Tårnborg Kirke og Sogn

December – Januar – Februar – Marts 2017

Kirken, den er et levende hus!
Stolt knejsende rager de op i landskabet som trodsige monumenter
over tidens kamp med forgængeligheden – Kirkerne, der er spredt ud
over landet med hver deres historie,
med hver deres indflydelse på det
omgivende samfund, hvor de uanset
folks tilhørsforhold til kirken i dagliglivet danner rammen om livets
største begivenheder, glæderne såvel
som sorgerne.
Jævnligt dukker Folkekirken også
op i medierne. For alle har en mening om Folkekirken. Ofte lyder kritikken, at kirken er for gammeldags,
for konservativ og er gået i stå i en
tidslomme, der for længst er gået af
mode. Og med ateisternes ord, så er
det jo fuldkommen vanvid at tro på
andet end det, vi mennesker kan se.
Kritikken har fået præster og andre
kirkeligt engagerede til at genoverveje, hvad kirken skal og kan, og der
er kommet rigtig mange gode og
interessante tiltag, som anderledes
gudstjenesteformer, mere tidssvarende konfirmandundervisning, og
præster som er ansat til at målrette
forkyndelsen for en bestemt gruppe
mennesker fx unge og ikke mindst et
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øget fokus på samarbejdet mellem
præst og menighed.
Desværre kan det til tider virke,
som om forsøget på at tænke anderledes og tilfredsstille de forskellige
røster, har resulteret i, at Folkekirken
er blevet en underholdningsmaskine,
hvor præsterne forsøger at honorere
tidens behov for underholdning og
frygt for fordybelse ved at optræde
som skuespillere snarere end som præster – og teologer, og hvor det eneste
der tæller er, hvor mange, der sidder
på kirkebænken!
Og det er en udvikling, der er trist,
for forhåbentligt kan Folkekirken og
kirkerne få lov til generation efter generation at rage op som monumenter,
der ikke blot er museumsgenstande,
men som er levende huse, der giver
mening og betydning i menneskers
liv, fordi de både formår at tale ind i
nutiden og følge med samfundsudviklingen, men som samtidig også formår
at turde stå ved det, som kirken kan
og skal: være noget helt andet, end
blot et sted, hvor man går hen for
at blive underholdt. Være noget helt
andet, end det omgivende samfund,
hvor vi måles på, hvad vi kan, og hvad

vi præsterer. For i kirken, der skal man
ikke præstere.
I kirken, der kommer man for at få
fortalt det, man ikke kan sige sig selv:
At vi mennesker i sorg og i glæde altid
følges af Gud. Og at vi er elsket og
holdt af. Uanset, hvad vi så præsterer
ude i samfundet. Og at vi mennesker
altid har en snert af evigheden i os.
Det siges i Tårnborg Kirke. Det siges til søndagens højmesse kl. 10.30,
men det siges også på alle de andre
tidspunkter, hvor kirken bliver brugt.
For kirken bliver brugt. Kirken bliver brugt på afgørende tidspunkter i
menneskers liv. Den bliver brugt, når
mennesker, fulde af glæde har fundet
den store kærlighed og de bliver gift.
Den bliver brugt, når dåbens lys bliver
tændt over et lille barn og den bliver

brugt, når livet er slut her på jorden,
og Guds ord om at vi alle skal opstå
af jorden igen håbefuldt bringer trøst
til de sørgende.
I løbet af året, er der mange forskellige gudstjenester i kirken, der
markerer årets og livets gang. Der afholdes koncerter og så er det muligt i
dagtimerne, bare at komme forbi kirken, gå ind, for måske at tænde et lys i
lysgloben og nyde roen og udsigten og
finde fred i en måske stresset hverdag.
Udover det, danner konfirmandstuen
ved præstegården rammen om mange
sociale arrangementer, såsom sangaften, litteraturkreds og hyggeklub.
For Tårnborg kirke er en levende
kirke.
Nina Dyrhoff Nyegaard
Sognepræst
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Tårnborg Kirke – Et levende hus, hvor
tiden går og dog står stille
Selvom det nok er de færreste, der
tænker over det, så lever vi mennesker
i to forskellige år eller tider. Der er det
år, som vi helt naturligt kender. Det år,
der begynder 1. januar, og som vi fejrer
med champagne, fyrværkeri og fest, og
som markeres ved, at vi altid begynder
på et nyt årstal. Det er menneskets tid,
hvor vi også godt ved og mærker, at vi

