventer og er forberedt på,
at vi måske skal kalke disse områder igen. Det er selvfølgelig
lidt dyrere og mere besværligt
end at gøre det, mens kirken er
tom. Men det kan lade sig gøre,
og der skulle være penge til det i
budgettet.
Opvarmning og brug af levende
lys, som Nationalmuseet har
peget på som årsag til mørkfarvning af vægge og hvælv. Det ses
helst, at vi sænker temperaturen,
når der ikke er aktiviteter i kirken.
Nu er det altså bare sådan, at
kirken benyttes næsten hele ugen
rundt. Der er minikonfirmander og konfirmandforberedelse.
Præsten har jævnt hen samtaler
i kirken med dåbsforældre og
brudepar og andre. Endelig skal
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organisten have mulighed for
at øve sig i kirken. Det er derfor
ikke muligt at hæve og sænke
temperaturen i den store, tunge
bygning. Som et forsøg prøver
vi at sænke temperaturen en enkelt grad til omkring 18 grader.
De levende lys er en vigtig ting
i kirken, men de sætter altså sod
af gennem tiden. Det er besluttet at reducere brugen af levende
lys. Samtidig skifter vi til levende
lys, der forurener mindre. Det
skulle gerne mindske problemet.
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Alt i alt er det store projekt gået
frem efter planen, og kan, som
det ser ud lige nu, holdes inden
for den økonomiske ramme på
2,4 mio. kroner. Vi er derfor
trygge i troen på, at kirken tages
i brug som planlagt den 1. søndag i advent – 27. november i år.
Se herom andet steds i bladet.
Flemming Henriksen
Formand for bygnings- og kirkegårdsudvalget

Litteraturkreds
Digteren Morten Søndergaard
siger:
Det fantastiske er, at læsning gør
os i stand til at leve flere liv. Vi får
adgang til andres liv, det er nærmest et kemisk mirakel, der foregår – vi sidder og læser nogle små,
sorte tegn, og inde i vores hjerne
bliver de lavet om til billeder, som
vi bærer med os som erfaringer.
Det er godt sagt. At læse er at få
et indblik i andres liv, det er at
få nye erkendelser, nye indsigter,
nye erfaringer. Vi er en kreds i
sognet, som mødes en gang om
måneden – tirsdag eftermiddag – i konfirmandstuen. For
tiden er vi i gang med Dostojevskij mesterværk Forbrydelse
og straf. En klassiker der gør et
dybt og uudsletteligt indtryk på
enhver, der giver sig i kast med
den 700 sider tykke roman.
Alle livets store spørgsmål bliver
berørt. Godhed og ondskab –
skyld, anger og eksistentiel
ensomhed. Den dybe længsel
efter kærlighed og tilgivelse.
Mennesket er ikke en traktat på to
sider, mennesket er en gåde – og et

menneskes indre er fyldt af modsætninger, siger hovedpersonen
Raskolnikov et sted.
Romanen kan læses som én lang
omvendelseshistorie, et menneskes forvandling i mødet med
kærligheden.
Ring til sognepræsten hvis du
har lyst til at være med. Vi begynder på en ny bog til januar.
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Frivillige

Uden frivillige, ingen kirke – sådan kunne man næsten fristes
til at sige. For præsten kan ikke
drive kirke alene, der er brug for
frivillige hænder. Der er brug for
dig! Men hvad laver en frivillig?
To af kirkens frivillige Erik og
Irma Dohlmann fortæller her:
Da vi kom til Tårnborg sogn
for godt 4 år siden, måtte vi naturligvis besøge vores nye kirke.
Kirkens beliggenhed syntes vi
stadig er Danmarks smukkeste.
Det smukke kirkerum og alle de
dejlige mennesker der tog imod,
var med til at gøre os til en del af
menigheden og de frivillige hjælpere i kirken.
Det at være frivillig hjælper, er såmænd blot at være villig til i fæl8

