Tårnborg Kirke og Sogn

September, Oktober, November 2015

Velkommen til pastor
Nina Dyrhoff Nyegaard
Tårnborg sogns nye præst, der
søndag den 2. august blev indsat som sognepræst til Tårnborg sogn
Nina Dyrhoff Nyegaard kommer fra et embede i det midtvestjyske ved Limfjorden med 2
mindre kirker samt et virke som
ungdomspræst i Viborg Stift og
bistandspræst ved Struer kirke.
Nina Dyrhoff Nyegaards
udgangspunkt er en barndom i
Odense, efter studentereksamen
bachelor i Nordisk sprog og kul-
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tur fra Syddansk Universitet og
sluttelig Cand. theol. fra Københavns Universitet.
Gennem hele studietiden erhvervsarbejde samt tillidshverv/
frivilligt arbejde af kirkelig og
social art.
Nina Dyrhoff Nyegaard udtrykker glæde og forventning til
sit nye embede her i Tårnborg
sogn. Glæde over at skulle være
sognepræst i ét samlet landsogn
med den smukke Tårnborg kirke
som midtpunkt.
Og forventning om at invol-

vere sig fuldt og helt i lokalsamfundet, og i mødet med sognets
beboere at kunne yde støtte og
bistand og dele glæde i alle de af
livets facetter, som en præstegerning indebærer.
Vores nye præst bor nu i Tårnborg præstegård sammen med
sin søn Severin, der snart kan
fejre sin første fødselsdag med
udsigt til Dannebrog vajende
højt mod Tårnborgs himmel.
Velkommen.
Tårnborg sogns menighedsråd, Jytte Jensen, formand.

Udenfor skinnede solen fra en
blå himmel, og indenfor var
Tårnborg kirke fyldt med glade
og forventningsfulde kirkegængere, da Nina Dyrhoff Nyegaard
søndag den 2. august gik op ad
kirkegulvet sammen med provst
Torben Hjul Andersen for at
blive indsat som sognepræst til
Tårnborg sogn.
Efter den højtidelige gudstjeneste samledes alle til champagne
og kransekager i våbenhuset,
hvor der var lejlighed til at hilse
på Tårnborgs nye præst
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Litteraturkredsen
Afslutningstur til Sorø Kunstmuseum den 6. maj 2015
Per Bak Jensen fortalte om sin
udstilling “Skjul”.
Sædvanen tro, startede Litteraturkredsen i Tårnborg sæsonen
2014/2015 med at læse en klassiker, nemlig Jerusalem af Selma
Lagerløft. En storslået slægts- og
kærlighedsroman, vi fordybede
os i indtil jul.
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I det nye år læste vi novellesamlingen Postkort til Anni af Ida
Jessen, Jesus, Pengene, eller Livet
af Grete Lise Holm og sluttede
med Hvis det er af Helle Helle.
Alle bøger gav anledning til livlig debat og nogle dejlige eftermiddage.
Afslutningsudflugten i maj
måned, gik igen i år til Sorø
Kunstmuseum, hvor vi denne
gang så udstillingen “Skjul”, af
Per Bak Jensen.

Vi fik en rundvisning, og siger
tak til hvor Per Bak Jensen, der
fortalte inspirerende, levende og
spændende om de nye værker,
der er centreret på fritstående
vægge midt i udstillingsrummet,
så de danner kontrast og sammenhæng til de ældre værker.
Inden turen gik til Sorø Klosterkirke, hvor Ulla Vedel genopfriskede vores Danmarks historie, spiste vi en lækker frokost i
Museets cafeteria.
En dejlig, men også lidt vemodig dag, da litteraturkredsen
skulle sige farvel og tak til vores
sognepræst Susanne Jensen, for

de mange år, hun med stor indsigt og ikke mindst tålmodighed,
har været “tovholder” for vores
meget aktive (og “snakkende”)
gruppe.
Hvis man har lyst til at deltage
i litteraturkredsen, mødes vi igen
i Konfirmandstuen:
Tirsdag den 8. September
kl 15,30
og aftaler nærmere om, hvad der
skal læses i efteråret.
Annemarie Jantzen
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Pinsevandring, den 25. maj 2015
2. pinsedag i år mødtes 20‑25
mennesker til en kort andagt i
kirken, vi sang en morgensang
og fik nogle ord med på vejen af
medlem af menighedsrådet Henriette Henriksen. Til sidst sang
vi den gamle pilgrimssang: “Må
din vej gå dig i møde …”.
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Det småregnede, men alt
stod grønt og frodigt, så vi nød
turen, som gik fra kirken forbi
Materielgården, ad Halsebyvej,
Ørnumvej og op ved Høneklint.
Vi gik i det smukke område i
udkanten af golfbanen efter aftale med Golfklubben, der havde

sørget for skilte. Ved Magleø
drejede vi ned mod Noret og
holdt en lille pause, fik lidt at
drikke og sang pilgrimssangen.
Vi nikkede til det hyggelige
område på Lilleø og så mellem
Lilleø og roklubben en stor tømmerflåde med en stor tønde, en
stol og noget andet grej. Det
blev fortalt, at der her boede en
mand af og til, ganske som Diogenes gjorde i det gamle Grækenland. Det fortælles, at han
boede i en stor forrådskrukke til
korn for at gøre sine landsmænd
opmærksom på, at de var alt for
optaget af materielle goder.
Stadig aktuelt efter 2000 år?

Ad Lilleøvej og Halsskovbroen
fortsatte vi langs kajen til fæstningen.
Nogle satte sig udenfor og
spiste deres mad, andre besøgte
Kabeldepotet, og da der var lidt
tid, til vi skulle hentes af bussen,
var der nogle, der besøgte By- og
Overfartsmuseet.
Vi sluttede en dejlig dag tilbage
i kirken, hvor Erik stod klar med
kaffe og kager samt lys på bordet.
En anderledes gudstjeneste og
en fin dag var slut. Turen var ca.
8 km.
Ulla Vedel
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Festkoncert i Tårnborg Kirke
Den 7. juni 2015 sad omkring
75 forventningsfulde gæster og
ventede på glade opera- og operettetoner. Kirken havde besøg

8

af Thomas Peter Kobbel (tenor),
Cecillia Lindwall (sopran) og
pianist Carol Conrad.

Festkoncerten begyndte med
en lidt alvorligere 1. del og
efter pausen, – med en forfriskning, sluttede vi af med
festlige operettetoner i koncertens 2. del.
Irma Dohlmann

Sangaften i
Kirken
Den 11. juni var det Tårnborg
Skoles leder Ellen Randi
Larsen der udvalgte og kommenterede 10 sange fra Højskolesangbogen under emnet
“Ti jeg ka’li’”.
Efter et glas vin og friske
Jordbær, var det de sangglade
fremmødte, der bød ind med
deres yndlings sange.
Irma Dohlmann
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Næste koncert – der er gratis adgang
Søndag den 27. september
klokken 16
Vi indbyder til en anderledes
koncert i Tårnborg Kirke. Overskriften på koncerten er: Salmer
fra en beat-tid – “en collage
bestående af sang og oplæsning”.
Stærke tekster fra Bibelen sættes sammen med nogle af de
allermest kendte beat-sange fra
perioden omkring 1970.
Vi skal blandt andet høre:
Bridge Over Troubled Water,
Let It Be og You’ve Got A
Friend. De optrædende er: Tina
Kruse Andersen (oplæsning),
Simon Mott Madsen (sang),
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Bjørn Krog Thesbjerg (klaver)
og Tore Bjørn Larsen (kirkeorgel). Og ja, hvis der er nogen,
der genkender navnene, så er det
det samme hold, der bjergtog en
fuld Tårnborg Kirke i 2013 med
Beatles-koncerten “All You Need
Is Love”.
Også denne gang skal vi høre
far og søn spille orgel og klaver
fra hver sin ende af kirken –
samtidigt – og det lyder helt
fantastisk!
Kom og lyt, det bliver en skøn
eftermiddag og der er selvfølgelig
gratis adgang til koncerten.
Lise Christoffersen, organist

Sankt Hans ved Noret den 23. juni
Tårnborg Kirke indbød igen
i år til Sankt Hans aften. Program: en kort andagt, spisning
af medbragt mad, sang, hygge og
snobrød.
Bålet blev tændt kl. 20 og næ-

sten 40 mennesker kom forbi
bålet nedenfor Tårnborg Kirke
ved Noret denne smukke sommeraften.
Irma Dohlmann
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Indvendig istandsættelse af
Præstegården
Ved et præsteskifte bliver præstens tjenestebolig kigget efter i
sømmene, og det bliver besluttet,
hvad der skal gøres inden den
nye præst kan flytte ind.
Her i Tårnborg blev det ud
over en almindelig vedligeholdelse med maling af lofter,
vægge, døre, fodlister m.m. i alle
rum – også i kælderen – besluttet, at præstesekretærens kontor
skulle flyttes til et andet rum i
forbindelse med konfirmandstuen, hvilket indebar, at der
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også skulle udføres tømrer-, murer- og elarbejde.
Under normale forhold vil
istandsættelsen selv med dette
ekstra arbejde kunne udføres inden for den måneds tid, som der
normalt er mellem den gamle
præsts udflytning og den nye
præsts indflytning. Men det var
bare ikke normalt, for arbejdet
hos os skulle udføres i juli måned, hvor håndværksvirksomhederne traditionelt holder ferie.
Heldigvis lykkedes det med

håndværkernes positive indstilling og stor fleksibilitet at blive
færdige, så vores nye sognepræst
kunne flytte ind i en flot og ny
istandsat præstebolig – endda en
uge før vi havde lovet Roskilde
Stift, at boligen ville være klar.
Men det var en helt speciel fornemmelse at se så mange medarbejdere fra firmaerne komme
og gå, fordi de henholdsvis gik
på ferie eller lige var kommet fra

ferie. Det var lidt “sæt boligen i
stand i sommerferien og træf nye
mennesker”.
Der skal fra menighedsrådets
side lyde en stor tak til håndværksvirksomhederne og deres
dygtige medarbejdere for en rigtigt flot indsats.
Henning Christensen, Bygnings- og kirkegårdsudvalget

Sognebåndsløsere
Ved genbesættelse af en ledig
sognepræst stilling bringes alle
aftaler om sognebåndsløsning til
ophør.
Sognebåndsløsere må derfor

henvende sig til den nye sognepræst, enten pr. brev eller telefon,
for løsning af nyt sognebånd.
Tårnborg sogns Menighedsråd

Hyggeklubben
September – Oktober –
November – December
Den 09. sept. 2015, kl. 14.30:
Gudstjeneste i Tårnborg Kirke
og derefter med bussen videre
til hygge og kaffebord i konfirmandstuen.

Den 23. sept. 2015, kl. 13.30:
Løvfaldstur, bemærk starter 1
time før.
Turen går med bus gennem
vor smukke egn til Skovgaards
Mølle- og Bageri Museum, hvor
der serveres kaffe med boller og
lagkage.
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Den 07. okt. 2015, kl. 14,30:
Hans Peter Thams, Svinninge
fortæller om sit liv og virke.
Den 21. okt. 2015, kl. 14,30:
Film, De vilde Svaner. Filmatiseret efter idé og med kulisser af
Dr. Margrethe.
Den 04. nov. 2015, kl. 14,30:
Banko
Den 18. nov. 2015, kl. 14,30:
På tur til Canada og USA med
Ulla Vedel.

Den 02. dec. 2015, kl. 14,30:
Afslutning, med Quiz, Sang og
Hygge
Den 09. dec. 2015, kl. 13,30:
Pensionister i Tårnborg Forsamlingshus
Inge Nielsen glæder sig til
at byde velkommen, måske med ændringer

Sangaftner fortsætter i konfirmandstuen
På følgende datoer mødes vi til
“Ti jeg ka’li” – kl. 19.30

Den 08. okt. 2015 – Den 12.
nov. 2015- Den 10. dec. 2015

Litteraturkredsen starter igen
Tirsdag den 8. september
kl. 15.30

Har du lyst til at deltage i litteraturkredsen, mødes vi i

konfirmandstuen for at aftaler
nærmere om, hvad vi kan læse i
efteråret.

Næste Kirkekoncert, der er gratis
adgang
Søndag den 27. september kl. 16.00
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke
September – Oktober – November 2015
*Søndag 06. sept.

14. s.e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 13. sept.

15. s.e. trinitatis

9.00

Sanne B. Forner

Søndag 20. sept.

16. s.e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 27. sept.

17. s.e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

*Søndag 04. okt.

18. s.e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 11. okt.

19. s.e. trinitatis

9.00

Ida R. Lund

Søndag 18. okt.

20. s.e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 25. okt.

21. s.e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

*Søndag 01. nov

Allehelgensdag

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 08. nov.

23. s.e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 15. nov.

24. s.e. trinitatis

9.00

Sanne B. Forner

Søndag 22. nov.

Sidste s. i kirkeåret

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 29. nov.

1. søndag i advent

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Ved gudstjenester mærker*) kan sognebåndsløsere frit benytte kirkebilen.
Beboere i sognet kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring 70 25 25 25 senest 1 time før.
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Kontakt
SOGNEPRÆST
Nina Dyrhoff Nyegaard
Marsk Stigsvej 19, Halseby
4220 Korsør
5838 0021 / 2985 0021
ndn@km.dk

GRAVER
Gitte Kristensen
Marsk Stigsvej 45, Halseby
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,
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 Menighedsråd.
Layout og trykkeri: Narayana Press, Gylling
Besøg Tårnborg Kirkes hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk
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