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I Luthers fodspor
774 kilometer syd for Korsør ligger en lille tysk by med ca. 50.000
indbyggere. Byen er stor i forhold til
Korsør, men synes dog ualmindelig
lille og stille, når man lige kommer fra
hovedstaden Berlin. Men ikke desto
mindre bærer byen på en af de store
historiske begivenheder i kristendommens historie. En begivenhed, der har
haft vidtrækkende betydning for den
kristendom, som især er dominerende
i de nordeuropæiske lande.

For den 31. oktober 2017 er det
nøjagtig 500 år siden, at byen Wittenberg blev banket uudsletteligt ind
i historiebøgerne, da Martin Luther
bankede sine 95 teser op på slotskirkens dør i Wittenberg og samtidig
naglede protestantismens rødder
uløseligt sammen med Wittenberg
og Luther, fordi han her påbegyndte
opgøret med katolicismens afladssystem, hvor folk kunne købe sig til
Guds frelse.
Historiens vingesus strømmer en
i møde, når man bevæger sig rundt i
byen og man bliver så uendelig lille af
at tænke på, at man vandrer omkring
i de samme gader og stræder, ser på
de samme bygninger, og befinder sig
i det hus, hvor Luther boede. Og ikke
mindst, at man står i samme kirke,
som Luther ligger begravet i og kigger op på den prædikestol, hvor han
gang på gang holdt sine prædikener,
og dundrede over de “røvere og mordere” der prædikede at menneskets
livsførsel var vigtigere end selve evangeliet. Prædikanter som han med en
lettere ironisk tone påpegede oftest
Statue af Luther i Wittenberg
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gik under dæknavne som paver og
biskopper!
Prædikener der i vid og sarkasme
næppe ville kunne tåle at blive holdt
i år 2017, hvor den politiske korrekthed har gjort sit indtog i samfundet,
men som teologisk indeholder et så
vigtigt budskab, at man heller ikke
kan andet end blive ramt af taknemmeligheden over, at Luther begyndte
opgøret med en kristendom, der tyngede i stedet for at lette og som lagde
vægt på menneskers gerninger, frem
for Guds kærlighed – Der dømte folk
ude i stedet for inde.
Et opgør som ikke er færdiggjort,
men som vi alle stadig er en del af,
hver gang vi selv dømmer folk ude i
stedet for inde, og hver gang vi glemmer, at mennesket kun kan blive frelst
gennem Kristus og troen og ikke ved
egne gode gerninger – og at vi mennesker ikke har mandat til at fordømme
andre!
Og det er vigtigt at huske på, derfor markerer vi også Luthers 500 års
jubilæum i Tårnborg Kirke i 2017 ved
at beskæftige os med Luthers liv og
levned på forskellig vis. Der er bl.a.
studiekreds, hvor vi gennemgår nogle
af Luthers skrifter og diskuterer om

Kirken i Wittenberg, hvor Luther prædikede

Folkekirken i 2017 har brug for en ny
reformation.
Der er sangaften, hvor vi synger
lutter Luthersalmer.
Senere på året afholder vi reformationsgudstjeneste, hvor der bliver
plantet en Luther Eg på kirkegården.
Vel mødt til et år, hvor der er rig mulighed for at lære lidt mere om Luther
og om kristendommen.
Nina Dyrhoff Nyegaard
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Nyt fra Menighedsrådet
Menighedsrådet på “skolebænken”
Menighedsrådene i Slagelse Provsti – herunder også menighedsrådet
i Tårnborg sogn – har været på både
skolebænk og kirkebænk ved en fællesdag for menighedsrådene.
Dagen blev indledt med en gudstjeneste ved biskop Peter FischerMøller i Antvorskov kirke, netop
hjemkommet fra et møde i Egypten,
hvilket prædikenen bar præg af.
Senere samledes de mange deltagere i Hotel Kong Frederik den II’s
auditorium, hvor konstitueret provst
Jørn Noe gav deltagerne et grundigt
indblik i den folkekirkelige opbygning fra menighedsråd over provsti
og stiftsøvrighed til kirkeministeriet.
Særligt menighedsrådenes opgaver
og ansvar blev belyst som styrende
af sognets kirkelige anliggende,