lesskab med andre frivillige, at
deltage i forskellige praktiske opgaver. Når der bydes på kirkekaffe
til en familiegudstjeneste, og når
børne- og ungdomskoret synger,
ja, så er det en festlig søndag. Palmesøndag når konfirmanderne er
med til at fortælle, og i skuespil
opføre påskeugens alvorlige hændelser, så trænger alle vist til, at
der sluttes af med kaffe, vand og
påskeæg i lange baner.
Det sker, at kaffen erstattes af juice som her i sommer i
Hemmeshøj. Afhængig af vejret
serveres der ude eller inde, og
der er som regel kun en minimal
oprydningen bagefter.

borde/stole på plads. Det giver
god mening at være frivillig hjæl-

per i Tårnborg Kirke, og så er
det hyggeligt.


Erik og Irma Dohlmann

Konfirmander
Kirken har 32 konfirmander
fordelt på to hold. Søde og engagerede piger og drenge, der alle
glæder sig til deres konfirmation
i maj måned 2012. Konfirmanderne møder onsdag og torsdag
morgen i konfirmandstuen, og
da det endnu var lyst så tidligst
om morgenen gik konfirmanderne og jeg sommetider tur –
nogle gange op til kirken eller

den morgen vi var på besøg hos
Viola og Henning på Halsebyvej. Viola og Henning bor et af
de smukkeste steder i verden, et
lille paradis med æbletræer, duer,
høns og have lige ned til Noret,
hvorfra man kan se over på vores
dejlige kirke. Og så er Henning
både født her i Tårnborg sogn,
døbt, konfirmeret og viet i Tårnborg Kirke. Jeg ville gerne have

En speciel hyggelig opgave var
en aften i foråret, hvor mange
frivillige hænder hjalp til, da
Susanne, vores præst havde indbudt sine 50 konfirmander til at
spise Pizza og bagefter se filmen
“Hævnen” i Tårnborg Kirke.
Ved andre aktiviteter, som sangaftner, hyggeklub eller litteratur
eftermiddage, er der altid villige
hænder til at rydde op og stille
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grund af restaurering. Og Hemmeshøj kirke er for lille til at
huse dette arrangement.

at konfirmanderne skulle møde
et menneske med så dybe rødder
knyttet til den kirke, hvor de selv
skal konfirmeres til foråret. Viola
og Henning åbnede med hjertevarme deres hjem for os. De
fortalte, serverede the og hjemmebagte boller. Vi sang I østen
stiger solen op, mens vi stod og
så over på kirken.

Marie Mariager, én af konfirmanderne fortæller:
“Det var rigtig hyggeligt at være
hjemme hos Henning og Viola.
Jeg kan huske, at da billedet blev
taget fik vi alle sammen solen i
øjnene. Og det var om morgenen.
Vi så ud på vandet og kirken, da
solen stod op”.

Det var en noget anderledes
gudstjeneste end den vi normalt
kender. Det var “Happy hour”.
Altså dobbelt op af det hele!
Præster, gravere, organister, sangere og kirkegængere!
De to gravere havde pyntet
kirken med røde roser. De to
organister spillede på skift. De
to sangere sang en solo sammen.
Alt ud fra temaet “venskab”.
Præsternes prædiken var heller ikke en almindelig prædi-

ken, den var bygget op som en
samtale mellem præsterne – en
samtale der satte fokus på det
Jesus siger om venskab: Større
kærlighed har ingen, end den at
sætte livet for sine venner.
Der var også to fra menighedsrådet, en fra Tårnborg og en fra
Vemmelev, som læste små citater
om fællesskab og venskab.
Inden gudstjenesten blev rundet
af, blev man opfordret til at tage
en rose fra bænkrækkerne og
give den videre til en god ven eller en person, der betyder noget

