Tårnborg Kirke

MARTS – APRIL – MAJ 2012

Forår på kirkegården
Marts – den første forårsmå‑
ned. Det bobler, det pibler, det
synger – det kribler og krab‑
ler. Kirkegården skal gøres for‑
årsklar! Først skal kransene fjer‑
nes fra gravstederne – fortæller
vores graver Gitte Kristensen. Så
skal granet tages af. Den smukke
grønne vinterdyne skal fjernes fra
alle gravene. Det er et stort men
dejligt arbejde, som jeg glæder mig
til hvert eneste forår, siger Gitte.
Granet samles i en stor kompost‑
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bunke ved graverbygningen, her
bliver det hentet af en lastvogn,
der kører det til kompostering. Vi
er med på den grønne linje, så godt
vi kan, siger Gitte.
Så skal alle vaser, vandkander
og haveredskaber findes frem fra
deres vinterhi. De skal ud på kir‑
kegården ved vandposten. Her
står de, så folk der besøger deres
gravsteder kan låne det, de har
brug for.
Når jorden er klar til det, skal
der plantes stedmoderblomster.
Blå, gule, orange eller hvide –
denne lille hårdføre skønhed,
som kan tåle de barske levevilkår
i den lerede jord på vores kirke‑
gård. Der skal rives og skuffes, for
når varmen kommer, så kommer
ukrudtet også. Og dyrene. Vi har
mange dyr på kirkegården. Rå‑
vildt er der meget af – da sneen
dækkede jorden kunne man ty‑
deligt se deres spor. De er ikke
så gode til at følge gangene, de
går bare frimodigt over det hele,
som det nu passer dem. I løbet af
marts kommer de første harekil‑
linger. Gitte fortæller, hvordan de
mange gange har skræmt livet af

hende, når de pludselig kommer
farende ud fra et af deres gemme‑
steder. Man ved aldrig helt, hvor
man har dem, siger hun. Så er
der fasanerne, og ænderne som er
klar med det første kuld æg. Sid‑
ste forår lå en and på rede i det
hule træ ved Oxholmernes fami‑
liegravsted. Gik man stille forbi,
kunne man få et glimt af ande‑
mor, der stak hovedet ud for at
sondere terrænet. Var der mon
fred og ingen fare?
Den 1. april er det Palmesøndag, og alting skal være klar
til den store fest. Både ude og
inde. Udendørs på kirkegården

er alt gjort klart. Inden døre er
der pyntet med palmegrene,
når dørene slås op til familie‑
gudstjeneste – denne særlige
dag hvor påskens begivenheder
dramatiseres med konfirmander,
minikonfirmander og kor. Efter
gudstjenesten spiser vi påskeæg
i våbenhuset. Og måske er vi så
heldige, at vi kan se en overvin‑
trende citronsommerfugl flyve
ude på kirkegården, et opstan‑
delsestegn – en hyldest og en
velkomst til livet og foråret.
Glædelig påske, glædelig forår.
Susanne Jensen, sognepræst

Nyt fra menighedsrådet om kirkens
istandsættelse
I havn
Så nåede vi målet. Det planlagte
restaureringsarbejde er udført,
og resultatet er, som de siger ovre
vestpå, “ikke så ringe endda”.
Vores kirke var lukket et halvt
års tid, men blev genåbnet ved
en meget velbesøgt festgudstje‑
neste 1. søndag i advent den 27.
november. Det var en særlig stor

dag for vores præst og kirkens
øvrige personale, der har fået det
hele til at køre, medens vi fik lov
at låne Hemmeshøj kirke. Med
tålmodighed har alle båret deres
byrder, og nogen med sang dra‑
get deres læs. Personalet i begge
sogne fortjener tak for deres po‑
sitive medvirken.
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Økonomien