liv, vækst og gode betingelser for
forkyndelse.
Menighedsrådene er også pålagt
ansvar for økonomi, tilsyn med kirker, kirkegårde og præsteboliger.
Provstiets faste rådgiver i byggesager, civilingeniør Poul Klenz-Larsen
redegjorde nærmere for menighedsrådenes tilsynspligt, og senere var det
kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted, der delte ud af sine mange års
erfaring med udvikling af kirkegårde
gennem tider med skiftende skikke
og traditioner.
Der var også lejlighed til både at
hilse på og tale med menighedsrådsmedlemmer fra andre af provstiets
kirkesogne, og netop dette blev benyttet i rigt mål.
Viola Nielsen, Menighedsrådet

Anlægsarbejder på Tårnborg Kirkegård 2017
Menighedsrådet har planlagt at udføre to store anlægsarbejder i første
halvår 2017 og har i forbindelse med
budgetlægningen for 2017 fået bevilget penge af Slagelse Provsti til begge
arbejder.
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Det ene arbejde er udvendig kalkning af hele kirken samt kalkning af
kirkegårdsmuren. Kalkningen af kirken har normalt været planlagt at ske
over en 2-årig periode således, at kirkeskib og kor kalkes det ene år, mens

tårnet og kirkegårdsmuren kalkes det
andet år i perioden. Men vejret -temperaturer og luftfugtighed – samt andre forhold gjorde, at den planlagte
kalkning af kirkeskib og kor i 2016
måtte udskydes til i år. Vi ser frem til,
at hele kirken og muren står kridende
hvid og flot inden sommer, og vi er

sikre på, at vi ikke vil være alene om
at nyde synet af kirken.
Det andet arbejde er etablering af
en støttemur langs stien på kirkens
sydside. Formålet med støttemuren er at forhindre, at jorden ved
de kraftige regnskyl, vi har haft de

Det ses tydeligt, at terrænet skråner meget mod syd, (og at kirken trænger til at blive kalket).
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senere år, skrider ned på de lavere
liggende gravpladser. I skrivende
stund er de forberedende arbejder
nået så langt, at menighedsrådet har
indhentet t ilbud fra 3 entreprenører
på etablering af støttemuren, og når
I læser dette, er der formentlig også
truffet beslutning om, hvilket af de

3 tilbud, der er bedst vurderet på udseende, kvalitet og pris.
Koordineringen af anlægsarbejderne kunne i øvrigt godt blive en
udfordring, hvis det ikke bliver forår
til tiden. Men hvorfor skulle det ikke
blive det?”
Henning Christensen,
Bygningsudvalget

Tilslutning af stierne på den lave del af kirkegården til stien på kirkens sydside udføres enten
med ramper eller med trappetrin, i øvrigt ligesom det er i dag.
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Litteraturkreds
Hver den første tirsdag i måneden i
vinterhalvåret mødes litteraturkredsen i konfirmandstuen i præstegården
fra kl. 15.30 til 17.30.
Vi læser bøger som ikke er helt
nye, da vi så kan låne dem på Korsør
bibliotek.
Så hvis du har lyst til at dele din
oplevelse ved at læse en god bog med
andre, så er du velkommen i litteraturkredsen. Der er altid plads til en
mere. Jeg har
selv med
stor glæde
og fornøjelse
deltaget siden
2006.
I det nye
år har vi i
anledningen
af at det er
Lutherår, læst
salmedigteren Jakob Knudsens
roman om Martin Luther. I januar
læste vi første del Angst og i februar
anden del Mod.