Venskabsgudstjeneste
Venskabsmenigheder kan man
have under fjerne himmelstrøg.
Naboer kan dog også være venskabsmenighed og holde venskabsgudstjeneste sammen. Lars
Erik Jensen fra sognet fortæller
her, hvordan det var:
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Søndag den 9. oktober var der
fællesgudstjeneste for de tre
sogne: Hemmeshøj, Vemmelev
og Tårnborg. Gudstjenestens
tema var: Venskab. Og så spørger
man: Hvorfor lige i Vemmelev?
Joe Tårnborg kirke er lukket på
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kan regne med og stole på, når
jeg har behov for det.

særligt for én. Det kunne tydeligt ses, at sognepræst Susanne
Jensen blev rørt, da hun fik en
rose med ordene. Du er ikke
“bare” min præst. Du er én jeg

Efter gudstjenesten var der “udvidet” kirkekaffe med sandwich,
kage og æblecider.
Heldigvis var det godt vejr, så
traktementet kunne nydes under
åben himmel.
Måske kunne dette arrangement
blive til en tradition?

Lars Erik Jensen

Koncert
Den Danske Salmeduo spiller i
Tårnborg kirke søndag den
4. december klokken 16

Kom med på en medrivende rejse
gennem 800 års kirkemusik.
Duoen laver stemningsfulde
nyfortolkninger af danske salmer
i et frugtbart møde mellem den
nordiske folketones enkelhed,
den klassiske musiks nænsomhed
og den amerikanske jazztradi
tions legende improvisationer.
Duoen består af Christian V
 uust
på saxofon og klarinet samt
Hans Esbjerg på klaver.
Denne skønne koncert må du
ikke gå glip af ! Vi ses! Gratis adgang!
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Babysalmesang
Babyer har en evne til at kunne
genkende og huske musik!
Vi kan igen her i foråret tilbyde
et hold med babysalmesang for
forældre eller bedsteforældre og
børn i alderen fra omkring 3‑10
måneder. Babysalmesang giver
børn og voksne mulighed for at
lære nogle af vores allersmukkeste salmer at kende. Som mange
sikkert ved udvikles barnets
høresans meget tidligt – faktisk
allerede mens det endnu ligger i
moders mave, derfor husker barnet også de sange, som det har
hørt tidligt i livet.
Udover sang vil barnet også opleve leg, bevægelse og rytme, der
stimulerer dets sanser og motoriske udvikling. Al erfaring viser, at
der bliver sået et frø, som vokser
sig stort, når de små synger og lyt-

ter til store ord. Kombinationen
af salmemusikken, de store ord og
kirkerummet er en oplevelse, som
ikke findes magen til andre steder
i samfundet. Barnet glemmer aldrig oplevelsen i kirken.
Vi har endnu ikke fastlagt det
nøjagtige tidspunkt for hvornår
babysalmesangen begynder, men
vi arbejder på en folder om emnet og alle nybagte forældre vil
få direkte besked.
Babysalmesang er gratis og
foregår i kirken tirsdag formiddag.

Lise Christoffersen

Salmestafet
Alba Augusta Larsen var minikonfirmand sidste år, da hun
gik i 3. klasse på Tårnborg skole.
Palmesøndag, da konfirmander

og minikonfirmander opførte
kirkens påskespil, var Alba klædt
ud som engel.
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Alba har skrevet salmestafetten
til kirkebladet. Hun har valgt
salmen Dejlig er jorden.
Har du en yndlingssalme?
Ja, siger Alba. En salme, jeg godt
kan lide, er “Dejlig er jorden.”
Hvorfor har du valgt den?
Jeg har valgt den, fordi min morfar rigtig godt kunne lide den, og
fordi jeg synes, at man kan synge
den hele året og ikke kun til jul.
Er der en særlig formulering
eller tanke i salmen, som du
holder særligt af ?
Ja, jeg kan godt lide dér, hvor
man synger: “Gennem de favre
riger på jorden går vi til Paradis
med sang”.
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Fordi jeg tænker, at man har et
liv efter døden.
Mener du, at man kan lære noget af salmen?
Jeg mener, at man lærer, at når
man dør, kan man starte forfra
hos Gud.
Hvad betyder de danske salmer
for dig?
De betyder, at man har noget at
samles om til jul og andre højtider.
Alba giver salmestafetten videre
til Mia Frimann Nielsen, Marsk
Stigsvej 17

