Tårnborg Kirke og Sogn

August – September – Oktober – November 2017

Findes det gudsforladte sted?
For et par år siden, en feriedag i
august, hvor verden var så smuk at
man næsten skulle tro det var et fatamorgana. Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel, og træerne stod i
de smukkeste nuancer af grønt farvet
af solens skær og temperaturerne nåede et godt stykke over de 30 grader,
gik jeg alligevel frysende omkring
med kuldegysninger og det føltes som
var jeg havnet et gudsforladt sted.
For jeg befandt mig i Auschwitz, en
af de frygteligste KZ-lejre, fra 2.verdenskrig. Jeg befandt mig midt i naturens skønhed, men blev overmandet
af menneskets grusomhed. Lange
rækker af trøstesløse barakker, hvor
alt for mange mennesker var blevet
stuvet sammen under vilkår, som end
ikke ens værste fjende fortjener. Endeløst murværk forsynet med pigtråd og
vagttårne overalt. Og gik man langt
nok, langs jernbaneskinnerne, helt
dertil, hvor de ender, og stadig ender,
så kom man til livets endestation –
ruinerne af nogle de gaskamre, hvor
omkring halvanden million mennesker blev slået ihjel bare i Auschwitz.
Og der kiggede man spontant op mod
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den smukke himmel og spurgte anklagende: “Hvor var du henne, Gud?,
hvorfor lod du det ske?” sådan som vi
alt for ofte gør det, når noget i livet
gør alt for ondt.
Men svaret kom ikke. Gud var
ualmindelig stille den dag. Jeg gik
videre, ualmindelig stille, grublende
over om der virkelig findes et gudsforladt sted? Ligesom mange af de andre
besøgende sikkert har gjort det, lige
fra de ortodokse jøder, der har mistet
familie i gaskamrene, til nogle af de
tyskere, der måske har haft familie,
der blot parerede ordrer i Auschwitz.

der blev udvekslet. Lige så ukendte
mennesker, som dem, der omkom
i gaskamrene, men mennesker, der
usynligt blev knyttet sammen i fælles tanker om, at en sådan menneskelig grusomhed aldrig må gentage
sig. Der blev knyttet sammen i en
uudtalt enighed om at det alene er
os mennesker, der har ansvaret for at
menneskets ondskab ikke får lov til at
overmande livets skønhed. At det er
op til os og vores samvittighed.
Og hvor kommer samvittigheden
fra? Hvor kommer ansvaret fra? Hvor
kommer verdens godhed fra? Svaret
er det simple at vi mennesker er skabt
i Guds billede, så vi har en snert af
samvittighed, af ansvar for hinanden
og en snert af godhed i os. Og Gud
er ikke ond, Gud er god, men også så

god, at han gav os friheden til selv at
vælge her i livet. Til selv at vælge om
vi vil opfatte verden som gudsforladt
eller om vi vil vælge at hænge livet op
på, at vores ansvar for hinanden er
givet os af Gud, og at verden aldrig
er gudsforladt når vi arbejder for at
få godheden frem i verden?
Nina Dyrhoff Nyegaard

Og langsomt begyndte Gud alligevel
at formulere et svar. Et svar der åbenbarede sig i alle de andre mennesker,
der var der den dag. I alle de blikke
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Efteråret i Tårnborg Kirke
Høstgudstjeneste 10. sept. kl. 10.30

plads til 40, derfor er tilmelding til
den gratis spisning nødvendig.
Tilmelding senest fredag den 13.
okt. kl. 15 til sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard på tlf. 58380021 eller
mail: ndn@km.dk

“Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,
frimodigt som fuglen i skove,
og takke for regnen, som vander mit land,
for solskin og varme i sommerens brand,
for avl i min lade dig love.

Reformationsjubilæum – Luther i
Tårnborg

Hvad magted jeg vel,
om du ej gav held?
Det vokser jo medens vi sove”


(K.L. Aastrup 1945. DDS 728)

Det går mod efterår, og høstens tid
er over os. Og det er tid til at takke
for alle de gaver, vi mennesker får
af Gud, medens vi sover, som K.L.
Aastrup udtrykker det i en af de store
høstsalmer.

Det er tid til at takke for alt det som vi
så ofte tager for givet. Tårnborg Kirke
vil være smukt pyntet med jordens
skønne og smukke gaver og Børne-og
ungdomskoret vil bruge deres sanggaver til at fylde kirken med musik
og sang.

