Tårnborg Kirke

september – oktober – november 2013

Høst og brødet fra Gud
Sommeren er forbi, kornet er
høstet, dagene bliver igen korte
og kølige. Noget af det bedste
jeg ved, sådan en efterårsdag
hvor septemberhimlen er blå og
farverne blide og vemodige, er
at sætte sig med en kop the og
en skive duftende nybagt brød.
Brød smager allerbedst når det
er nybagt, det skal helst spises,
mens det er friskt. Brød bliver
hurtigt tørt og hårdt – det mugner og bliver uspiseligt, hvis det
gemmes for længe.
Brød skal ikke gemmes. Det
skal spises skive for skive, indtil
der ikke er mere af det. Heller
ikke livet skal gemmes, livet skal
leves, dag for dag, bruges, sættes
på spil, gives væk, fortæres bid
for bid ligesom brødet, indtil der
ikke er mere tilbage af det.
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Korn, høst, brød, liv.
Jesus siger, han er livets brød.
Livets brød kommer fra Gud.
Gud der rækker dig livet, med
tilgivelse og nye muligheder.
Gud der aldrig vender os ryggen, men bliver ved vores side
og genopretter de forhold, vi til
stadighed forstyrrer.
Livets brød, Guds gode gave,
nadverbrødet i din sognekirke.
Vær så god, du er inviteret til at
tage imod brødet fra Gud.
Ved høstgudstjenesten søndag
den 22. september kl. 10.30
pynter vi kirken med nybagt
brød, kornneg, septemberblomster – taknemmelighed og håb.
Susanne Jensen, sognepræst

Den russiske sangerinde – søndag
den 22. september kl. 16
Samme eftermiddag hvor vi
har fejret høstgudstjeneste om
formiddagen og kirken stadig
er smukt pyntet er der koncert
kl. 16 med mezzo-sopranen Julia
Helgason som synger romancer
af Tjajkovskij, Glinka og Bach.
Julia Helgason er født i Moskva
og hun synger på sit modersmål;
det bliver en oplevelse at mærke
den smukke stemning, når hun
synger med hele sit hjemlands
vemodige kultur i blodet. Der er
som sædvanlig gratis adgang.

Minikonfirmander
Børn har mange forestillinger
om Gud, om døden og Paradiset.
Som minikonfirmand tager vi
nogle af disse forestillinger op og
taler sammen med børnene om
dem; vi gør det på baggrund af
fortællinger fra Bibelen, salmer
og sange og nogle af de ting, som
er i kirkerummet. Første gang er
den 17. september, hvor børnene
bliver hentet på skolen efter

sidste time, og så går vi sammen
op til kirken. Forløbet strækker
sig over 10 tirsdage, og afsluttes
med en festlig familiegudstjeneste 1. søndag i advent. Eleverne
i 3. klasse på Tårnborg skole vil
få en indbydelse i slutningen af
august måned. Det er kirkens
organist Lise Christoffersen og
sognepræst Susanne Jensen, der
underviser børnene.
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Nyt fra menighedsrådet
Vedligeholdelsesarbejder på Tårnborg Kirke
Tårnborg Kirke ligger smukt
og højt hævet over Korsør Nor
med den fredede Halseby sø på
sin anden side. Men den høje
placering bevirker også, at vind
og vejr rigtig kan få fat i kirkens
mure med et større slid til følge.
For at kirken – og i øvrigt også
kirkegårdsmuren – kan stå flot
hvid, er det nødvendigt at kalke
hvert år.
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Kalkningen er planlagt sådan,
at kirketårnet og kirkemuren
kalkes i lige år, mens kirkeskibet
og koret kalkes i ulige år, men i
slutningen af 2012 blev der foretaget en besigtigelse af kirken,
og det blev konstateret, at også
fugerne på den øverste halvdel af
kirketårnet var stærkt medtaget
af vejrliget og skulle repareres,
inden der kunne foretages kalkning.

Fugerne er fra gammel tid
udført med kalkmørtel og skulle
derfor igen udføres i dette materiale. Arbejde med kalkmørtel
kræver imidlertid, at temperaturerne hverken er for høje eller
for lave, og arbejdet måtte på
grund af de lave temperaturer
tidligt i efteråret udsættes til i år,
så nu får vi i perioden fra midt i
august til først i oktober omlagt
fugerne i tårnet og kalket hele
kirken.
Endvidere gennemføres i midten
af juli måned en istandsættelse af
kirkens ringeanlæg.

Klokkerne, der er fra henholdsvis 1830 og 1866, er stadig
velklingende og i orden, og
klokkestolen, som klokkerne
er ophængt i, er også intakt.
Derimod er der konstateret problemer med såvel mekaniske og
elektriske anlæg til klokkerne,
og istandsættelsen vedrører disse
anlæg, der er udført i 1970-erne.
I menighedsrådet ser vi frem til
en flot hvid kirke med et velfungerende ringeanlæg.
Henning Christensen, Bygningsog kirkegårdsudvalget

Konfirmand 2013‑2014
De unge som skal konfirmeres i
Tårnborg kirke

man kan få lov til at ringe med og
høre hvor fin en klang de har.

Søndag den 25. maj 2014 eller
Kr. Himmelfartsdag den 29.
maj 2014

Søndag den 1. september har vi
velkomstgudstjeneste for kirkens
nye konfirmander og deres familier. Efter gudstjenesten er der
bålhygge og grill i præstens have.

bydes velkommen lørdag den 31.
august kl. 10 i kirken. Konfirmanderne skal på tur rundt i kirken,
op ad den stejle vindeltrappe i
tårnet - op til kirkeklokkerne som

Hvis du ikke allerede er tilmeldt,
da kontakt sognepræst Susanne
Jensen.
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Kirkegården
En kølig forårsaften i maj måned
gik en lille gruppe af sognets
beboere på vandring på vores

smukke kirkegård. Lokalhistoriker Kurt Rehder var guide. Et af
de gravsteder vi gjorde ophold
ved står lige inden for lågen, der
vender mod vest. Gravstenen er
gammel, den er forsynet med et
marmor-kors øverst, så den er
nem at finde, hvis du skulle have
lyst til at se den næste gang du
kommer på kirkegården.
Kurt Rehder fortæller:
Gravstenen står nu næsten upåagtet, og er ret ulæselig, men
den er rejst over Ole Nielsen,
Halseby, Dannebrogs-mand og
veteran fra krigen i 1848‑50.
Monumentet, der er en sandstenspyramide, hvorpå der hviler
et marmorkors, har på forsiden
2 marmorplader; på den øverste
af disse er udhugget en morteer
med kugler, omgivet af en laurbærkrans, og på den nederste
den afdødes føde- og dødsdag.
På bagsiden læses følgende inskription:
Sognets mænd have sat ham
dette minde i ærkjendelse af
hans hæderlige våbendåd ved
Mysunde 1850.
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Den 12. April 1869 bringer Korsør Avis følgende nekrolog:

Dødsfald.

Tømmermand Ole Nielsen på
Halseby Mark er i løverdags efter
længere tids sygelighed afgået
ved døden. Han var soldat fra
1848 og deltog med hæder i alle
3 års felttog.
I affæren ved Mysunde den 12.
september 1850 var han underofficer ved Dinesens batteri og
gjorde tjeneste ved det halvbat-

teri, der kommanderedes af kaptajn Schou, da denne i begyndelsen af kampen faldt, overtog
Ole Nielsen kommandoen, og
som det hedder i Vaupels skrift
“Krigen 1848-50”, “han fortsatte
skydningen indtil Dinesen ankom på pladsen og overdrog
befalingen til løjtnant West”.
I Dinesens rapport fremhæves
hæderlig Ole Nielsen, og kort tid
efter affæren blev han dekoreret
med Dannebrogs-ordenens Sølvkors.

Sangaften
Torsdag den 10. oktober
kl. 19.30 åbner vi døren til den
første i rækken af efterårets og
vinterens dejlige sangaftener.
Ib Larsen fra Frølunde lærer på
Tårnborg skole, medlem af byrådet i Slagelse, vil til denne aften
udvælge Ti han ka’ li’ fra Højsko-

lesangbogen. Efter kaffepausen
kan man selv byde ind med forslag til en sang. Sangaftenen den
14. november er en ønskesangaften, hvor alle kan være med til
at bestemme, hvad der skal synges. Der indsamles ønsker ved
sangaftenen i oktober.
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Rhinens Sibylle
Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30.
En helt særlig aften på Fæstningen i Korsør. Skuespiller
Agnethe Bjørn vil opføre en
dramatiseret fortælling om en
af 1100-tallets mest betydningsfulde kvindeskikkelser, nonnen
Hildegard af Bingen.
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Hildegard af Bingen får guddommelige visioner helt fra barndommen, hun bliver teolog, digter,
komponist, billedkunstner, urtelæge og politiker. Agnethe Bjørn
har forfattet teksten ud fra Hildegards egne skrifter, og hun spiller selv rollen som Hildegard.

Forestillingen er også en fortælling om benediktinsk klosterliv.
Det nære liv med klostrets søstre,
Hildegards barndoms beskytter,
Jutta, hendes kære munk, Volmar, og hendes elskede Richardis.
Harpespilleren Signe Arnfeldt
Bastiansen ledsager teksten med

Hildegards smukke musik som
en af de unge søstre.
Gå ikke glip af denne helt
unikke aften, som vores sognepræst Susanne Jensen arrangerer
i samarbejde med Anna Kluge
sognepræst i Skt. Povls Kirke.

Hyggeklubben
Vi byder velkommen i Hyggeklubben onsdag den 11. september kl. 14.30 med gudstjeneste
i Tårnborg Kirke. Efter gudstjenesten er der dækket kaffe- og
kagebord i konfirmandstuen på
Marsk Stigs Vej. Bussen kører ad
den sædvanlige rute – er man i
tvivl, da kontakt Hyggeklubbens
formand Inge Hansen 5838 7475.
Den årlige løvfaldstur som
menighedsrådet og Hyggeklubben afholder for ældre og pensionister i Tårnborg Sogn bliver
onsdag den 25. september. I år
går turen til Kalundborg – egnen. Vi kører langs Storebælt til
Kalundborg, hvor vi får et glimt
af byens vartegn: den 5-tårnede
kirke. Gennem et smukt og afvekslende landskab fortsætter

vi ud til spidsen af Røsnæs. Her
har historien sat sine spor med
minder om konflikter og krige.
Røsnæs ligger ved et vigtigt trafikknudepunkt, hvor skibstrafikken – bl.a. supertankerne stadig
bliver overvåget, og man kan se
helt til Storebæltsbroen!
Efter besøget på spidsen af Røsnæs og den fantastiske udsigt
trænger vi sikkert en kop kaffe
og en bolle, som bliver serveret
på Cafe Edderfuglen eller restaurant Gisseløre.
Som afrunding på dagen besøger vi Raklev kirke, hvor sognepræst Helle Brink vil tage imod
os og fortælle om kirken, som ligger smukt og ses viden om fra det
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bakkedrag, der skiller Røsnæshalvøen på langs. Raklev Kirke
er den første landsbykirke efter
reformationen i Danmark, nemlig fra 1547. Ved restaureringen i
2010 fik kirken en smuk glasmosaik udført af kunstneren Maja
Lisa Engelhardt. Teksten som har
inspireret Maja Lisa Engelhardt
til mosaikken er Johannes evan10

geliets fortælling om den gode
hyrde. Den gode hyrde er et billede på Kristus, som på én og
samme tid er den, der leder os, og
den, hvis dør vi skal gå igennem.
Tilmelding til løvfaldsturen: Ved
kaffebordet den 11. september eller ved at kontakte formanden.

Litteraturkreds
Annemarie Jantzen skriver til
kirkebladet: Efter en udbytterig
sæson i litteraturkredsen, hvor vi
sammen læste klassikeren LykkePer af Henrik Pontoppidan i
efterårssæsonen samt nogle nye
romaner i forårssæsonen, markerede vi sæsonafslutningen med
en forårsudflugt til Davids Samling i København. Davids Samling, har til huse i den ejendom i

Kronprinsessegade, hvor museets
stifter højesteretssagfører C.L.
David boede. I dag består samlingen af en ældre europæisk og
en nyere dansk samling samt en
islamisk samling, som er i verdensklasse.
Vi blev guidet rundt i de
smukke stuer med ældre møbler, malerier, sølvtøj, fajance
og eksempler på den tidligste
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produktion fra Den kgl. Porcelænsfabrik. Guiden, der havde et
stort kendskab til det islamiske
kulturområde fortalte levende og
spørgelysten var stor.
Vi sluttede denne dejlige sommerdag af med en slentretur gennem Kongens Have og et café
besøg, inden togturen retur til
Korsør.
Litteraturkredsen mødes følgende tirsdage kl. 15.30‑17.30 i

konfirmandstuen på Marsk Stigs
Vej:
3. september, 8. oktober, 5. november. Her læser vi “Profeterne
fra evighedsfjorden” af Kim
Leine.
Den 3. december slutter vi af
for i år, indtil vi begynder igen i
januar.
Har du lyst til at være med,
da kontakt sognepræst Susanne
Jensen, som vil være behjælpelig
med at skaffe bogen.

At leve med sine døde
Sognepræst Lise Trap mistede
i 2007 en søn. I bogen Hjertebånd, at leve med sine døde
skriver hun: “Mit udgangspunkt
er, at sorgen ikke stopper os. Det
er sorgen, der fører os videre i
livet, når vi har mistet den, vi elskede. Hvis vi elskede, forsvinder
kærligheden ikke med døden.
Den tager ikke det hele. Det tror
vi måske til at begynde med,
men med tiden viser det sig, at
det ikke er rigtigt.
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At leve med et forsat bånd til
en, der døde, handler ikke om
at hænge fast i sorgens hængedynd og vise verden fra sig, men
tværtimod om at finde en måde
at leve på – med sorgen og vendt
mod verden.”
Alle Helgensdag søndag den
3. november kl. 16
tænder vi lys for dem vi elskede
og stadig bærer med os.

Salmestafet
Dorte fra Violvej har valgt
salmen: Hjerte, løft din glædes
vinger

Har du en yndlingssalme?

Ja, egentlig har jeg flere, men her
har jeg valgt Hjerte, løft din glædes vinger.

Hvorfor har du valgt den?

Til salmen Hjerte, løft din glædes
vinger knytter der sig for mig en
masse glade minder. Dels er det
en dejlig julesalme, og dels er
det en glad salme fyldt med optimisme. Jeg synes at indholdet
indgyder til fortrøstningsfuldt
at vælge glæden, lyset og kærligheden. Til netop den her salme
knytter der sig en helt speciel
sjov barndoms-oplevelse med
min dejlige lillebror. Som børn
fik vi altid i december tilsendt
brunkagedej fra vores farmor
på Fyn. Så i december duftede
hele huset godt af hjemmebagte
brunkager. Der var altid rigeligt
med brunkagedej, så der var meget der skulle rulles ud, stikkes
ud og bages. Farmor ville os det
så uendeligt godt.

Et år hvor det gik lidt trægt
med at få rullet dejen ud og lavet de traditionelle småkager i
de rette julesmåkage former, fik
min lillebror pludselig det indfald, at lave hjerter med vinger
og så sang han: Hjerte, løft din
glædes vinger.
Nu fik brunkagebagerriet pludselig et helt nyt indhold og resten af kagerne blev gennemført
med sang af fuld hals. Der blev
bagt rigtig mange hjerter med
glædes vinger det år.
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Mener du at man kan lære
noget af salmen?

Oplevelsen fra min barndom
fremstår for mig, som et fingerpeg i retning af, hvordan nogle
salmer med deres indhold kan
sige noget til mange på en gang.
Både børn og voksne kan på hver
deres vis fornemme det budskab,
som er tankerne bag en salme.

Hvad betyder de danske
salmer for dig?

De danske salmer har betydet
forskellige ting på forskellige
tidspunkter i mit liv. Som barn
fornemmende jeg stemninger og

lærte om ord og begreber. Som
tiden er gået har jeg fået andre
dimensioner på salmernes udtryk og indhold, men bestemt
ikke mindre glæde af salmerne.
For mig er salmerne en kilde
til fryd, når jeg nu selv er blevet
farmor og oplever salmer sunget
til jul med børn, svigerbørn og
børnebørn. Og et år blev det
ekstra specielt, da et barnebarn
valgte at fortsætte med selv at gå
rundt om juletræet og synge videre, medens de voksne hyggede
sig med at glæde hinanden med
gode gaver. Jeg nåede, at forevige
den dejlige stund for alle.

Gospelkoncert
Søndag den 10. november
kl. 16 giver det lokalkendte kor,
Alleluja, som ledes af Karin Halling koncert. Gospelkoret ud-
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stråler livsglæde og energi, det er
umuligt ikke at blive revet med
når Alleluja giver koncert. Der er
som sædvanlig gratis adgang.

Gudstjenester i Tårnborg kirke
September – Oktober – November 2013
* Søndag 1. september
Søndag 8. september
Onsdag 11. september
Søndag 15. september
Søndag 22. september
Søndag 29. september
* Søndag 6. oktober
Søndag 13. oktober
Søndag 20. oktober

14. søndag efter
trinitatis
15. søndag efter
trinitatis
Eftermiddagsg uds
tjeneste
16. søndag efter
trinitatis
17. søndag efter
trinitatis
18. søndag efter
trinitatis
19. søndag efter
trinitatis
20. søndag efter
trinitatis
21. søndag efter
trinitatis
22. søndag efter
trinitatis

10.30
10.30
14.30
9.00
10.30
10.30

Susanne Jensen
Familiegudstjeneste
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Hyggeklubben
Sanne B. Forner
Susanne Jensen
Høstgudstj. Kirkekaffe
Susanne Jensen

9.00

Susanne Jensen
Kirkekaffe
Sanne B. Forner

10.30

Susanne Jensen

10.30

10.30

* Søndag 3. november

Alle Helgens dag

16.00

Søndag 10. november

24. søndag efter
trinitatis
25. søndag efter
trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i advent

10.30

Susanne Jensen
Familiegudstj.
Kirkekaffe
Susanne Jensen
Allehelgensgudstjeneste
Susanne Jensen

9.00

Sanne B. Forner

10.30
10.30

Susanne Jensen
Susanne Jensen
Familiegudstj. kirkekaffe

Søndag 27. oktober

Søndag 17. november
Søndag 24. november
* Søndag 1. december

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
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 nødvendigvis 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

