Tårnborg Kirke

marts – april – maj 2013

Forår!
Det kan være lidt svært at se,
men ser du godt efter kan du se
haren. Den har fundet et godt
hjørne i en af containerne på
kirkegården. Her ligger den og
lader sig varme godt igennem af
solens stråler, der lige akkurat
når ind i hjørnet.
Måske er det en påskehare.
Påskeharen er mange steder en
fast del af danskernes påsketra‑
ditioner. Men hvor stammer den
egentlig fra – påskeharen og har
den noget med kristendom at
gøre? Det blev jeg spurgt om
forleden dag.
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Påskeharen er nok lidt ligesom
julemanden og har ikke så meget
med kristendom at gøre.
Som så mange andre af vores
skikke er påskeharen indvandret
hertil fra andre egne. Fra Heidel‑
berg i Tyskland hvor haren kom
med påskeæg til børnene. I nat‑
tens mulm og mørke lagde den
sine æg i en rede, hvor børnene
så fandt dem næste morgen. I
Danmark var man noget forbe‑
holden overfor det lodne dyr,
fordi kaniner og harer blev anset
for at være skadedyr, der øde‑
lagde afgrøderne. Derfor skal vi
helt op til omkring år 1900, før

haren fik lov til at hoppe over
grænsen til Danmark og bredte
sig fra Sønderjylland mod nord.
Men hvor får påskeharen æg‑
gene fra? Haren er et pattedyr,
og pattedyr lægger ikke æg. No‑
gen siger, at den stjæler æggene,
fordi den er sulten og vil spise
dem. Andre at den legesyg og
forårskåd og samler æggene ind
for at drille. Hvem ved. Der er
mange spekulationer, men ingen
forklaringer. Påskeharen er et
mysterium.
Vi spiser påskeæg Palmesøndag i
våbenhuset efter gudstjenesten.
Det er ikke påskeharen, der
kommer med dem. Vi køber
dem i Brugsen.
Men det bliver mysteriet ikke
mindre af. For påsken er et my‑
sterium. Det er derfor vi gør så
meget ud af påsken i kirkens
gudstjenester. Palmeblade, gule
påskeliljer. Salmesang. Nybagt
brød og velskænket vin. Gå ikke
glip af påskens gudstjenester. Du
går ikke forgæves, der er noget at
komme efter.

Vi fejrer et mysterium. Vi fejrer,
at kvinderne søndag morgen
møder en engel ved det gravsted,
hvor Jesus bliver begravet om
fredagen. Ham I søger er ikke
her, siger englen. Han er opstået
fra de døde.
Jesus Kristus, et menneske der
satte sig selv fuldstændig til side
for andre. Som døde af kærlig‑
hed til andre mennesker, fordi
han ikke ville svigte det kærlig‑
hedsbudskab, han selv stod for.
Påskens opstandelsesbudskab
er et mysterium. Det kan ikke
forklares, men det kan leves.
For opstandelse betyder, at der
ligger noget foran os og venter.
Opstandelse betyder, at vore
elskedes grave ikke er det sidste.
Der ligger noget foran os.
Nye morgener med nye mulig‑
heder, dage med glæde, grønt
græs og leg. Forårsdage i anemo‑
neskoven, cykelture og bare tæer
i sandalerne. En påskehare i en
solstribe på kirkegården.
Glædelig påske, glædelig forår,
sognepræst Susanne Jensen
3