Jagtgudstjeneste og fællesspisning den 22. okt. kl. 16.30
Sidste år var der for første gang jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke. En
gudstjeneste der var kommet i stand
i samarbejde med Syd-Vestsjællands
Jagtforening, og som måske bliver
en tradition. Igen i år vil vil Kirke-
Stillinge Jagthornblæsere kalde til
samling og salmer, læsninger og
prædiken vil handle om taknem-
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meligheden over Guds forunderlige
skaberværk, som vi lever i og af.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandstuen ved
præstegården. Der bliver serveret en
Vildtgryde som Syd-Vestsjællands
Jagtforening er værter ved. I kirken
er der plads til 200 men i konfirmandstuen til spisning bagefter er der max

Bordsamtaler i præstegården
onsdag den 27. sept. og 1.
nov. kl. 19.00
31. oktober 1517 gik en tysk munk over
til byens kirkedør og hamrede 95 teser
op på døren. 95 teser, der skulle få
vidtrækkende betydning for måden
at tro på, fordi de gjorde op med
forestillingen om, at vi mennesker
kun fortjener Guds kærlighed ved at
leve på en bestemt måde. 95 teser som
istedet satte vægt på en Gud, der er
stor nok til at rumme os alle uanset
hvor stort vores synderegister er.
Med tiden blev Martin Luther så
populær at hans hjem i Wittenberg
blev samlingssted for studerende fra
byens universitet men også andre interessede borgere i byen, der mødtes over
lidt mad og øl og diskuterede kristen-

dommen og menneskelivet på godt og
ondt – hans såkaldte Bordsamtaler.
I år er det 500 år siden Martin
Luther tog affære over for en undertrykkende tro og det markerer vi også i
Tårnborg Sogn, når konfirmandstuen
ved Tårnborg præstegård bliver 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.
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The Blackbirds – “Alle os der
elsker The Beatles”

Af hensyn til forplejning bedes
man tilmelde sig til sognepræsten
på ndn@km.dk eller på tlf. 58380021
senest fredagen før.

Reformationsgudstjeneste
29. oktober kl. 10.30
Med reformationen kom der også en
reformation af gudstjenestefejringen
idet Luther bl.a. indførte at der blev
prædiket og læst på modersmålet. Vi
vil fejre Luther ved at holde en gudstjeneste med udgangspunkt i Luthers
“Deutsche Messe”. Synge Luthers sal-

mer og måske også høre en af Luthers
prædikener. Efter gudstjenesten fejrer vi Luther med lidt øl og markerer
500 året ved at plante et nyt træ på
kirkegården.

Koncerter i Tårnborg Kirke
“Op al den ting – en musikalsk hyldest til skabelsen”
Under denne overskrift får
vi søndag den 13. august
klokken 16.00 besøg af
duoen Brusch og Svit, der
spiller violin og guitar. Jochen Brusch og Finn Svit
er kendt for skønne koncerter med musik, der går
lige til hjertet. Vi får blandet andet
lejlighed til at høre “Svanen” fra SaintSaëns Dyrenes Karneval, den kendte
irske folkesang “The Foggy Dew” og
den særdeles populære “Ørnen”, som
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er komponeret af Jochen
Brusch selv.
Der vil også blive spillet
sprudlende og brilliante toner af Bach og Paganini. Musikerne vil på underholdende
vis ind imellem fortælle om
musikken.
I pressen beskrives Jochen Brusch
og Finn Svits musiceren som båret af
charme, virtuositet og inderlighed.
En koncert man ikke må gå glip af –
og der er selvfølgelig gratis adgang.

The Blackbirds, Karoline Budtz, vokal & Søren Bødker Madsen, guitar
spiller i Tårnborg Kirke søndag den
24. september kl. 16.00.
The Blackbirds er mest kendt for
20 afsnit i DR-TV programserien
Beatles Forever.
Med topprofessionel musikalsk
underholdning og overraskende
anekdoter, formår The Blackbirds at
samle alle om vores fælles arvesølv:
The Beatles elskede sange.
Duoen spiller lyriske fortolkninger
for spansk guitar, vokal og percussion. Med stor dynamisk og fortolkningsmæssig alsidighed, leger duoen
sig igennem alle de store hits. Søren
Bødkers virtuose guitarspil, varierer

fra det klassiske udtryk, over spidsfindige soli til råswingende blues.
Karoline Budtz levendegør sangene
med sine tekstfortolkninger og sin
farverige vokal. Tilsammen giver de
et personligt bidrag til det mange facetterede Beatles univers.
Genhør perler som “Hey Jude”,
“Lady Madonna”, “Here Comes The
Sun” og mange andre.