Gudstjenester i Tårnborg kirke
December – Januar – Februar 2012
* Søndag den 27. november
1. søndag i advent
* Søndag 4. december
2. søndag i advent
Tirsdag 6. december
Søndag 11. december
3. søndag i advent
Søndag 18. december
4. søndag i advent
Lørdag 24. december
Juleaften
* Søndag 25. december
Juledag
Søndag 26. december
2. juledag
* Søndag 1. januar 2012
Nytårsdag
Søndag 8. januar
1. søndag efter H 3 Konger
Søndag 15. januar
2. søndag efter H 3 Konger
Søndag 22. januar
3. søndag efter H 3 Konger
Søndag 29. januar
Sidste søndag efter H 3 Konger
* Søndag 5. februar
Septuagesima
Søndag 12. februar
Seksagesima
Søndag 19. februar
Fastelavn
Søndag 26. februar
1. søndag i fasten

10.30
Festgudstjeneste
10.30

Susanne Jensen
Efterfølgende reception
Susanne Jensen

10.00
Susanne Jensen
Julegudstj. børnehaven
16.00
Musikgudstj.med lucia
9.00

Sanne Forner

14.00
15.30
10.30

Susanne Jensen

10.30

Susanne Jensen

16.00
Nytårsgudstjeneste
9.00

Susanne Jensen
Portvin og kransekage
Sanne Forner

10.30

Susanne Jensen

10.30

Susanne Jensen

10.30

Susanne Jensen

19.00
Lysgudstjeneste
10.30

Susanne Jensen

Susanne Jensen

10.30

Susanne Jensen
Kirkekaffe
Susanne Jensen

9.00

Sanne Forner

Ved gudstjenester mærket med * kan sognebåndsløsere frit benytte kirkebilen.
Beboere i sognet kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring 7025 2525 senest 1 time før.

Kontakt
SOGNEPRÆST
Susanne Jensen
Marsk Stigsvej 19, Halseby
4220 Korsør
5838 0021 sje@ km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag 10‑11
samt efter aftale

GRAVER
Gitte Kristensen
Træffes på graverkontoret 10‑11
Marsk Stigsvej 45
4220 Korsør
5838 0317 / 3063 5417
gikper@gmail.com

ORGANIST
Lise Christoffersen
5838 4538
andante@paradis.dk

KIRKESANGER
Mona Bang
5818 8640
jmb@email.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Jytte Jensen
Knivkærvej 6, Frølunde
4220 Korsør 5838 0297
Bladan@get2net.dk

KIRKEVÆRGE
Eilif Kristensen
Tjærebyvej 76, Tjæreby
4220 Korsør 5838 2823
echristensen@privat.dk

Praktisk vejledning
Dåb: Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognepræsten
Vielse: Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognepræsten
Dødsfald: Meddelelse om dødsfald gives til sognepræsten, hvorefter
det videre forløb aftales
Vil du tale med din præst?
Når livet gør ondt, kan du tale med din præst! Det behøver ikke nødvendigvis være religiøse spørgsmål.
Præsten er en, du kan tale med om alle de tanker, der kan opstå, når
det er svært at være dig.
Præsten har tavshedspligt, og du er altid velkommen til at aftale tid til
en samtale.
Kirkebladet udgives af Tårnborg sogns menighedsråd. Redaktør
sognepræsten.
Layout og trykkeri: Narayana Press, Gylling
Besøg Tårnborg Kirkes hjemmeside
www.taarnborgkirke.dk

