Tårnborg Kirke

December – Januar – Februar – Marts 2015

Engle
Kirkegården er fuld af engle.
Man ser dem alle vegne i denne
tid. Tykke og buttede, lange og
slanke. Nogle har runde kinder,
andre har lukkede øjne, men alle
har vinger og de fleste er hvide.
Derfor ses de så tydeligt netop i
denne tid; midt imellem alle de
smukke kranse, de røde tulipaner og de levende lys, sidder der
en engel og lyser i det grønne
gran, der dækker gravstederne
på kirkegården nu. Engle kan
se meget forskellige ud. Jeg har
mange engle hjemme hos mig,
og der er ikke to der er ens. Min
yndlingsengel er lille og florlet,
lavet af det tyndeste fineste uldgarn. Den hænger i en tynd tråd
ved siden af min computer, og
bare den mindste lille bevægelse
får den til at dreje sig og nærmest
svæve lige foran øjnene af mig.
Tror du på engle? Jeg gør.
Jeg tror, at engle findes. Og jeg
tror, at ethvert menneske har en
skytsengel, som er sendt fra Gud.
Gud meddeler sig til mennesker,
og en engel er som et brev fra
Gud, et åndepust, en meddelelse som Gud sender til men2

nesker. Forleden dag så jeg en
film i fjernsynet om ærkeenglen
Michael, som blev spillet af den
amerikanske skuespiller John
Travolta. Han boede hos en
dame, som var gammel og syg.
Michael var en højst utraditionel
engel. En bulderbasse, en livsfrådser, der var ikke noget sundt
mådehold i ham overhovedet.
Han gjorde alt det, man ikke
må. Når han spiste morgenmad
kunne han ikke få sukker nok på
sine cornflakes, han tømte hele
sukkerskålen hver morgen; han
røg for mange cigaretter og drak
for mange øl. Og så var der det
særlige ved ham, at han lugtede
på en helt speciel måde.
Når mennesker mødte ham,
blev de draget af ham, fordi
han lugtede af noget de kunne
genkende fra deres barndom. Èn
kunne lugte lavendel, som vakte
minder om dejlige sommerdage;
en anden fik vinterlugten ind i
hjertet, denne skarpe klare lugt
som kommer med den første
sne. Ærkeenglen Michael fik
noget frem i folk, han fik mennesker til at lukke sig op og

vende sig ud mod hinanden, det
var umuligt at være kold og afvisende i hans nærvær.
Det var også en engel der kom
til Maria og fortalte hende, at
hun skulle føde et barn, et barn
som hun slet ikke havde ønsket
sig. Men det blev alligevel et ønskebarn, for det barn var Guds
barn – ligesom ethvert barn på
jorden er et barn af Gud. Det

skete. Det skete i de dage. Det
skete dengang, det sker nu.
At Gud sender engle. Og hvis
du ser rigtig godt efter, kan du
måske være så heldig at se spidsen
af englevinger på din nabos ryg.
Jeg ønsker alle en fredfyldt december, en velsignet jul og et
godt nytår.
Susanne Jensen

Julens dilemma
“Og det skete i de dage …”, sådan
starter for de fleste det så velkendte juleevangelium.
Og der skete meget dengang, og
der sker også meget i vore dage!
En frelser blev født. En frelser
der skabte håb og tro for fremtiden. En frelser vi kan holde os
til og fortro os til og ikke mindst
en frelser, der tog vores synder til

sig og døde for vores fejltrin i forhold til Gud og medmennesker.
Alt tegnede lyst trods den senere
så skæbnesvangre, men for vores
tro så altafgørende påske.
Desværre byder nutiden ikke
altid på tro og håb i denne søde
juletid.
Vi oplever store diskussioner
og sværdslag om dette og hint.
Hvor skal julen holdes?
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Hvordan skal den holdes?
Og ikke mindst: Hvem skal
holde julen for det utal af skilsmissebørn, der findes rundt omkring i Danmark?
De første juleforberedelser omhandler førnævnte dilemmaer.
Man bliver vidne til et utal af
konflikter og stridigheder, der er
i skærende kontrast til juleevangeliets grundlæggende budskab.
Min personlige opfattelse er, at
de voksne langt hen ad vejen
tænker på sig selv og ikke på
uskyldige børn og unge, som
ikke selv har valgt denne, til tider, uløselige konflikt.
Mit håb er, at vi alle bruger vores sunde fornuft og lader julens
inderste væsen og mening skin4

ne igennem og gøre adventstiden
til et samlingspunkt hvor hygge,
samvær og ro er nøgleord for os
alle. Dette gør det muligt at dvæle ved kristendommens grundlæggende budskab nemlig næstekærlighed.
Vi skal være noget for hinanden og med hinanden, til glæde
for de mennesker vi holder af,
og ikke i egoismens navn genere
dem man måske ikke længere
føler er ens næste.
Vi er alle ens næste.
Lad julen blive glæden og lysets
fest.
I ønskes alle en rigtig glædelig
jul!
Dennis T Hansen, Næstformand
i menighedsrådet

Advent og jul
Søndag 30. november kl. 10.30:
Det første lys i adventskransen
tændes. Familiegudstjeneste med
minikonfirmander, konfirmander og kor.

Juleaften 24. december: Plejehjemmet Solbakken kl. 11. Kirken kl. 14 og 15.30.

Torsdag 11. december kl. 10:
Julegudstjeneste med børnehavebørn fra Kildebakken.

2. juledag 26. december
kl. 10.30.

Juledag 25. december kl. 10.30.

Søndag 14. december kl. 16:
Lucia ved kirkens kor, musikgudstjeneste og udstilling af
konfirmandernes ikoner.
Fredag 19. december kl. 10:
Tårnborg skoles juleafslutning
med krybbespil.
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Konfirmander og Noas ark
Tirsdag eftermiddag den 4.
november var vores sognepræst
Susanne Jensen på udflugt sammen med kirkens konfirmander.
Rejsen gik helt tilbage til begyndelsen af 1. Mosebog, og alligevel
ikke længere end til Frølunde.
Årsagen var, at undertegnede
lego-bygger Lars-Erik Jensen
netop i denne tid er ved at lægge
sidste hånd på sit seneste projekt
Noas ark. Det er til dato det
største og mest tidskrævende
projekt, jeg har bygget. Det
indebærer udover selve arken
også dyr, syndfloden der skal
oversvømme hele jorden samt
Araratbjerget, hvor arken senere
skal støde på grund.
Susanne indledte eftermiddagen med en kort genfortælling
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af historien om Noa. Herefter
fortalte jeg om min udlægning
af historien og forklarede om
lego-projektet. Konfirmanderne
stillede interesserede spørgsmål,
endda meget saglige og eftertænksomme kommentarer og
overvejelser. Der kom også et
par gode ideer, som legobyggeren tager med i overvejelserne,
inden projektet afsluttes. Dagens
højdepunkt var nok, da de unge
mennesker blev “sluppet løs” i
legobyggerens arbejdsværelse.
En kvik konfirmand, Caspar fik
bygget en model af Noa, der nu
står på toppen af Arken …
Legobygger Lars-Erik Jensen,
Frølunde

Hyggeklub
En smuk septemberdag tog
Hyggeklubben på løvfaldstur
til Kongsgaarden i Vester Broby
på Sorøegnen. Kongsgården er
en kulturhistorisk perle, som
ligger midt i naturskønne om-

givelser og fortæller om livet på
landet før og nu. Gården har
været slægtsgård gennem mange
led siden begyndelsen af 1800
tallet; de sidste ejere Ejler og
Lone Kjær Larsen ønskede, at
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den gamle gård skulle åbnes for
offentligheden og være et samlings- og oplevelsessted omkring
natur, landbrugs- og lokalhistorie. En fond blev stiftet og i
2010 slog Kongsgaarden portene
op og inviterede indenfor. En
gruppe ildsjæle Kongsgaardens
venner står bag de mange aktiviteter, og vi blev da også modtaget med åbne arme. Der er liv i
den gamle gård, Kongsgaardens

venner sætter en ære i at passe og
pleje den til gavn og fornøjelse
for så mange som muligt. Det
blev en dejlig og indholdsrig dag
og løvfaldstur.
Hyggeklubben mødes hver anden onsdag eftermiddag kl. 14.30
i konfirmandstuen til foredrag,
sang og musik. Den 3. december
holder vi juleafslutning, og vi
mødes så igen i det nye år den
7. januar.

Sang
Den anden torsdag i måneden
kl. 19.30 er der sangaften – i
konfirmandstuen eller i kirken.
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Et lokalkendt ansigt vælger 10
sange og fortæller undervejs.
Efter pausen med kaffe- og kage-

bord er det aftenens fremmødte,
der vælger hvad der skal synges.
Afdelingsleder i Kirkens Korshærs varmestue i Korsør Janne
Juul Lundemann fra Frølunde
indledte efterårets og vinterens
sangaftener med 10 sange, hun
havde valgt fra Højskolesangbogen. Med hjertevarme, engagement og humor fortalte hun
om sin dagligdag i varmestuen:
Glæden – i hverdagen!

Jytte Jensen, formand for menighedsrådet vil stå for novembersangaftenen i konfirmandstuen.
Hun kalder aftenen for: Fra Ormeslevs enge til Storebælts vande.
Decembermåneds aften foregår
i kirken med levende lys og adventsstemning. Jens Albert og
Bob Schulze fra Greenmelon udvælger sangene og vil selv spille
og synge for. Alle er velkomne,
og der er som altid gratis entré.

Litteratur
Tirsdag eftermiddag i konfirmandstuen mødes en gruppe læseheste for at diskutere og blive
klogere – på livet og på hinanden. Her i efteråret har vi læst
Jerusalem af Selma Lagerlöf,
den 2. december skal vi se Bille Augusts filmatisering af romanen. I det nye år lægger vi ud
med Ida Jessens Postkort til Annie. Hvis du gerne vil være med er
du velkommen, ring til Susanne
Jensen, der vil hjælpe med at skaffe bogen. Mødedage: 13. januar,
10. februar, 10. marts, 21. april.
Konfirmandstuen kl. 15.30‑17.30.
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke
December – Marts 2015
* Søndag 30. november

1. søndag i advent

10.30

Susanne Jensen
Familiegudstjeneste
Kirkekaffe

Søndag 7. december

2. søndag i advent

10.30

Susanne Jensen

Torsdag 11. december

Julegudstj. børnehaven
Kildebakken

10.00

Susanne Jensen

Søndag 14. december

3. søndag i advent

16.00

Musikgudstj. med
lucia

Søndag 21. december

4. søndag i advent

9.00

Sanne B. Forner

Juleaften

Onsdag 24. december

14.00
15.30

Susanne Jensen

* Juledag

Torsdag 25. december

10.30

Susanne Jensen

2. juledag

Fredag 26. december

10.30

Susanne Jensen

Julesøndag

Søndag 28. december

* Nytårsdag

Torsdag 1. januar
Nytårsgudstjeneste

16.00

Susanne Jensen
Champagne og
kransekage

Søndag 4. januar

Helligtrekongers
søndag

10.30

Susanne Jensen

Søndag 11. januar

1. søndag efter H 3 Kg

9.00

Sanne B. Forner

Søndag 18. januar

2. søndag efter H 3 Kg

10.30

Susanne Jensen

Søndag 25. januar

3. søndag efter H 3 Kg

10.30

Susanne Jensen

* Søndag 1. februar

Septuagesima

19.00

Susanne Jensen
Lysgudstjeneste

Søndag 8. februar

Seksaagesima

10.30

Susanne Jensen

Søndag 15. februar

Fastelavn

9.00

Sanne B. Forner
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Der henvises til Vemmelev
kl. 10.30. Gudstjeneste ved
Sanne B. Forner

Lørdag 21. februar

Lørdagsdåb

10.30

Susanne Jensen

Søndag 22. februar

1. søndag i fasten

10.30

Susanne Jensen

* Søndag 1. marts

2. søndag i fasten

10.30

Susanne Jensen
Kirkekaffe

Søndag 8. marts

3. søndag i fasten

9.00

Sanne B. Forner

Søndag 15. marts

Midfaste

10.30

Susanne Jensen

Søndag 22. marts

Mariæ bebudelses dag

10.30

Susanne Jensen

Søndag 29. marts

Palmesøndag

10.30

Susanne Jensen
Familiegudstjeneste
Kirkekaffe

Beboere i sognet kan benytte kirkebilen til alle gudstjenester.
Ring 7025 2525 1 time før gudstj.
På søndage mærket med *) kan sognebåndsløsere frit benytte kirkebilen
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Nye ændringer af kirkegårdens
udseende
I forrige nummer af kirkebladet
fortalte vi, at området ved fællesgraven i kirkegårdens østlige
side var blevet ændret, og menighedsrådet har i forbindelse
med budgettet for 2015 ønsket
at fortsætte med beskæring og
fornyelse af kirkegårdens beplantning.
Slagelse-Skælskør Provsti,
som Tårnborg Kirke er en del
af, har nu meddelt bevilling, og

menighedsrådets planlægning af
fornyelsen fortsætter nu på baggrund af forslag udarbejdet af en
landskabsarkitekt, der er konsulent for Roskilde Stift.
Forslaget fra landskabsarkitekten indeholder både beskæring,
fældning og nyplantning af træer
og buske, primært i kirkegårdens
vestlige side, der vender ud mod
Marsk Stigs høj. I skrivende
stund arbejder menighedsrådet
videre med planlægningen af
fornyelsen, der søges gennemført
etapevis i de kommende 3 år.
Med ændringerne af træer og
buske i kirkegårdens vestlige side
ønsker menighedsrådet at skabe
større udsyn på samme måde,
som der i dag er under lindetræerne langs kirkegårdens nordlige
side mod Halseby sø.
Henning Christensen, formand
for menighedsrådets bygnings- og
kirkegårdsudvalg
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Farvel til
Mona Bang
Søndag den 28. september sagde
Tårnborg sogn farvel til vores
afholdte kirkesanger Mona Bang
ved en afskedsreception i Tårnborg kirke. Mona havde valgt at
gå på pension efter mere end 19
års tjeneste.
Nitten år, hvor Mona har budt
os velkommen i kirken søndag
morgen med en salmebog og et
smil, været med os i glæde og
sorg; beundret de søde dåbsbørn
og de spændte konfirmander,
glædet sig med brudeparret og
knebet en tåre med mennesker i
sorg.

Vi siger tak til Mona for hendes
engagement, musikalitet og aldrig svigtende pligtfølelse og vi
ønsker hende en lysfyldt og velsignet pensionisttilværelse.
Jytte Jensen, formand for
menighedsrådet

Velkommen til Annette Justesen
Jeg hedder Annette Justesen, og
vil nok være et kendt ansigt for
mange af jer, da jeg har fungeret
som afløser for Mona Bang det
sidste halve år.
Jeg er født og opvokset i
Korsør som nabo til Skt. Povls
Kirke, hvor jeg var med i det
første kor af unge mennesker

i kirken under organist Knud
Skogstads ledelse. Det meste
af mit liv har jeg sunget i kor,
undtagen den tid jeg boede i København for at læse til tandlæge,
og den tid, jeg havde små børn.
Men så begyndte sangfuglen i
mit bryst igen at røre på sig, og
jeg startede i Storebæltskoret
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og skiftede efter nogle år til Ars
Nova Koret Slagelse, hvor jeg nu
synger på 20. år.
Mit hovederhverv har været som
børnetandlæge, hvoraf de sidste

Nytår
Vi byder det nye år velkommen
med en festlig nytårsgudstjeneste. Menighedsrådets formand
Jytte Jensen ønsker godt nytår
med champagne og kransekage i
våbenhuset efter gudstjenesten.
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31 år var på Tandklinikken Vemmelev Skole. Jeg lod mig pensionere her fra september 2011. Min
fritid bruger jeg, udover på sang,
på mine 3 børnebørn og mine 2
hunde.
De sidste ca. 15 år har jeg været
kirkesangerafløser ved Vemmelev og Tårnborg kirker, og jeg
glæder mig nu rigtig meget til at
være en fast del af medarbejderstaben ved Tårnborg Kirke og
til at skulle synge i det smukke
kirkerum hver søndag.
Jeg vil bestræbe mig på at leve
op til de forventninger, I måtte
have til jeres kirkesanger.
Venlig hilsen, Annette Justesen

Lysgudstjeneste søndag den 1. februar
kl. 19
Den 2. februar er det Kyndelmisse. 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. Vi
holder lysgudstjeneste søndag
den 1. februar kl. 19. En smuk
og stemningsfuld gudstjeneste,
med levende lys, mørkefortælling, sang og stille musik.
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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
Annette Justesen
7216 7160
ajustesen@jubii.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Jytte Jensen
Knivkærvej 6, Frølunde
4220 Korsør 5838 0297
Jytt.k.jensen@gmail.com

KIRKEVÆRGE
Jørgen Christensen
Vandkærsvej 6
4220 Korsør 2537 2321
Kirkevaerge.taarnborg@gmail.com

Praktisk vejledning
Dåb: Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognepræsten
Vielse: Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognepræsten
Begravelse/bisættelse: Aftale om begravelse/bisættelse sker ved henvendelse til sognepræsten
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
Besøg Tårnborg Kirkes hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk
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