Tårnborg Kirke og Sogn

August – September –
Oktober – November 2016

Jeg holder af hverdagen
“Jeg holder af hverdagen. Mest af alt
holder jeg af hverdagen”, sådan lyder
de første linjer i et Dan Turèll-digt. Et
digt der er en hyldest til hverdagen, og
hvor digteren med sprudlende energi
beskriver alle hverdagens velkendte
scenarier, så man næsten får lyst til at
tage opvasken eller betale regningen,
fordi det i stedet for at være en del af
livets trivielle trummerum fremstår
som det, der faktisk bærer livet, og
det som giver livet mening og værdi.

Fest i præstegården
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“Jeg holder af hverdagen” er vigtige
ord at huske, nu hvor julen, fasten,
påsken, konfirmationen, bededag,
Kr. himmelfartsdag og pinsen er
overstået, og vi i kirken går ind i den
lange tid, der kaldes for trinitatistiden eller den festløse tid, som strækker sig helt hen til adventstiden, hvor
det hele begynder på ny.
Trinitatistiden er en lang periode
uden store højtider, uden fester,
uden fridage fra arbejdet, skolen og
hverdagen. Men som samtidig også
åbner muligheden for at koble af og
hvile ud i erfaringen af, at noget i
vores liv er velkendt og uforanderligt på trods af vores evige bevægelse
og biologiske udvikling i livet. For
trinitatistiden er en tid, hvor hverdagen får lov til at bundfælde sig
med alle dens rituelle gentagelser af
kaffedrikning, tandbørstning, rengøring, madlavning, arbejde og søndag efter søndag i kirken, som ikke
kun handler om Jesu korsfæstelse og
utrolige opstandelse, men som netop
handler om livet, som vi lever det til
hverdag. Til hverdag, men altid på
en baggrund af fest.
For trinitatistiden handler om

Hverdag i præstegården

den Gud, der blev født juleaften
som et menneske og levede som et
menneske, og døde som et menneske langfredag og opstod som et
menneske påskemorgen. Trinitatistiden handler netop om den Gud,
som er med os mennesker gennem
hele vores liv. For vores Gud er en
levende Gud, som er i blandt os i
vores liv med hinanden ikke kun
til fester og sørgelige begivenheder,
men også midt i hverdagen. Gud er
tilstede i blandt os med sin evige på-

mindelse til os mennesker om, at vi
er blevet tilgivet, så vi kan leve vores
liv som mennesker, der får næring og
trøst ved visheden om, at som Gud
levede, mellem fødsel og død skal
vi også leve, leve midt i hverdagens
trummerum og glæde os over at livet
skal leves her og nu. For det er trods
alt, hverdagen livet er gjort af, og de
dage vi har allerflest af.
Nina Dyrhoff Nyegaard,
Sognepræst
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Menighedsrådsvalg 2016
Den 1. december i år er det fire år
siden det nuværende menighedsråd
tiltrådte. Det betyder også, at der i
perioden frem mod december skal
afholdes nyt valg til menighedsrådet.
I anledning af det kommende valg
har kirkeministeriet og kirkeminister
Bertel Haarder opfordret til, at menighedsrådene i hele landet i hver deres menighedsrådskreds afholder et
“orienterings- og opstillingsmøde” på
den samme dato, og har foreslået den
13. september til dette møde. Tårnborg menighedsråd har fulgt ministerens opfordring, og mødet bliver
afholdt i præstegårdens konfirmandstue den 13. september 2016 kl. 19.00.
På mødet orienteres først om menighedsrådets opgaver og dernæst kan
der foreslås kandidater til det nye

menighedsråd og stemmes om kandidaternes placering. Kandidatlister
kan udarbejdes på mødet, men der
kan også efter mødet opstilles kandidatlister til valget. Kandidatlisterne
skal indleveres i perioden 20/9 – 27/9
2016, og selve valget til menighedsrådet foregår den 8. november 2016,
hvis der skal ske afstemning.
Antallet af menighedsrådsmedlemmer afhænger af, hvor mange
medlemmer af folkekirken, der bor i
menighedsrådskredsen. Ved valget i
2012 skulle der vælges 7 menighedsrådsmedlemmer samt et antal suppleanter, og dette antal er det samme ved
det kommende valg. Valget i 2012 var
endvidere et såkaldt fredsvalg, idet der
kun indleveredes en kandidatliste, der
så medførte valg uden afstemning.
Menighedsrådet vil orientere nærmere om det kommende valg ved annoncer i lokale ugeaviser og på hjemmesiden www.tårnborgkirke.dk
Henning Christensen,
Formand for Valgbestyrelsen

Har du lyst til at få indflydelse på, hvad der skal foregå i denne smukke kirke - og i Tårnborg Sogn?
Så mød op til Orienterings- og opstillingsmødet den 13.september kl. 19. i konfirmandstuen ved
præstegården Marsk Stigs vej 19.

Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke
6. marts
6. marts
13. marts
13. marts
20. marts
20. marts
27. marts

Frida Holmegaard Poulsen
Filucca Arnsfeldt Meng
Axel Krogslund Stendal
Lærke Ryom Riis
Marcus Benjamin Albrechtsen
Nanna Elkjær Yring
Bertram Hejbøll Elstrøm

10. april
10. april
21. maj
21. maj
29. maj

Lærke Dines Melchior
Mynte Fuglsbjerg Møller
Freja Bech Thomsen
Villads Emil Müller Lønning
Pærremand
Mingus Morgan Schouby
Frandsen

Bisatte og begravede i Tårnborg Kirke
2. marts
3. marts

Inge Ilse Pedersen
Egon Preben Roland
Christensen
9. marts Christian Munkholm Pedersen
11. marts Harald Madsen Thulesen
12. marts Benny Cai Schütt Jensen
6. april Esther Kirsten Andersen

29. april
25. maj
25. maj
9. juni
10. juni

Agner Svendsen
Ingrid Margrethe Hansen
Anne Marie Hansen
Kjeld Evert Rasmussen
Jeannine Jaqueline Simonne
Jensen

4. juni

Camilla Arvé Schmidt og
Anders Schmidt
Dorthe Brøndum Meng og
Tonny Brøndum Hermansen

Viede i Tårnborg Kirke
19. marts Mie Rørbæk Jensen og Arne
Nordam Jensen
21. maj
Louise Theill Devantier og
Esben Theill Devantier

25. juni

Konfirmerede i Tårnborg Kirke
Julie Aalborg Andersen
Magnus Bøgh Clasen
Natacha Chelina Haburg
Christian Bech Jensen
Mikkel Larsen Jørgensen
Sebastian Brandstrup Jørgensen
Noah Stengaard Larsen
Frederik Gade Nilsson
Malte Bekkevold Pouelsen

Matilde Emilie Rosengren
Kimberley Elisabeth Tønnesen Schepers
Celina Nørmark Schiøtt
Annika Lauge Svendsen
Christian Sylvester
Frederik Sylvester
Andreas Albrekt Kahn Sørensen
Emil Werneteg Winther
Valdene van Wyk
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Konfirmand 2016
Himlen var blå, og solen skinnede,
som var den klar over, at det i dag var
en helt særlig dag. Dannebrog vejrede
fra flagstængerne, for det var den 5.
maj. Befrielsesdagen for 71 år siden,
men det var også dagen, hvor 18 unge
mennesker fra Tårnborg festklædte og
lidt mere afdæmpede end sædvanligt
mødtes i Tårnborg Kirke. Fordi de,
ligesom deres forældre, deres bedsteforældre og deres oldeforældre skulle
konfirmeres. En dag de havde set frem

6

til længe, med spænding, med forventning og en lille smule nervøsitet. Og
nu var dagen kommet. Endelig var et
års forløb med kirkegang, med samtaler om Gud, om tro, om ondskab
om livet i stort og småt nået til højdepunktet: konfirmationsdagen.
Og der sad de nu. Nogle var vokset en del, nogle var blevet lidt mere
eftertænksomme, og lige den dag var
det så tydeligt at de ikke længere var
børn, men unge mennesker på vej ud

i livet, sådan som de stolte og nervøse
sad på stolene, mens familie og venner
fyldte kirken op med glæde, smil og
alvor. Og de blev konfirmeret og de
var glade, og nu ser vi dem nok ikke
lige foreløbigt på kirkebænkene igen.
Men måske en dag, måske når de en
dag mærker livets storhed eller livets

skrøbelighed og mangler et sted at gå
hen med alt det, vi mennesker ikke
selv kan rumme, måske vi ser dem
igen den dag. Og de skal være mere
end velkomne. For kirken står åben
og tager imod os alle.
Tillykke med konfirmationen til
jer 18 unge mennesker og på gensyn.