I marts måned er det en nyere
dansk forfatter vi læser. Det er Ida
Jessens roman fra 2015 En ny tid.
I april måned skal vi læse en klassiker J.P. Jacobsens: Niels Lyhne.
Vi afslutter hver sæson med en udflugt i maj måned. I år går turen til
København, hvor vi skal besøge Stefanskirken på Nørrebro, se Assistens
Kirkegård og nyde Nørrebroånden.
Sidste år var vi i Odense, hvor
vi besøgte
Vollsmose. Vi
så bl.a. den
smukke moderne kirke
de har der. Senere på dagen
besøgte vi museet TIDENS
SAMLING
som ligger i
Odense centrum, hvor vi også spiste
frokost. Vi havde en rigtig god og
hyggelig dag.
Annette Christensen

7

Påsken i Tårnborg Kirke
Påske – hvad er det?
“Hver gang vi har fri, sker der noget
med Jesus Kristensen!
“I påsken ledte Jesus efter påskeæg;
men i stedet kom han bare forbi et
kors – og så blev han pludselig slået
ned med en kæp og hamret fast imod
sin vilje. Og så korsede han sig! Og
derfor kan alle mennesker i hele verden nu blive frelst eller totalfrelst –
det kommer an på hvad man lige
gider – tror jeg nok.”
Sådan lyder nogle af de udtalelser
man kan finde om Jesus og påsken
sagt af børn.
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Og, det kan godt være svært at
få ordentligt fat på påskens budskab, hvis man er 5 år! Ja, og selvom
man måske har krydset de 60 år kan
det stadigvæk godt være vanskeligt
at skulle forholde sig til påskens
begivenheder.
Påsken er noget mere uhåndgribelig end julen. For fødslen af et lille
nyt menneske kan enhver forholde
sig til, men at et menneske, der efter
at være blevet klynget op på et kors og
dør, bliver levende igen er noget vanskeligere at begribe. For vi ved alt for
godt, at døden er slutningen på livet.
Så et menneskes opstandelse; ja,
selve livets opstandelse – Det er næsten for godt til at være sandt! Men på
den anden side er livets opstandelse –
troen og håbet på at døden aldrig får
det sidste ord i vores liv, alt for godt
til at være løgn!
Og det er det påsken handler om.
Om tro, om håb, og om kærlighed.
Påsken er fortællingen om livet. Om
menneskets liv og om Jesu liv. Det
er fortællingen om Jesu vandring
ind i menneskets verden både i de
store stunder, som da Jesus PALMESØNDAG red ind i Jerusalem

og blev hyldet som en konge, til han i
gode venners lag SKÆRTORSDAG
indstiftede nadveren af kærlighed til
os, og siden blev forrådt og fornægtet
af sine disciple.
Til de frygtelige stunder i livet,
som da Jesus LANGFREDAG gik
den lange smertelige vej til
Golgata for at blive
korsfæstet, men
gjorde det i tro
på at Gud holdt
ved ham, og i
tro på at Gud
gjorde det af
kærlighed til
os mennesker,
så vi kan få
tro og mod til
at leve vores
liv på de menneskelige vilkår
som er vores lod.
De vilkår som også Jesus levede under. De vilkår,
hvor vi nøjagtig som det sker for
Jesus i påsken kommer til at opleve
at forråde og blive forrådt, bliver
svigtet og kommer til at svigte.
Oplever utallige afslutninger og
afskeder. Fejler igen og igen som de
uperfekte mennesker vi nu engang
alle er. Og til vi engang også dør.

Men for så PÅSKEMORGEN at
stå op fra graven til evigt håb for os.
Til evigt håb for os om at døden er
overvundet, og at Gud altid rejser os
igen.
Påsken er den fantastiske begivenhed, som giver os mennesker mulighed for at leve vores liv i
visheden om at vores liv
nok kan føles som
en langfredag til
tider, men at vi
nøjagtig som
forårsblomsterne trodser frosten
og kulden
også trodser døden
og igen og
igen mærker
opstandelsen i
vores liv.
Det er det påskens
gudstjenester fortæller os
igen og igen. Fortæller os det, som
det er så svært at tro på er sandt, når
vi står ved en grav, men netop derfor
skal vi også høre det igen og igen i
kirken. Høre at døden aldrig får det
sidste ord i vores liv.
Nina Dyrhoff Nyegaard
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Påskekoncert – Via Dolorosa
Som optakt til påsken vil vi i Tårn‑
borg Kirke byde på kunstkoncerten,
Via Dolorosa (smertens vej). Den vil
indeholde recitation, sang, klaver og
præsentation af malerier.
Koncerten er en musikalsk rejse
med Jesus på vejen fra Pilatus op ad
Via Dolorosa mod Golgata og videre
under hans lidelser på korset for at
slutte med gravlægningen. Vi er som
lyttere og tilskuere således med hele
vejen den tunge langfredag. Både tek‑
sterne og musikken er nye fortolknin‑
ger af begivenhederne langfredag og
understøtter malerierne.
De 14 malerier beskriver i hver
deres billedsprog 14 forskellige situa‑
tioner på Jesu lange vandring. De er
skabt af såvel danske som udenlandske

