Tårnborg Kirke

DECEMBER – JANUAR – FEBRUAR 2014

December
Kirkegården betyder noget helt
særligt for mange af os i december måned. Også for mig. Min
familie har gravsted på Brønshøj
kirkegård i København. Det er
en stor kirkegård, ikke nær så
smuk som her i Tårnborg, som
jeg gennem årene er kommet til
at holde så meget af. Men mine
forældre ligger nu engang begravet i Brønshøj, fordi dér hørte
de til, og her mødes mine tre
søskende og jeg altid i december
måned. Selv de år hvor min yng-
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ste bror boede i Schweitz – han
kom altid hjem så vi kunne være
sammen alle fire på kirkegården.
Jeg husker årene, hvor min bror
altid havde for lidt tøj på, fordi
han havde glemt, hvor koldt det
er i Danmark i december. Så
måtte vi, hans tre ældre søskende
låne ham hue og vanter, og belære ham om at huske at tage
varmt tøj på næste gang.
Vi står sammen ved vores forældres gravsted, vi ordner og gør

smukt, vi tænder lys, vi griner og
pjatter lidt sammen og nikker
anerkendende til det, vi hver især
har taget med. Jeg planter altid
røde tulipaner. Fordi min mor
elskede tulipaner, og fordi den
røde farve minder mig om, hvor
sød en mor jeg havde. Jeg elskede
min mor meget højt, og tænker
tit på hende. Bagefter går vi 4
søskende ud og spiser frokost
sammen. Det er en dag jeg ikke
ville undvære, og som jeg altid
glæder mig meget til.
Gitte, vores graver fortæller, at
hun også oplever et særligt liv på
kirkegården i december. Fami‑
lier fra nær og fjern, både store
og små kommer for at lægge
deres puder, kurve og hjerter på
gravstederne. Det er som om
december, julens måned minder
os om, at vi hører sammen i en
større historie end den vi lever
i til hverdag. Fortællingen om
Maria og Josef der fandt et hjem
i en faldefærdig stald, fordi der
ikke var plads til dem andre ste‑
der. Barnet som kom til verden
i en gammel krybbe. Det barn
som var Gud. Det rører ved no‑
get i os, det løfter os ud over os

selv og ind i noget vi måske ikke
har ord for, men som er uendelig
betydningsfuldt.
Gitte fortæller, at fællesgraven
er særlig smuk i december, helt
dækket af kranse og med levende
lys tæt ved den store sten. Folk
der sidder på bænken og kigger.
Fællesgraven har for nylig fået
nyt udseende. De gamle roser
er taget op, fordi der var gået
sygdom i dem. Nu er der plantet
en rød spireahæk, som til foråret
vil stå ligeså smuk og rød som de
gamle roser. Og så har Gitte lagt
en fin stenkant i en halvbue ved
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den store sten. Der er så fred‑
fyldt på kirkegården, på trods
af stormskader og løse teglsten,
som desværre har været eftervirk‑
ninger af den voldsomme storm
i oktober.

Jeg ønsker alle en fredfyldt de‑
cember, en velsignet jul og et
godt nytår.
Susanne Jensen

Nyt fra menighedsrådet
Bygningsarbejder og energi
besparelser

I september måned har der været
rigtig gang i vedligeholdelsesar‑
bejderne på Tårnborg Kirke.
Der blev udskiftet fuger i Kir‑
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ketårnet, og efterfølgende blev
tårnets vægge først kalket med
noget tynd kalk, der beskyttede
kalkmørtelen i fugerne i at tørre
for hurtigt, og derefter med den
rigtige kalkbehandling. Kirkeski‑

bet og Koret blev også kalket, så
i starten af oktober fremstod vo‑
res smukke Kirke helt skinnende
hvid og var et rigtig flot syn der
øverst på bakketoppen ved No‑
ret.
Tidligere på året var der på
foranledning af Slagelse Provsti,
som Tårnborg sogn er en del
af, blevet foretaget energigen‑
nemgang af Tårnborg Kirke og
Præstegården, og menigheds‑
rådet modtog energirapporter
med flere gode forslag til energi‑
besparelser. Provstiet har endda
givet menighedsrådet 80.000 kr.
til gennemførelse af mange af
de foreslåede besparelser samt
udstyr til registrering af tempe‑
ratur og luftfugtighed i kirken,
så vi kan følge med i, hvordan
vores gamle kirke med de flotte
kalkmalerier har det, når tem‑
peraturen i kirken sænkes i pe‑
rioder, hvor den ikke benyttes.
Kirken bliver i dag opvarmet
af et oliefyr, og olie er et meget
dyrt brændsel, så de 25.000 kr.
af de 80.000 kr. er reserveret til
undersøgelse af andre opvarm‑
ningsformer som f. eks træpiller,
og menighedsrådet er godt i
gang med denne undersøgelse.

Nu troede vi så, at alt var
godt, men så kom stormen den
28. oktober og anrettede store
skader på kirketaget, og desværre
har vejr og vind i ugen efter
stormen været sådan, at kirke‑
gården måtte lukkes på grund af
risikoen for, at der blæste flere
tagsten ned.
I skrivende stund er skaderne
endnu ikke gjort op, men vi hå‑
ber på, at vores kirke snart bliver
hel igen.
Henning Christensen, formand for
bygnings- og kirkegårdsudvalget
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Hyggeklubben
Vejret var med os, da vi en dag
midt i september kørte med bus
ud i det smukke efterårsland‑
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skab. Turen gik til egnen om‑
kring Kalundborg. Vi drak kaffe
på restaurant Gisseløre med den
smukke udsigt over Kalundborg
fjord. Lagkagen blev serveret
af den nye formand for Hygge‑
klubben Inge Nielsen, som her
ses med lagkagekniv i hånden.
Hyggeklubbens mangeårige og
afholdte formand Inge Hansen
har valgt at afgive formandska‑
bet pga. alder. Vi siger tak for
hendes varme og kærlige måde
at have varetaget formandskabet
på gennem årene. Og vi byder
velkommen til den nye formand;

vi er ikke i tvivl om, at hun vil
fortsætte i samme gode ånd.

om den sidste færge. Søkort,
billeder, medaljer og anekdoter

Løvfaldsturen sluttede af med
et besøg i Raklev i kirke, hvor
sognepræst Helle Brink fortalte
om kirkens historie. Her fortæl‑
ler hun om den smukke glasmo‑
saik, som kunstneren Maja Lisa
Engelhardt har udført.
Hyggeklubben mødes hver 14
dag i konfirmandstuen til fore‑
drag, film, musik og fællesskab.
Fhv. kaptajn Niels Arendal
Jensen, bedre kendt som Niels
Bladan holdt et spændende fore‑
drag en eftermiddag i oktober
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supplerede den interessante hi‑
storie. Her viser Niels et billede
af Kongen.

æbleskiver og julehistorie, som
vores sognepræst Susanne Jensen
vil fortælle.

Den 4. december holder Hyg‑
geklubben juleafslutning med

Hyggeklubben begynder igen
den 8. januar i det nye år.

Babysalmesang
Den 18. februar begynder et nyt
hold babysalmesang i Tårnborg
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Kirke. Et gratis tilbud til forældre
(bedsteforældre eller gudforæl‑

dre) til børn i alderen 3‑10 måne‑
der. Babysalmesang giver børn og
voksne chancen for at lære nogle
af vores allersmukkeste salmer at
kende. Udover sang vil børnene
også opleve leg, bevægelse og ryt‑
me. Det er kirkens organist Lise
Christoffersen, som står for un‑
dervisningen, der løber over 9
tirsdage fra 10.30‑11.30. Vi slutter

med en babysalmesangsgudstje‑
neste lørdag den 3. maj, hvor fa‑
milie og venner inviteres, og hvor
vores sognepræst Susanne Jensen
vil medvirke.
Mere information og tilmel‑
ding til organist Lise Christof‑
fersen andante@paradis.dk /
5838 4538.
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Minikonfirmander
Søndag den 1. december har vi
familiegudstjeneste. Vi tænder
det første lys i adventskransen
og holder afskedsgudstjeneste
med årets minikonfirmander.
14 dejlige, søde, sjove, livlige og
spørgelystne drenge og piger fra
3. klasse på Tårnborg skole. Bør‑
nene har sunget, hørt historier,
tegnet og danset i kirken. Og
de har været på prædikestolen,
hvor det ellers kun er præsten
der kommer. De har tændt lys
på alterbordet og lært kirkens
rum rigtig godt at kende.
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Minikonfirmanderne synger
også i kirkens kor, så heldigvis

får vi glæde af dem også i den
kommende tid.

Konfirmander
En tidlig morgenstund i begyn‑
delsen af oktober var konfirman‑
derne sammen med Susanne
på besøg hos Henning og Viola
på Halsebyvej. Vi sang I østen
stiger solen op med udsigt til
kirken, inden vi gik ind i varmen
til nybagte boller og varm the.
Konfirmanderne havde forbe‑
redt spørgsmål til Henning, som
både er døbt, konfirmeret og gift

i kirken. Konfirmanden Kiki:
Hvorfor tror du på Gud? Henning: Jeg er vokset op med kri‑
stendom, og jeg føler Gud hjæl‑
per mig. Ki: Hvordan var det at
gå til præst, dengang for 65 år
siden? He: Det var meget stift.
Ki: Beder du til Gud? He: Ja, når
jeg har brug for det. Ki: Hvad fik
du i konfirmationsgave? He: En
brevåbner og 2 kroner. Konfir-
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manden Janie: Hvor tit går du i
kirke? He: Ikke hver søndag. Ja:
Går du til nadver? He: Ja. Ja: Vil
du bisættes eller begraves? He:
Begraves.

Tusind tak til Henning og
Viola som igen i år gavmildt og
generøst åbnede deres hjem for
kirkens konfirmander og deres
præst.

Advent og jul
Søndag 1. december kl. 10.30:
Det første lys i
adventskransen tændes.
Torsdag 5. december kl. 10:
Juleg udstjeneste
med børnehaven.
Søndag 15. december kl. 16:
Det tredje lys tændes.
Musikgudstjeneste med
Luciaoptog og harpespil.
Konfirmandikoner udstilles.
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Fredag 20. december kl. 10.
Skolen holder juleafslutning
med krybbespil.
Juleaften 24. december
kl. 11 på Solbakken,
kl. 14 og 15.30 i kirken.
Juledag 25. december kl. 10.30
2. juledag 26. december kl. 10.30.

Nytår
1. januar 2014 kl. 16.
Vi byder det nye år velkom‑
men med en festlig nytårsguds‑
tjeneste.
Menighedsrådets formand
Jytte Jensen ønsker godt nytår
med kransekage og portvin i vå‑
benhuset efter gudstjenesten.

Lysgudstjeneste
Søndag den 2. februar er det
kyndelmisse.
Vinteren vender, lyset vender
tilbage. Vi holder lysguds‑
tjeneste kl. 19. En smuk og

stemningsfuld gudstjeneste med
levende lys, bibelfortælling, sang
og musik.

Litteraturkreds
Litteraturkredsen holder jule
afslutning den 3. december. I
det nye år mødes vi følgende
tirsdage kl. 15.30‑17.30: 14.
januar, 11. februar, 11. marts,
1. april.
Den 14. januar læser vi Den
stjålne vej af Anne-Cathrine
Riebnitzsky. De efterfølgende
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gange læser vi Hildegard af Anne
Lise Marstrand-Jørgensen. Ring
til sognepræsten, hvis du har lyst

til at være med. Så vil hun hjælpe
med at skaffe bogen fra biblio‑
teket.

Sangaften
Årets sidste sangaften er den 12.
december, hvor sognepræsten i
Vemmelev Sanne Forner vil ud‑

Hildegard af Bingen
Desværre måtte vi aflyse forestil‑
lingen den 29. oktober i Maga‑
sinbygningen på Fæstningen.
Den kraftige storm dagen før
gjorde det umuligt for skuespil‑
leren at komme fra Fyn til Sjæl‑
land. Mange havde glædet sig til
at møde en af middelalderens
store mystikere og kvindeskik‑
kelser Hildegard af Bingen, med
tilnavnet Rhinens Sibylle. Vi
håber i stedet at kunne opføre
forestillingen i marts måned. I
næste nummer af kirkebladet vil
den nye dato være fastsat.
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vælge ti sange fra Højskolesang‑
bogen. Vi synger igen sammen
den 9. januar og den 13. februar.

Gudstjenester i Tårnborg kirke
December – Januar – Februar 2014
* Søndag 1. december

1. søndag i advent

10.30

Torsdag 5. december

10.00

Søndag 8. december
Søndag 15. december

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

Søndag 22. december
Juleaften

4. søndag i advent
Tirsdag 24. december

* Juledag
2. juledag
Julesøndag

Onsdag 25. december
Torsdag 26. december
Søndag 29. december

* Nytårsdag

Onsdag 1. januar
Nytårsgudstjeneste

Søndag 5. januar
Søndag 12. januar
Søndag 19. januar
Søndag 26. januar
* Søndag 2. februar

Helligtrekongers søndag
1. søndag efter H 3 Kg
2. søndag efter H 3 Kg
3. søndag efter H 3 Kg
4. søndag efter H 3 Kg

Søndag 9. februar
Søndag 16. februar
Søndag 23. februar
* Søndag 2. marts

Sidste søndag efter H 3 Kg
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

10.30
16.00

Susanne Jensen
Familiegudstjeneste
Kirkekaffe
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Musikgudstj. med
lucia og harpe
Ida R. Lund
Susanne Jensen

9.00
14.00
15.30
10.30 Susanne Jensen
10.30 Susanne Jensen
Der henvises til Vemmelev
Kirke kl. 10.30
Gudstjeneste ved Sanne B.
Forner
16.00 Susanne Jensen
Portvin og
kransekage
10.30 Susanne Jensen
9.00 Sanne B. Forner
10.30 Susanne Jensen
10.30 Susanne Jensen
19.00 Susanne Jensen
Lysgudstjeneste
10.30 Susanne Jensen
10.30 Susanne Jensen
9.00 Sanne B. Forner
10.30 Susanne Jensen

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 / 2985 0021
sje@km.dk
Mandag fri

GRAVER
Gitte Kristensen
Marsk Stigsvej 45
4220 Korsør
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