Kirkeårets begyndelse markeres
ikke med et nyt årstal. Tværtimod så
er kirkeåret det samme år, år efter år.
Det er de samme tekster, vi hører i
kirken, i de lige år og en anden i de
ulige år. Og teksterne handler altid
om det samme: Om Guds liv sammen med os mennesker. Lige fra vores fødsel til vores død, og vores liv

selv bliver ældre og ældre, som tiden
går. Lige fra vi som helt små slet ikke
kan forstå, at der er så lang tid til næste
fødselsdag, og til vi når den tid, hvor
vi forbavset konstaterer, at der er gået
endnu et år, og det føles som var det i
går. Og så er der kirkeåret – Guds tid.
Kirkeåret begynder 1. søndag i advent.

i evigheden. Hvor menneskeåret er
som en lang fremadskridende linie,
er kirkeåret som en cirkel, fordi det
fortæller os mennesker, at vi også
har del i evigheden. For det enhver
gudstjeneste i kirken handler om, er
Jesu liv i menneskets tid. Men netop
gennem gentagelsen af det samme år
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efter år, markeres det, at vi også som
Jesus er del af evigheden, af Kirkeåret,
af Guds tid, hvor ingen af os skal dø.
I løbet af et kirkeår, markerer vi dog
også menneskets liv og tid på jorden
i kirken. Vi markerer at livet går og
at vi forsøger at følge med.

I efteråret holdt vi både høstgudstjeneste og jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke. Begge gudstjenester viste
menneskets taknemmelighed mod
den Gudsskabte jord. Og kirken var
begge gange smukt pyntet og fællessangen løftede kirkens tag en smule.

Tårnborg Sogns Hyggeklub på
Løvfaldstur
Tiden går hurtigt når man er i godt
selskab, og alligevel så virker det
næsten, som om den står stille, når
Hyggeklubben mødes i konfirmandstuen hver anden onsdag og hygger
sig, snakker, synger og bruger tiden
i godt fællesskab med gamle venner
fra sognet, mens bollerne og lagkagen
nydes. En gang om året tager Hyggeklubben på udflugt. Hyggeklubbens
nye formand Anne-Marie fortæller
her om turen:
Vores løvfaldstur gik i år til Gerlev
Kro i Jægerspris. Vi kørte fra Tårnborg kl. 13.30, og Egons busser sørgede
for en fin tur derop. Solen skinnede,
og bladene på træerne var så småt begyndt at dale ned.
Der blev et lille stop undervejs ved

Selsø Slot, hvor Ulla Vedel fortalte
lidt om slottets historie og beboere.
Kl. 15.00 blev kaffen samt boller
med smør og lagkage serveret. Bagefter var der tid til at gøre en spændende handel i kroens store udendørs udvalg af krukker, vaser, nips
og meget mere. Alle var vel hjemme
kl. 18.00 efter en dejlig tur.
Anne-Marie Rosengren
Formand
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Minikonfirmand i Tårnborg Kirke
Lidt stemningsbilleder fra minikonfirmandforløbet i efteråret, hvor vi
har været på vandring i Guds natur,
holdt gudstjeneste på højen ved
Tårnborg Kirke og spist masser af
kage. Læs også en af minikonfirmandernes oplevelse af at være minikonfirmand her på siden.

Hver onsdag eftermiddag efter skole
er vi nogle børn fra 3. klasse, der går til
Minikonfirmand. Vi oplever mange
forskellige ting og lærer om Gud og
Jesus. Vi snakker
om konfirmation
og vi lærer Fader
Vor på sjove måder.
Vi snakker også med
præsten. Vi laver små
Gudstjenester og synger sange om kristen-

dom. Vi har lært om dåben og hvorfor
vi bliver døbt. Vi er kreative og klipper
og klistrer og hygger os. Vi har været
på oplevelse i kirken og været oppe i tårnet og se klokkerne. Det er sjovt at lære
om bibelen og det der står
i den. Jeg er rigtig glad
for at gå til minikonfirmand og jeg glæder mig
til næste gang.
Ellen 3. klasse
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Det Sker i Tårnborg Sogn
De Ni læsninger den 11. december kl. 16
I løbet af en time bliver hele Bibelens
grundfortælling lige fra Skabelsen
til Jesu død og opstandelse fortalt –
gennem musik, korsang, fællessang
og Bibellæsninger, oplæst af folk fra
menigheden. Gudstjenesten, der
har sin oprindelse fra den anglikanske kirke i England, blev første gang
afholdt den 24. december 1916 i
Cambridge, og var et forsøg på at lave
en fornyelse af gudstjenesten. Selvom
det altså er en gammel tradition, så
er det stadigen anderledes guds
tjenesteform, hvor menigheden bliver
indraget på en anden måde end i en
traditionel gudstjeneste.
I Tårnborg Kirke ligger gudstjenesten 3. søndag i advent, og det kan

HVAD ER DET?
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være en kærkommen lejlighed til
midt i juletravlheden at kunne læne
sig tilbage på kirkebænken og slappe
af til musik, sang og læsning og lade
julefreden sænke sig for en stund.
Koret vil indlede gudstjenesten med
Luciaoptog.

