Tårnborg Kirke

december – januar – februar 2013

Adventstanker, juletid
Hylderne i Brugsen har længe væ
ret fyldt med julelys, snemænd,
rensdyr, engle, nisser, gran og ad
ventskranse. Julepyntes skal der,
for det hører sig til. I kirken pyn
ter vi også i denne tid. Julekryb
ben er sat frem. Den står på sin
sædvanlige plads under prædike
stolen. Julekrybben er håndlavet
og kommer fra et værksted i Bet
lehem, hvor den er lavet af æg

2

te oliventræ fra Palæstina. Den
store adventskrans hænger i kir
kens loft, pyntet med smukke lil
la silkebånd. Og snart kommer
juletræerne ind i kirken. Pyntet
med lys og en stjerne i toppen.
Betlehemsstjernen, den nye stjer
ne som blev sat på himlen, den
nat hvor alting åbnede sig. Kir
kens minikonfirmander elsker at
høre fortællinger, her sidder de

med Betlehemsstjernen på gulvet
i kirken. Vi holder familieguds
tjeneste søndag den 2. december,
vi tænder det første lys i advents
kransen, konfirmander, minikon
firmander og koret medvirker
under gudstjenesten. Efter guds
tjenesten er der pebernødder og
kirkekaffe i våbenhuset.

I adventstiden følger vi den gam
le tradition, at der i Tårnborg
kirke brænder lys i kirken døgnet
rundt fra første søndag i advent
frem til juledag. Kirken ligger
højt og kan ses milevidt både fra
land og vand. Alle kan se, at men
nesker våger og venter Jesu fød
sel, lyset der kommer til verden.
Glædelig advent Susanne Jensen

Mindeord
Lørdag den 13. oktober tog en
fyldt Tårnborg kirke afsked med
Flemming Henriksen, medlem
af Tårnborg sogns menigheds
råd gennem 8 år og formand for
Bygnings- og kirkegårdsudval
get. Et stort savn efterlader han
sig. For Flemming Henriksen var
det en hjertesag at være med til at
bevare vores fine gamle kirke, og
han nåede som udvalgsformand
at fuldføre det store indvendige
renoveringsprojekt. Flemming
Henriksen havde i sit virke i me

nighedsrådet håndværkerens for
nemmelse for arbejdets sjæl sam
men med ingeniørens blik for
de større linjer. Vi vil også savne
hans varme lune, evnen til at “tale
problemerne ned på jorden” og
glæden, når tingene gik godt.
Æret være Flemming Henriksens
minde.
Tårnborg Menighedsråd
Jytte Jensen
formand
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Skole-kirke samarbejde
30 elever fra 6. klasse på Tårn
borg skole var på besøg i kirken
sammen med deres to lærere
Birgitte Breidahl og Züleyha
Celiker.
I klassen havde børnene arbejdet
med forskellige salmer. En af
salmerne var “Uberørt af byens
travlhed”, som handler om hvad
kirken er for et hus. Kirken er
et sted for stilhed, evighed og
kærlighed. Her har kærlighed sit
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sted, står der i salmen, ligesom
der også står, at man i kirken er
på “hellig grund”.
Så det var jo helt oplagt for bør
nene at opleve at være i kirkens
rum. Vi sang salmen, gik på
opdagelse rundt i kirken og op
i kirketårnet, hvor vores graver
Gitte stod og tog imod børnene.
Vi talte om døbefonten og alte
ret, børnene spurgte interesseret
og engageret.