Se flere billeder fra dagen på www.tårnborgkirke.dk
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Litteraturkredsen
Indtil jul fordybede vi os i Buddenbrooks (Huset Buddenbrooks) af
Thomas Mann. En slægtsroman, som
handlede om økonomisk og menneskelig nedtur for en rig tysk købmandsfamilie i perioden 1835 til 1877.
I det nye år læste vi Britt-Marie var
her af Frederik Backmann samt Dræb
ikke en sangfugl af Harper Lee. Alle
tre bøger gav anledning til livlig debat
og nogle gode eftermiddage.
I maj måned gik afslutningsudflugten
til Odense. Vi havde en dejlig tur med
vores præst Nina Dyrhoff Nyegaard
som guide.
Nina, som er opvokset i Vollsmose,
havde aftalt en rundvisning i Vollsmose Kirke med sognepræst Ole Gaustad. Han viste os rundt i det meget
moderne flotte kirkerum, fortalte om
kirken, der er fra 1976, og de udfordringer, der kunne være i forhold til
beliggenheden midt i Vollsmose.

Efter besøget i kirken og rundturen
i “Multikulturelle Vollsmose” gik turen til Odenses “Danske Restaurant”
Målet”, hvor vi fik en dejlig frokost.
Dagens sidste punkt, var et besøg i
tidslommen (som Nina utrykte det)
på Tidens Samling i Odense.
Her så vi særudstillingen “Klæder
Skaber Børn” og fortabte os i Richs,
gamle ugeblade, faldt hen i gamle
møbler, lyttede til musik og kunne
prøve tøj fra svunden tid.
Efter en spændende og udbytterig
sommerdag, kunne vi sige tak til
hinanden og ikke mindst Nina, for
en dejlig sæson, ønske god sommer
med et på gensyn i konfirmationsstuen Tirsdag den 6.september 15,30,
hvor vi har aftalt at læse Du som er i
himlen af Morten Sabroe.
Annemarie Jantzen

Formandsskifte i Tårnborg Sogns
Hyggeklub
Tårnborg Sogns Hyggeklub har fået
ny formand. Inge Nielsen har gennem
snart 3 år budt gæsterne velkommen.
Inge har både været vært og tovholder
ved Hyggeklubbens møder. Inge har
af personlige grunde desværre valgt
at fratræde denne post. Jeg er sikker
på, at jeg på mange gæsters vegne kan
sige tak Inge, for din varme velkomst,
mange smil og gode bemærkninger,
når vi kom til de hyggelige møder,
og til det smukt dækkede og dejlige
kaffebord.
Det er med stor glæde, vi kan byde
velkommen til dig, Anne-Marie Rosengren, som ny formand på posten.
Anne-Marie har været en flittig gæst
i Hyggeklubben og kender forholdene. De tre søde kaffepiger, samt de
to flinke og praktiske mænd støtter
også op om vor nye formand. Vi er
også andre i kredsen, der vil hjælpe

med praktiske ting. Anne-Marie vil
køre klubben videre i samme ånd og
rettet mod samme målgruppe nemlig, ældre som bor i Tårnborg sogn og
ældre, der tidligere har boet i sognet.
Kaffebordet vil være dækket, og underholdningen bliver også fremover
f.eks. foredrag, film, musik, sang og
andet socialt samvær.
Irma Dohlmann.
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Det sker i Tårnborg Sogn
Høstgudstjeneste den 25. september kl. 10.30
Når marken er mejet, og høet er
høstet, og vi glade kan se, hvordan
jorden atter har båret frugt, er det
tid til høstgudstjeneste i kirken. Det
er tid til at rette en tak opad, takke
for høsten, takke for de gaver vi har

i overflod her i landet. For om man
er landmand, alm. lønslave, tjenestemand, pensionist eller noget helt
femte, så har vi alle noget at takke for
i vores liv. Og er der et bedre sted at
gøre det end i kirken? I kirken, fordi
meget af det vi har, kun er noget vi
har i kraft af, andre og i kraft af at der
er noget større i vores liv, som lader
regnen regne, og solen skinne.
Igen i år vil Tårnborg kirke være
smukt pyntet med jordens kønne
og skønne gaver og børne-og ungdomskoret vil fylde kirken med musik og minde os om, at vi faktisk på
trods af hverdagens små trakasserier
egentlig har det ganske godt og har
så meget at takke for.

Jagtgudstjeneste og fællesspisning den 23. oktober
Da Syd-Vestsjællands Jagtforening
i foråret kontaktede os for at høre,
om det var muligt at afholde en jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke, sagde
Menighedsrådet ja til dette, for lige så
vel som vi mennesker lever af jordens
frugter, så lever de fleste af os også af
de dyr, der lever på jorden. Om det
er køerne, der græsser på markerne,
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det er grisene i staldene eller det er
vildtet, som lever i skovene, så lever
vi af naturen, bruger den og nyder
den. Derfor er det også naturligt, at
vi nøjagtigt som vi takker for høsten,
takker for dyrene og for naturen, som
uanset om man er på jagt, eller man
blot nyder at være under Guds himmel, ligger for vores fødder – og som

lige omkring Tårnborg Kirke viser sig
fra sin allersmukkeste side.
Så den 23. oktober er der jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke, hvor jægerne vil spille på jagthorn og hvor
salmer, tekst og prædiken vil dreje sig
om naturen, om jagt, om taknemmeligheden for at vi har naturen som et
spisekammer.
Umiddelbart efter jagtgudstjenesten er der fællesspisning i Tårnborg

Forsamlingshus, hvor menuen står
på gule ærter med flæsk, pølser mv.
dertil en øl eller en vand. Spisningen
koster 100 kr. Ønsker man at deltage
i spisningen efter gudstjenesten er der
tilmelding til formand for Syd-Vestsjællands Jagtforening Anders Nielsen på tlf. 40 41 03 43 eller Forsamlingshuset på tlf. 58 38 00 08 senest
den 19. oktober.

Sangaftener i Konfirmandstuen
For de sangglade og hyggeglade er der
også i efteråret sangaftener i konfirmandstuen. Sangaftenen forløber i to
etaper. Første etape er en person fra lokalområdet, som vælger og kommenterer 10 sange, som på en eller anden
måde har haft betydning for pågældende. Hvorefter vi synger dem. Efter
kaffe-kagepause er der frit slag for at

komme med sangønsker fra Højskolesangbogen. Organist Lise Christoffersen er klar ved tangenterne og og
kirkesanger Annette Justesen hjælper
os med at finde de rette toner. Vel
mødt til nogle hyggelige timer med
sang og anekdoter. Første aften er 13.
oktober kl. 19.30, hvor det er Elna og
Finn Steffen Nielsen, der vælger.
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Swingende Jazz i kirken

Søndag den 2. oktober klokken 16
giver trioen Jazz og Salmer koncert
i Tårnborg Kirke. Under koncertoverskriften “Grundtvigs Greatest”
har trioen anført af kapelmester Jakob Elvstrøm på altsaxofon, valgt
at fortolke en række af Grundtvigs
allerbedste salmer. Musikken bæres frem af de tre musikeres lange
samarbejde, specielt organist Ulrik
Spang-Hanssen og Jakob Elvstrøm,
der startede med at spille udadvendt
og dansevenlig jazz på bl.a. Copenhagen Jazzhouse i 1990’erne i “Jakob
Elvstrøm Quartet”.
Stilen føres videre i Jazz og Salmer,
der udover Elvstrøm og orgelprofessor
ved Det Jyske Musik-konservatorium
Ulrik Spang-Hanssen også tæller den
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århusianske jazz-trommeslager Jeppe
Wessberg Christensen.
Trioen har i fællesskab arrangeret
en række af N.F.S.Grundtvigs fineste
salmer og sange i et mere jazz’et tonesprog end de normalt iklædes. Fra
den muntre kærlighedssang “Til min
Marie” over den dystre “Lille Guds
barn” til den smukke og enkle “Dejlig
er den himmelblå”. Jazz og Salmer vil
imellem numrene kort introducere
Grundtvigs tanker om teksterne og
centrale hændelser i hans omtumlede
og dramatiske liv.
Kom til en swingende og anderledes koncert i kirken – der er som
altid gratis adgang.
Lise Christoffersen

Koncert med Storebæltskoret
Søndag den 20. november klokken
16 giver Storebæltskoret koncert i
Tårnborg kirke. Koret, der ledes af
pianist og musikpædagog Ole Worm,
består af godt 30 lokale sangere. Til
koncerten vil de blandt andet synge
danske efterårssange og der vil som
optakt til julen også kunne høres
nogle julesange.

Minikonfirmand i Tårnborg
Skal du i 3. klasse efter sommerferien
på Tårnborg Skole, har du mulighed
for at blive minikonfirmand. At være
minikonfirmand handler om at gå
på jagt i kirken og om det, der foregår i kirken. Og det handler om at
finde ud af, hvad kristendom er. Vi
skal være både i Tårnborg Kirke og
i Konfirmandstuen. Og vi vil lave
forskellige ting. Fx lave julekrybbe,
tegne kirker, og holde påskemåltid.

Endelig vil koret underholde med
en afdeling engelske spirituals, her
skal vi blandt andet høre “Wait in
the Water” og “Steel away to Jesus”.
Koncerten er som altid i Tårnborg
kirke gratis.
Lise Christoffersen,
Organist

Som afslutning holder vi en gudstjeneste 1. søndag i advent, hvor minikonfirmanderne deltager
Organist Lise Christoffersen og
sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
står for undervisningen og vil dele
tilmeldingsblanketter ud på skolen
efter sommerferien.
Vi glæder os til at møde jer!
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Aktivitetskalender
Hyggeklubben
7. Sept.

kl. 14.30:

21. sept. kl. 13.30:
5. okt.
kl. 14.30:
19. okt.
2. Nov.

kl. 14.30:
kl. 14.30:

16. nov.
30. nov.

kl. 14.30:
kl. 14.30:

Sæsonstart med gudstjeneste og efterfølgende hygge og kaffebord i
konfirmandstuen.
Løvfaldstur til Gerlev Kro i Jægerspris
Spillemand Hans Larsen underholder og akkompagnerer til
fællessang
BANKO
Frands Otto Rosengren tager harmonikaen med og så skal der
synges.
Henriette og Jørgen Henriksen tager os med en tur til New Zealand
Afslutning med Quiz, sang og hygge

Litteraturkredsen
6. sept.
4. okt.
1. nov.
6. dec.

kl. 15.30:
kl. 15.30:
kl. 15.30:
kl. 15.30:

“Du som er i himlen” af Morten Sabroe
“Kongens fald” af Johannes V. Jensen
“Kongens fald” af Johannes V. Jensen
Oplyses senere

Sangaftener – 10 jeg kan li’
13. okt.
10. nov.
8. dec.

kl. 19.30:
kl. 19.30:
kl. 19.30:

Elna og Finn Steffen Nielsen
Poul Erik Nielsen, Tidl. leder af Korsør Bibliotek
Anne Mikkelsen, Tårnborg Skoles leder

Menighedsrådsmøder
25. aug.
21. sep.
11. okt.

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

Koncerter
2. okt.
20. nov.

14

kl. 16.00:
kl. 16.00:

Jazz og Salmer
Storebæltskoret

Tårnborg Kirke og sogn
Søndag 7. aug.

11. s. e. trinitatis

9.00

Sanne B. Forner

Lørdag 13. aug.

Dåbsgudstjeneste

11.00

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 14. aug.

12. s. e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 21. aug.

13. s. e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 28. aug.

14. s. e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 4. sept.

15. s. e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 11. sept.

16. s. e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 18. sept.

17. s. e. trinitatis

9.00

Ida R. Lund

Søndag 25. sept

Høstgudstjeneste

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 2. okt.

19. s. e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 9. okt.

20. s. e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 16. okt.

21. s. e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 23. okt.

Jagtgudstjeneste

16.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 30. okt.

23. s. e. trinitatis

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 6. nov.

Alle Helgens dag

16.00

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 13. nov.

25. s. e. trinitatis

9.00

Sanne B. Forner

Lørdag 19. nov.

Dåbsgudstjeneste

11.00

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 20. nov.

Sidste søndag i
kirkeåret

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 27. nov.

1. søndag i advent
Familiegudstjeneste

10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard
(Minikonfirmanderne
deltager)

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne den 14/8, 25/9 og 27/11
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere 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
Mandag fri

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 menneske. Præsten har tavshedspligt,
og du er altid velkommen til at aftale tid til en samtale.
Kirkebladet udgives af Tårnborg Menighedsråd
Redaktør: Sognepræsten
Fotos: Irma Dohlmann, Morten Bøgh Sørensen, Henrik Kjærside, Nina Dyrhoff Nyegaard
Layout og trykkeri: Narayana Press, Gylling
Besøg Tårnborg Kirkes hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk

