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Jul i skyttegraven

Kulden trænger sig ind under de lange
frakker, ned i de slidte støvler, kryber ind
under hjelmen og hen langs den kolde
jord, hvor geværet, der endnu oser varm
krudtrøg ud, forgæves forsøger at smelte
isen. Soldaterne skutter sig i skyttegravens kulde, mens tankerne går på langfart
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sneens hvide farve alt for hurtigt blandes af
faldne kammerater og fjenders blod og forvandles til rød. På hver side af ingenmandsland er fronterne trukket op med skyttegrave fulde af soldater blot et par meter fra
hinanden – fjender med nøjagtig samme
knuste drømme og med krigens rædsel
penslet ind i de unge ansigter, der for altid
vil være forandret af mødet med døden.
Men tiden går videre, selvom det er krig,
og juleaften nærmer sig. Soldaterne forsøger at glemme krigen for en stund og
hygger sig med gaverne, som familierne
har sendt til dem. Geværer, granater og
pigtråd er skiftet ud med cigaretter, whisky, chokolade og med et gennembrydes
stilheden – ikke af susende granater, men
af lyden fra tyske soldater, der stille synger: ”Stille Nacht, Heilige Nacht”, mens de
tænder stearinlys mellem de to fronter.
Og med et sker det fantastiske, det utrolige. Fra den fjendtlige front begynder soldaterne at synge: ”Its a long way to Tipperary” og med et istemmer de tyske soldater,
og julefreden sænker sig over kampzonen.
Tøvende træder fjenderne frem fra skyttegravene, mødes i ingenmandsland. Giver
hinanden hånden, deler en whisky eller en

til barndommens juleaftener ved pejsen,
mens de forsøger at skubbe tanken om granaterne, der fyger over hovederne på dem,
væk.
For det er 1914, og verden er i krig. Soldaterne befinder sig ved Vestfronten, hvor

smøg og ønsker hinanden glædelig jul.
Med et er soldaterne blevet mennesker
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ramt af julens budskab der insisterende
holder fast i, at der heldigvis altid er noget
større i livet end krig og ødelæggelse – tro,
håb og kærlighed?
I et kort øjeblik i krigen er kanonerne
ophørt, geværerne blevet kolde, men menneskehjerterne varme. For det umulige er
sket. Livet sejrer over døden. Håbet over
mismodet.
Den Store Krig, som 1. Verdenskrig blev
kaldt indtil 2. verdenskrig, varede fire år.
Den kostede utallige menneskeliv og ændrede verden for altid, som krige gør det.
For fra en sønderskudt verden skulle verden bygges op på ny.
Den Store Krig sluttede for nøjagtig 100
år siden den 11.november 1918 kl.11. Den
sluttede i håbet om, at det var den sidste
store krig, men 100 år senere ved vi godt,
at der kom utallige krige efter. Vi ved desværre godt, at julemiraklet dengang i 1914
ikke havde den store betydning på krigens

23

gang, og vi ved godt, at der udkæmpes
krige stadigvæk. For mennesker slås. Vi
slås, selvom vi ønsker fred.
Men hver gang vi alligevel stopper op og
lader julebudskabet slå rod hos os, hvergang sker der et lille mirakel og våbnene
tier for en stund, og freden sænker sig.

Billederne på side 20 og 21 er taget på en
studietur til Vestfronten. De er fra Ypres
i Belgien og viser krigens mange faldne.
Men også hvordan naturen formår at skabe noget smukt ud af gruen, for søen på
naturbilledet er skabt af et granatnedslag
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Advent og jul i Tårnborg Kirke
Nisserne er for længst dukket op i butikkerne sammen med julegodterne og adventskransene skal snart findes frem, for
det er lige straks jul. Men inden vi når juleaften er det adventstid. Den tid hvor vi
venter og forbereder os på julens komme
ved de sidste fire søndage op til jul at tænde
lys i adventskransen. Men også den tid,
hvor vi har travlt med at gøre alt klar til den
perfekte jul. Med julegaveindkøb, madlavning, kagebagning. Også i kirken forbereder vi os på julen. Men i kirken forbereder
vi os på at tage imod Jesusbarnet og det
budskab, som julen rummer. Budskabet
om at vi aldrig må glemme at kæmpe for
fred på jorden. Og at vi sommetider skal
søge efter det store i det små. Adventstiden
i kirken betyder også, at vi tager hul på et
nyt år i kirken. For i kirken er tiden inddelt
lidt anderledes, end den udenfor kirken.
Nemlig i det vi kalder for kirkeåret. Her
begynder året 1.s.i. advent, hvor det begynder med forventningen om, at Jesus
kommer til os på jorden. Dernæst følger Jesu fødsel, hans liv og død i påsken.
Helligåndens komme i pinsen, og Kristi
Himmelfart, hvoref-ter der kommer den
lange periode, som hedder Trinitatistiden, og hvor fokus især er på, hvilken
betydning det har for os, at Jesus blev
menneske. Nøjagtig som vi synger det
i salmedigteren N.F.S. Grundtvigs adventssalme: Vær velkommen, Herrens
år, som på en kort og præcis måde får
nævnt kirkens store højtider:
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da Vorherre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
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Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Påskemorgen, da Herren opstod,
da livstræet fæsted i graven rod.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøblighed.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Bliver der for meget stress og jag i december måned, står kirken åben, og om søndagen forbereder vi os til julens komme
ved forskellige gudstjenester.

1. søndag i advent den 2. december
kl. 10.30 - Fredslyset fra Betlehem
kommer til Tårnborg.

Spejderne kommer med fredslyset fra
Betlehem som bliver brugt til at tænde alterlysene med. Fredslyset er blevet tændt
i Betlehem og ført til Danmark ligesom
den Olympiske Ild. Det symboliserer håbet
om, at vi sammen kan skabe fred over hele
jorden.
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2. søndag i advent
den 9. december
kl. 16 - Ludiaoptog
og De Ni læsninger
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 i 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 er en gammel tradition, så er
det stadig en anderledes gudstjenesteform,
hvor menigheden bliver indraget på en anden måde end i en traditionel gudstjeneste.
Det kan være en kærkommen lejlighed
til midt i juletravlheden at kunne læne
sig tilbage på kirkebænken og slappe af til
musik, sang og læsninger og lade julefreden sænke sig for en stund. Børne-og ungdomskoret vil indlede gudstjenesten med
Luciaoptog ligesom de også synger til gudstjenesten.

3. søndag i advent - den 16. december
kl. 9.00 - Her er der rig mulighed for at
begynde dagen tidligt med en gudstjeneste
og så fortsætte med juleforberedelserne.

4.søndag i advent - den 23. december
-lillejuleaftensdag.
Kan I ikke nå i kirke juleaften er det oplagt
at tage i kirke lillejuleaftensdag. Der er garanteret siddepladser til alle.

Juleaften Tårnborg kirke kl. 14 og
kl. 15.30.

De sidste par år har der været mere end
fyldt kl. 14 så hvis man vil være sikker på
en plads, kan man med fordel komme
kl. 15.30.

Nytårsdag 1. januar kl. 16

Champagnepropperne springer i Tårnborg
Kirke den 1. januar for at markere, at et nyt
år begynder i verden.
Vær med til at tage hul på det nye år og
ønsk godt nytår til hinanden med bobler
og kransekage i våbenhuset.
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Tårnborg Kirke byder på varm musik i en kold tid.
brasilianske harmonikavirtuos Sivuca.

Søndag den 11. november klokken
16.00 er der argentinsk tango og sydamerikansk musik på programmet, når duoen
BuchholzStensgaardTANGO giver koncert
i kirken. Her spiller de den smukke klassiske tangomusik af Carlos Gardel, som

man ofte forbinder med tangomusik, men
de spiller også den nyere tangomusik af
Astor Piazolla. Her kan nævnes klassikere
som Libertango og Adios Nonino, som
begger er både energifyldte og inderligt
smukke. Koncerten byder også på musik
af Ariel Ramirez og andre sydamerikanske kopositioner, arrangeret for harmonika
og marimba. Blandt andet musik af den

Harmonikavirtuos Ib Buchholtz har
gennem mange år været en ledende skikkelse og underviser ved Nordjysk Musikkonservatorium. Han er kendt fra mange
musikalske sammenhænge lige fra De
Gyldne Løver til Aalborg Symfoniorkester.
Kai Stensgaard, international kendt marimbasolist, har indspillet seks CD’er og
komponeret mange stykker for solomarimba, som spilles af marimbaister verden

over. Kai Stensgaard har turneret i USA,
Mexico, Argentina, Chile, Taiwan Japan og
EU, hvor han har givet koncert og masterclasses. Han er kendt for at have udviklet
en speciel spilleteknik, hvor han spiller
med seks køller.
Gå ikke glip af denne spændende koncert,
hvor der som altid er gratis adgang.
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Godt igang igen
Efter en lang og varm sommer, hvor
Hyggeklubben, Litteraturkredsen, Børneog ungdomskoret, konfirmanderne mm.
har holdt pause, er det hele nu så småt igang. Og konfirmandstuen summer atter
af det travle liv, der udspiller sig i og om-

kring konfirmanstuen ved præstegården.
Nøjagtig som kirken hen over sommeren
har været fyldt af mange glade stemmer,
mens bryllupssæsonen stod på, og hvor vi
også i år har haft aftensang i kirken i sommermånederne.

Aftensang

Tre aftener mødtes vi i kirken og sang
sommersange fra Højskolesangbogen. Det var et godt nyt initiativ, der
havde pæn tilslutning. Vi havde både
regnvejr og sommeraftener med flotte
solnedgange, så vi kunne nyde aftenerne både ude og inde til et glas vin.
Der hørtes da også røster om, at disse
aftener med sommersange i kirken
skulle fortætte til næste år, så nu må vi
se, hvad det kan blive til?
Viola Nielsen

Hyggeklubben

Den ny sæson i Hyggeklubben startede den 5. september med godt 40
fremmødte.
Der blev indledt med en gudstjeneste
i kirken, hvorefter deltagerne mødtes i
konfirmandstuen i Præstegården, hvor
menighedsrådet var vært. Der blev
budt på kaffe med lagkage og boller
og snakken gik lystigt over de veldækkede borde.
Viola Nielsen

Litteraturkredsen

Litteraturkredsen er også kommet fint fra
start. Første gang vi mødtes i konfirmandstuen havde vi læst Peter Bastians sidste
bog: Endnu allerede elsket, som var en svær
bog, men også en spændende bog, som
handlede om Peter Bastians store tanker
om livet, om døden om troen og kærligheden. I oktober læste vi Merete Pryds

Helles “Folkets skønhed” og i november og
december læser vi Henrik Pontoppidans:
“De dødes rige”. Litteraturkredsen er åben
for alle.
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Tårnborg Sogns Hyggeklub på løvfaldstur
Den 19.september var hyggeklubben igen på den årlige løvfaldstur.
Selvfølgelig var vejret med os, og vi
nød turen til Rødvig kro & Badehotel, hvor eftermiddagskaffen stod
klar.
Derefter var der tid til en lille gåtur til vandet med Stevns Klint som
baggrund – eller man kunne bare
sidde og nyde det gode vejr.
Vi kørte tilbage mod Korsør, hvor
chaufføren havde fundet den smukkeste rute gennem landskabet til
Sommerlyst.
Her blev der serveret flæskesteg
med det hele, og det gjorde stor
lykke hos alle.
Efter en dejlig dag var alle - godt
trætte - hjemme ved 19-tiden.
Vi har stadig en efterårssæson foran
os med spændende eftermiddage.
Anne-Marie Rosengren, formand

Anlægsarbejde på Tårnborg kirkegård
Mandag d. 5. november påbegyndes arbejdet med anlæg af handicapvenlig stenbelægning på kirkegården mod vest
mellem kirkegårdslågen og op mod den eksisterende belægning ved kirkedøren.
I de følgende ca. 2 uger bedes man benytte kirkegårdslågen mod øst ved den store
parkeringsplads.
I tvivlsspørgsmål kontakt graveren telefon
30 63 54 17.
Venlig hilsen
Tårnborg menighedsråd / Jytte Jensen
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Du gav mig, o Herre en lod af din jord
Høsten har trukket overskrifter i år, fordi
det gode sommervejr har kostet landmændene millioner, men derfor skulle
høsten alligevel fejres i kirken. Taknemmeligheden over at der overhovedet er noget at høste, og visheden om at en stor del
af høsten alene er i Guds hænder, er det
værd at takke for hvert år. For det er ikke
alene landmandens evner og fortjeneste,
men er afhængigt af vind og vejr. Fordi
alle gode gaver de kommer oven ned, som
vi synger i salmen: “Vi pløjed og vi såed”,
hvor vi på smukkeste vis bliver mindet om
Guds gavmildhed.
Kirken var igen i år flot pyntet. Og børneungdomskoret sang smukt.

Aktivitetskalender
Tårnborg Sogns hyggeklub

14. nov. kl. 14.30: Poul Henning Jensen
fortæller om livet med Spejderne.
28. nov. kl. 14.30: Juleafslutning, med
Quiz, Sang og Hygge.

Sangaftener - 10 jeg kan li’.

11. okt. kl. 19.30: James Hansen
8. nov. kl. 19.30: Gyrith Kaaber

13. dec. kl. 19.30: Thomas Hansen

9. jan., kl.14.30

Den 10. januar: Birthe Vilhelmsen.

23. jan. 2019, kl.14.30

Den 14. februar: Kirsten Søndergård.

Litteraturkredsen

Den 14. marts: Irene Jensen.

6. nov. kl. 15.30: Henrik Pontoppidan: De
dødes rige 1. del.
4. dec. kl. 15.30: Henrik Pontoppidan: De
dødes rige 2. del.
8. januar kl. 15.30

Alle arrangementer starter kl. 19,30 i konfirmandstuen – alle er velkomne!

Lørdagsdåb
19. jan. kl. 11

Kirkebladet

30

Tårnborgbladet november 2018

Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke				

08. juli
15. juli
22. juli
22. juli
12. august
19. august
19. august
26. august
26. august
02. september
09. september
22. september
07. oktober

Ellie Agnes Eliassen				
Hjalte Erik Eliassen					
Anna Liisborg Lykkeberg Sørensen			
Lærke Nohr Gregersen			
Llova Brøsch Alt Svendsen					
Elise Kirstine Hessner 				
Aya Kruse Jensen					
Malte Byskov Bendtsen					
Siia Jungslund Sunekær					
Asle Rosenqvist Nyvang Olsen					
Kalle Emil Clasen Fynholm					
Witus Kjeldstrup Vesterskov					
Malthe Nygaard

7. juli
7. juli
11. august
18. august
18. august
25. august
8. september
22. september

Karina Frimodt Stephansen & Jimmi Frimodt Stephansen
Marianne Kristensen & Claus Jørgen Kristensen
Louise Borring Lyving & Tobias Lyving
Rikke Pedal Eggert & Nicolai Eggert
Lotte Thunbo Folkmann & Nicki Folkmann
Kamilla Mai Samer Hesselberg & Kasper Samer Hesselberg
Pernille Hartig Sandholdt & Jacob Hartig Sandholdt
Bolette Elkjær Hansen & Simon Elkjær Hansen

11. juni
08. juli
29. juli
30. juli
22. august
04. september
15. september
22. september
29. september
10. oktober

Aksel Jensen 			
Grethe Hansen 			
Gerda Marie Nielsen 		
Kaj Juul Hansen 		
Erik Robert Hansen
Børge Larsen. 					
Nemo Aksel Leth Damgaard 					
Jens Christian Hartmeyer					
Poul Frandsen
Bjarne Nielsen

Viede i Tårnborg Kirke

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke
November 2018
Søndag d.04. november
Torsdag d.11. november
Søndag d.18. november
Søndag d.25. november

Alle helgens dag
24.s.e.trinitatis
25.s.e.trinitatis
s.s.i.k

kl. 16.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Poul Damsgaard
Bente Viuf
Bente Viuf
Simon Buchwald

December 2018
Søndag d.02. december
Fredslys fra Betlehem
bæres ind i kirken

1.s. i advent

kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

2.s. i advent

kl. 16.00 Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag d.09. december
De ni læsninger
Søndag d.16. december
Søndag d.23. december
Mandag d.24. december
Mandag d.24. december
Tirsdag d.25. december
Onsdag d.26. december
Søndag d.30. december

Julesøndag

kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Januar 2019
Tirsdag d.01. januar
Søndag d.06. januar
Søndag d.13. januar
Lørdag d.19. januar
Søndag d.20. januar
Søndag d.27. januar

Nytårsdag
Helligtrekonger
1.s.e.h3k
Dåbsgudtjeneste
2.s.e.h3k
3.s.e.h3k

kl. 16.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 10.30

3.s. i advent
kl. 09.00 Sanne Bügel Forner
4.s. i advent
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Juleaften
kl. 14.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
Juleaften
kl. 15.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
1. juledag
Nina Dyrhoff Nyegaard
Gudstjeneste i Vemmelev kirke

Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne den 2. december og den 6. januar.
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring 70 25 25 25 senest en time før.
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Kontakt
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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, Niels Schollert, Viola Nielsen, Nina Dyrhoff Nyegaard

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

