Tårnborg Kirke

september – oktober – november 2012

Alterkalken
Vores smukke gamle alterkalk er
på forsiden af kirkebladet, fordi
den har fået en tud.
Nærmere forklaring følger her.
Kalk kommer af det latinske
calix, som betyder bæger. Kalken
i Tårnborg Kirke er fremstillet i
nysølv i 1720 af den københavn
ske mester Jens Jensen Klitgaard;
det kan man se på de stempel
mærker, der er på kalken. Nysølv
var den tids fineste sølv. Kalken
er noget af kirkens kæreste eje,
og vi passer godt på den. Den er
21 cm. høj med sekstunget fod,
rundt skaft og rund noget flad
trykt knop.
Indtil 1947 drak man af den
samme kalk i Tårnborg kirke.
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Man drak altså af det samme
bæger, når præsten uddelte vin
under nadveren. Af hygiejniske
grunde anskaffede man i 1947
særkalke, dvs. små bægre så
præsten kunne hælde op til hver
altergæst. Man fik sit eget bæ
ger, så man ikke længere skulle
drikke af det samme. Samtidig
indkøbte kirken en indsats til
kalken. Indsatsen var lavet i sølv
plet og forgyldt indvendigt. Den
har hældetud, så præsten ikke
skulle bruge øseske ved uddeling
af vinen. Der er bare det, at ind
satsen gør skade på den gamle
kalk. Den slider på indersiden af
kalken.
Det er derfor meget glædeligt,
at kalken sidste år var hos en kir
kesølvsmed, som satte en tud på.
Indsatsen bruges nu ikke længere.
Næste gang du deltager i nad
veren, så se hvor smuk den gamle
alterkalk er. Glæd dig over den og
tænk hvor mange mennesker før
os, der har delt nadverens fælles
skab, indstiftet af Jesus selv ved et
beskedent aftensmåltid i Jerusa
lem for snart 2000 år siden.

Sognepræst Susanne Jensen

Nyt fra menighedsrådet
Vinduer

Noget af det sidste i forbindelse
med kirkens store restaurerings
arbejde har været udskiftning af
kirkens vinduer. Termoruderne
var flere steder punkteret og
enkelte af dem var revnede. Den
store udvendige metalramme
er nu blevet udskiftet, og der er
sat nye energiruder i. Vinduerne
kan nu åbnes, hvad de gamle
ikke kunne. Der kan derfor luf
tes ud, og det hjælper gevaldigt
på den høje luftfugtighed, der
har været en medvirkende årsag
til mørkfarvning af murværket.

Kapeldør

at det daterer sig helt tilbage til
dengang kongen gav ordre om
at plante egetræer til den nye flå
de. Den engelske flåde havde ta
get vores flåde, og der skulle byg
ges nye skibe. Træerne blev dog
aldrig brugt til skibe, da de blev
overhalet af tiden. Træskibe blev
afløst af jernskibe. Hvis man tæl
ler årringene i et træ er det som
at læse i en historiebog, og det er
fascinerende at tænke på at vores
kapeldør er lavet træ, der er over
200 år gammelt. På billedet her
står Viggo med det gamle egetræ,
som den nye dør er lavet af.

Vi har fået ny dør ind til kapel
let. Den gamle dør har længe væ
ret udtjent; de sidste par uger har
vores graver Gitte ikke kunnet
åbne døren ind til kapellet, fordi
bundstykket var faldet ud. Den
gamle dør var udført i det man
kalder fattigmands mahogni, og
den har siddet lige siden kapel
let blev bygget. Den nye dør er
lavet af ægte gammelt egetræ.
Kirkens tømrer Viggo Andersen
fortæller, at træet er så gammelt,
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Udhængsskab

På kirkegården lige når man
kommer ind af den gamle mid
delalderportal, har vi fået et
udhængsskab. Her kan man læse
om hvad der sker i kirken. Guds
tjenester og særlige arrangemen
ter og billeder fra kirkens liv og
dagligdag.

Høstgudstjeneste

Vi holder høstgudstjeneste
søndag den 23. september
kl. 10.30. Kirken pyntes med
kornneg, græskar, æbler og
septemberblomster. Guds gode
gaver. Taknemmelighed, håb og
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glæde får de gamle tykke kirke
mure til at synge om livets store
gavmildhed. Du er inviteret til at
være med!

Venskabsgudstjeneste

Vi gentager succes’en fra sidste
år. Fællesgudstjeneste med vo
res venskabsmenighed i Vem
melev/Hemmeshøj. I år er det
Tårnborg kirke, som lægger
hus til. Søndag den 7. oktober
kl. 10.30. Der vil som forrige år
være dobbelt op af det hele! Præ
ster, organister, sangere, gravere
og kirkegængere. Efter gudstje
nesten er der udvidet kirkekaffe i
våbenhuset.
Her læser én fra hhv. Tårnborg
og Vemmelev menighedsråd ord
om venskab under sidste års ven
skabsgudstjeneste.

Alle Helgensgudstjeneste

På Alle Helgensdag søndag den
4. november går mange men
nesker på kirkegården, lægger
blomster, tænder et lys og min
des på anden måde deres kære.
Sognepræst Susanne Jensen vil
være på kirkegården fra kl. 15.
På bænken ved fællesgraven sæt
tes lys frem, som man frit kan
tage og sætte på kirkegården.
Kl. 16 går vi ind i kirken og hol
der gudstjeneste sammen. Her
læser præsten navnene på dem,
vi i sognet har mistet siden Alle
Helgen sidste år.
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Litteraturkreds
De senere år har vi læst en klassi
ker i efterårssæsonen og en ny ro
man i forårsmånederne. Den tra
dition fortsætter vi og går dette
efterår om bord i Henrik Pon
toppidans mesterværk “Lykke
Per”, som for nylig er genudgivet
i Gyldendals nye klassikerserie
med forord af Ida Jessen. Ida Jes
sen fortæller, hvordan hun for
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en tid levede sig ind i hovedper
sonen Pers univers i slutningen
af 1800-tallets Danmark og blev
fuldstændig opslugt af at følge
hans opgør med rødderne i præ
stegården i Randers, hans indtog
i det intellektuelle, kulturradi
kale og frigjorte jødiske miljø i
København, hans kamp for sit
kanalprojekt, kvindernes hjerter

og sin egen frihed. Romanen er
af mange blevet klassificeret som
danmarkslitteraturens største
værk og står i dag på listen af
værker i Kulturministeriets ka
non over dansk litteratur. “Men
det som griber mig”, siger Ida
Jessen, “er sådan set slet ikke det.
Det er snarere det, der minder
mig om, hvad det vil sige at være
menneske, og hvor komplekst
det er. At intet er sort eller hvidt,
men findes i utallige nuancer.
Bogen er så fremragende, at
jeg vil tro, at enhver som bliver
grebet af den, vil kunne se noget
i den, fordi den er så menneske

lig”. Vi mødes i præstegårdens
konfirmandstue kl. 15.30 den
4. september, 2. oktober, 6. no
vember og 4. december. Ring til
sognepræsten hvis du har lyst til
at være med. Du er meget vel
kommen.
Litteraturkredsens forårsud
flugt gik i år til Johannes Larsen
museet i Kerteminde. På en
mild og regnfuld maj-dag blev
vi guidet rundt i det smukke hus
med de skønneste malerier, gik
tur med opslåede paraplyer i den
eventyrlige have og spiste frokost
i kaffehuset.
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Hvad går din kirkeskat til?
Vil du vide, hvad din kirkeskat
er gået til de sidste fire år?
Vil du være med til at bestemme,
hvad den skal bruges til de næste
fire år?
Måske vil du begge dele?
Så mød op i Tårnborg kirke
Onsdag den 12. september
kl. 19.30.
Vi starter med en rundgang på
kirkegården, derefter går vi ind
kirken, hvor der serveres et kø
ligt glas hvidvin eller vand.
Her vil menighedsrådet ori
entere om, hvad din kirkeskat er
blevet brugt til de sidste fire år.
Måske har du andre idéer?
Nye visioner?
Synes du, der er for mange guds
tjenester?
Eller er der for få?
Ligger gudstjenesten på det rig
tige tidspunkt?
Har kirken de aktiviteter, som
du har brug for?
Vi har babysalmesang, mini
konfirmander, konfirmander,
børne- og ungdomskor, littera
turkreds, sangaften, hyggeklub,
koncerter.

Er der noget, du mangler?
Måske en sorggruppe?
Et sted for efterladte at mødes?
Med præsten og ligesindede?
Måske anderledes gudstjenester?
Ungdomsklub? Besøgstjeneste?
Voksenkor?
Det er valgår i år.
Til menighedsrådet.
Senest den 2. oktober skal der
afleveres en liste med navne på
dem, som gerne vil være medlem
af menighedsrådet.
Tårnborg menighedsråd består
af 7 valgte medlemmer, plus
præsten som er “født medlem”
samt en medarbejderrepræsen
tant, som vælges af de ansatte
ved kirken.
Når det nye menighedsråd træ
der i kraft til december, skal der
vælges formand, næstformand,
kasserer, kirkeværge, sekretær og
kontaktperson.
På kirkens hjemmeside www.
taarnborgkirke.dk kan du læse
mere om, hvad de enkelte hverv
består i.
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Konfirmander
Næste gang vi har konfirma
tion for sognets unge er Kristi
Himmelfartsdag 9. maj 2013
og søndag 12. maj 2013. Kon
firmanderne begynder at gå til
præst lørdag den 1. september.
De skal møde i kirken kl. 10, de
bliver delt i hold, som skal rundt
alle de hemmelige steder, som
kirken rummer. Bagefter går vi
ned i præstens have og spiser
frokost. Om søndagen er der
velkomstgudstjeneste for kir
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kens nye konfirmander og deres
familie. Efter gudstjenesten er
der bålhygge og grill i præstens
have. Ring til præsten hvis dit
barn ikke går på Tårnborg skole,
men skal konfirmeres i Tårnborg
kirke og derfor gerne vil gå til
præst hos Susanne.
Billedet her er fra kirkens vå
benhus den 17. maj i år. Konfir
manderne havde selv lavet poser
til deres telegrammer.

Minikonfirmander
Et nyt hold minikonfirmander
fra Tårnborg skoles 3. klasse be
gynder tirsdag den 11. september. Minikonfirmanderne bliver
hentet efter skoletid, og så går vi
sammen op i kirken. Vi skal syn
ge, høre historier fra bibelen og
drikke saftevand og spise boller.
Og Fadervor får vi også lært. Og
så skal vi også lære at danse en
salme, det kan man nemlig godt!
Vi slutter med en festlig guds
tjeneste 1. søndag i advent den 2.

december, hvor minikonfirman
derne deltager i udklædte drag
ter. På billedet her ses forårets
minikonfirmander fra påskespil
let i kirken Palmesøndag. Det
er organist Lise Christoffersen
og sognepræst Susanne Jensen,
der underviser børnene. Man
behøver ikke være døbt for at
være med. Og man behøver hel
ler ikke være mini-konfirmand
for senere at blive konfirmeret i
Tårnborg Kirke.
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Muser, Madonnaer
og Madammer
Til koncerten søndag den 23.
september klokken 16 vil man
kunne møde nogle af de meget
forskellige kvinder i musikken:
Den fromme jomfru Maria, den
søde Solveig, Christian den IIs
elskerinde, Dyveke, den kølige
Irmelin Rose, den dæmoniske
Carmen og den elskelige Mimi
fra operaen La Boheme. Alle
disse forskellige kvindetyper og
den musik, de lever i vil blive
“inkarneret” af Duo Cappriccio.

Duo Cappriccio består af
Vibeke Højlund, sang og Dag
mar Ginnerup, klaver. De er
begge konservatorieuddannede
musikere og kommer fra Århusområdet.
Der er som sædvanlig gratis ad
gang til koncerten og det skal må
ske understreges, at den kan ny
des af såvel mænd som kvinder!

Gospelkoncert
Søndag den 25. november
kl. 16 giver det lokalkendte kor,
Gospel United, igen koncert i
Tårnborg kirke. Det er flere år
siden de sidst “væltede” kirken
med deres velklingende og livs
glade gospelmusik. Siden sidst
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har de fået en ny og energisk
korleder, Mads Holm Andersen,
der også er deres faste pianist.
Kom til en skøn og berigende
koncert i din kirke. Der er som
altid gratis adgang.

Sangaften
Hver fugl synger med sit næb,
siger man – og det er jo rigtigt
nok. Her er det en flok Silke
haler, denne meget smukke fugl
du kan være heldig at se som
vintergæst, hvis du har et rønne
bærtræ i haven. Silkehalens me
get karakteristiske stemme lyder
som små sølvklokker. I Tårnborg
præstegårds konfirmandstue
lader vi stemmerne klinge, når
vi inviterer til en aften i sangens
navn. Musik og sang bringer
mennesker sammen, man bliver
glad når man synger, og den dan
ske sangskat er stor og rig. Mød

op den 2. torsdag i måneden,
første gang 11. oktober kl. 19.30,
hvor præsteparret Susanne og
Per vil stå for aftenens 10 vi kan
li’. I pausen serveres ost/rødvin,
te/kaffe.

Hyggeklubben
Hyggeklubben byder velkom
men til en ny sæson. Onsdag
den 12. september kl. 14.30
indleder vi efterårets og vinte
rens møder med en september
smykket gudstjeneste i kirken.
Efter gudstjenesten er der dæk
ket kaffe- og kagebord i konfir
mandstuen. Bussen kører ad den
sædvanlige rute – er man i tvivl,

kontakt da Hyggeklubbens for
mand Inge Hansen 5838 7475.
Den årlige løvfaldstur som
Hyggeklubben og menighedsrå
det afholder for ældre og pensio
nister i Tårnborg bliver i år ons
dag den 26. september. Målet
for turen er endnu ikke endeligt
fastlagt.

13

Salmestafet
Mia Frimann Nielsen har skre
vet salmestafetten til kirkebladet.
Hun har valgt salmen Det er så
yndigt at følges ad.

ter. Derudover holder jeg særligt
af, at synge omkvædene i alle 5
vers, da de alle er meget sigende
om både livet og kærligheden.

Har du en yndlingssamle?
Ja det har jeg og den hedder
“Det er så yndigt at følges ad”.

Mener du, at man kan lære noget af salmen?
Ja, jeg mener helt klart, at man
kan lære noget ved at lytte til
salmen. Idet man er nærværende,
opnår man ro og dermed tid til
refleksion og derigennem tror
jeg på, man opnår læring ved at
sætte pris på livets små glæder.
Man bliver mere opmærksom på
de gode ting i livet, man har at
være taknemmelig for.

Hvorfor har du valgt den?
Det er i min verden en meget
smuk og sigende salme, som
minder mig om en af de al
lerbedste bedste dage i mit liv,
netop den dag jeg blev gift. Hver
gang jeg hører salmen, bliver jeg
glad helt nede i min mave, da
den vækker rigtig mange gode
minder frem i mig fra denne
pragtfulde dag.
Er der en særlig formulering
eller tanke i salmen, som du
holder særligt af ?
Jeg holder allermest af første vers
i salmen, særligt første og anden
linje: Det er så yndigt at følges
ad for to som gerne vil være sam
men. Det bedste jeg ved er, når
orglet i kirken spiller den indle
dende melodi inden salmen star
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Hvad betyder de danske salmer
for dig?
Nogen salmer betyder mere end
andre, men de er ikke til at und
være, når man kommer i kirken.
De danske salmer har en grund
læggende betydning for mig, når
jeg kommer i kirken om enten det
er til dåb, bryllup eller begravelse.
Mia Frimann Nielsen giver salmestafetten videre til Michelle
Birch Jensen.

Gudstjenester i Tårnborg kirke
September – Oktober – November 2012
* Søndag 2. september

13. søndag efter trinitatis

10.30

Susanne Jensen
Familiegudstjeneste

Søndag 9. september

14. søndag efter trinitatis

10.30

Susanne Jensen

Onsdag 12. september

Eftermiddagsgudstjeneste 14.30

Susanne Jensen
Hyggeklubben

Søndag 16. september

15. søndag efter trinitatis

9.00

Sanne B. Forner

* Søndag 23. september 16. søndag efter trinitatis

10.30

Susanne Jensen
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe

Søndag 30. september

17. søndag efter trinitatis

10.30

Susanne Jensen

* Søndag 7. oktober

18. søndag efter trinitatis

10.30

Søndag 14. oktober

19. søndag efter trinitatis

10.30

Susanne Jensen

Søndag 21. oktober

20. søndag efter trinitatis

10.30

Susanne Jensen

Søndag 28. oktober

21. søndag efter trinitatis

9.00

Sanne B. Forner

* Søndag 4. november

Alle Helgens dag

16.00

Susanne Jensen
Allehelgensgudstjeneste

Søndag 11. november

23. søndag efter trinitatis

10.30

Susanne Jensen

Søndag 18. november

24. søndag efter trinitatis

9.00

Sanne B. Forner

Søndag 25. november

Sidste søndag i kirkeåret

10.30

Susanne Jensen

Søndag 2. december

1. søndag i advent

10.30

Susanne Jensen
Familiegudstjeneste

Susanne Jensen
Sanne B. Forner
Venskabsgudstjeneste for Tårnborg
og Vemmelev-Hemmeshøj.
Udvidet kirkekaffe

På søndage 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