Der har været enkelte overraskel‑
ser undervejs, men det var vel,
hvad man kunne vente!
Ved det sidste ordinære bygge‑
møde den 24. januar (som det ses
på billedet her taget af vores sog‑
nepræst) kunne vores arkitekt –
Leif Bahn – i det foreløbige byg‑
geregnskab vise, at der er brugt
små 2 mill. kr. af de 2,4 mill. vi
havde budgetteret med. Han si‑
ger, at det ved mange kirkerestau‑
reringer går den anden vej med
økonomien. Da regnskabet ikke
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er endeligt lukket, åbner det må‑
ske mulighed for at gøre lidt for
de kommende slægter, der helt
sikkert skal i gang med lignende
og andre opgaver om 60‑70 år.
Mere om det nedenfor.

Kalkningen

Som det kan ses i kirken og
tidligere fortalt her i bladet, er
kalkningen sine steder ikke så
kridhvid, som vi havde håbet på.
Nationalmuseet mener dog fort‑
sat, at det bliver bedre i løbet af
forsommeren, og der er også sket
en del i de sidste par måneder.

Menighedsrådet har aftalt med
Nationalmuseet, at vi først på
sommeren gør et forsøg med et
af de områder, som er knapt så
lyse som ønsket. Falder det hel‑
digt ud, vil vi måske bruge noget
af det resterende anlægsbudget
til at lysne på de mørke områder.

verne. Det har også bidraget
til den “bramfri men hjertelige
tone” mellem ham og vores
graver Gitte. De to har fået det
til at fungere i hverdagen, hvor
Martin blandt mange andre ting
skulle bruge “Gittes” el-forsy‑
ning til sin beboelsesvogn.

På dette sted skal det nævnes,
at vi har haft et rigtig godt sam‑
arbejde med Nationalmuseets
kalkningsekspert Kirsten Tram‑
pedach, der også for år tilbage
har været i kirken og taget del i
afdækningen af kalkmalerierne.
Nævnes skal også konservator
Martin Bernsted, der har stået
for det praktiske omkring kalk‑
malerierne. Han er oprindeligt
uddannet tømrer, hvilket nok er
forklaringen på hans jordnære
og praktiske indgang til opga‑

Vinduer og udluftning

Under restaureringen er det lyk‑
kedes at åbne de små rammer i
kirkens vinduer, så der kan luftes
ud, når kirken har været i brug.
Det er rent ud imponerende,
hvad det har hjulpet på den høje
luftfugtighed, der er en af årsa‑
gerne til mørkfarvning af mur‑
værket. En mere kedelig side ved
vinduerne er, at nogle af termo‑
ruderne er punkteret og enkelte
er revnede. Dette forhold kan
kun løses ved udskiftning af den
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udvendige metalramme, der hol‑
der ruderne. Det kan få endnu
flere ruder til at gå i stykker.
Hermed er det nærliggende at
skifte alle ruderne til energiruder
på én gang.
Der er bare den hage ved det, at
det koster rigtig mange penge.
Til gengæld vil fremtidige me‑
nighedsråd om 10 til 20 år være
glade for ikke at skulle udføre
dette arbejde, der bliver nød‑
vendigt på grund af vinduernes
alder. Menighedsrådet vil nu
nærmere overveje dette forhold.
Denne gennemgang af istand‑
sættelsen samt de tidligere ind‑
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læg i kirkebladet, bliver nu på
god og ordentlig vis placeret i
kirkens arkiv, hvor de forhåbent‑
lig kan give trøst og inspiration
til de kommende slægter, som
om 60 til 70 år skal tage fat på
en ny restaurering.
Så selvom “Kirken den er et
gammelt hus” og “står om end
tårnene falde”, som Grundtvig
skrev i 1836, er det stadig godt, at
den jordiske del af “huset” bliver
stående i en stand, der svarer til
sin tid.
Flemming Henriksen.
Formand for bygnings- og kirkegårdsudvalget

Litteraturkreds i Præstegården
Hvorfor egentlig en læsekreds?
Hvorfor ikke bare sidde derhjemme og læse for sig selv?
Annemarie Jantzen fortæller:
Litteraturkredsen, hvor alle
er velkomne, har efterhånden
bestået en del år. Flere af delta‑
gerne har været med fra start,
andre er faldet fra og nye er
kommet til. I tidens løb har vi
læst bøger af mange forskellige
forfattere og mange forskellige
genrer, der uden undtagelse alle
har dannet grundlag for gode og
indholdsrige diskussioner.
Med vores præst Susanne Jensen
som “tovholder”, er vi pt. ca. 22

“i vores bedste alder”, som mødes
én gang om måneden og i fælles‑
skab udvælger hvilke bøger der
læses, om bogen gøres færdig fra
gang til gang, eller strækker sig
over et par gange, som vi gjorde
med Dostojevskij “Forbrydelse
og Straf ” inden jul.
I januar måned havde vi “Det
dobbelte land” af Birgithe Koso‑
vic på programmet. Forfatteren
skildrer gennem hovedpersonens
historie også Eksjugoslaviens hi‑
storie. Som supplement til selve
bogen, havde nogle af deltagerne
været på Internettet og fundet
materiale, andre huskede avis‑
artikler og TV indslag omkring
begivenhederne i Eksjugoslavien.
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Det hele dannede grundlag for
diskussionen omkring bogens
personer, og der var meget at
tale om. Bogen er, efter manges
opfattelse, en “barsk” bog, der
kommer helt ind under huden
på hovedpersonen, hvis liv på
en gribende måde også afspejler
landets historie. Vi havde sat
én gang af til denne bog og igen
blev det at høre andres indtryk
og mening, en dejlig indholdsrig
eftermiddag – i bøgernes og ikke
mindst i hinandens selskab.

◀ Forårets minikonfirmander

Kære gravstedsfæster!
En lille bøn fra kirkeværge og graver!
Nu er fornyelser og regninger sendt ud til alle gravstedsfæstere
på Tårnborg kirkegård.
Det har som sædvanlig været spændende at se, hvor mange
breve der kom tilbage med stemplet “Modtageren ubekendt”.
Det er nemlig et stort eftersøgningsarbejde at skulle finde frem
til de nye adresser.
Vi beder derfor venligst om at få tilsendt en meddelelse om
adresseændring.

Med venlig hilsen fra graver og kirkeværge!
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Teen Træf
Lørdag den 21. januar tog 30
konfirmander sammen med
deres præst Susanne til Teen
Træf i Haslev. Teen Træf er ar‑
rangeret af KFUM og KFUK,
og omkring 300 konfirmander
fra mange forskellige kirker del‑
tager. Det blev en god dag med
mange oplevelser. Workshops,
ungdomsgudstjeneste med band,
fælles spisning, natkasser med
karaoke, trylleri, diskotek og
spillebule. Det var 30 trætte kon‑
firmander og en træt præst, der
var tilbage i Tårnborg lørdag af‑
ten ved 23.30-tiden. Nogle kon‑
firmander fortæller om dagen:

Cecilie S: Det var en god og
sjov oplevelse. Det var sjovt at
rappelle og at danse i disko. Det
var en god og anderledes guds‑
tjeneste.
Isabella: Det bedste var at møde
de andre konfirmander, og guds‑
tjenesten var også meget sjov
og god. Jeg lærte at Gud er god,
og at han kun vil alle det godt –
også selvom man får gjort en fejl.
Marie: Det var virkelig godt! Jeg
fik en masse nye venner og det
var bare i det hele taget en rigtig
god tur. Jeg lærte, at næsten alle
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mennesker ser Gud på hver sin
måde, og at vi har forskellige
holdninger.

pellede ned af kirketårnet. God
måde at få unge til at tro på
Gud – måske!

Josefine: Man oplevede en ny
side af kirken og gudstjenesten.
De nye mennesker man mødte
kunne også blive til venner. Jeg
kom tættere på Gud, da jeg rap‑

Freja: Det var hyggeligt, nyt og
spændende. Jeg lærte, at Gud
siger vi skal være taknemmelige
for det vi har.
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Hyggeklubben
Hver 14. dag går snakken ivrigt i
konfirmandstuen. Omkring 40
personer møder trofast og enga‑
geret op til foredrag, sang, kage-

og kaffebord. Her er det Ulla
Vedel, som viser billedforedrag
om sin tur til Assisi.

Sangaften i præstegården
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Pinsevandring 2. pinsedag den 28. maj
Vi gentager succes’en fra sidste
år, hvor 30 vandrere gik sammen
fra Tårnborg kirke ad den gamle
trampesti til Trelleborg. En me‑
get smuk rute på ca. 10 km., hvor
vi holder hvil undervejs, spiser
medbragt madpakke og synger
pilgrimssangen Må din vej gå
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dig i møde. Mødested: Tårn‑
borg kirke kl. 10. Efter en kort
gudstjeneste går vi via Tjæreby,
Forlev Marsk og Tude Å mod
Trelleborg. Her mødes vi kl. 14
med vandrere fra Korsør og
Slagelse til fælles gudstjeneste i
Langhuset.
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Påske
Palme-søndag kl. 10.30
Jesus ridder ind i Jerusalem og
bliver modtaget med palme‑
grene.
Familiegudstjeneste. Konfir‑
mander, minikonfirmander og
kor medvirker.
Skær-torsdag kl. 19
Den sidste nadver. Jesus giver
disciplene brødet og vinen.
Aftengudstjeneste med le‑
vende lys og cellomusik.
Lang-fredag kl. 10.30
Jesus dør på korset. Oplæsning
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af små stykker fra Bibelen, digte
og billedmeditation.
Påske-dag kl. 10.30
Jesus står op ad graven søndag
morgen.
Påskegudstjeneste med hele
udtrækket.
2. påske-dag kl. 10.30
Maria Magdalene møder Jesus
på kirkegården.
2. dags gudstjeneste. Eftertan‑
kens dag

Gudstjenester i Tårnborg kirke
Marts – April – Maj 2012
* Søndag 4. marts
Søndag 11. marts
Søndag 18. marts
Søndag 25. marts
Onsdag 28. marts

2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste
Maria Bebudelsesdag
Påskegudstjeneste

10.30
10.30
9.00
10.30
10.00

* Søndag 1. april

Palmesøndag

10.30

Torsdag 5. april
Fredag 6. april
* Søndag 8. april
Søndag 9. april
Søndag 15. april
Søndag 22. april
Søndag 29. april
Fredag 4. maj
* Søndag 6. maj
Lørdag 12. maj

19.00
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
9.00
10.30
10.30
10.30

Søndag 13. maj
Torsdag 17. maj

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
3. søndag efter påske
Bededag
4. søndag efter påske
Babysalmesangs
gudstjeneste
5. søndag efter påske
Kristi Himmelfartsdag

Søndag 20. maj

6. søndag efter påske

* Søndag 27. maj
Mandag 28. maj

Pinsedag
2. pinsedag

Susanne Jensen
Susanne Jensen
Sanne B. Forner
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Børnehavebørn
Susanne Jensen
Familiegudstjeneste
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Sanne B. Forner
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Susanne Jensen

Susanne Jensen
Susanne Jensen
Konfirmation
10.30
Susanne Jensen
Konfirmation
10.30
Susanne Jensen
Pinsevandring fra Tårnborg
kirke kl. 10. Fælles gudstjeneste
på Trelleborg kl. 14. Se
nærmere omtale
10.30
10.30

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.
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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@mail.dk

KIRKEVÆRGE
Eilif Christensen
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 nød‑
vendigvis 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