Ars Nova Koret fra Slagelse
Søndag den 12. november klokken
16.00 giver det meget dygtige og velsyngende Ars Nova Kor fra Slagelse
koncert i kirken. Det 40 medlemmer
store kor dirigeres af organist Solveig
Bjergkvist.
På nuværende tidspunkt er koncertprogrammet ikke på plads, men
publikum vil helt sikkert kunne nyde
et afvekslende og spændende program

med både kendte og mere ukendte
sange, der fremføres a-capella. Læs
nærmere på kirkens hjemmeside cirka
14 dage inden koncerten.
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Konfirmation
Kr. Himmelfartsdag var kirken fuld
af glade stemmer, for ved to gudstjenester blev fem unge mennesker
konfirmeret. Fire drenge ved den første og en pige ved den sidste. Det var
ikke mange konfirmander i forhold til
normalt, men sommetider har konfirmandstuen alligevel lydt som var
der 40 konfirmander til stede. Og der
er blevet grint og tænkt og talt om
Gud og troen i det forgangne år. Og
det var fem stolte konfirmander der
sagde højt ja til at blive konfirmeret.
Stort tillykke til
Mathilde Langhoff Stengaard
Laurids Valdemar Hyltoft Dalsø
Lukas John Simonsen
Mathias Vang Olsen
Noel Daar Andersen
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Her følger et par uddrag af præstens
konfirmationstale til de fire drenge:
“Men hvorfor har I fire egentlig valgt
at sige ja herinde i dag? En af jer sagde
det ret tydeligt: For festens skyld og
for gaverne. En anden sagde: fordi jeg
ellers ikke får lov til at drikke for mine
forældre. En tredje sagde: Fordi jeg
tror på Gud og en fjerde sagde, fordi
det er tradition og fordi jeg tror på
Gud.
Og så sagde den første: Gør du virkelig? Tror du virkelig på Gud?
Men er det virkelig det altafgørende? Er det det, der er på spil i dag,
er det jeres tro på Gud? Eller er det
noget helt andet? For det der med
Gud, det kan også være så vanskeligt
at forholde sig til. For er Gud som en

af jer sagde det et stort spøgelse med
et langt hvidt skæg? Er Gud virkelig
ham, der ikke griber ind når terroren
rammer? Er Gud virkelig ham der er
skyld i det når mennesker dør? Findes
Gud og hvor findes han?
Jeg ved det ikke, men jeg tror og håber på at Gud er en del af vores verden.
Hvor ufatteligt det så end er.
Og jeg tror og håber at Gud altid vil tage sig af os når vi kommer
til ham. Fordi
Gud aldrig slipper sin tro på os
mennesker.
Og er det ikke
det altafgørende?
At Gud tror på
jer også selvom I
måske kun tror på
Gud om onsdagen
og slet ikke tror på
ham i dag,
selvom I lige om lidt siger ja til det. Ja,
at selv når I fire unge mennesker står
midt i jeres liv, midt i alt det skønne
som er jeres liv, midt i forventningen
om hvad livet vil bringe jer af kærlighed, af håb af drømme og I ikke
skænker Gud en tanke, selv der tror
Gud på jer.”
“Kære konfirmander. I er unge og
kvikke. I har livet foran jer. I skal nyde

forårslivet, og gøre det i fortrolighed
til at når I fejler – og det gør I – da er
der altid et sted I kan gå hen. Også de
dage hvor I ikke umiddelbart kan tro,
at nogen vil tage jer I favn – så skal I
vide at I er værd at favne. Og det er
det alt i kirken handler om. At vi er
værd at elske.
Så husk på at kirken, den kan I
altid vende tilbage til. – når I har
fundet en sød kæreste og skal giftes.
Måske bærer
I engang et
barn til dåben.
Engang bliver
I måske tavse,
og mister
ord fordi I
står overfor
døden – har
mistet en I
elsker og holder af.
Måske kommer I også en helt
almindelig søndag, og sætter jer på
kirkebænken med et rodet liv i hænderne. For kirken er som jeres hjem –
det sted I ikke behøver at banke på
før I går ind. Her forventes aldrig det
perfekte af jer. Her tager Gud imod
jer uanset hvad I har med i bagagen.
For når I kommer til Guds kirke, finder I altid døren åben.”

9

Pinsens spor i naturen
2. Pinsedag den 5. juni havde Tårnborg Kirke og Tårnborg Vandrerklub
inviteret til pinsevandring.
Det var første gang Tårnborg Kirke
og Tårnborg Vandreklub lavede et arrangement sammen, men det bliver
nok ikke sidste gang – men nu må vi
se hvad fremtiden bringer.
Vi var 23 friske vandrere samt sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard og
hendes søn Severin i klapvogn, der
mødtes ved Tårnborg Kirke kl. 11.00.
Nina Dyrhoff Nyegaard holdt en
kort andagt i kirken, hvor hun tog
udgangspunkt i citatet fra bogen Den
lille Prins: “Ja, hvis det var mig, der
havde treoghalvtreds minutter til min
rådighed, svarede den lille prins, så
ville jeg bruge dem til i fred og ro at
vandre til en kilde.” Og kilden er Helligånden som vi fejrede i pinsen.
Vi sang en salme, hvorefter vi gik
ud i det dejlige pinsevejr.
Vi havde lokalkendte folk med på
turen. Jørgen F. Rasmussen fra Tårnborg Vandreklub og lokalguide Kurt
Rehder, som begge har en stor viden
om Tårnborg og dets historie. Så vi

var godt underholdt på hele turen
med mange historiske facts og årstal.
Turen gik fra kirken ned mod Noret til det område hvor Tårnborg by
og handelsplads lå i Middelalderen.
Herfra – neden for Møllebakken, var
der et flot vue over mod Tårnborg
Kirke, fra en vinkel som vi normalt
ikke ser den fra.
Turen gik videre over mod Kongevejen, hvor vi besøgte Jættestuerne.
Den ene af Jættestuerne er udgravet,
og man kan komme ind i den. Det var
et besøg værd både for store og små.
Severin især var meget glad for af være
i Jættestuen – det var spændende.
Hjemturen gik ad Tjærebyvej med
en afstikker til Halsebyvej, hvor en af
tre eksisterende vejstene i Danmark
befinder sig.
Til slut var Tårnborg Kirke vært
i Præstegårdens konfirmandstue
ved lækre sandwichs og en øl eller
vand. Snakken gik livligt og alle var
enige om, at det havde været en god
Pinsevandring.
Annette Christensen
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Jættestue

Vandrerne undersøger om det er
frelsens kilde de har fundet eller om
det er rester fra handelspladsen fra
middelalderen?

Udsigten til kirken fra foden
af Møllebakken
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Afsked med graver Gitte Kristensen

Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke

Søndag d. 24. september er sidste arbejdsdag for graver Gitte Kristensen
ved Tårnborg kirke.
Vi i Tårnborg Sogn siger tak til dig,
“graver Gitte” for 13 indholdsrige år.
Du har om nogen lagt både kræfter
og sjæl i dit virke. Du har fulgt os fra
dåb til det sidste farvel. Styret med
fast og kærlig hånd; beroliget spændte
brudepar og dåbsfamilier, set fast ind
i øjnene på konfirmanderne – hilst

os alle velkommen både på kirkegården og til kirkegang. Ja, du har været
overalt. Vores velholdte kirkegård
er et helt kapitel for sig: “Tårnborg
Domkirke” og “min kirkegård” har
været din stolthed og glæde.
Held og lykke, kære Gitte – vi vil
savne dig.
Tårnborg Menighedsråd
Jytte Jensen, Formand

5. marts
12. marts
25. marts
9. april
16. april
29. april
29. april
28. maj
4. juni
10. juni
11. juni
11. juni
11. juni
17. juni
25. juni

Valdemar Kruse Jensen
Thorkild Finnemann Viuff
Liv Oxholm-Larsen
Nicolas Elliot Smedegaard Vinvig
Naia Gotfredsen Rud Petersen
Balder Lund Wilstrup Nielsen
Caroline Nellemann Filt Christensen
Oliver Amtkjær Flauensgaard
Frederikke Gras Jakobsen
Sofus Hansen
Max Burin Kimer
Kalle-Emilio Theill Cordero
Asta Ruby Hede
Mathilde Janina Krogh-Valentinsen
Bertram Even Hindenburg Andersen

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn
Afskedsreception for graver Gitte Kristensen
Tårnborg sogns menighedsråd inviterer til reception i Tårnborg kirke
efter gudstjenesten, Søndag den 24.
september, hvor alle er velkomne til
at ønske Gitte “god vind fremover”
i hendes nye virke.
Venlig hilsen
Tårnborg Menighedsråd
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11. marts
29. marts
30. marts
15. april
5. maj
10. juni
23. juni
23. juni

Jette Levring Nielsen
Jannie Profft
Gerda Aase Jensen
Rita Nilausen
Thorkild Nielsen
Kirstine Jensen
Keld Løvendal Jensen
Helle Anita Johansson

Viede i Tårnborg Kirke
4. marts Lone Karen Broch & Claus Broch
11. marts Helle Taulo Petersen & Michael W Petersen
29. april Anja Lund Wilstrup Nielsen & Kim Wilstrup Nielsen
30. april Christina Seliger Raunkjær & Nickolaj Seliger Raunkjær
10. juni
Nina Charlotte Hansen & Tom Hansen
10. juni
Anita Halkjær & Niels Chr. Jørgensen
17. juni	Annebelle Janina Krogh-Valentinsen & Kasper Valdemar
Krogh-Valentinsen
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Aktivitetskalender

Gudstjenester i Tårnborg Kirke

Tårnborg Sogns hyggeklub
Søndag 6. aug.

8.s.e.trinitatis

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Lørdag 12. aug.

Dåbsgudstjeneste

kl. 11.00

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 13. aug.

9.s.e.trinitatis

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 20. aug.

10.s.e.trinitatis

kl. 9.00

Ida Rusholt Lund

Søndag 27. aug.

11.s.e.trinitatis

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 3. sep.

12.s.e.trinitatis

kl. 10:30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 10. sep.

13.s.e.trinitatis
Høstgudstjeneste

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 17. sep.

14.s.e.trinitatis

kl. 9.00

Michael Rønne Rasmussen

Søndag 24. sep.

15.s.e.trinitatis

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard
Afskedsreception for graver
Gitte Kristensen

Sangaftener – 10 jeg kan li’.

Søndag 1. okt.

16.s.e.trinitatis

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

12. okt. kl. 19.30: Ti Luther ku’ li’ ved Nina Dyrhoff Nyegaard
9. nov. kl. 19.30: Hanne Wellendorf
14. dec. kl. 19.30: Hanne og Henning Christensen

Søndag 8. okt.

17.s.e.trinitatis

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 15. okt.

18.s.e.trinitatis

kl. 9.00

Ida Rusholt Lund

19.s.e.trinitatis

kl. 16.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

6. sep. kl. 14.30:
20. sep. kl. 13.30:
4. okt. kl. 14.30:
18. okt. kl. 14.30:
1. nov. kl. 14.30:
15. nov. kl. 14.30:
29. nov. kl. 14.30:

Gudstjeneste i Tårnborg Kirke og derefter kaffebord i
Konfirmandstuen. Tårnborg
Løvfaldstur til Karrebæksminde – husk tilmelding til formanden
Her er mit liv med Irma Dohlmann
Banko
Henning Nielsen fortæller
Musik
Afslutning med quiz, sang og hygge

Litteraturkredsen
5. sep. kl. 15.30
3. okt. kl. 15.30
7. nov. kl. 15.30
5. dec. kl. 15.30

Menighedsrådsmøder
22. aug. kl. 18.00
13. sept. kl. 18.00
5. okt. kl. 18.00
15. nov. kl. 18.00

Koncerter

Søndag 22. okt.

Jagtgudstjeneste med
efterfølgende spisning i
konfirmandstuen.

13. aug. kl. 16.00: “Op al den ting – en musikalsk hyldest til skabelsen”
24. sept. kl. 16.00: “Alle os der elsker The Beatles”
12. nov. kl. 16.00: Ars Nova Koret

Søndag 29. okt.

20.s.e.trinitatis
Reformationsg udstjeneste

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Bordsamtaler – Studiekreds i Luthers ånd

Søndag 5. nov.

Alle helgens dag

kl. 16.00

Nina Dyrhoff Nyegaard

27. sept. kl. 19.00
1. nov. kl. 19.00

Lørdag 11. nov.

Dåbsgudstjeneste

kl. 11.00

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 12. nov.

22.s.e.trinitatis

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Særlige gudstjenester

Søndag 19. nov.

23.s.e.trinitatis

kl. 9.00

Michael Rønne Rasmussen

10. sept. kl. 10.30 Høstgudstjeneste
24. sept. kl. 10.30: Afskedsreception for graver Gitte Kristensen
22. okt. kl. 16.30 Jagtgudstjeneste med efterflg. spisning i konfirmandstuen
29. okt. kl. 10.30 Reformationsgudstjeneste
5. nov. kl. 16.00 Alle Helgens gudstjeneste
11. nov. kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste

Søndag 26. nov.

Sidste søndag i kirkeåret

kl. 9.00

Michael Rønne Rasmussen
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Der er kirkekaffe eller en forfriskning i våbenhuset efter gudstjenesterne første søndag
i måneden.
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring 70252525 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
Mandag fri

ORGANIST og KORLEDER
Lise Christoffersen
5838 4538
andante@paradis.dk

KIRKESANGER
Annette Justesen
41280738
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.
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