Stemningsbillede
Her er Gitte, vores graver i færd
med at samle lyslanterner sam
men efter en smuk Alle Helgens
gudstjeneste søndag eftermiddag
den 4. november. Kirken var
fuld, mange var mødt op for at
tænde lys for et menneske el
ler nogle mennesker man bærer
i sit hjerte, tænker på, savner.
Præsten læste fra prædikestolen
navnene på de mennesker som
er døde i Tårnborg sogn og dem
med tilknytning til Tårnborg,
som vi har mistet siden Alle
Helgen sidste år. Det blev en
smuk og meget stemningsfuld
gudstjeneste.
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Venskabsgudstjenesten
Den første søndag i oktober
måned holdt vi venskabsguds
tjeneste i Tårnborg sammen
med vores venskabsmenighed
fra Vemmelev-Hemmeshøj. Alt
var dobbelt op denne søndag.
Præster, organister, sangere, kor,
gravere og kirkegængere. Det var
festligt og smukt. Konfirmander
fra Tårnborg og Vemmelev læste
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venskabsord, som de selv havde
skrevet.
En god ven er én man kan stole
på, én der hjælper, når man ikke
har det godt.
En god ven er ærlig og sjov, én
man kan grine med og som altid
er der for en, når man har brug
for det.

En god ven, er én der støtter
og lytter til, hvad man siger, når
man er ked af det.
En god ven er en man kan sige
sine hemmeligheder til.
Henriette og Jonna fra hhv. Tårn
borg og Vemmelev læste fra Bi
belen, hvor Paulus beskriver me
nigheden som en krop, der består
af mange forskellige dele. Ingen
af delene kan undværes. Alle har
betydning og hører med. Øjet
kan ikke sige til hånden: Dig har
jeg ikke brug for, og hovedet kan

ikke sige til fødderne: Jer har jeg
ikke brug for. Præsterne Sanne og
Susanne prædikede sammen om
betydningen af det Paulus skrev
for over 1000 år siden. Tænk
hvis hele kroppen var ét stor øre.
Hvordan skulle man så kunne
lugte noget? Sådan kan et fæl
lesskab mellem mennesker hel
ler ikke blive til noget, hvis alle
mennesker var ens. Alle har be
tydning, ingen kan undværes. Vi
har brug for hinanden. Det er i
fællesskabet og venskabet, at livet
bliver til.
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Menighedsrådsvalg i Tårnborg sogn
Jytte Jensen formand for valg
bestyrelsen:
Tirsdag den 2. oktober var sidste
frist for indlevering af kandidat
lister til menighedsrådsvalget
den 13. november 2012. Da
der kun var indleveret en liste,
Tårnborg sogneliste blev der
her i Tårnborg sogn tale om
aftalevalg, et såkaldt “fredsvalg”
og afstemningen blev derfor
aflyst. Det nye menighedsråd
består af: Jytte Jensen, Henning
Christensen, Jørgen Christensen,
Irma Dohlmann, Dennis Han
sen, Henriette Henriksen samt

af sognepræst Susanne Jensen,
som er født medlem af menig
hedsrådet. Stedfortrædere er:
Jørgen Madsen, Max Klintskov,
Merete Hansen, Ulla Vedel, Lars
Erik Jensen. Valgperioden for
det nye menighedsråd er 4 år
og starter 1. søndag i advent. På
det første konstituerende møde
vælger menighedsrådet formand,
næstformand, kirkeværge og
udvalgsposter. Da dette møde
inden kirkebladets deadline ikke
har fundet sted vil resultatet
blive offentliggjort på kirkens
hjemmeside.

En kirkeværge takker af
24 år et kvart århundrede – ok
ikke helt, men næsten. 3 bisper, 2
provster, 2 præster, 3 menigheds
rådsformænd, 3 gravere og 3 gra
vermedhjælpere har været ansat
i de forgangne 24 år. En stribe af
indbrud eller forsøg på dette. 24
indbrud i alt. Nogle mere humo
ristiske end andre: Et toilet fjer
net, en pære skruet af, planker
til kompostbeholderen skruet af
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i nattens mulm og mørke. Olie
tyverier med forurening til følge.
Dette vil jeg ikke savne. Men jeg
vil savne kontorarbejdet med

udfærdigelse af de forskellige
papirer, der hører til den daglige
drift af kirkegården. Og jeg vil
savne turene rundt på kirkegår
den med graver Gitte Kristen
sen. I det store og hele 24 rare år.
I håb om min efterfølger må føle

det lige så sjovt at være en del
af sognelivet og kirkelivet i det
gamle Tårnborg sogn.
Med hilsen og tak for denne
gang.
Kirkeværge emeritus
	Eilif Christensen

I kirkens tjeneste
24 år i Tårnborg menighedsråd,
lang tid vil nogle mene, men nej
24 gode år i velarbejdende råd.
24 års tjeneste, hvad er det hele
værd, hvis man ikke er tro mod
sin Dronning, sin kirke og me
nighedsråd samt præst; fasthed i
sin Gud og Vorherre. 24 år med
flere kirkeministre – ikke alle lige
gode, men dog er det gået godt.
2 præster – Flemming Hansen
og Susanne Jensen, 3 biskopper,
2 provster, 4 menighedsrådsfor
mænd: Erna, Flemming, Leif og
Jytte. Hvad er tiden så gået med?
Formand for præstegården i 16
år, spændende og en stor opgave
da hus og have skulle totalre
noveres, da Flemming stoppede
som præst og Susanne overtog
og skulle flytte ind. Medlem af
kirke- og kirkegårdsudvalget
i alle år, hvor vi har renoveret

kirken 2 gange. Første gang for
18 år siden hvor der blev fundet
kalkmalerier – spændende og læ
rerigt. Anden gang som startede
i januar sidste år og s lutter i inde
værende år, hvælving i våbenhu
set blev repareret pga. stenpest, i
skibet blev asfalten fjernet og alt
blev hvidtet.
Jeg vil slutte med at sige tak
for 24 gode år.
En stor tak til personalet for
godt samarbejde, tak til de frivil
lige.
God vind til det nye råd.
Laust Nissen
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Konfirmander og Fadervor
Fadervor er her smidt hulter til
bulter på gulvet i kirken. Kon
firmanderne skulle selv samle
bønnen – uden at kigge i salme
bogen. Det fungerede rigtig
godt. Konfirmanderne var hur
tige, engagerede og deltog aktivt
og koncentreret. På præstens
spørgsmål om hvad Fadervor
handler om svarede de:
Fadervor handler om Gud og
om hvordan man skal behandle
andre og sig selv.
Fadervor handler om livet, ven
skab, sorg og kærlighed.
10

Fadervor handler om at Gud til
giver og at det skal vi også gøre.

Søndag den 16. december kl. 16
Musikgudstjeneste med læsninger fra Bibelen,
Luciaoptog og Harpemusik
Vi tænder det 3. lys i kirkens
store adventskrans og indleder
gudstjenesten med Lucia
optog, som kirkens børne- og
ungdomskor vil gå for os med
levende lys i hænderne.

Harpen er englenes musikinstru
ment, og det er lykkedes os igen
i år at få den dygtige harpenist
Trine Opsahl til at være med
under gudstjenesten.
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Lysgudstjeneste
søndag den 3. februar kl. 19
Den 2. februar er det Kyndel
misse. Vinteren vender, lyset
vender tilbage. Kyndelmisse
betyder lysgudstjeneste. Det
er en gammel kristen tradition
at tænde lys og fejre, at der er
et lys, der skinner i mørket – et
lys som mørket aldrig kan få
bugt med, fordi lyset kommer
fra Gud. I Tårnborg kirke hol
der vi lysgudstjeneste søndag
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den 3. februar kl. 19. Det er en
meget smuk og stemningsfuld
gudstjeneste, med levende lys,
mørkefortælling, sang og stille
musik. Vi tænder lys i lysglo
ben, ved døbefonten og laver et
lyskors på gulvet.
Konfirmanderne og kirkens kor
vil medvirke ved gudstjenesten.

Salmestafet
Michelle Eliassen fra Rødhøj
vej, gift med Kasper og mor til
Alexander og Felix på 4 og 2 år
har skrevet salmestafetten.
Har du en yndlingssalme?
Jeg har valgt salmen “I blev skabt
som mand og kvinde”
Hvorfor har du valgt den?
Jeg har valgt den salme, fordi jeg
synes den er utrolig smuk og me

get sigende, og så sang vi den til
vores bryllup. Jeg synes specielt
godt om 6. vers.
Derfor pris ham, mand og
kvinde,
underet med jer er sket,
kærlighed kan sammen binde,
så I bli’r fuldkommen ét,
kærlighed gør intet halvt,
håber og udholder alt.
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ene en tung byrde at bære, er
det vigtigt at dennes ægtefælle
bakker op og er bag hele tiden.
At når man har hinanden og
elsker hinanden ubetinget vil
forholdet vare evigt.

Mener du at man kan lære
noget af salmen?
Jo flere gange man læser den
jo smukkere bliver salmen. Jeg
synes godt man kan lære noget
af den. Bl.a. at man skal være
der for hinanden, og give plads
og tid til hinanden. Har den

14

Hvad betyder de danske
salmer for dig?
De danske salmer betyder i
den grad noget. Ikke at jeg
tænker på dem hver dag, men
nogle synger jeg da med mine
børn. Ellers synes jeg at den
smukkeste måde at lytte til en
salme på, er i det kirkelige rum.
Der er den smukkeste akustik
og musikken fra o rglet gør
salmerne smukke. Hvad enten
det er dåb, konfirmation, bryl
lup eller begravelse, så får jeg en
slags kuldegysninger, når o rglet
sætter i gang og tonerne får lov
at fylde rummet.
Michelle sender salmestafetten vi
dere til Carina Sarup Jørgensen

Gudstjenester i Tårnborg kirke
December – Januar – Februar 2013
* Søndag 2. december

1. søndag i advent

Tirsdag 6. december

Julegudstj. børnehaven
Kildebakken
2. søndag i advent
3. søndag i advent

Søndag 9. december
Søndag 16. december
Søndag 23. december
Juleaften
Mandag 24. december
* Juledag
Tirsdag 25. december
2. juledag
Onsdag 26. december
Julesøndag
Søndag 30. december
* Nytårsdag
Tirsdag 1. januar 2013
Søndag 6. januar
Søndag 13. januar
Søndag 20. januar
Søndag 27. januar
* Søndag 3. februar
Søndag 10. februar
Søndag 17. februar
Søndag 24. februar
* Søndag 3. marts

10.30 Susanne Jensen
Familiegudstjeneste
Kirkekaffe
10.00 Susanne Jensen
10.30 Susanne Jensen
16.00 Musikgudstj. med lucia
og harpe

4. søndag i advent
Der henvises til Vemmelev Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste ved Sanne Forner
14.00 Susanne Jensen
15.30
10.30 Susanne Jensen
10.30 Susanne Jensen
Der henvises til Vemmelev Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste ved Sanne Forner
16.00 Susanne Jensen
Nytårsgudstjeneste
Champagne og
kransekage
Helligtrekongers søndag 10.30 Susanne Jensen
1. søndag efter H3Kg
10.30 Susanne Jensen
Sidste søndag efter H3Kg 9.00 Sanne Forner
Septuagesima
10.30 Susanne Jensen
Seksagesima
19.00 Susanne Jensen
Lysgudstjeneste
Fastelavn
10.30 Susanne Jensen
Kirkekaffe
1. søndag i fasten
10.30 Susanne Jensen
2. søndag i fasten
10.30 Susanne Jensen
3. søndag i fasten
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.
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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: Susanne Jensen.
Layout og trykkeri: Narayana Press, Gylling
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Besøg Tårnborg Kirkes hjemmeside
www.taarnborgkirke.dk

