Tårnborg Kirke og Sogn

December – Januar – Februar – Marts 2016

100 dage i Tårnborg
Der er øjeblikke i ens liv man
aldrig glemmer. Der er øjeblikke,
hvor tiden står stille. Der er
øjeblikke, hvor man tror man
drømmer, og hvor man igen og
igen lige skal forsikre sig selv om
på en eller anden måde, at man
faktisk er vågen. Sådan et øjeblik
oplevede jeg den 10. juni i år, for
ud på aftenen ringede telefonen.
Et opkald der ændrede mit liv
på et sekund. For i den anden
ende lød stemmen fra Tårnborg
Kirkes Menighedsråds formand,
Jytte Jensen. Stilhed var vist min
første reaktion, glæde og taknemmelighed fulgte efter. Tænk,
jeg skulle være præst i Tårnborg
Kirke. Vel nok den smukkest beliggende kirke i Danmark. Tænk
sommetider går drømme virkelig
i opfyldelse.
Travlhed fulgte, for det tager
tid at flytte fra en kæmpe præstegård i den anden ende af landet
til en ny præstegård. Og det
tager dobbelt så lang tid, fordi
min lille søn, Severin så gerne vil
hjælpe til, men endnu ikke har
forstået, at det er meningen at
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bøgerne skal stå på reolerne, og
ikke ligge og flyde på gulvet.
Men nu bor vi her i Tårnborg
Præstegård med den smukkeste
udsigt over Korsør Nor, og stille
og roligt falder vi til i de nye omgivelser, mens dagene flyver af
sted.
For i skrivende stund har jeg
næsten været præst i Tårnborg
Kirke i 100 dage. 100 dage, hvor
jeg har mødt mange forskellige
mennesker i mange forskellige livssituationer. Der er de
teenageramte konfirmander, der
er de spørgelystne minikonfirmander. Der er de læseglade fra
Litteraturkredsen, hvor snakken
går åndfuldt over litteraturens
perler. Jeg har mødt mennesker
i den største glæde over at bære
et barn til dåben og mennesker
i den største sorg over at bære
en elsket til graven. Og jeg har
mødt alle jer, der kommer til
højmessen om søndagen.
Og der er rigtig mange som jeg
ikke har mødt endnu, men som
jeg glæder mig til med tiden at
møde. Og jeg håber at I vil gøre

brug af mig, og gøre mig opmærksom på det, hvis I har brug
for en snak om stort og småt.
De første 100 dage her i Tårnborg er fløjet af sted. De er fløjet
af sted med det helt almindelige
præstearbejde, som også er det
jeg holder så meget af. Så det har
været 100 dage, hvor taknemmeligheden over at jeg fik lov til at
være præst her i Tårnborg dukker op hos mig jævnligt, og jeg
ser med forventning frem til de
næste 100 dage.
Nina Dyrhoff Nyegaard,
Sognepræst

Døbte i Tårnborg Kirke
16. august
Millads Wissing Brun
30. august
Otto Witthøft Tribler
30. august
Alma Hansen
30. august
Liam Borring Lyving
6. september Emilie Weber Poulsen
6. september Noah Kim Hartvig Larsen
20. september Lærke Prehn Juhl Andersen
27. september Elias Ib Lyving

Udsigt fra præstegården

Bisatte, Tårnborg Kirke
3. september Kurt Henning Hansen
8. september Ulrik Theodor Johannes
Luckow
9. september Else Margrethe BøgeriisNielsen
20. september Hjalmar Sylvest Olsen
25. september Bente Nørgaard Vinholdt

Viede i Tårnborg Kirke
7. august
Sara og Rasmus Kokholm Langeland
8. august
Ane og Thor Rønn Johansson
19. september Birgit Myhre Schou og Bjarne Petersen
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Litteraturkredsen var samlet den
8. september i Konfirmandstuen

Litteraturkredsen er kommet godt i gang med den nye
sæson, og har valgt, indtil
jul, at læse klassikeren BUDDENBROOKS af Thomas
Mann. Det er et kæmpeværk,
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der udkom første gang i 1901,
om fire generationer i en tysk
købmandsfamilie i Lübeck og
beskriver den økonomiske og
menneskelige nedtur for den
rige familie i perioden fra 1835
til 1877.
Thomas Mann modtog Nobelprisen i litteratur i 1929 for
værket, som giver stof til eftertanke og livlig debat i litteraturkredsen.
Hvis man har lyst til at deltage, mødes vi igen i Konfirmandstuen, Tirsdag den
1. December kl. 15,30.


Annemarie Jantzen

Sangaften i Konfirmandstuen
den 8. oktober
Den 8. okt. var det Poul Henning
Jensen, som mange kender fra de
underholdende Tårnborg revyer,
der valgte sange og kommenterede “Ti jeg ká li’” fra Højskolesangbogen. Poul Hennings dejlige sangvalg kunne ikke undgå,
at bære præg af hans vandring på
Caminoen sidste år. Der var som
altid samlet et sangglad publikum, og efter kaffe og kage, blev
der sunget mange sangønsker.
Sangaftnerne holder sæsonafslutning i Tårnborg Kirke den
10. dec. 2015 kl. 19.30. Her vil Karen Holst Carlsen og Karina Ralsted fra Tårnborg Lokalråd udvælge og kommentere “Ti vi ka’lí”.
Sangaftnerne fortsætter i 2016, i Konfirmandstuen, på følgende datoer: Den 14. jan. 2016 – Den 11. feb. 2016 – Den 10. marts 2016.


Irma Dohlmann
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Konfirmander 2015 -2016
Nu sidder de der, de unge mennesker, sidder lidt urolige på
kirkebænkene. Lidt fremmede
for det store rum. Snakker og
smågriner ind i mellem lidt mere
med sidekammeraten end vi velafrettede voksne gør det, når vi
kommer i kirke. Griner lidt forlegent, når de knæler ved altret,
og en enkelt forsøger da også lige
at se om præsten lægger mærke
til at han prøver at snige sig med
til nadveren i to ombæringer.
De sidder der, fordi de har
valgt at gå til konfirmandforberedelse, fordi de har valgt at
blive konfirmeret, og så sidder
de i kirken, fordi det nøjagtig
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som, hvis de gerne vil spille fodboldkamp, også er nødvendigt at
komme til træningen.
For det at gå i kirke, at gå til
gudstjeneste er ikke bare noget
man kan med det samme. Det er
noget, man skal lære, og i vores
tid, hvor alting skal gå så hurtigt,
hvor alt helst skal være sjovt og
underholdende hele tiden, og
hvor vi så snart noget er lidt kedeligt finder smart-phonen frem
og begynder at spille eller lave alt
muligt andet, er højmessen en
helt anden og fremmed verden
for konfirmanderne. “Kedelig”
som de selv ville sige det.
Men de kommer til gudstje-

nesten, og det er mit store håb,
at den højtidelighed, den stilhed
og den dybde i livet, man finder
i kirken, kan få lov til at slå rod
og forhåbentlig med tiden også
kan vokse sig større hos konfirmanderne, så de måske senere i
livet, når de finder ud af, at der
er meget i livet, der er kedeligere
og hårdere end søndagens gudstjeneste, ved at kirken netop er
et sted, hvor der er plads til at
være, når livet bliver for stort

eller for svært til, at vi kan være
alene om det.
Så tag godt imod dem. Bær
over med dem, hjælp dem lidt
til rette, og lad dem mærke at de
er velkomne i kirken, for selvom
de snakker meget, så stiller de
faktisk også ind i mellem dybe
spørgsmål om livets store mysterier.

Nina Dyrhoff Nyegaard,
sognepræst

Minikonfirmander
Den 23. september genlød kirken
af utallige spørgsmål fra en god
håndfuld minikonfirmander fra
3. klasse. Den lille flok har valgt
at bruge onsdag eftermiddag i
efteråret og frem til 1. søndag i
advent til at gå på opdagelse i
kirken og i kristendommen. Det
bliver en tid, hvor minikonfirmanderne kommer igennem
kristendommens store begivenheder. Minikonfirmandforløbet
afsluttes med en familiegudstjeneste 1. søndag i advent.

Nina Dyrhoff Nyegaard,
sognepræst
7

Hyggeklubbens Løvfaldstur den 23. sept.
til Skovgårds Mølle og Bageri
Turen startede i fint vejr, og da
de sidste var stået på bussen, bød
vores flinke chauffør os velkommen. Han fortalte lidt om bussen og den vej vi skulle køre.
Humøret var højt, og slikdåsen gik flittigt rundt.
Vi kørte fordi Espe og Borreby. Vi nød den Sjællandske
natur, og chaufføren var god til
at fortælle om de steder vi kom
forbi, selv “Bongo” i Dalmose fik
et par ord med på vejen.
Da vi kom til Skovgårds
Mølle, blev vi modtager af et par
smukke påfugle, som spankulerede rundt om en meget gammel

brødbil på gårdspladsen. Vi blev
budt ind til kaffe med hjemmebagte boller, småkager og en
lækker lagkage.
En meget talende bager fortalte om de mange gamle ting,
der var på bageriet.
De bagte stadig sigtebrød på
bestilling.
Efter kaffen gik man op på
1. sal, hvor der var et flot museum.
Tiden fløj af sted, og vi skulle
hjem med bussen. På taget sad
de før omtalte påfugle, og tog
afsked med os.
På hjemturen kørte vi forbi

Kirkerup og Sørbymagle. Vi
kom omkring den nye omfartsvej, så vi fik set den flotte udsigt
fra Vårby Bakke.
Tak til menighedsrådet samt
Inge og Ulla, som havde tilrettelagt denne skønne tur til Skovgårds Mølle, den var virkelig et
besøg værd.
Lydia og Åge

Hyggeklubben holder sæson afslutning i Konfirmandstuen: den
2. december 2015 kl. 14,30.
Hyggeklubbens sammenkomster
fortsætter i 2016 på følgende
datoer: 6. og 20. januar, 3. og
17. februar, 2. og 16. marts.

Ændring af beplantningen på
kirkegården
Som omtalt i et tidligere nummer af kirkebladet har SlagelseSkælskør Provsti godkendt menighedsrådets forslag til ændring
af beplantningen på kirkegården,
som i hovedtræk omfatter en
rydning af den eksisterende
beplantning langs muren i kirkegårdens vestside og etablering
af en ny beplantning med lindetræer og taks. Desuden beskæres
de eksisterende lindetræer langs
kirkegårdens nordside og der

Beplantningen ved vest muren omfattende
de store ahorntræer ryddes og giver plads til
13 nye lindetræer.
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ændres lidt på græsarealer og belægninger.
Efteråret er jo plantetid, så
størstedelen af arbejdet planlægges udført i november 2015 og
vil formentlig være færdigt, når
dette nummer af kirkebladet udkommer. I menighedsrådet ser vi
frem til fornyelse af beplantningen.

Henning Christensen
 Bygnings- og kirkegårdsudvalget

Lindetræerne langs
kirkegårdens nordside.
Træernes kroner beskæres således, at der
bliver 3,5 m fra jorden
til kronerne.

Koncert den 27. sept.
Salmer fra en Beattid
Vi var flere der under koncerten
også kiggede op mod loftet, for
talemåden “så loftet løfter sig”, var
præcis hvad mange følte. Far og
søn spiller henholdsvis kirkeorgel
og klaver, og gruppen præsenterer
sig på deres hjemmeside sådan:
“Fremførelsen af Beatsalmer foregår i kirkerummet, hvor bibelteksterne læses op af en skuespiller

og beatsangene spilles i helt nye
arrangementer i en unik konstellation bestående af sammenspil mellem kirkeorgel, klaver og
sang. Musikken klinger altså samtidig fra begge ender af kirken,
som den aldrig er hørt før”.
Det blev da også en flot og
fantastisk koncertoplevelse.


Irma Dohlmann
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Påskeblomst!
Hvad vil du her (salme 236)
Den danske salmebog er fyldt
med mange fantastiske salmer,
der giver stof til eftertanke og
fordybelse.
Vi er beriget med et væld af
dygtige og produktive digtere og
ikke mindst Grundtvig har været
storleverandør af salmer.
En af Grundtvigs tidlige
salmer (1817) er Påskeblomst!
Hvad vil du her.
Salmen, eller dele deraf er,
“genbrug” fra et drama som
Grundtvig skrev om påskebegivenhederne. Det blev skrevet på
et tidspunkt hvor Grundtvig var
langt nede, idet han ikke syntes
hans digtning slog an.
Det bærende i salmen er hans
barndomsminder om påskemorgen i præstegården i Udby præstegård.
Tredje vers i salmen lyder sådan:
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Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?
Umiddelbart skulle man tro, at
Grundtvig var tvivlende på den
kristne opstandelse. Min tolkning er dog, at han tvinger os,
menigheden, til at forholde os til
påskebudskabet.
Ordet Påskeblomst er gennem
hele salmen symbolet på Jesu opstandelse og det kristne opstandelseshåb.
Dette bruger Grundtvig til at
stille grundlæggende/essentielle
spørgsmål.

Såsom har vi mennesker i
denne sammenhæng nogen
betydning, og bliver Ordet det
rene pjat fyldt med tomhed.
Vi må være troende for at
have forventning om at bryde
graven, stå op fra de døde. Ja
helt grundlæggende tror vi så på
Jesu opstandelse “som ordet går”

(linje 5), altså som det fortælles i
Biblen.
Konklusionen må være at
Grundtvig virkelig sætter vores
tro på prøve.
Troen, som har sit udgangspunkt i kristendommens vigtigste begivenhed!

Dennis T. Hansen
Næstformand

Tårnborgs kirkeklokker ringer!
Kom og lyt til Kirkeklokkerne de ringer 1 time lørdag den 28. marts
2016 fra kl. 17 til kl. 18, for at fortælle, at noget stort er i vente, nemlig kirkens vigtigste begivenhed.
Menighedsrådet

Babysalmesang
Syng og dans med din baby – et
gratis tilbud til nybagte forældre
til børn mellem 2 og 10 måneder. Selvom børnene endnu ikke
synger, har de stor glæde af den
nære kontakt med forældrene og
lyden af fars eller mors stemme
er for barnet det skønneste i
verden, du skal altså ikke holde
dig tilbage, hverken Pavarotti el-

ler Celine Dion kan konkurrere
med din stemme.
Vi synger og “danser” 7 tirsdage i foråret. Første gang er
tirsdag den 1. marts klokken
10,30 – 11,15. Vi slutter hver gang
af med kaffe, te, småkager og
ammestuesnak. Bedsteforældre
er også meget velkomne.

Det er organist Lise Christoffersen, der står for babysalmesangen.
Har du spørgsmål eller andet, kan du kontakte hende på mail:
andante@paradis.dk eller telefon: 58384538.
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Høstgudstjeneste
søndag den 20. september
Tårnborg Kirke var igen i år pyntet meget smukt til Høstgudstjenesten.
Gitte havde brugt naturens
kønne frugter og blade til de
yndige dekorationer i Kirken
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke
December 2015 – Januar – Februar – Marts 2016
*Søndag 29. nov.

1. s. i advent

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 6. dec.

2. s.i advent

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 13. dec.

3. s.i advent

16.00

Nina Dyrhoff Nyegaard
De 9 læsninger og Luciaoptog

Søndag 20. dec.

4. s.i advent

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

*Torsdag 24. dec.

Juleaften

14.00 &
15.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Fredag 25. dec.

1. Juledag

10,30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Lørdag 26. dec.

2. Juledag

Søndag 27. dec.

Julesøndag

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

* Fredag 1. jan.

Nytårsdag

16.00

Nina Dyrhoff Nyegaard Portvin
og kransekage i våbenhuset.

*Søndag 3. jan.

Helligtrekonger

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 10. jan.

1. s.efter H 3 Kg

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 17. jan.

sidste s.e. H 3 Kg

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 24. jan.

Septuagesima

09.00

Søndag 31. jan.

Seksagesima

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

*Søndag 7. feb.

Fastelavn

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 14. feb.

1. s. i fasten

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 21. feb.

2. s. i fasten

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 28. feb.

3. s. i faste

09.00

*Søndag 6. mar.

Midfastesøndag

10.30

Søndag 13. mar.

Mariæbebudelse

09.00

Søndag 20. marts

Palmesøndag

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Torsdag 24. marts

Skærtorsdag

19.00

Nina Dyrhoff Nyegaard

Fredag 25. marts

Langfredag

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 27. marts

Påskedag

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Mandag 28. marts

2. Påskedag

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Ingen Gudstjeneste i Tårnborg,
Vi henviser til Vemmelev Kirke.

Ida R. Lund

Ida R. Lund
Nina Dyrhoff Nyegaard
Sanne B. Forner

Ved gudstjenester mærket*) kan sognebåndsløsere frit benytte kirkebilen.
Beboere i sognet kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring 70 25 25 25 senest 1 time før.

15

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

