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Murbrokker
Sommetider sker det, at mennesker pludselig
ikke ser anden løsning end at bygge mure.
Bygge mure der placeres midt iblandt forskellige menneskegrupper, i forsøget på at holde
dem væk fra hinanden ofte pga. forskellig tro
eller livsanskuelse. Der var mure om jøderne
i 2.Verdenskrig, der var Berlinmuren, der er
mure i Nordirland mellem katolikker og protestanter. Der er mur på Vestbredden. Og der er
frygten for Trumps mur..
Mure bygget af frygt for andre mennesker,
fordi de ikke tror, mener og gør det rette iflg.
overmagten. Og i stille, fredelige og tolerante
Danmark undres vi og rystes, når vi igen hører
om en mur, for hvad skal det til at adskille mennesker på den måde? Hvad skal det til helt fysisk at holde mennesker væk fra
hinanden med sten og pigtråd?
For det må da være muligt at
kunne omgås hinanden fredeligt
på trods af forskellighederne
uden at skabe fysiske mure,
siger vi til hinanden med en
hovedrysten?
For vores dybt forankrede
kristne tro, som generation efter
generation har ladet være fundamentet for deres livssyn, og
som er dybt indgroet i vores
kultur resulterer i hvert fald ikke i mure. I Danmark bygger vi i hvert fald ikke mure omkring
hinanden.
Men sommetider sker det, at danske kristne
alligevel bygger mure. Sommetider sker det, at

troen bliver en mur mellem mennesker. Ikke en
fysisk mur bygget af sten. Men en mur bygget
af fordømmelser og frygt for det anderledes,
om det så er en anden tro, eller det er en anden
levevis.
En mur bygget af krav til mennesket om at
leve op til bestemte regler og love fundet i Bibelen, hvis mennesket skal være værdigt til
at være under Guds velsignelse. En mur som
truende hylder menneskets gerninger, og som
bliver brugt som mursten til at kaste i hovedet
på de mennesker, som lever og tror på en anden måde end flertallet. Og som også skaber en
mur i menneskets indre, hvor troen bliver til en
tyngende dårlig samvittighed, fordi den opsætter en menneskestandard, som ingen kan leve

op til i stedet for at se, at det væsentlige i kristendommen altid er og må være, at mennesket
Jesus døde på korset og opstod med det formål
at vise os at muren mellem Gud og mennesker
for altid er nedbrudt. Og at det på ingen måde
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står i vores hænder at dømme og bygge mure
mellem hinanden, men at det udelukkende er
op til os, om vi vil tro på, at alle uanset hvad vi
tror og gør, er i Guds gode hænder.
Og det ville 20 unge mennesker i Tårnborg
gerne. For det er noget af det, de har lært i løbet af årets konfirmandforberedelse: ikke at
bygge mure mellem hinanden, men forsøge at
nedbryde alt det dårlige, der kan opstå mellem
mennesker. Og den 10. maj 2018, blev de så
konfirmeret. På en smuk forårsdag, hvor kirken rungede af glade stemmer og forældrenes
stolthed lyste ud af øjnene, da de så, hvordan
i de fleste tilfælde det lille barn, der var blevet båret til dåben, da de var helt små, nu var
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blevet til unge mennesker, der med en sjældent
set alvorlighed selv gik vejen op til altret for at
blive konfirmeret.
Tillykke til jer alle.
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard

Pinsevandring i smuk natur
2. pinsedag havde 35 deltagere en usædvanlig
smuk vandretur fra kirken til præstegården ad
den gamle kirkesti via Halseby-søerne.
Vi begyndte med en andagt i kirken, hvorefter
lokalhistoriker Kurt Rehder berettede om det
spændende område, hvor Korsør Nor i tidligere
tider gik ind, så Tårnborg kirke faktisk lå på en
halvø.
Senere blev der gravet ler til Svenstrup
Teglværks produktion af sten, og under 2. verdenskrig blev der også gravet tørv, så egnens
beboere kunne få brændsel til deres kakkelovne
og holde varmen i de kolde krigsvintre.
Under vandreturen i de smukke omgivelser
var der også fine muligheder for at nyde en
rig og afvekslende fuglesangskoncert, hvor

selv nattergalen lod sig høre på denne smukke
2. pinsedag.
Turen sluttede i præstegårdens konfirmandstue, hvor der blev budt på en lettere anretning.
Viola Nielsen
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Årets konfirmander 2018
Cebastian Bech Jensen
Ditte Rosa Kold
Christian Vestenkjær Johansen
Emilie Flor Christensen
Emil Paaske Kvandal
Frederik Madsen
Frederik Frøhlich Petersen
Kenneth Ryan Nielsen
Lærke Nørgård Skau Mikkelsen
Marius Damgaard

Mascha Franklin Meldgaard
Matthias Lønberg Pihl
Oliwia Joanna Jaros
Olliver Aagaard
Oskar Stengaard
Rhinet Malyeda Nagtalon
Sarah Pedersen
Selina Brandstrup Jørgensen
Sofie Jensen
Theodor Greisdal

Sæt X i kalenderen

Høstgudstjeneste
Vi fejrer høsten den 23. september kl. 10.30 i kirken med
høstens salmer og personalets
smukke pyntning af kirken.
Børne- og ungdomskoret

21. oktober kl. 16.30 til årets
jagtgudstjeneste, med jagthornblæsere, smukt pyntet kirke og
efterfølgende spisning i konfirmandsstuen
Tilmelding til spisning til
ndn@km.dk senest den 13. okt.
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Koncert med Slagelsekoret - 14. oktober kl. 16 - Fri entre
Selv om man siger, at året går på hæld, er der
noget storslået ved efteråret, som inspirerer til
musik.
Slagelsekoret byder denne søndag på sange
og salmer med stor reference til efteråret og
høsten, om end lidt sent for høstens vedkommende. Vi har dog for vane i Danmark at knytte begge sammen.

tysk oprindelse.
Slagelsekoret har for vane at lade publikum
medvirke flittigt i fællessang, og det er altid
festligt, når alle rejser sig fra sædet og bidrager
til det musikalske fællesskab.
Koret har flere musikere blandt sangerne, og
ved denne lejlighed vil der være akkompagnement af både klaver og fløjte og naturligvis
orgel ved kirkens organist, Lise Christoffersen.

Blandt meget andet kan især nævnes Aakjærs
”Nu er det længe siden” med en anden melodi end den kendte. En melodi af Johannes
Nørgård, som er mere i koncertstil end fællessangegnet. ”Nu falmer skoven” vil blive sunget
i en koncertudgave med vekselsang mellem
damer, herrer, kor og publikum. Undervejs vil
der også være et par afstikkere til den klassiske
korlitteratur i form af stykker af engelsk og
Bent Påske, korleder

Babysalmesang
Syng og dans med din baby - et gratis tilbud
til forældre til børn mellem 2 og 10 måneder.
Selvom barnet endnu ikke synger har det stor
glæde af den nære kontakt med forældrene og
lyden af fars eller mor stemme er for barnet det
skønneste i verden - uanset hvor godt far eller
mor synger.
Vi synger og "danser" 8 tirsdage i efteråret.
Første gang er tirsdag den 4. september klokken 10,30 - 11,15. Sidste gang er tirsdag den
30. oktober. Vi slutter hver gang af med kaffe,
te, småkager og ammestuesnak.

Bedsteforældre er også meget velkomne.
Det er kirkens organist, Lise Christoffersen,
der står for babysalmesangen.
Tilmelding eller eventuelle spørgsmål til Lise
Christoffersen, mail: andante@paradis. dk
eller telefon: 58384538.

22

Kirkebladet

Tårnborgbladet august 2018

Nyt fra kirkegården
Kirkegårdens personale og kirkeværgen
havde med en omfangsrig dagsorden ønsket
at orientere menighedsrådet om igangværende
arbejde på kirkegården, og om de udfordringer
der sås i den kommende tid.

alet syd for kirken ud mod Noret),
Etableringen af den nye støttemur har endvidere medført, at tunge maskiner ikke længere
har adgang til hele afdeling A, og alene af den
grund må flere kistegravsteder nedlægges.

Graver Lars, gravermedhjælper Irene og praktikant Peter fortalte bl.a. om vækstproblemer
med de fleste hække på kirkegården. Dårlig og
udtjent jord har skylden, og der vil fremover
alene blive plantet taks, når der skal ske nyplantning, eller når der skal udskiftes planter.
Taks er den mest hårdføre og bedst egnede, og
når der tilføres ny beriget jord, tror vi det med
tiden vil give et smukkere og mere ensartet
udtryk.

Vedligeholdelsesniveauet blev drøftet generelt, og kirkegårdens personale forsøger at
holde trit med ukrudtet. Vi ønsker en velplejet
smuk kirkegård, som brugerne finder glæde
ved at besøge. Imidlertid er der til tider travlt,
og når personalet møder til tjeneste i kirken i
weekenden, skal der efterfølgende afspadseres.
Så må der stå en tidsel eller en mælkebøtte lidt
længere, end vi ønsker. Vi håber på forståelse,
og vil snarest gå til angreb med hakkejernet.
Ifølge kirkegårdsvedtægtens § 17 skal indehaveren af brugsretten til et gravsted drage
omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. På nudansk betyder det, at gravstedet
skal holdes fri for ukrudt.

Kirken måtte desværre tage afsked med
nogle meget gamle markante træer af arten
hængeask. Et lyn tog en stor gren, og ved en
nærmere besigtigelse blev det konstateret,
at alle kirkegårdens træer af den art generelt
havde det meget dårligt. Faktisk så dårligt at
rådne grene visse steder kunne være en fare
for kirkegårdens brugere. Træerne blev straks
fældet, og der er ultimo juni foretaget rodfræsning. Om der skal ske genplantning, er der
endnu ikke taget stilling til.
Der sker i dag flere urnebegravelser, og urnegrave efterspørges derfor i dag i højere grad
end tidligere. Det har medført, at flere kistegrave er blevet omdannet til urnegravsteder, og
den proces vil fortsætte i hele afdeling A (are-

Nogle overlader mod betaling arbejdet til
kirkens personale, men mange påtager sig selv
opgaven, og så markeres gravstedet med et lille
skilt, hvorpå der står ”Passes privat”. Det giver
som regel ingen problemer, men ind i mellem ses det dog, at gravstedsindehaveren ikke
indfinder sig ret ofte. Når mængden af ukrudt
bliver for stor, tager vi kontakt til gravstedsindehaveren, og så løses problemet som oftest.
Det sker dog, at det er en længere proces, som
kan ende med, at kirkeværgen meddeler gravstedsindehaveren, at gravstedet sløjfes som an-
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lagt gravsted (stenen fjernes), og kirkens personale overtager vedligeholdelsen. Der har i år
været en henvendelse til menighedsrådet om
højt ukrudt, som gror op af kirkegårdsmuren.
Det bekæmpes normalt med gasbrænder, men
på grund af det meget tørre forår er den fremgangsmåde fravalgt. Når der er kommet noget
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regn løses problemet.
Kirkegårdens brugere er altid velkomne til
at rette henvendelse til personalet eller til
kirkeværgen.
Jørgen Christensen, Kirkeværge

Ny brolægning fra kirkegårdslågen til kirkens hovedindgang
Ny fast brolægning fra kirkegårdslågen i vest
til kirkens hovedindgang i tårnet.
I sensommeren, september/oktober anlægges ny handicapvenlig brobelægning mellem
Tårnborg kirkes hovedindgang og kirkegårdslågen.
Arbejdet søges udført, så det giver mindst
mulig gene for kirkegængerne, og vi glæder
os til at kunne byde kirke- og kirkegårdens
brugere velkommen til et trygt og smukt
indgangsparti.
Jytte Jensen, Formand
Her anlægges handicapvenlig indgangssti