kunstnere. Udover bl.a. franske Anne
Brérot, spanske Benjamin Torcal Tor‑
res og amerikanske Brad Moody kan
af danske kunstnere nævnes f.eks.
Anders Moseholm og Ken Denning.
Musikken til koncerten er kompo‑
neret af Tore Bjørn Larsen og frem‑
føres af ham selv på klaver og opera‑
sanger JesperBuhl synger og reciterer.
Koncerten kan opleves i Tårnborg
Kirke:
Lørdag den 8. april klokken 16.
Der er gratis adgang.
Gå ikke glip af denne spændende
og anderledes koncert og bemærk den
afholdes lørdag eftermiddag og ikke
søndag, som normalt.
Organist Lise Christoffersen

Påskelørdag – klokkerne kimer
Påskelørdag kimer klokkerne i Tårn‑
borg Kirke fra kl. 17‑18 for at forkynde
at noget stort er i vente – opstandel‑
sen. Kom og lyt til klokkernes kimen
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og nyd den skønne udsigt fra Kirken
og mærk at noget stort er i vente. Me‑
nighedsrådet er vært ved et glas vin.
15. april kl. 17‑18

Bordsamtaler i præstegården
Martin Luthers hjem i Wittenberg
blev samlingssted for studerende og
andre interessede, der mødtes over
lidt mad og øl og diskuterede kristendommen og menneskelivet på godt
og ondt.
På fire onsdage i 2017 bliver konfirmandstuen ved Tårnborg præstegård omdannet til mødested, hvor
vi over lidt brød og pølse og øl, på
luthersk vis taler om nogle af Luthers
tekster og reformationens betydning
dengang og nu, og om Folkekirken
måske har brug for en ny reformation.

Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
indleder hver gang med et kort oplæg
og gennemgang af nogle af Luthers
centrale skrifter, hvorefter vi sammen
debatterer og hygger os, som Luther
gjorde det.
Der kræves intet særligt kendskab
til Luther. Alle er velkomne.
Af hensyn til forplejning bedes
man dog tilmelde sig til sognepræsten
på ndn@km.dk eller på tlf. 58380021
senest fredagen før.
Første gang vi mødes er onsdag den
26. april kl. 19.00

Pinsevandring
2. pinsedag
Traditionen tro er der pinsevandring
fra Tårnborg Kirke 2. pinsedag. Vi
begynder med en kort andagt i kirken
og fortsætter så ud i naturen. Se nærmere om ruten på hjemmesiden eller
på plakater i kirken eller Brugsen, når
vi nærmer os pinse.
Kirkedøren i Wittenberg, hvor Luther slog de
95 teser op.
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Ved juletid i Tårnborg Kirke
Josef, Maria, englene og de tre vise
mænd, fårene og æslerne og stjernerne
besøgte Tårnborg Kirke i december
måned, hvor børnene fra Kildebak-

ken spillede fortællingen om Jesu
fødsel i Betlehem, og lyste mørket
op med deres stjerner. Bagefter var
der risengrød i Børnehaven.

Kyndelmisse i Tårnborg Kirke
“Lysglimt på min rude, hvor du flimred nys, kan du nå min pude, skal
du få et kys.”Sådan har Jeppe Aakjær
skrevet i en af sine mange skønne
sange, og sådan følte jeg, da jeg sad i
kirken til Kyndelmisse gudstjeneste
den 29. januar ved aftenstide. Alle
disse levende lys, hvor var det dog

smukt. Kirkerummet var dæmpet
oplyst til fordybelse og stilhed. Koret der sang så smukt, læsninger og
fællessalmer om lys – ikke mindst
“Lysets engel går med glans” – det
var en rigtig god oplevelse.


