Tårnborg Kirke

September – Oktober – November 2014

Ord
Små ord på små papirlapper i
mange farver: Gul, orange, pink,
grøn, lyseblå. Ord på 3 bogstaver:
Håb, liv, lys, Gud. Længere ord:
Sorg, velsignelse, kærlighed. Små
sætninger: Prøver i livet, fred på
jorden. Farvede papirlapper, en
hel regnbue fuld af ord om det‑
te besværlige, dejlige, skønne liv,
hvor alt kan ske med os.
En af de sidste opgaver konfir‑
manderne fik inden konfirmatio‑
nen i maj måned var at dekorere
to tavler med vigtige ord. Det
kom der to flotte ordtavler ud
af, dem du kan se på forsiden af
kirkebladet. Og jeg har virkelig
her i sommer gået og glædet mig
over dem; så meget at jeg syntes
at også I – derude i sognet –
skulle have fornøjelse af dem. De
to farvede tavler har stået og lyst
op – i al sin enkle umiddelbare
glæde og sårbarhed har tavlerne
mindet mig om det vigtige i
livet. Hver gang jeg besluttede,
at nu skulle der ryddes op, gøres
plads til de næste konfirmander,
så ombestemte jeg mig, og or‑
dene blev hængende lidt endnu.
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Ord kan hænge længe i luften.
Ord kan være i vejen.
Ord kan gå i kødet på os og
blive til levet liv.
Det er det, der er meningen.
Det er det, vores gamle kirke
holder os fast på. At der er vær‑
dier i livet, som er det hele værd.
Glæde, venskab, barmhjertighed,
omsorg og tilgivelse.
Uden de ord var der ingen kir‑
ke, kirken ville blot være en sam‑
ling af gamle sten. Et museum til
minde om vores fortid. Men kir‑
ken er bygget af levende stene, og
du er én af dem. Det er du når du
bruger din kirke, når du kommer
til gudstjeneste, til dåb, konfir‑
mation, bryllup, begravelse. Går
til koncert, deltager i en sangaf‑
ten, i hyggeklubben, i litteratur‑
kredsen. Kommer til babysalme‑
sang med din baby, melder din
datter ind i kirkekoret, dit barn
til minikonfirmand eller til kon‑
firmationsforberedelse.
Det er ikke tomme ord. Det er
liv. Det er din kirke!
Sognepræst Susanne Jensen

Lørdagsdåb
Vi har mange dåb i Tårnborg
Kirke, og det er vi rigtig glade
for. Dåben er vigtig, her bliver
der indgået en pagt mellem Gud
og dåbsbarnet. Jeg er med dig alle
dage indtil verdens ende, siger
Gud i dåbens ritual. Hvad end
der sker dig, hvor du end bliver
ført hen på livets veje, så kan du
regne med mig. Min hånd holder
dig fast. I de første seks måne‑
der i år er 29 børn blevet døbt i
vores smukke gamle døbefont,
som er lige så gammel som kir‑
ken – 800 år. Flere familier har
efterspurgt dåb om lørdagen.
For at imødekomme dette ønske
tilbyder vi derfor lørdagsdåb én
gang hvert kvartal til familier,
der bor i Tårnborg sogn eller har
tilknytning kirken. Hvis der ikke
er tilmeldte dåb den pågældende
lørdag gennemføres dåbsgudstje‑
nesten ikke. Første gang er lørdag den 4. oktober kl. 10.30.
Susanne Jensen

Lars Christian som blev døbt søndag den
6. juli er lidt benovet over det hele. Her bærer hans gudmor ham ind i kirken.
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Reparation af kirken og ændring af
området med fællesgraven
Stormene i oktober og december
sidste år anrettede store skader
på kirkens tag og mindre skader
på ydervæggene. Da skaderne
skal repareres ved brug af samme
materialer som oprindeligt blev
anvendt og som ikke tåler lave
temperaturer under udførelsen,
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har vi måttet vente vinteren over
på godt vejr med tilstrækkelig
høje temperaturer.
Det har været en ventetid med
nogen nervøsitet med hensyn
til vejrliget, men heldighed fik
vi ikke snestorme med fygning,
som på grund af det utætte tag

kunne være kommet ind på
kirkeloftet og have medført fugt‑
skader oven i øvrige skader.
Reparationen af kirken blev
som aftalt med murerfirmaet på‑
begyndt i slutningen af maj, og
kirken står nu igen flot og funk‑
lende hvid.
Samtidig med reparationen
af kirkens tag og ydervægge ud‑
førtes en planlagt kalkning af
kirkegårdsmuren, og vi håber nu
på, at vi i et par år bliver skånet
for nye, alvorlige skader.
En del af kirkegården er også
blevet ændret. Graveren har ud‑
arbejdet planen til et nyt udse‑
ende af fællesgraven med en fin
stensætning, og graveren og gra‑
verassistenten har selv udført ar‑
bejdet. Desværre viste det sig, at
det ene af træerne på fællesgraven
mistrivedes og til sidst gik ud, så

det blev nødvendigt at fælde beg‑
ge træer. Det overvejes nu, om
træerne skal erstattes af nye træer,
eller der skal ske noget andet.
Henning Christensen, Bygningsog kirkegårdsudvalget

Hvad er det, der binder os sammen?
Mennesket er som udgangs‑
punkt et socialt anlagt væsen,
men hvad er det, der gør de so‑
ciale relationer eftertragtede og
brugbare?
Vi mødes i foreninger, i kir‑

ken, på arbejdet, i interessegrup‑
per eller et helt femte sted.
Det er altid rart at mødes med
dem, man er enige med, men
vores synspunkter og holdninger
bliver ikke sat på prøve i disse
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Sankt Hans aften.

vi ændrer holdning, men vi bli‑
ver udfordret i vores argumenta‑
tion for dette og hint.

sammenhænge. Dette sker kun,
hvor samtalen foregår med per‑
soner, vi ikke nødvendigvis er
enige med. Dermed ikke sagt at
6

Desværre er vi blevet dårligere
til at gennemføre en samtale, der
har indhold og udviser respekt
for den, man taler med. Vi har
svært ved at lytte, vi afbryder, vi
fuldfører andres sætninger og
tænker oftest på hvad man selv
vil sige i stedet for at lytte og for‑
stå modparten.

Sommersangaften i kirken med kølig rosevin og jordbær i våbenhuset i pausen.

Vi bør ganske enkelt lære at
samtale.
Et sikkert kit mellem menne‑
sker er vel uden tvivl sangen.
Højskolesangbogen og salme‑
bogen er på en eller anden måde
garant for glæde og fællesskab.
Her i Tårnborg sogn er vores
Sankt Hans arrangement og
vores sangaftener et godt bevis
på sanges fantastiske muligheder
for glæde og samvær.
Et samvær der gerne fremad‑

rettet skulle være på tværs af alle
aldersgrupper.
Dennis Hansen, næstformand
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Pinsevandring 2. pinsedag mandag
den 9. juni
En dejlig dag med høj sol og blå
himmel begyndte vi i kirken
med en kort andagt. Hver fik
udleveret en lille hvid perle; den
skulle vi tage med os på vandrin‑
gen, gå med den i lommen eller i
hånden. Perlen skulle minde os,
at det er Gud der har skabt os,
Gud der har givet os livet, så vi

kan leve det. I døbefonten lå der
små sedler med forskellige bibel‑
ord. Vi skulle også hver tage et.
Det jeg fik var: Gud vil ikke lade
dig i stikken og ikke svigte dig.
Det sidder nu under en magnet
på min køleskabsdør.
Susanne Jensen

Babysalmesang
Flere og flere steder rundt om‑
kring i landets kirker tager unge
forældre deres babyer på armen
for at synge salmer sammen med
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dem i kirken. Også i Tårnborg
kan man møde salmesyngende
babyer. Børnene forstår salmerne
og musikken med kroppen og

med hjertet, de bliver glade og
føler sig hjemme i kirkens rum.
Hvis du gerne vil være med og
har en baby mellem 3 og 10 må‑
neder kan du kontakte organist
og korleder Lise Christoffersen,
som står for undervisningen.
Den finder sted over 8 tirsdage i
kirken fra september til novem‑
ber kl. 10.30‑11.30. Første gang

tirsdag den 23. september. Vi
slutter med en babysalmesangs‑
gudstjeneste lørdag den 22. no‑
vember, hvor familie og venner
inviteres og hvor kirkens sogne‑
præst Susanne Jensen medvirker.
Organist og korleder Lise Chri‑
stoffersen, mail: andante@para‑
dis.dk, telefon: 5838 4538

Kor
Tårnborg kirke har to kor, som
øver torsdag eftermiddag i kon‑
firmandstuen. Børnekoret er

for børn i 3. og 4. klasse, ung‑
domskoret er for 5.-9. klasse. Ko‑
rene er med ved udvalgte guds‑
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tjenester i kirken, første gang til
Høstgudstjenesten søndag den
21. september, hvor Gitte – vores
graver – har lovet igen i år at
pynte kirken lige så smukt, som

hun plejer. Det er altid ekstra
festligt, når vi har vores kor med
ved kirkens gudstjenester. Kon‑
takt til Lise Christoffersen for
nærmere information.

Minikonfirmander
Onsdag den 17. september be‑
gynder et nyt hold minikonfir‑
mander fra Tårnborg skoles 3.
klasse. Børnene bliver hentet,
når de får fri fra skole, og så føl‑
ges vi ad op ad kirkebakken til
kirken. Her får børnene lov til
at se, at røre, at gøre og at høre.
For det er kristendom i levende
brug, når minikonfirmanderne
møder kirken. Vi er sammen
med børnene om fortælling
fra Bibelen, om Fadervor, om
salmer og sange. Vi taler med
børnene om nogle af de mange
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forestillinger de har om Gud,
om døden og Paradiset. Og så
drikker vi saftevand og spiser
boller med smør. Det er kirkens
organist Lise Christoffersen og
sognepræst Susanne Jensen, der
underviser børnene. Forløbet
strækker sig over 10 onsdage og
afsluttes med en festlig familie‑
gudstjeneste 1. søndag i advent.
I slutningen af august måned vil
Lise og Susanne komme ind i
3. klasse med en indbydelse til de
børn, som har lyst til at deltage.

Skole kirke
samarbejde
På en af forårets dejlige dage i
maj måned var elever fra 3. klasse
på Tårnborg skole sammen
med deres lærer Tina på besøg i
kirken. Skolen havde emneuge
med lokalområdet som tema.
Børnene var rundt i kirken, så
på kalkmalerierne i korbuen
og i loftet, kirkeskibene, og vi
var også en tur på kirkegården
hvor børnene udefra beundrede
den flotte mandsindgang, hvor
mændene i gamle dage gik ind.
Indgangen for kvinder og børn

var på kirkens modsatte side. Da
tårnet kom til i 1400 tallet blev
de oprindelige indgange blæn‑
det, så alle kunne gå ind gennem
tårnrummet.

Konfirmander
Kirkens nye konfirmander be‑
gynder lørdag den 30. august
kl. 10 i kirken. Dagen efter søn‑
dag den 31. august inviteres de
nye konfirmander med deres
familier til en velkomstgudstje‑
neste kl. 10.30 med efterfølgende
grill og bålhygge i præstegårds‑
haven. Man tager selv mad med
til grillen. Kirken sørger for

øl og sodavand og snobrød til
bålet. Hvis dit barn bor i Tårn‑
borg sogn eller går på Tårnborg
skole og gerne vil konfirmeres
Kr. Himmelfartsdag den 14. maj
2015 kan du kontakte sognepræst
Susanne Jensen, hvis du ikke al‑
lerede har tilmeldt dit barn til
konfirmationsforberedelse.
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Hyggeklubben
Med et spændende og varieret
program byder hyggeklubbens
formand Inge Nielsen velkom‑
men til en ny sæson. Vi indleder
som sædvanlig med en velkomst‑
gudstjeneste den 10. september
kl. 14.30. Efter gudstjenesten er
der kaffe med hjemmebagte bol‑
ler og Toves populære lagkager
i konfirmandstuen. Hyggeklub‑
bens løvfaldstur onsdag den 24.
september går i år til Kongsgår‑
den, en firelænget gård i lands‑
byen Vester Broby, syd for Sorø.
Gården ligger i et fredet om‑
råde, og vi bliver inviteret til en
tidsrejse rundt i gårdens fortid,

nutid og fremtid! Tilmelding til
formanden den 10. september.

Sangaften i konfirmandstuen
Torsdag den 9. oktober 19.30.

Torsdag den 13. november 19.30.

Afd. leder i kirkens korshærs
varmestue i Korsør.

Menighedsrådets formand Jytte
Jensen vil udvælge 10 hun ka’ li’
fra Højskolesangbogen.

Janne Juul Lundemann vil ud‑
vælge 10 hun ka’ li’ fra Højskole‑
sangbogen.
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I pausen er der kaffe og kage‑
bord.

B for H.

Koncerter
Det meget velsyngende amatør‑
kor, Chorus Soranus kommer og
giver koncert i kirken, søndag
den 5. oktober klokken 16. De
vil synge to værker af den klas‑
sisk-romantiske periodes mest
elskede komponister, nemlig
Schubert og Mendelssohn.
Af Franz Schubert skal vi høre
hans Messe i G-dur og af Felix
Mendelssohn hans Te Deum.
Begge værker er meget smukke

og velklingende, så det bliver
helt sikkert en skøn koncert med
herlig kormusik.

Jazz-ensemblet B for H

Søndag den 9. november kl. 16
får vi besøg af 4 musikere, som
spiller med en helt personlig stil
og klang. Ensemblet har stilistisk
sine rødder i cool jazz, der for
mange år siden udgik fra den
amerikanske vestkyst. Cool jazz
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tilstræber en afslappet spille‑
måde, mere melodisk-ekspressiv
end rytmisk bevæget, ofte gar‑
neret med et stænk af humor. Vi
kommer til at opleve en efter‑
middag med kammerjazz med et

stænk af vor tids populærmusik
med et svingende flow.
Der er som sædvanlig gratis ad‑
gang til begge koncerter.

Om en udflugt til Sorø
Den 9. maj i år drog deltagerne
i Litteraturkredsen i Tårnborg
til Sorø Kunstmuseum. Vi skulle
besøge museets ikonsamling,
der – så vidt jeg ved – er landets
største og fineste. Efter ombyg‑
ningen af museet har ikonerne
fået deres plads på loftet. Ikke
for at gemmes væk, men for at
gæsterne kan få det bedste ind‑
tryk af dem på tæt hold. Ikoner
er billeder med kristent indhold:
Kristus, helgener, bibelske mo‑
tiver og det mest kendte: Guds
moder med barnet. De er malet
på træ, belagt med bladguld og
i stærke farver. Man anser dem
for at være et vindue til det
guddommelige. Alt det fortalte
museumsleder Charlotte Sabroe
om, hvorefter vi indtog en læk‑
ker frokost i cafeteriet. Afslut‑
ningsvis gik vi til Sorø kloster‑
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kirke og Akademiet, inden vi var
hjemme sidst på eftermiddagen.
Den nye sæson i Litteratur‑
kredsen begynder tirsdag den
2. september kl. 15.30 – 17.30 i
konfirmandstuen. Vi skal i efter‑
året læse Selma Lagerlöfs store
roman Jerusalem, en storslået
slægts- og kærlighedsroman (en
sand historie) om en flok fra
Dalarne, der udvandrer til Jeru
salem. Romanens hovedtema
er, hvordan mennesker kommer
overens med deres liv og skæbne,
og er også en gribende historie
om en religiøs vækkelse og en sø‑
gen efter Gud. Hvis man har lyst
til at deltage, kan man henvende
sig til sognepræst Susanne Jen‑
sen, der vil være behjælpelig med
at skaffe bogen.
Ulla Vedel

Gudstjenester i Tårnborg kirke
September – Oktober – November 2014
* Søndag 7. september
Onsdag 10. september

12.s.e.trinitatis

10.30
14.30

Søndag 14. september

13.s.e.trinitatis

10.30

Søndag 21. september

14.s.e. trinitatis

10.30

Søndag 28. september
Lørdagsdåb 4. oktober
* Søndag 5. oktober

15.s.e.trinitatis

10.30
10.30
10.30

Søndag 12. oktober
Søndag 19. oktober
Søndag 26. oktober
* Søndag 2. november

16.s.e.trinitatis

10.30
10.30
9.00
16.00

Søndag 9. november
Søndag 16. november

17.s.e.trinitatis
18.s.e.trinitatis
19.s.e.trinitatis
Alle Helgens dag
Mindegudstjeneste.
Præsten er på
kirkegården fra kl. 15
21.s.e.trinitatis
22.s.e.trinitatis

Lørdag 22. november
Søndag 23. november
* Søndag 30. november

Babysalmesangsgudstj.
Sidste s. i kirkeåret
1.s. i advent

10.30
10.30
10.30

10.30
9.00

Susanne Jensen
Susanne Jensen
Hyggeklubben
Verena IrmingPedersen
Susanne Jensen
Høstgudstjeneste.
Kirkekaffe
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Kirkekaffe
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Sanne B. Forner
Susanne Jensen

Susanne Jensen
Verena IrmingPedersen
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Susanne Jensen
Familiegudstjeneste
Kirkekaffe

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 / 2985 0021
sje@km.dk

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
Fødsel, omsorgs- og ansvarserklæring anmeldes digitalt via
www.borger.dk
Navngivning og navneændring anmeldes digitalt via www.borger.dk
Dåb aftales med sognepræsten
Vielse aftales med sognepræsten
Dødsfald anmeldes digitalt via www.borger.dk
Begravelse/bisættelse aftales med sognepræsten.
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.tårnborgkirke.dk