Fornyelse/renovering af kirkens knæfald, antependium og
prædikestolens beklædning.
I løbet af efteråret renoveres kirkens knæfald, antependium (forhænget ved alteret) og
prædikestolens beklædning. Tidens tand har
slidt på især knæfaldets polstring. Derfor sker
der en renovering af knæfaldet - stilen bevares
- men en ny, ergonomisk polstring af knæfaldet

imødeses med glæde af mange kirkegængere.
Arbejdet vil ikke gribe ind i de kirkelige handlinger.
Jytte Jensen, Formand
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Litteraturkredsens sommerudflugt
Det er tradition, at litteraturkredsen som afslutning på sæsonen tager på udflugt. Efter nogen snak frem og tilbage blev det vedtaget, at
vi i år skulle besøge vores ukendte nabo:
Nyborg.
Vi mødtes på Korsør station og
tog toget 9:37. Togturen tog kun
12 min. Hvorefter vi tog en bybus til Vor Frue kirke. Det er en
smuk kirke med et rigt inventar,
to døbefonte, en med himmel,
flere epitafier, et korbuekrucifiks
og sidst tilført en glasmosaik af
Maja Lisa Engelhardt og et alterkrucifiks også af Maja Lisa,
som forandres alt efter årstid og
lys. Fra kirken gik vi til kirkegården, hvor vi
mødtes med guiden, John, tidl. lærer nu lokalhistoriker. Med ham gik vi gennem landporten

Billede fra Pinsevandringen

til voldanlægget, som er blevet smuk sat i
stand med donation fra Mærsk Mc. Møller
og hustrus fond. Selve Nyborg slot er under
restaurering og udbygning, så det er lukket
for tiden.
Vores guide sørgede for at
vi var ved cafeen ”Den gode
smag” på Torvet kl. 12. Her
fik vi, som der stod i menukortet: Tapas for de sultne.
Derefter skiltes vore veje,
nogle gik til stationen, andre
fandt et hyggeligt sted til en
kop kaffe m.m.
Vi mødes igen den 4. september til ny sæsonstart, hvor
vi læser Peter Bastian: Altid allerede elsket.
Nye læsere er altid velkomne.
Ulla Vedel
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Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke
01. april
Isabella Gangsted Knudsen					
21. april
Roland Emanuel Wettendorff Larsen 			
21. april
Vilmar Samer Hesselberg				
21. april
Isabella Heibøll Laustsen 				
		
27. april
William Frese					
29. april
Aksel-Emil Lund Wilstrup Nielsen			
02. maj
Ditte Rosa Kold 			
20. maj
Lissandra Elisa Gonzales Nielsen			
		
20. maj
Malik Carstensen 				
20. maj
Adam Falk					
20. maj
Rasmus Wilhelm Skov Refsgaard			
03. juni
Linus Christopher Due Schmidt 				
03. juni
Inge Maria Sandholdt Worm
				

Viede i Tårnborg Kirke
19. maj
26. maj
02. juni
02. juni
03. juni
03. Juni
16. juni
30. juni

Connie Hansen Engelby & Frants Engelby
Helle Elkjær Yring & Steen Elkjær Yring
Julie Lund Lindvig & Ronni Lund Lindvig
Dorthe Teil Lindgaard & Lars Teil Lindgaard
Camilla Due Schmidt & Kenneth Due Schmidt
Trine Sandholdt Worm & Mads Sandholdt Worm
Birgitte Olsen & René Sylvester Simonsen
Heidi Holck Wolfhagen & Michael Holck Wolfhagen

Bisatte og døde i Tårnborg Sogn
10. maj
13. maj
01. juni
15. juni
25. juni

Per Gaardsmand Koch 						
Jytte Lykke Nielsen						
Annie Nielsen						
Michael Birch Larsen
Maja Gunhild Petersen
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Aktivitetskalender
Tårnborg Sogns Hyggeklub
05. sep. kl.14.30:

Gudstjeneste og efterfølgende kaffebord i Konfirmandstuen

19. sep. kl. 12.30

Løvfaldstur - bemærk to timer før normal tid!!

03. okt. kl. 14.30:
			

Søren Mikkelsen fortæller om Det gamle Tårnborg.
Tag gerne selv gamle Tårnborg billeder med.

17. okt. kl. 14.30:

Banko

31. okt. kl. 14.30:

Ulla Vedel fortæller: ”Her er mit liv”.

14. nov. kl. 14.30:

Poul Henning Jensen fortæller om livet med Spejderne.

28. nov. kl. 14.30:

Juleafslutning, med Quiz, Sang og Hygge.

Litteraturkredsen
04. sept. kl. 15.30
02. okt. kl. 15.30
06. nov. kl. 15.30
04. dec. kl. 15.30		

Vll DU SYNGE l BØRNE- OG UNGDOMSKORET?

Tårnborg kirkes børne- og 				
ungdomskor har plads til
flere medlemmer, så hvis du kan lide at synge, så er
det måske noget for dig. Vi synger mange forskellige
Aftensang i kirken
sange og salmer, og indimellem deltager vi i guds08. aug. kl. 20.00
tjenesten i kirken. f.eks til høst, jul og påske.
Børnekoret øver hver torsdag fra klokken 14 - 15 i
konfirmandstuen, og her synger børn, der går i
Sangaftener
3. klasse.
- 10 jeg kan li’.
Ungdomskoret øver hver torsdag fra 15 - 16 også i
11. okt. kl. 19.30: James Hansen
konfirmandstuen, og her synger børn fra 4. klasse og
opefter. Hvis du kunne tænke dig at være med eller
08. nov. kl. 19.30: Gyrith Kaaber
bare prøve at synge med, så kan du eller dine foræl13. dec. kl. 19.30: Thomas Hansen
dre kontakte Lise. der leder begge kor, enten på mail:
andante@paradis.dk eller telefon: 58 38 45 38.

Særlige gudstjenester
22. sep. kl. 11.00
23. sep. kl. 10.30
21. okt. kl. 16.30

Dåbsgudstjeneste
Høstgudstjeneste - Børne- og ungdomskoret medvirker
Jagtgudstjeneste med spisning i konfirmandstuen bagefter
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke
August 2018
Søndag d.05. august
Torsdag d.08. august
Søndag d.12. august
Søndag d.19. august
Søndag d.26. august

10.s.e.trinitatis
Aftensang
11.s.e.trinitatis
12.s.e.trinitatis
13.s.e.trinitatis

September 2018
Søndag d.02. september
Søndag d.09. september
Søndag d.16. september
Lørdag d.22. september
Søndag d.23. september

kl. 09.00
kl. 20.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Sanne Bügel Forner
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 09.00
kl. 11.00
kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Ida Rusholt Lund
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard

14.s.e.trinitatis
15.s.e.trinitatis
16.s.e.trinitatis
Dåbsgudstjeneste
17.s.e.trinitatis
Høstgudstjeneste
Søndag d.30. september 18.s.e.trinitatis

kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Oktober 2018
Søndag d.07. oktober
Søndag d.14. oktober
Søndag d.21. oktober
Søndag d.28. oktober

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 16.30
kl. 10.30

19.s.e.trinitatis
20.s.e.trinitatis
21.s.e.trinitatis
22.s.e.trinitatis

Sanne Bügel Forner
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne første søndag i måneden.
Efter aftensang er der en forfriskning i våbenhuset eller udenfor.
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring 70 25 25 25 senest en time før.
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SOGNEPRÆST

GRAVER 		 GRAVERMEDHJÆLPER

Nina Dyrhoff Nyegaard
Marsk Stigsvej 19
4220 Korsør
5838 0021 / 2985 0021
ndn@km.dk
Mandag fri

Lars Nielsen		 Irene Kjergaard
Marsk Stigsvej 45		 Marsk Stigsvej 45
4220 Korsør		 4220 Korsør
3063 5417		 iik61@hotmail.com
graverkontor4220@gmail.com
Mandag fri		

ORGANIST og KORLEDER			 KIRKESANGER
Lise Christoffersen			 Annette Justesen
5838 4538			 41280738
andante@paradis.dk			 ajustesen@jubii.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND		KIRKEVÆRGE
Jytte Jensen			 Jørgen Christensen
Knivkærvej 6,			 Vandkærsvej 6,
4220 Korsør			 4220 Korsør
5838 0297			 2537 2321
jytt.k.jensen@gmail.com
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 går i stykker, 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: Irene Kjergaard, Viola Nielsen, Nina Dyrhoff Nyegaard, Per Krogsgaard Larsen

Besøg Tårnborg Kirkes Hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk eller på facebook Tårnborg Kirke