Vores øjne er ofte faldet på en plet på
hvælvingen i koret, men vi fik ikke undersøgt, hvad det var. Det blev 4. søndag i advent 2015, og vi ville lige tage et
billede af adventskransen med de 4 lys
tændte, inden kransen skulle sendes til
kompostering. Bag det store billede i
venstre side i koret, løftede Gitte en
ring i en snor af krogen på væggen,
og langsomt gled adventskransen ned

Nytårsdag 1. januar kl. 14

Champagnepropperne springer i
Tårnborg Kirke den 1. januar for at
markere, at et nyt år begynder i verden. Og for at markere at vi mennes

ker både lever i menneskeåret og
i kirkeåret. Vær med til at tage hul
på det nye år og ønsk godt nytår til
hinanden med bobler og kransekage
i våbenhuset.

Kyndelmissegudstjeneste den 29. januar kl. 19
“Det er hvidt herude, kyndelmisse slår
sin knude” synger vi om vinteren,
når kulden og mørket er over os.
Men hver eneste dag kommer vi
tættere på lyset og foråret. Den
2. februar er det kyndelmisse,
som markerer, at vi er halvvejs
gennem vinterens kulde, og
at det snart lysner forude med
forårets komme, hvor alt spirer
og lyser op i naturens håbefulde
grønne farver. I kirken markerer kyndelmisse, at det er 40 dage efter Jesu

fødsel, og at det lys, der kom til verden
juleaften, er et lys der altid lyser i
blandt os mennesker – også når
det er koldt, mørkt og trist,
for det lys kan aldrig slukkes.
I Tårnborg kirke fejrer vi det
ved en stemningsfuld gudstjeneste, hvor der bliver tændt lys
i mørket, mens vi synger, lytter til Bibelens fortællinger om
mørket, der bliver til lys og hører
hvordan musikkens toner skaber håb
om lysets komme.

mod gulvet. I passende højde sad en
ny ring på snoren, og kransen hang nu,
så Gitte med et snuptag havde kransen i hånden. På vej ud i sakristiet lød
det rapt: “I rører ikke noget”. Vores
hænder frøs fast i den stilling, hvor
de ellers var på vej til at blive hjælpsomme. Få sekunder senere kom Gitte
ind med noget i hånden – Tre mellemstore sten trukket på snor som en

slags perlekrans. Den lille krans blev
hængt på krogen, hvor adventskransen
netop havde hængt. Med Gittes sædvanlige lune blik i øjet, kom ordren
til Erik: “Så kan du godt hive stenene
op til bjælken gamle”. Nu ved vi hvad
“pletten” er: Tre sten der udgør vægtstangsprincippet, så adventskransens
snor kan hejses op og ned.
Erik og Irma Dohlmann
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Julen varer lige til påske!
Det er igen blevet december. Det er
igen blevet tid til at finde julesmilet
og julepynten frem. Det er igen blevet
tid til det årlige besøg i kirken. Det er
igen blevet tid til at lade julebudskabet slå rod i blandt os. Julebudskabet
om at Guds søn blev født julenat, for at vi mennesker
altid har glæden og
lyset iblandt os, selv
når livet ser allermørkest ud.
Men snart er
det januar. Januar, måneden,
hvor det endnu
dufter lysegrønt
af grantræernes
grene, som stod
i stuerne med
alskens pynt, og
den sidste duft efter den brune sauce,
rødkålen, gåsen eller
svinet hænger trodsigt
fast i gardinerne, mens pengepungen giver lyd fra sig pga. sin
gabende tomhed. Lysguirlanderne
hænger udslukte ned fra hustagene
i byerne og det før så stolte træ, der
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stod på landsbyens torv køres bort
efterladende sig et spor af visne
grannåle.
Et spor der trækkes ind i kalenderen og river måneden ud som den
værste og den længste i året. For det
er januar – og det er mørkt.
Det er måneden for nedtur. Det er måneden,
hvor kassekreditten
uafvendeligt står i
rødt. Det er måneden, hvor utallige fortsætter om
slankekure, om at
kvitte smøgerne,
om at motionere
mere, om at være
mindre sur, om
at være et bedre
menneske, brydes.
Det er måneden,
der lægger op til
selvransagelse.
Men det er også måneden, hvor et nyt år begynder.
Hvor et helt nyt ubrugt år ligger ude
i fremtiden, og hvor et brugt ligger
tilbage i fortiden. Et år, det nu er
umuligt at ændre på. Et år, der ikke