Nyt fra menighedsrådet
Ny i menighedsrådet
I det sidste stykke tid har jeg ofte
fået stillet spørgsmålet, hvorfor
jeg har ladet mig vælge ind i
Tårnborg menighedsråd.
Spørgsmålet er vel sagtens frem‑
kommet af folks fordomme og
forudindtagede meninger om
menighedsrådets arbejde, med‑
lemmernes religiøse ståsted og
ikke mindst dette sat i relation
til min person.
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Jeg har i mange år været frivil‑
lig i TIF, men syntes tiden var
inde til at bruge mine kræfter
andet steds. Valget faldt på me‑
nighedsrådet i vores sogn, idet
jeg gerne vil gøre noget for vores
lokalområde, hvilket vil sige
styrke et fællesskab, som kirken
jo er.
Mit mål er, at flere og flere vil
interessere sig for kirkens arbejde
og forskellige tilbud. Jeg tænker
her ikke kun på de velkendte kir‑
kelige handlinger, men også på
de tiltag og arrangementer, som
vi i aktivitetsudvalget tilbyder
sognets beboere.
Vi har i udvalget drøftet og
besluttet afholdelse af en bred
pallet af tilbud. Jeg kan nævne
sangaftener, filmaften, kirke‑
gårdsvandring, Sankt Hans
Gudstjeneste med mere. Dette
for at samle folk med forskellige
interesser dog med kirken som
udgangspunkt.
Jeg ønsker ikke at være religiøs
smagsdommer, men har den
klare overbevisning, at tro er
en privat sag, som man dyrker/
udfører på sin helt personlige

måde. Det vil sige, at man sag‑
tens kan være en god og med‑
menneskelig person uden dette
kan og skal måles i frekvensen af
kirkegang, altergang eller delta‑
gelse i kirkens øvrige tiltag.
Min første tid i menighedsrå‑
det har vist, at der ligger et sjovt
og spændende arbejde og venter.
Alle respekterer hinanden, ingen
spørger ind til personlige tanker
og meninger, men alle ved, at vi

arbejder for et fælles mål nemlig
gøre Tårnborg kirke mere synlig
og gøre kirkens tilbud så alsidig
som muligt, så vi henvender os
til så mange som muligt.
Jeg ser frem til de kommende
fire års arbejde. Mon ikke nogle
af ens tanker og ideer bliver ført
ud i livet.
Dennis T Hansen
næstformand

Sangaften i marts
Tirsdag den 8. maj 2012 tog
ægteparret Anny og John Jen‑
sen toget fra Korsør Station.
Rygsækken var pakket og vand‑
restøvlerne gået til. Målet var
den legendariske pilgrimsrute
“Camino de Santiago” i Spanien.
Til sangaftenen i marts har pil‑
grimsparret valgt 10 de ka’ li’
fra Højskolesangbogen. I pausen
mellem sangene fortæller Anny
og John om deres oplevelse på
den 750 km. lange vandring.
Kom og syng med. Torsdag
aften den 14. marts kl. 19.30 i
konfirmandstuen.
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Hyggeklubben
Hyggeklubben holder afslutning
onsdag den 20. marts kl. 13.30.
Sognepræsten udfordrer forsam‑

lingen med en forårsquis. Vi skal
også synge forårssange og høre
en fortælling.

Sommersangaften
Dagen efter grundlovsdag synger
vi fædrelandssange i kirken.
I pausen serveres lidt koldt at
drikke med frugt og kage til.
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Forhåbentlig kan vi også nyde
solnedgangen ud over Noret.
Kom og syng med torsdag
aften 6. juni kl. 19.30

Påske
Palme-søndag 24. marts
kl. 10.30
Jesus ridder ind i Jerusalem og
bliver modtaget med palme‑
grene. Familiegudstjeneste. Kon‑
firmander, minikonfirmander og
kor medvirker.
Skær-torsdag 28. marts kl. 19
Den sidste nadver. Jesus giver di‑
sciplene brødet og vinen. Aften‑
gudstjeneste med levende lys.
Lang-fredag 29. marts kl. 10.30
Jesus dør på korset. Oplæsning
af små stykker fra Bibelen, digte
og billedmeditation.
Påskelørdag 30. marts kirkens
store klokke ringer en hel time –
fra kl. 18‑19. Det skal høres, at vi
forbereder os til noget stort.
Påske-dag 31. marts kl. 10.30
Jesus står op ad graven søndag
morgen. Påskegudstjeneste med
hele udtrækket.
2. påske-dag 1. april kl. 10.30
Jesus bliver genkendt, da han
bryder brødet ved aftensbordet i
Emmaus.
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Konfirmander
En af konfirmandernes opgaver
mens de går til præst er at være
kirketjener ved en søndagsgudstjeneste. De møder en halv time
før gudstjenesten begynder,
dækker alterbord, tænder lys,
ringer med kirkeklokkerne og

deler salmebøger ud. De vælger
selv, hvilken søndag, de gerne vil
komme. Menigheden synes det
er hyggeligt, at blive modtaget af
to konfirmander.
Her er det Tobias og Noah.

Filmaften
Tirsdag den 9. april kl. 18 dækker vi bord i kirken. Et langt fællesskabsbord. Med dug og blomster, tallerkner og glas – så smukt
som muligt. Konfirmanderne er
inviteret. Når vi har spist sam8

men, skal vi se film. Også i kirken. En film som handler om
vrede og hævn, om svigt, sorg og
ensomhed; om tilgivelse, venskab
og kærlighed. Tema’er som er kristendommens kernepunkter.

Forårskoncert med Ars Nova Koret
Ars Nova Koret synger foråret
ind i Tårnborg kirke.
Ars Nova Koret er sikkert vel‑
kendt af de fleste. De leverer
koncerter med et højt musikalsk
niveau og et alsidigt repertoire.
Der er ca. 30 sangere i koret, der
ledes af organist Solveig Bjerg‑
kvist.

Til koncerten i Tårnborg vil det
især være forårssange og klassiske
evergreens, der står på program‑
met. Der vil sikkert også blive et
par fællessange.
Så mød op og få en dejlig forårs‑
oplevelse i din sognekirke – det
koster ikke noget.
Søndag den 21. april kl. 16
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Kirkegårds
vandring en aften
i maj
Den 14. maj kl. 19 inviterer vi
til en aftenvandring på vores
smukke kirkegård, som har en
helt unik historie og beliggen‑
hed.
Lokalhistoriker Kurt Rehder er
vores guide; han vil fortælle om
kirkegårdens historie, mens vi
gør ophold ved gravsteder, som
har en særlig betydning. Måske
er der nogen af jer derude i sog‑
net, som kan bidrage med en
historie, I kender.
Så kom og vær med og lær noget
om rødderne i dit sogn at kende.
Vi håber på mildt maj vejr.
Skulle det regne må vi tage pa‑
raplyerne med. Efter vandringen
nyder vi udsigten med et køligt
glas vin/ vand og spiser jordbær
til.
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2. pinsedag mandag 20. maj
Vi begynder den årlige pinsevan‑
dring efter en kort gudstjeneste
i Tårnborg Kirke. Sidste år var
vi en stor gruppe, der vandrede
sammen, det håber vi også at
blive i år. Vandringen efterfølges
af en picnic gudstjeneste i det
grønne – sammen med Vem‑
melev-Hemmeshøj, Skt. Povl,

Halskov, Antvorskov og Sct. Pe‑
der. Angående tid og sted: Hold
øje med opslag i kirken, på hjem‑
mesiden www.taarnborgkirke.dk
og i Korsør Posten.
Picnic-gudstjeneste 2. pinsedag mandag den 20. maj
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Babysalmesang
Forårets babysalmesang slutter
med en festlig gudstjeneste for
babyerne, deres familie og venner
lørdag den 20. april kl. 10.30.

Kom maj du søde
milde!
Onsdag eftermiddag den 29. maj
kl. 14 er alterbordet dækket i
kirken.
Vi holder gudstjeneste for be‑
boere på plejehjemmet Solbakken.
Alle er velkomne, man behø‑
ver ikke bo på Solbakken. Efter

gudstjenesten drikker vi en kop
kaffe i våbenhuset; måske træk‑
ker vi udenfor og nyder maj so‑
len og den skønne udsigt.

Salmestafet
Carina Sarup Jørgensen, Violvej
har skrevet denne udgave af sal‑
mestafetten til kirkebladet.

Har du en yndlingssalme?