Viola Nielsen

Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke
13. nov.
13. nov.
19. nov.
19. nov.
4. dec.
14. jan.
21. jan.
21. jan.

William Dalholm Rasmussen
Lau Martin Haas Brogaard
Noah Ravn Mortensen
Njord Tefcke Vestergaard
Lisa Marguerite Brandt Hansen
Rosa Pedersen
Aiden Matthew Groenewald
Christian Thorlacius Olsen

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn
11. nov.
13. nov.
15. nov.
2. dec.
6. dec.
8. dec.
16. dec.
22. dec.
20. jan.
21. jan.
28. jan.
8. feb.
18. feb.

Arne Kurt Øvre Petersen
Birte Nordquist
Frode Stengaard
Carl Nielsen
Inger Martha Riberholt Hansen
Edmund Rudolf Olsen
Mogens Weitmann
Jens Peter Egon Olesen
Søren Vedel Olsen
Poul-Erik Rosenfeld
Kurt Poul Larsen
Ruth Aagren
Merete Maribo Pedersen

Viede i Tårnborg Kirke
14. jan. Charlotte og Daniel Pedersen
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Aktivitetskalender
Litteraturkredsen
4. apr. kl. 15.30: J.P. Jacobsen: Niels Lyhne
9. maj – Udflugt til København

Studiekreds – Bordsamtaler
26. apr. kl. 19.00
24. maj. kl. 19.00

Koncerter
8. apr. kl. 16.00: Kunstkoncert – Via Dolorosa
15. apr. kl. 17‑18 – Lyt til Kirkeklokkernes kimen
13. april kl. 16.00: Sommerkoncert – Jochen Brusch og Finn Svit

Menighedsrådsmøder i konfirmandstuen
20. apr. kl. 19.00
18. maj kl. 19.00
21. juni kl. 19.00

Gudstjenester på Solbakken
28. apr. kl. 10.30
26. maj kl. 10.30
30. juni kl. 10.30

Særlige gudstjenester
29. apr. kl. 11.00: Lørdagsdåb
25. maj kl. 10.30: Konfirmation
5. juni kl. 11 – Pinsevandring
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Tårnborg Kirke og Sogn
Søndag 2. april
Søndag 9. april

Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag

Torsdag 13. april
Fredag 14. april
Søndag 16. april
Mandag 17. april
Søndag 23. april
Lørdag 29. april
Søndag 30. april
Søndag 6. maj
Fredag 12. maj
Søndag 14. maj
Søndag 21. maj
Torsdag 25. maj
Søndag 28. maj
Søndag 4. juni
Mandag 5. juni

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1.s.e.påske
Dåbsgudstjeneste
2.s.e.påske
3.s.e.påske
Bededag
4.s.e.påske
5.s.e.påske
Konfirmation
6.s.e.påske
Pinsedag
2.pinsedag

Søndag 11. juni
Søndag 18. juni
Søndag 25. juni
Søndag 2. juli
Søndag 9. juli
Søndag 16. juli
Søndag 23. juli
Søndag 30. juli

Trinitatis
1.s.e.trinitatis
2.s.e.trinitatis
3.s.e.trinitatis
4.s.e.trinitatis
5.s.e.trinitatis
6.s.e.trinitatis
7.s.e.trinitatis

kl. 10.30
kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Børne- og ungdomskoret
deltager
kl. 19.00
Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30
Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30
Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30
Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 9.00
Præst fra Vemmelev
kl. 11.00
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
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
Pinsevandring
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
kl. 10.30
Nina Dyrhoff Nyegaard
Se Korsørposten el. www.taarnborg.dk
Se Korsørposten el. www.taarnborg.dk
Se Korsørposten el. www.taarnborg.dk

Der er kirkekaffe eller en forfriskning i våbenhuset efter gudstjenesterne 9/4, 6/5 og
den 4/6.
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring 70252525 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: Mikkel Kristensen, Børnecentret Kildebakken, Nina Dyrhoff Nyegaard,
Henning Christensen
Layout og trykkeri: Narayana Press, Gylling
Besøg Tårnborg Kirkes hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk

