Tårnborg Kirke og Sogn

April – Maj – Juni – Juli 2015

Sytten år!
Man glemmer aldrig den første
gang. Den første kærlighed, det
første kys, den første gang jeg så
dig.
Jeg husker så tydeligt den første gang.
Jeg kom fra Halsebyvej og drejede om hjørnet ad Marsk Stigs
Vej. Det var forår, solen skinnede
i den lille sø, som lå omgivet af
siv og hvide svaner. Lidt længere
fremme kunne jeg se Marsk Stigs
Høj, stedet hvor der engang
lå en borg. I baggrunden lyste
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Tårnborg Kirke hvidt mod den
blå himmel.
Nu er der gået sytten år. Sytten år hvor jeg aldrig har glemt
første gang, jeg så dette sted,
som skulle blive mit og min
mands. Vi kom som sognets nye
præstepar den 1. marts 1998, og
det har vi aldrig fortrudt. Her
har vi levet og slået rødder, mødt
så meget venlighed og imødekommenhed. Tårnborg sogn er
et godt sted at være.
Nu er det tid for os at takke

af. Jeg går på pension fra den 1.
juli, min mand Per og jeg flytter
fra sognet og skal begynde et nyt
liv i et lille hus på Stevns. Det er
med stor vemodighed, at vi har
taget denne beslutning, men alting har en tid, og vi føler begge
at tiden nu er kommet til at sige
farvel til Tårnborg. Jeg er fyldt
62 år, min mand har været alvorligt syg, 2014 har været et tungt
år for os.
Det er med vemod, men også
med stor taknemmelighed at jeg
skriver disse linjer. At få lov til at
være præst her på dette sted, det
har været en stor gave for mig.
Lige fra første begyndelse er
jeg blevet taget imod med åbne
arme. Så meget tillid er blevet
vist mig, så mange mennesker
jeg har delt både glæder og sorger med. Jeg er blevet lukket ind
i menneskers livshistorier, jeg har

taget del i store og små begivenheder, og det har været en stor
berigelse for mig. Ikke én eneste
gang er jeg trådt ind i Tårnborg
Kirkes smukke rum uden at være
ydmyg og stolt over at dette blev
mit kald. At stå foran alteret ved
fødderne af Jesus på korset, at
sidde i stolen i hjørnet og se ud
på kirkegården, se solens lystegn
i vinduets tykke mur.
Tak, af hjertet tak for sytten
dejlige år som præst i Tårnborg
sogn. Tak til jer alle i sognet, tak
til menighedsrådet og kirkens
ansatte for al støtte og opbakning.
Jeg ønsker alt godt for sognet
fremover. Må Guds velsignelse
være med jer alle.
Sognepræst Susanne Jensen

Tak for sytten år!
Marts 1998 blev cand.theol. Susanne Jensen kaldet som sognepræst til Tårnborg sogn og flyttede ind i præstegården sammen
med sin mand Per Bak Jensen.

Susanne beskrev i Kirkebladet
sine “Første 100 dage” som et maleri, et billede, der skulle fyldes
ud med farver, med lys og skygger, et billede, der kaldte på én.
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Menighedsrådet inviterer efter gudstjenesten
til reception
i præstegårdshaven.
Menighedsrådet
inviterer
efter gudstjenesten
Alle er velkomne til at sige farvel til Susanne og Per.

til reception i præstegårdshaven.

Alle er velkomne til at sige farvel til Susanne og Per.
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Anlægsarbejder 2015 på kirkegården
og i præstegården
Foråret er kommet, og dermed
også menighedsrådets arbejde
med planlægning af udførelsen af de anlægsarbejder, som
Slagelse – Skælskør Provsti har
godkendt som en del af budgettet for 2015.
De to store arbejder er æn-

dring af beplantningen på kirkegården og renovering af parkeringsarealet i præstegården.
Ændringen af beplantningen
på kirkegården sker som beskrevet i forrige nummer af kirkebladet primært ved fældning/
rydning af såvel træer som lav
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beplantning langs kirkegårdens
vestlige mur og etablering af ny
beplantning med lindetræer og
takshæk. Endvidere beskæres
de eksisterende lindetræer mod
Halseby sø således, at der med
tiden opnås et ensartet udseende med lindetræer mod både
nord og vest. De store træer –
hængeaskene – nord for kirken
var i det oprindelige forslag til
ændringer planlagt fældet, men
menighedsrådet har med landskabsarkitekten aftalt at se tiden
an, idet det sene udspring sidste
år kunne skyldes stormene i slutningen af 2013. På arbejdet ind6

hentes tilbud fra anlægsgartnere,
og tilbuddene vurderes på både
pris og kvalitet for at afgøre,
hvilket firma, der skal have opgaven.
I præstegården har vi med de
senere års kraftige regnbyger
måttet erkende, at det anlagte
parkeringsareal med græs og
græsarmering bag præstegården
ikke kan klare de nye udfordringer. Derfor udskiftes græs
og græsarmeringen med en fast
belægning i SF-sten, og der etableres afløb fra belægningen til
regnvandskassetter beliggende i
jorden under parkeringsarealet.

Der er indgået aftale med en
lokal entreprenør om udførelse
af arbejdet, som vil blive udført i
perioden fra medio april til medio maj.

Henning Christensen, formand
for menighedsrådets bygnings- og
kirkegårdsudvalg

Konfirmandtræffet 2015
I 13 år har 1500‑3000 konfirmander fyldt Roskilde Domkirke.
En del af årene har Tårnborg
Kirkes konfirmander deltaget,
og det har hver gang været en
stor oplevelse. Konfirmanderne
bliver ved besøget i Domkirken
sat ind i den store historie, som
kristendommen udgør. Besøget

i Domkirken sluttede med en
gudstjeneste.
Konfirmanderne Mads og Niclas
skriver om turen:
Det var tirsdag den 3. februar,
og vi skulle ind til Roskilde
Domkirke. Busturen var okay.
Da vi endelig var ankommet til
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kirken efter ca. 1 times kørsel
blev vi mødt af en kæmpe mand
i munkekåbe. Han skulle være
vores guide gennem hele turen.
Kirken indeni var enorm i forhold til Tårnborg Kirke. Kirken
var smuk og godt pyntet op. På
den første post fik vi tegnet et
kors i panden, og jeg er ret sikker
på, at næsten alle syntes, at det

var underligt, men da vi senere
skulle sidde på kirkebænkene og
bandet spillede en af Car Park
North’s sange gav det mening.
Grunden til det var, at de tændte
nogle specielle lys der fik korsene
til at lyse op. Hele turen var sjov.
Og på vej hjem fik vi en sandwich og noget at drikke.

Hyggeklubben
Hyggeklubben mødes hver 2.
uge onsdag eftermiddag i konfirmandstuen til foredrag, sang,
film og hyggesnak over kaffebordet. Der bliver brygget meget
kaffe i konfirmandstuens lille
køkken, hvor man må sno sig
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for ikke at støde ind i hinanden.
Her ses Hyggeklubbens formand
Inge sammen med sine gode
hjælpere: Jonna, Jane, Lillian,
Emil og Jens. Klubben holder
pause nu, vi starter op igen til
september.

Påske
Palme-søndag den 29. marts
kl. 10.30
Jesus ridder ind i Jerusalem og
bliver modtaget med palmegrene.
Familiegudstjeneste med konfirmander og kor.
Skær-torsdag den 2. april kl. 19
Den sidste nadver. Jesus giver
disciplene brødet og vinen. Aften
gudstjeneste med levende lys.
Lang-fredag den 3. april kl. 10.30
Jesus dør på korset. Oplæsning af
små stykker fra Bibelen, digte og
billedmeditation. Sang og musik.
Påske-lørdag den 4. april kl. 17
Kirkens store klokke ringer en hel
time. Det skal høres, at vi forbereder os til noget stort. Vil du høre
på klokken sammen med os, så tag
en håndmad med og mød op ved
graverbygningen kl. 17. Menighedsrådet byder på lidt at drikke.
Påske-søndag den 5. april kl. 10.30
Jesus står op af graven. Vi fejrer
opstandelses-gudstjeneste med
hele udtrækket.
2. påske-dag den 6. april kl. 10.30
Jesus bliver genkendt, da han
bryder brødet ved aftenbordet i
Emmaus
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke
April – Maj – Juni – Juli 2015
Torsdag 2. april

Skærtorsdag

19.00

Susanne Jensen

Fredag 3. april

Langfredag

10.30

Susanne Jensen
Musikgudstjeneste

* Søndag 5. april

Påskedag

10.30

Susanne Jensen

Mandag 6. april

2. påskedag

10.30

Susanne Jensen

Søndag 12. april

1. søndag efter påske

10.30

Susanne Jensen

Søndag 19. april

2. søndag efter påske

9.00

Sanne B. Forner

Søndag 26. april

3. søndag efter påske

10.30

Susanne Jensen

Fredag 1. maj

Bededag

10.30

Per Mollerup

* Søndag 3. maj

4. søndag efter påske

10.30

Susanne Jensen

Søndag 10. maj

5. søndag efter påske

10.30

Susanne Jensen

Torsdag 14. maj

Kristi Himmelfarts dag

10.30

Susanne Jensen
Konfirmation

* Søndag 17. maj

6. søndag efter påske

10.30

Susanne Jensen
Afskedsgudstjeneste

* Søndag 24. maj

Pinsedag

10.30

Mandag 25. maj

2. pinsedag

10.00

Søndag 31. maj

Trinitatis

9.00

* Søndag 7. juni

1. søndag efter trinitatis

10.30

Søndag 14. juni

2. søndag efter
trinitatis

9.00

Sanne B. Forner

Søndag 21. juni

3. søndag efter trinitatis

9.00

Sanne B. Forner

Tirsdag 23. juni
Søndag 28. juni
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18.00
4. søndag efter
trinitatis

9.00

Pinsevandring
Ida R. Lund

Sankt Hans
gudstjeneste
Sanne B. Forner

* Søndag 5. juli

5. søndag efter trinitatis

10.30

Søndag 12. juli

6. søndag efter
trinitatis

10.30

Søndag 19. juli

7. søndag efter trinitatis

10.30

Søndag 26. juli

8. søndag efter
trinitatis

10.30

Da sognepræst Susanne Jensen går på pension og har sidste
gudstjeneste søndag den 17. maj kan der forekomme ændringer i denne
gudstjenesteoversigt.
Følg venligst løbende med på hjemmesiden og i Korsør Posten.
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.

Babysalmesangsgudstjeneste.
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Påske – tro og traditioner
Oprindelig var påsken jødernes fejring af udvandringen fra
Egypten.
Den kristne tilgang til fejring
af påsken er selvsagt noget anderledes. Indstiftelse af nadveren
som sakramente. Jesu korsfæstelse som tegn på, at han påtager sig vores synder. Sidst men
ikke mindst opstandelsen på den
tredje dag.
Disse tre begivenheder er
fundamentet for vor kristne tro.
Dog er hændelserne, med udgangspunkt i de bibelske skrifter,
blevet debatteret, tolket og vurderet gennem tiderne, og det vil
helt sikkert også ske fremover.
Selvom påsken både i jødisk
og kristen tradition tager udgangspunkt i de hellige skrifter,
har mange påsketraditioner, af
mere jordnær art, fået fodfæste i
den brede befolkning.
Hvem kender ikke traditionerne med påskeæg. Puste, male
og trille. Vi kender det vel alle
fra vores barndom. Heldigvis
føres mange traditioner videre.
Ikke mindst som en mulighed
for familiefællesskab og hygge.
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Hvorfor er ægget så blevet så
stærk en del af påsketraditionerne. Ganske enkelt fordi ægget blev givet som en almisse til
gårdens tjenestefolk. Selvfølgelig
var antal tildelte æg afmålt efter
rang og stand.
Traditionen med påskelam
er en sammensat størrelse. Dels
stammer den fra den jødiske påske, dels fra Johannes-evangeliet,
hvor Johannes kalde Jesus for
Guds lam.
I Danmark har det nok ikke
tidligere været almindeligt at
spise lam til påske, idet lammene
ved påsketid ikke var slagtemodne. Dog sniger lammet sig
ind i almuetraditionen. Blandt
andet i Østjylland, hvor de ugifte
karle blev tildelt et “gadelam”.
Parret skulle så, i al uskyldighed,
opvarte hinanden det kommende år
Alle højtider bliver uden tvivl
brugt til samvær, hygge og god
mad.
Hvor julen oftest tilbringes
i familiens skød, bliver påsken
også brugt til samvær med naboer og andre gode venner. Be-

grebet påskefrokost er vel kendt
af enhver.
Sluttelig ønskes I alle en rigtig
god påske, på hvilken måde I
end måtte fejre den.
Og husk at påskedag falder

på første søndag efter første
fuldmåne efter forårsjævndøgn.
Hvorfor det er endt sådan, får I
at vide en anden gang!!!!
Dennis T Hansen, Næstformand
i menighedsrådet

Gospel United
Søndag den 12. april klokken
16 kommer Gospel United til
Tårnborg og giver et brag af en
koncert.
Koret, der kommer fra det meste af Vestsjælland, synger glad
og livsbekræftende gospel. De
vil til koncerten både have tradi-

tionel, men også ny og moderne
gospel på programmet. Siden de
gæstede os sidst har de fået en ny
dirigent, så koret ledes af Jenny
Larsen, der er uddannet på musikkonservatoriet.
Der er som altid gratis adgang.
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Sidste års pinsevandere.

Pinsevandring – 2. pinsedag mandag
den 25. maj
Vi begynder i kirken kl. 10 med
en kort andagt. Vi går langs vandet gennem Tårnborgparken til
Magleø og Lilleø. Undervejs gør
vi holdt et smukt sted, sætter os
i græsset og lader hjerte og krop
falde til ro. Vi synger pilgrimssangen Må din vej gå dig i møde
inden vi går videre til Fæstnings-

anlægget, hvor vi spiser vores
medbragte madpakker.
Der bliver sørget for transport
tilbage til kirken. Her vil der
være en kop kaffe omkring kl. 14.
Turen er ca. 8 km. Af hensyn
til transport: Tilmelding til Irma
Dohlmann.
Mail irmado@post11.tele.dk,
telefon 5835 1217, sms 4046 8597.

Festkoncert
Så er der igen festkoncert med
glade opera- og operettetoner i
Tårnborg Kirke!
Det sker søndag den 7. juni
14

kl. 16, hvor vi får besøg af Thomas Peter Koppel (tenor), Cecillia Lindwall (sopran) og pianist
Carol Conrad. Vi begynder med

en lidt alvorligere 1. del, holder
så en pause, hvor menighedsrådet byder på en forfriskning og
så slutter vi af med festlige og
muntre operettetoner i 2. del af
koncerten.
Når vi kender det nærmere
program, kan du se det på kirkens hjemmeside. Men allerede
nu kan du høre og se to af de op-

trædende på www.piacerdamor.
dk.
Der er som altid gratis adgang.

Sommersangaften
Torsdag den 11. juni inviterer
menighedsrådet sommersangaften i kirken. Denne aften vil
Tårnborg skoles leder Ellen
Randi Larsen udvælge og kom-

mentere 10 sange fra Højskolesangbogen, som hun kan li’.
I pausen serveres frisk frugt og
et glas vin, mens vi nyder den
skønne udsigt over Noret.

Sankt Hans aften
Igen i år afholder menighedsrådet Sankt Hans bål tirsdag den
23. juni på pynten nedenfor kirken. Vi begynder med en udendørs gudstjeneste kl. 18, derefter
spisning med medbragt mad,
sang og hygge. Bålet tændes
kl. 20. Da græsset kan være fugtigt, vil det være en god idé også
at medbringe plastikunderlag.

Sidste års Sankt Hans aften.
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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 dåb 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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