Der er flere salmer der skiller sig
ud, men jeg har valgt at tage ud‑
gangspunkt i “Nu falmer skoven
trindt om land”.
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Hvorfor har du valgt den?

Jeg har valgt lige netop denne
salme, fordi det var én af de sal‑
mer min mand og jeg udvalgte
i forbindelse med vores bryllup.
Vi blev gift i slutningen af sep‑
tember måned og synes den var
meget sigende – med efteråret,
det lille smørhul vi bor i i Sven‑
strup med markerne, stranden
og noret side om side. Og så blev
det fuldendt med et bryllup i
Tårnborg Kirke, som jo bare lig‑
ger så smukt.

Er der en særlig formulering
eller tanke i salmen, som du
holder særligt af?

Det er nu ikke så meget en sær‑
lig formulering eller tanke som
gør at jeg synes denne salme er
noget helt specielt. Det er me‑
lodien og den meget malende
tekst som jeg holder meget af ….
den går lige i hjertet på mig! Jeg
føler mig nærmest hensat til at
kigge med fra oven – og få øje på
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alle herlighederne én af gangen.
Måske som Gud gjorde da Han
skabte verden …

Mener du at man kan lære no
get af salmen?

Ja. Jeg synes den minder mig om
at det er de små ting som man
skal værdsætte. Skiften af årsti‑
derne, fulgefløjt, kornakslerne
der bøjer i vinden, bølgerne på
stranden, osv. Vi går tit en tur
ned til stranden med børnene
bare for at kaste sten i vandet og
nyde udsigten – for så at vende
hjemad glade og veltilfredse.

Hvad betyder de danske sal
mer for dig?

Jamen de danske salmer er vel
lidt ligesom frikadeller og “Den
lille havfrue” – det er en del af
det af være dansk, én af vores
skatte!
Carina sender salmestafetten vi
dere til sin genbo Dorte.

Gudstjenester i Tårnborg kirke
Marts – April – Maj 2013
* Søndag 3. marts
Søndag 10. marts
Søndag 17. marts
Onsdag 20. marts

3. søndag i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelses dag
Påskegudstjeneste

Søndag 24. marts

Palmesøndag

Torsdag 28. marts
Fredag 29. marts

Skærtorsdag
Langfredag

* Søndag 31. marts
Søndag 1. april
Søndag 7. april
Søndag 14. april
Lørdag 20. april

Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske

Søndag 21. april
Fredag 26. april
Søndag 28. april
* Søndag 5. maj
Torsdag 9. maj

3. søndag efter påske
Bededag
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
Kristi Himmelfarts dag

Søndag 12. maj

6. søndag efter påske

* Søndag 19. maj
Mandag 20. maj

Pinsedag
2. pinsedag

Søndag 26. maj
Onsdag 29. maj

Trinitatis søndag
Solbakken

Sanne B. Forner
Ida R. Lund
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Børnehaven
10.30 Susanne Jensen
Familiegudstjeneste
19.00 Susanne Jensen
10.30 Susanne Jensen
Musikgudstjeneste
10.30 Susanne Jensen
10.30 Susanne Jensen
9.00 Ida R. Lund
10.30 Susanne Jensen
10.30 Susanne Jensen
Babysalmesangs
gudstjeneste
10.30 Susanne Jensen
10.30 Susanne Jensen
10.30 Susanne Jensen
10.30 Susanne Jensen
10.30 Susanne Jensen
Konfirmation
10.30 Susanne Jensen
Konfirmation
10.30 Susanne Jensen
Pinsevandring fra Tårnborg
kirke. Fælles gudstjeneste
9.00 Ida R. Lund
14.00 Susanne Jensen
9.00
9.00
10.30
10.00

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
graverkontor4220@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
jytt.k.jensen@gmail.com

KIRKEVÆRGE
Jørgen Christensen
Vandkærsvej 6
4220 Korsør 2745 5272
kirkevaerge.taarnborg@gmail.com

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 én, 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
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Besøg Tårnborg Kirkes hjemmeside
www.taarnborgkirke.dk