længere kan leves anderledes. Et år,
der er slut, men forhåbentligt ikke
spildt på uvæsentlige ting, på skænderier, på opgør, men et år der er brugt
til at leve i?
Og foran os ligger det nye år. Et
ubrugt år, fuld af muligheder, fuld af
timer, fuld af forventninger, fuld af
ideer og forestillinger til, hvordan det
leves bedst muligt. For januar er alt
andet end afsluttet julestemningsnedtur. Januar er også måneden, hvor
julebudskabet om Jesu fødsel skal
have lov til at trænge igennem. Hvor
al glæden, og alle de lys, der er blevet
tændt, hos børn såvel som voksne skal
have lov til at fortsætte med at lyse op.

Hvor det håb, der ligger i, at Gud
lod sig føde som menneske, for at vi
kunne leve, skal vise sig i vores liv.
Januar er måneden, hvor det skal
vise sig, om vi mener noget med alle
de gaver, vi giver i julen, med alle de
løfter vi giver, med alle de gode intentioner vi har i julen. Det er måneden,
hvor det er op til os at lade håbet om,
at alt bliver nyt efter juleaften få aktualitet i vores liv. For selvom julen
ikke varer helt til påske, skal julens
budskab vare hele året.


Glædelig jul
Nina Dyrhoff Nyegaard
Sognepræst

Julekrybbe i VestSjællandsCentret 2015
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Menighedsrådsvalg 2016
I forrige kirkeblad orienteredes om afholdelse af orienterings-/opstillingsmøde forud for valget samt tidsfrister
for indlevering af kandidatlister til
valgbestyrelsen.
Vi kan nu oplyse, at der ved indleveringsfristens udløb kun er indkommet den kandidatliste, der blev
opstillet på opstillingsmødet og efterfølgende suppleret med den 7. kandidat således, at der på listen netop
var de 7 kandidater, der skal være i
menighedsrådet.
Valget er et aftalevalg når der kun
indleveres én kandidatliste, og det
betyder, at kandidaterne på listen er
valgt til menighedsrådet, og at den
planlagte afstemning den 8. november 2016 er aflyst.
Aflysningen af afstemningsvalget
er bekendtgjort på menighedsrådets
hjemmeside www.tårnborgkirke.dk
Desuden kan der ved aftalevalg
udarbejdes en særlig stedforstæderliste, og denne liste er også i skrivende
stund udarbejdet og anmeldt til Kirkeministeriet og Roskilde Stift.
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Det nye menighedsråd tiltræder
den 1. søndag i advent, hvor det i kirken vil blive meddelt, hvordan menighedsrådets medlemmer har fordelt
opgaverne mellem sig på det konstituerende møde, der først afholdes i
sidste halvdel af november, hvor dette
kirkeblad er afleveret til trykning. Det
kan dog allerede nu oplyses, hvem der
er medlemmer af det nye menighedsråd, og hvem, der er stedfortrædere.
Menighedsrådet pr. 1. s. i. advent:
Jytte Jensen
Henning Christensen
Camilla Pihl
Dennis Hansen
Jørgen Christensen
Viola Nielsen
Annette Christensen
Stedfortrædere:
Erling Christensen
Irma Dohlmann
Ulla Vedel
Henning Christensen
Formand for valgbestyrelsen

Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke
10. juli
17. juli
24. juli
13. august
20. august
28. august
28. august
4. sept.
22. okt.

Lucas Due Simonsen
Josefine Wilster Kölntzen Larsen
Aura Zenia Aalborg Andersen
Martha Vase Pedersen
Lilje Sofie Terp
Liva Noe Brogaard Jespersen
Sif Lyk Mellon Kanstrup
Eskild Hultqvist Nørgaard
Malthe Dion Jørgensen

Bisatte og begravede i Tårnborg Kirke
30. juni
20. juli
3. august
15. sept.
4. okt.
5. okt.
7. okt.
8. okt.
12. okt.
13. okt.
20. okt.
28. okt.

Erling Tommy Hansen
Hanne Mikkelsen
Villy Schwartz Hansen
Knud Niels Petersen
Lilian Susanna Oster
Peter Larsen
Jette Birgit Schultz
Stig Ærenlund
Agnes Marie Christensen
Ove Elmer Ancker
Elise May Johansen
Svend Sofus Larsen

Viede og velsignede i Tårnborg Kirke
14. juli
23. juli
20. august
20. august
20. august
27. august
3. sept.
3. sept.
10. sept.
10. sept.
10. sept.
22. okt.
29. okt.
29. okt.

Gitte Vedel Müller & Erik Ralsted
Lissi Lone Larsen & Kenneth Tate Bissell
Stine Terp & Marc Tøger Terp
Signe Marie Windeløv & Stig Windeløv
Katrine Lykke Sørensen & Thomas Lykke Sørensen
Janne Ersted Juelskjær & Jakob Lund-Petersen
Helle Mortensen & Kim Mortensen
Mia Stenbjerg & Nick Stenbjerg
Karina Dyring & James Søren Kristian Dyring
Rikke Møller Andersen & Karsten Andersen
Nynne Rose Hyldgaard Sieling & Thomas Hyldgaard Sieling
Linda Juul Jørgensen & Martin Dion Jørgensen
Stefanie Gedtek Stechnij & Jonas Carnot Gedtek
Henriette Kirstine Magdalene Kristiansen & Peter Kristiansen
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Aktivitetskalender
Hyggeklubben
11. jan. kl.14.30:
25. jan. kl.14.30:
08. feb. kl. 14.30:
22. feb. kl. 14.30:
08. mar. kl. 14.30:
22. mar. kl. 13.30:

Her er mit liv ved Lydia Hansen.
Poul Henning Jensen fortæller om sin vandretur på Caminoen.
Birgit Lillman og Frands Otto Rosengren underholder med sang og
musik.
Film
Banko
Afslutning, med Smørrebrød, Quiz og Sang. Tilmelding nødvendig.

Litteraturkredsen
10. jan. kl. 15.30: Jakob Knudsen: Martin Luther – Angst
7. feb. kl. 15.30: Jakob Knudsen: Martin Luther – Mod
7. mar. Kl. 15.30
4. apr. kl. 15.30

Sangaftener – 10 jeg kan li’.
12. jan. kl. 19.30: Johanne Dyrhoff Nyegaard
9. feb. kl. 19.30: Birthe Tofthøj
9. mar.kl. 19.30: Else Kristensen og Jørgen F. Rasmussen

Særlige Gudstjenester
11. dec. kl. 16.00 De Ni læsninger
21. januar kl. 11.00 Lørdagsdåb
29. jan. kl. 19.00 Kyndelmissegudstjeneste
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Tårnborg Kirke og sogn
Søndag 4. dec.
Søndag 11. dec.

2.s.i. advent
3.s.i. advent

Søndag 18. dec.
Lørdag 24. dec.
Lørdag 24. dec.
Søndag 25. dec.
Mandag 26. dec.
Søndag 1. januar

4.s.i. advent
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsdag

Søndag 8. jan.
Søndag 15. jan.
Lørdag 21. jan.
Søndag 22. jan.
Søndag 29. jan.
Søndag 5. febr.
Søndag 12. febr.
Søndag 19. febr.
Søndag 26. febr.
Søndag 5. marts
Søndag 12. marts
Søndag 19. marts
Søndag 26. marts

1. s.e.h.3.k
2.s.e. h.3.k
Dåbsgudstjeneste
3.s.e. h.3.k
Kyndelmisse
4.s.e.h.3.k
Septuagesima
Sexagesima
Fastelavn
1.s.i.fasten
2.s.i.fasten
3.s.i.fasten
Midfaste

kl. 10.30
kl. 16.00

Nina Dyrhoff Nyegaard
De 9 læsninger ved lokale
læsere og sognepræst Nina
Dyrhoff Nyegaard
kl. 9.00 Sanne B. Forner
kl. 14.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 15.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Vi henviser til nabosognet.
kl. 16.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
Efterfølgende Champagne
og kransekage i våbenhuset.
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 9.00 ved præst fra Vemmelev
kl. 11.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 19.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 9.00 ved præst fra Vemmelev
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne den 1/1, 5/2 og 5/3
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring 70 25 25 25 senest 1 time før.

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
Mandag fri

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, Nina Dyrhoff Nyegaard
Layout og trykkeri: Narayana Press, Gylling
Besøg Tårnborg Kirkes hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk

