Tårnborg Kirke og Sogn

April – Maj – Juni – Juli 2016

“Af alle latterlige Ting forekommer
det mig at være det allerlatterligste
at have travlt”
De tankevækkende ord blev
skrevet i 1843 af Søren Kierke‑
gaard.
Ja, selvfølgelig, fristes man
til at sige, er citatet da ikke fra
vores tid, for det er da vanvit‑
tigt at kritisere travlheden i en
tid, hvor det er prestigefyldt at
have så travlt som muligt, hvor
det giver anerkendelse at kunne
prale med, at tiden ikke slår til,
at man er den på arbejdspladsen,
der har allermest travlt. Eller den
i kaffeklubben, der har flest jern
i ilden. For at have travlt er tegn
på, at man er populær, at man
er den, som alle vil have fat på,
fordi man er uundværlig, så man
må ofre sig i travlhedens navn.
Og måske netop derfor giver
ordene alligevel grund til at
stoppe op og tænke på travlhe‑
dens trussel. For selvom mange
lige nu har holdt en god lang
påskeferie og travlheden for
en stund måske har været sat
på standby, så truer travlheden
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i baggrunden. For også det at
holde ferie kræver travlhed, og
at der hele tiden sker noget. For
ungerne skal opleve noget, som
de forpustede kan fortælle om,
når de kommer tilbage i skolen
efter ferien, og de voksne har
travlt med at planlægge påske‑
frokoster, ture ud i oplevelses‑
land så travlheden banker allige‑
vel på midt i det hele.
Men er det ikke netop lat‑
terligt at have så travlt, at man
glemmer det væsentligste i livet
– at det ikke er travlheden, der
skaber liv, men at det er nærvæ‑
ret mennesker imellem, der gør
livet værd at leve. At det ikke
er det at fare fra sted til sted og
hele tiden være på vej til en ny
opgave, men tværtimod ind i
mellem blot at være til uden at
skulle noget som helst, der er
livet.
Og det er netop også det, der
til enhver tid skal og må være
kirkens funktion: at kunne give

Udsigt fra kirken.

rum til blot for en kort stund at
glemme hverdagens krav og i ste‑
det være til stede i livets storhed.
Kunne give rum til for en stund
at få lov til at være menneske
uden at skulle præstere noget
som helst.
Og det må til enhver tid, såvel
i 1843 på Søren Kierkegaards le‑
vetid og i 2016, være noget af det
væsentligste i kristendommen at
tale for, at travlheden aldrig må
blive et succeskriterium. Men
snarere at tale stik imod alt det,

der skriger på at gøre mennesker
til successer, fordi det væsentlig‑
ste og det, der skaber liv netop
ikke kan gøres op i succeshisto‑
rier, men at det i stedet er, at vi
husker hinanden på, at det er lat‑
terligt, hvis vi mennesker tror, at
vi bliver bedre, gladere, og mere
succesfulde ved at have travlt, for
det allermest latterlige er at have
for travlt til at leve livet.
Nina Dyrhoff Nyegaard
sognepræst
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Tårnborgs kirkeklokker ringer
påskelørdag fra kl. 17.00 til kl. 18.00

OBS! Rettelse:
Påskelørdag er den 26. marts i 2016
Datoen i sidste Kirkeblad var desværre forkert.
Kom og lyt til kirkeklokkerne fra kl. 17,
de fortæller at kirkens vigtigste højtid er på vej.
Menighedsrådet byder på et glas vin.
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Koncert den 10. april 2016, kl. 16.00
salmer i sorg og glæde
– Hans Dal og Marianne Harboe
Den tidligere seminarielektor
Marianne Harboe, der nu arbej‑
der som frivillig ved Hospice,
har i de seneste år udgivet en
række nye salmer. De er alle sat
i musik af guitarist og kompo‑
nist Hans Dal fra “De Nordi‑
ske Spillemænd”. Salmerne er
udgivet som CD’er med node/
teksthæfte og er blevet opført
ved talrige koncerter rundt om i
Danmarks kirker.
Også i Tårnborg kirke får vi
lejlighed til at stifte bekendtskab
med disse nye salmer, om hvilke
pressen blandt andet skrev: “Det
er stemningsfuld religiøs musik”

og “Det er opløftende, at nogen
i en tid, hvor glosen “sangglæde”
bestandig bliver brugt … tør
skrive sange, som også lader sor‑
gen komme til udtryk.”
Ved koncerten i Tårnborg
kirke vil Marianne Harboe
fortælle om salmerne og bag‑
grunden for deres tilblivelse og
ægtefællen Hans Dal vil synge og
spille de smukke salmer.
Kom til en stemningsfuld og
anderledes koncert i kirken:
Søndag den 10. april klokken 16.
Det er som altid gratis.
Lise Christoffersen, organist

Festkoncert
søndag den 8. maj 2016, kl. 16.00
MED “DUETTEN PÅ PLETTEN”
Til den årlige festkoncert i Tårn‑
borg kirke får vi besøg af “Duet‑
ten på pletten”, der består af de
to fremragende operasangere
sopran Elsebeth Dreisig og tenor
Jan Lund.
Festkoncertens første del vil
stå i de store italienske opera‑
komponisters tegn. Duetten vil
synge de elskede og velkendte
arier fra Verdis La Traviata,
Puccinis Madame Butterfly og
Donizettis Elskovsdrikken.
I pausen vil menighedsrådet
være vært ved en lille forfrisk‑
ning, der – hvis vejret tillader
det – kan nydes sammen med

den smukke udsigt over Noret
og Storebæltsbroen.
Koncertens 2. del vil bl.a.
byde på en spændende ny kom‑
position kaldet Olsenbanden
af Andy Pape, hvor vi vil møde
Yvonne, Egon Olsen og Kjeld –
det skal nok blive festligt!
Der kommer også mere kendte
numre som Carl Nielsens Ma‑
skerade, Tjajkovskij, Mascagni
og endelig Kai Norman Ander‑
sen!
Alt i alt en stor koncertople‑
velse du ikke må misse: Det sker
søndag den 8. maj klokken 16 i
Tårnborg Kirke og er helt gratis!
Lise Christoffersen, Organist
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På Tårnborg Kirkegårds vestside er de
gamle træer fældet
og rødderne trukket op.
Nye lindetræer og takshæk
er plantet langs muren.
Vi glæder os til træerne
springer ud.

Vi fryder os over at
kunne se flaget ved
Tårnborg Kirke,
når vi kommer op
ad Marsk Stigsvej.
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Lørdagsdåb i Tårnborg Kirke!
Da der har været en stor efter‑
spørgsel på at holde barnedåb
om lørdagen i Tårnborg Kirke,
vil der fremover blive afholdt
særlige dåbsgudstjenester i Tårn‑
borg Kirke om lørdagen. Disse
gudstjenester vil være kortere
gudstjenester som kredser om
dåbens betydning. Der vil højst
kunne være fire dåbsbørn pr.
lørdag.

I 2016 er der lørdagsdåb føl‑
gende datoer:
21. maj kl. 11
13. august kl. 11
19. november kl. 11
Det vil som altid også være
muligt at holde barnedåb om
søndagen, hvor hele menigheden
kan være med til at fejre den lille
ny.

Siden sidst
Døbte

Konrad Toftegaard Nikolajsen
Victoria Ofelia Keinicke Kühlmann
Oliver Nygaard
Carl Valdemar Sandholdt Worm
Noah Stenbjerg
Isabella Ahrenkiel Adrian
Alfred Hyldgaard Sieling
Silja Marie Filsø Fonnesbech
Benjamin Lauritz Christensen
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Begravede/bisatte

Lis Nilsson
Erik Elkjær Petersen
Erna Lassen
Brian Ulrik Fohlmann
Arly Anker Christensen
Kurt Oluf Larsen
Gerda Margrethe Petersen
Jessie Jensen
Kurt Anders Hansen
Eva Julie Clausen

Konfirmand i 2017
Vil du konfirmeres i Tårnborg Kirke i 2017, men går du ikke på
Tårnborg Skole, så kontakt sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard for
yderligere oplysninger

Mandag den 16. maj 2. Pinsedag kl. 10.00
Pinsevandring fra Tårnborg Kirke til Fæstningen. Tilmelding
nødvendig for hjemkørsel. Tilmelding kan ske til Irma Dohlmann
tlf. 58 35 12 17, mobil 40 46 85 97 eller mail irmado@post11.tele.dk.
9

Konfirmandtræf 2016
Tirsdag den 2. februar skulle vi
til Konfirmandtræf i Roskilde
Domkirke. Vi kørte med bus fra
Tårnborg Præstegård efter at have
spist. Kirken var meget stor, og da
vi endelig kom indenfor i kirken,
blev vi delt ud på hold. Fordi der
var så mange konfirmander i kir‑
ken, var vi sammen med en klas‑
se fra Roskilde. Vi skulle ud til
nogle forskellige poster, som alle
handlede om håb. For eksempel
kunne man tænde et lys, og man
kunne slå på en boksebold, hvis
der var noget, der ikke var som
man havde håbet. Vi hørte nogle

forskellige historier om hvordan
kongerne blev begravet, og til sidst
var der gudstjeneste, hvor vi hørte
forskellige sange fra et band. Det
var faktisk meget sjovt, også fordi
der rendte munke rundt i kirken.
Den munk som ledte os rundt i
kirken hed Charles. Det var dej‑
ligt at der var så mange andre un‑
ge mennesker i kirken, der også
skal konfirmeres. Der hang en
stor due i kirkeloftet. Den var la‑
vet af nogle fjer, hvor der var skre‑
vet håbsønsker på af nogle konfir‑
mander blandt andet os.
Skrevet af Magnus og Malte

“Hvorfor er pinsen den mest
oversete højtid?”
Julen fejrer vi med mad, gaver,
familiehygge og ikke mindst
mindet om Jesu fødsel.
Påsken fejres med mindet om
Jesu korsfæstelse, død og opstan‑
delse, samt ikke uvæsentligt ind‑
stiftelsen af nadveren som den
ene af kirkens to sakramenter.
Lidt i skyggen af disse to høj‑
tider har vi Pinsen, som vi kalder
kirkens fødselsdag, Helligåndens
komme.
Vi kender alle treenigheden,
Faderen, Sønnen og Helligån‑
den. Men hvad er Helligånden
egentlig?
Alle er bekendt med duen som

symbolet på Helligånden, Johan‑
nes Døberen døbte Jesus (MK
1,10). Mange lærde har gennem
tiderne forsøgt at give deres bud
på Helligåndens væsen, indhold
og betydning i den kristne tro.
For mange er ånd/Helligånd
en uforståelig og abstrakt stør‑
relse. Helligåndens inderste
væsen udspringer efter min
overbevisning fra 1. Mos 2,7, da
Gud skaber mennesket og blæser
livsånde i hans næsebor.
Historien om Pinsen (Apg
kap. 2) er et klart modstykke til
historien om Babelstårnet (1. Mos
11,1‑9). Myten der fortæller om

folket, der vil nærme sig Gud ved
at bygge det store tårn. Gud split‑
ter folket ved at give dem forskel‑
lige sprog, og det kan, efter over‑
bevisning og tro være årsagen til
stridigheder folkeslag imellem.
Helligånden er derimod den
samlende kraft i stedet for at
være det der splitter folk. Dette
giver mening da Pinsen opfattes
som kirkens fødselsdag ved Hel‑
ligåndens komme.
Som Luther udtrykker det:
“Ved Helligåndens virksomhed
er der og skal der være en kristen
kirke, det vil sige de troendes samfund, som ved ordet og sakramenterne er forenet med hverandre og
med kirkens hoved, Jesus Kristus.”
Dette gør at alle troende kan

få del i syndernes forladelse og
det evige liv gennem dåben og
den i Påsken indstiftede nadver.
For mig er det vigtigt, at ordet
ånd betyder livsånde og livskraft
og ikke må forveksles med noget
åndeligt/spirituelt såsom ånden
i glasset, åndemageri og lignen‑
de, som er modsætningen til det
håndgribelige og synlige, der om‑
giver os.
Med disse ord håber jeg alle må
få et fantastisk forår, hvor alle,
hver på sin måde, vil tage del i
Påsken og Pinsen som nogle cen‑
trale milepæle i den kristne tro.

Stemningsfyldt Luciaoptog i Tårnborg Kirke 3. søndag i advent 2015

Dennis Hansen
næstformand

Aktiviteter i Tårnborg kirkesogn
Koncerter i Tårnborg Kirke, der er gratis adgang:

Søndag den 10. april 2016, kl. 16.00. “Salmer i sorg og glæde”
ved Marianne Harboe og Hans Dal
Søndag den 08. maj 2016, kl. 16.00. Festkoncert ved “Duetten
på Pletten”

Litteratur i Konfirmandstuen:

Tirsdag den 05. april 2016, kl. 15.30. Vi taler om bogen “Dræb ikke
en sangfugl”.
Tirsdag den 3. april kl. 15.30. Vi ser filmen: “Dræb ikke en sangfugl.”
Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 10.00. Afslutningstur til Odense.
Husk tilmelding.

Pinsevandring fra Tårnborg Kirke:
Mandag den 16. maj 2016, kl. 10.00.
Vi mødes i kirken til en kort andagt
og går derfra til Fæstningen i Korsør.

Sommeraktivitets- og festdag sammen med
Tårnborg Lokalråd:
Lørdag den 11. juni 2016, kl. 11.00.
På boldbanerne ved Tårnborg Hallen
Program oplyses senere.

Hyggeklubben:

Starter igen onsdag, den 07. sept. 2016, kl. 14.30.

Sangaftner i Konfirmandstuen:

Starter igen torsdag, den 13. okt. 2016, kl. 19.30.
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke
April – maj – juni – juli 2016
*Søndag 3. apr.

1. s. e. påske

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 10. apr.

2. s. e. påske

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 17. apr.

3. s. e. påske

9.00

Sanne B. Forner

Fredag 22. apr.

Bededag

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 24. apr.

4. s.e. påske

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 1. maj

5. s. e. påske

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Torsdag 5. maj

Konfirmation,
Kr. Himmelfartsdag

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 8. maj

6. s.e. påske

9.00

Ida R. Lund

Søndag 15. maj

Pinsedag

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Mandag 16. maj

2. pinsedag

10.00

Pinsevandring

Søndag 22. maj

Trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 29. maj

1. s. e. trin

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 5. juni

2.s.e. trin

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 12. juni

3. s. e. trin

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 19. juni

4. s. e. trin

9.00

Sanne B. Forner

Søndag 26. juni

5. s. e. trin

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 3. juli

6. s.e. trin

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 10. juli

7. s. e. trin

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 17. juli

8. s. e. trin

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 24. juli

9. s. e. trin

9.00

Ida R. Lund

Søndag 31. juli

10. s. e. trin

10.30

Sanne B. Forner

Ved gudstjenester mærket*) kan sognebåndsløsere frit benytte kirkebilen, samt til jul,
påske og pinse. 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
ORGANIST
Lise Christoffersen
5838 4538
andante@paradis.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Jytte Jensen
Knivkærvej 6,
4220 Korsør
5838 0297
jytt.k.jensen@gmail.com

GRAVER
Gitte Kristensen
Marsk Stigsvej 45, Halseby
4220 Korsør
3063 5417
graverkontor4220@gmail.com
KIRKESANGER
Annette Justesen
7216 7160
ajustesen@jubii.dk
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
Redaktør: Sognepræsten
Layout og trykkeri: Narayana Press, Gylling
Besøg Tårnborg Kirkes hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk

