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Du må ikke slå ihjel
“Hvad er det vigtigste af de ti bud i Biblen”, blev konfirmanderne spurgt om
en dag. Og straks lød det fra de fleste:
Det med at vi ikke må slå hin-anden
ihjel. Og mon ikke det femte bud:
”Du må ikke slå
ihjel” er det bud,
de fleste mennesker automatisk
tænker på, hvis de
bliver spurgt om
det vigtigste af de
ti bud i Bibelen.
Tænker på lige
nøjagtig det femte
bud, fordi det er så
elementært og indlysende rigtigt, at
vi mennesker ikke
må slå hinanden
ihjel. At det er så
indlysende, at verden ville være et
bedre sted, hvis vi
ikke slog hinanden
ihjel, og tog livet
af hinanden.
Heldigvis er det da
også de færreste af
os, der slår andre
ihjel. Heldigvis er
det de færreste af
os, der udvikler os
til seriemordere,
og her i forholdsvis fredelige Danmark er det også
de færreste af os, der kommer til at slå
folk ihjel i krig.
Her i Danmark slår vi heldigvis ikke
hinanden ihjel for måske at stjæle organer og sælge dem i håbet om at få et
bedre liv. Her i Danmark slår vi ikke

hinanden ihjel i Guds navn, men opfører os som civiliserede mennesker. Som
civiliserede mennesker, der overholder
buddet om ikke at slå ihjel og i stedet
skaber liv, hvor vi kommer frem. Her i

Danmark kunne vi da aldrig have slået
Jesus ihjel….
Men tænker vi ordentligt efter, er
virkeligheden så ikke en anden? Er
virkeligheden så ofte ikke den, at vi
måske nok ikke slår mennesker ihjel,
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så de dør, men er virkeligheden ikke,
at vi alligevel alt for ofte er med til at
ødelægge hinandens liv og slå mennesker ihjel på vores egen civiliserede
måde, så vi ikke ender i fængsel.
Er virkeligheden ikke netop, at der
hvor vi fordømmer andre mennesker,
for deres måde at indrette deres liv på,
der hvor vi fordømmer andre, fordi vi
ikke mener, de lever ordentligt. Der
hvor vi peger fingre af de andre, fordi
vi ikke forstår, hvorfor de ikke lever,
som vi gør det. Der hvor vi inden vi
lærer folk at kende dømmer dem ude
pga. det ydre, pga. sladder vi har hørt,
lige der slår vi mennesker ihjel. For der,
hvor vi ikke først giver det andet menneske en chance for at vise, hvem det
er , der slår vi ihjel. Vi slår muligheden
ihjel for at finde ud af, at det menneske,
som måske lever helt forskelligt fra os
selv, faktisk også kan berige vores liv,
netop i forskelligheden.
Så er virkeligheden ikke netop, at ingen af os i sandhed kan leve op til det
femte bud? Men at vi skal forsøge på
det. Skal forsøge på at møde ethvert
menneske med den respekt og den
tillid, som vi bliver mødt af Gud med.
Nemlig det at vi netop i vores forskellighed har al værdi for Gud.
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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DE TI BUD
Det første bud:

Du må ikke have andre guder end mig.

Det andet bud:

Du må ikke misbruge Herren din Guds
navn.

Det tredje bud:

Husk hviledagen og hold den hellig.

Det fjerde bud:

Ær din far og din mor

Det femte bud:

Du må ikke begå drab.

Det sjette bud:

Du må ikke bryde et ægteskab.

Det syvende bud:
Du må ikke stjæle.

Det ottende bud:

Du må ikke vidne falsk mod din næste.

Det niende bud:

Du må ikke begære din næstes hus.

Det tiende bud:

Du må ikke begære din næstes hustru, hans
træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel
eller noget som helst af din næstes ejendom.
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Nyt indgangsparti på Tårnborg kirkegård
En smuk og harmonisk stenbelægning byder nu velkommen
til Tårnborg kirkes hovedindgang.
Anlægsarbejdet blev udført i november 2018.
Belægningen består af en
handicapvenlig midte udført i
bordursten og omgivet af
granitbrosten, der er i samklang
med stenbelægningen udenfor
kirkemuren.
Det omgivende græsareal forøges
og ”friskes op” til foråret.
Tårnborg sogns menighedsråd
Jytte Jensen

Lysgloben
Har lysgloben udviklet selvstændigt liv
og flytter sig rundt i kirkebygningen?
Den har efterhånden haft flere placeringer og er vist sidst set tæt ved kirkens udgang.
Er det noget nyt smart menighedsrådet
har fundet på, eller er der en fornuftig
forklaring?
Hvis man går på nettet og googler lysgloben, finder man blandt andet kirkens historie beskrevet af daværende

sognepræst Susanne Jensen og pastor
emeritus Flemming Hansen. Spændende læsning som kan anbefales.
Her fortælles blandt meget andet om
lysgloben. Hvorfor blev den indkøbt,
og hvad tankerne bag menighedsrådets
ønske om en lysglobe var.
Lysgloben blev opstillet i kirkeskibet
tæt ved døbefonten, og mange har set
en stolt far eller mor tænde et lys for
sit ny døbte barn. En god og funktionel
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placering når man alene tænker på den
kirkelige handling.
Imidlertid må et ansvarligt menighedsråd også tænke på andre forhold og
herunder selve kirkebygningen og dens
udsmykning.
I årene 1994 og 1995 blev kirken renoveret, og herunder blev nogle sjældne
og meget bevaringsværdige kalkmalerier afdækket. Nationalmuseets eksperter har et par gange påtalt, at det er
meget uheldigt, at lysgloben stod placeret lige under kalkmalerierne fordi
partikler fra stearinlysene sætter sig i
maleriernes overflade og ødelægger
den.
Efter
sidste
påtale
besluttede
menighedsrådet at indlede nogle for-
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søg med lysglobens placering med det
udgangspunkt, at den ikke kan stå tæt
ved kalkmalerierne.
Derfor blev den placeret bagerst i kirken tæt ved døren til tårnet, men det
var uheldigt i forhold til kirketjenerens
arbejde, ligesom der var en del træk fra
tårnet.
Nu står lysgloben i våbenhuset, hvor
den heldigvis bliver flittigt brugt.
Menighedsrådet har endnu ikke
besluttet, hvad den endelige placering
skal være. Vi indhenter erfaringer og
lytter meget gerne til kirkens brugere.
Kirkeværge, Jørgen Christensen
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Børnenes jul i Tårnborg
Selvom julen officielt sluttede på
Hellig tre kongersdag den 6. januar, så
skal julefreden og julebudskabet helst
holde hele det nye år.
Og med julebudskabet lyder det til enhver af os, at vi skal forsøge midt i
vores travle liv, midt i det liv, som kan
være så hårdt at leve, når ulykkerne
rammer, men som heldigvis også har
noget godt at byde på. Ja, da lyder det
til os, at vi skal forsøge at finde glæden
hver dag.

man ser tilbage på december måned og
mindes alle de smil og glade stemmer
der fyldte Tårnborg Kirke i den travle juletid. For der er intet som samler sognet
i december måned som julegudstjenesterne for først Børnegården Kildebakken, og senere Tårnborg Skole inden
ca. 500 mennesker juleaften synger
med af karsken bælg på julens skønne
sal-mer til julegudstjenesterne. Til nytåret sprang champagnepropperne i
våbenhuset efter gudstjenesten.

Og kan man andet end glæde sig, når

Her er lidt billeder fra børnenes jul i
Tårnborg.

Julestemningen begyndte da alle børnene fra Kildebakken gik den lange
tur op til kirken for at synge og opføre

krybbespil. Inden havde børnehaven
klippet flot julepynt, som alle der har
været i kirken i juletiden har beundret.
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Og dagen efter var det Tårnborg Skoles
tur til at gå til kirke, mens klokkerne
ringede dem på vej. Her er det blevet
ny tradition, at 3. klasse går luciaoptog
- både drenge og piger. Og 2. klasse
opførte et stykke, hvor de forklarede
salmen: “Dejlig er den himmel blå” inden skolen hørte Juleevangeliet.
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Påske
”Sorrig og glæde de vandre til hobe!”
lyder det i en gammel salme af Thomas Kingo. Så få ordene er, så meget
stærkere og slidstærke er de. Der skal
ikke meget fantasi til førend billederne
dukker op som en film i ens hoved. Man
ser det næsten for sig, den boblende
glæde, der lyser ud af det menneske, der
står med et nyfødt barn
i sine hænder, men som
samtidig lige har fulgt
en af sine nærmeste til
graven og ikke helt kan
trænge den tyngende
sorg bort.
Det er livsvisdom, som
ethvert menneske med
tiden vil erfare på egen
krop i eget liv som en
klokkeklar sandhed, når
man på en og samme tid
er fyldt af glæde og sorg.
Det er livsvisdom, som
erfares dagligt. Livsvisdom som lyser ud af alle
de menneskeskæbner,
man møder på sin vej.
Og det er livsvisdom
som den kommende
påske også har som omdrejningspunkt.
For langfredag er sorgens dag. Langfredag er dødens dag, mindernes dag,
stilhedens dag, tomhedens dag, nederlagets dag. Langfredag er dødsdagen
for et menneske, der kun ville det gode
i livet. Dagen for det ondes sejr over det
gode.
Men som de små spinkle, forårsblomster,
der trodsigt trænger gennem den stadig
halvfrosne jord, giver os et tydeligt tegn
på at livet sejrer, skabte Jesus opstandelse, da han sprængte rammerne for,
hvad der var muligt i verden og brød ud

af dødens favntag påskemorgen for
at give alle mennesker et nyt liv.
En liv, hvor døden er besejret, gennem
troen på Jesu opstandelse og, hvor vi
kan aktualisere den i vores liv her og
nu på den forgængelige jord ved at
tage hånd om det andet menneske.
For opstandelsen viser sig i vores liv,
hver gang glæden
og godheden overtrumfer sorgen og
vores menneskelige ondskab. Den
viser sig, når vi tør
tilsidesætte vores
selviske behov og
i stedet værne om
vores
medmennesker, også dem,
som ikke er ligesom os selv, dem
som er det dårlige
selskab, dem som
tror at opstandelse
og glæde i livet
ikke gælder for
dem.
Og ikke mindst
når vi tør tro på
den glædelige påskehistorie, at vores
liv, selvom det indeholder langfredags smerte, også altid indeholder
påskemorgens glæde. For sorrig og
glæde de vandre til hobe – og heldigvis er glæden størst så kom i kirke
i påsken og hør om livets storhed og
korthed.
Palmesøndag:
Skærtorsdag:
Langfredag:
Påskemorgen:

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

kl. 10.30
kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 10.30
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Døbte i Tårnborg Kirke
13. oktober
Viktor Rønn Pedersen					
13. oktober
Lukas Rønn Pedersen						
11. november
Freia Mandrup Aabroe					
11. november
Nora Petrine Hindberg Gundersen				
18. november
Jonathan Lykke Shir Justinus					
2. december
Silje Konstmann Petersen				
16. december
Nynne Folkvardsen Windeleff						
			

Viede i Tårnborg Kirke
03. november
03. november

Malou Eleonora Gregory & Nikolaas Jan Gregory
Conny Birthe Pristed & Børge Allan Pristed

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn
04. oktober
18. oktober
01 november
14. november
30. november
21. december
29. december

Poul Frandsen
Niels Bjarne Nielsen					
Finn Karsten Jørgensen					
Ole Peter Bonne Bonnesen						
Povl Svend Sørensen						
Helen Elna Hansen 						
Otto Asbjørn Thing Kristiansen
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Tårnborg Sogns hyggeklub
06. feb. kl. 14.30:
20. feb. kl. 14.30:
06. marts kl. 14.30:
20. marts kl. 14.30:
03. april kl. 13.30:

			

Musik med Frands Otto Rosengren
Villy Jensen fortæller om naturoplevelser
Banko
Ulla Vedel: Her er mit liv
Afslutning

Litteraturkredsen
05. feb. 		 kl. 15.30
05. marts. kl. 15.30
02. april 		 kl. 15.30
					

Sangaftener - 10 jeg kan li’.

14. februar. kl. 19.30: Kildebakkens leder: Kirsten Søndergaard
14. marts . kl. 19.30: Irene Jensen

Menighedsrådsmøder
19. feb. kl. 18.00
19. marts kl. 18.00
16. april kl. 18.00
Lørdagsdåb
13. april. kl. 11.00
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke
Februar

Søndag 03. feb.
Søndag 10. feb.

4.s.e.H3K
Sidste s.e.H3K

kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 09.00 Sanne Bügel Forner

Søndag 17. feb.
Søndag 24. feb.

Septuagesima
Seksagesima

kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Fastelavn
1.s.i.fasten
2.s.i.fasten
3.s.i.fasten
Midfaste

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

Mariæ bebudelsedag
Dåbsgudstjeneste
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2.Påskedag
1.s.e.p.

kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 10.30

Marts

Søndag 03. marts.
Søndag 10. marts.
Søndag 17. marts.
Søndag 24. marts.
Søndag 31. marts.

April

Søndag 07. april.
Lørdag 13. april.
Søndag 14. april.
Torsdag 18. april.
Fredag 19. april.
Søndag 21. april.
Mandag 22. april.
Søndag 28. april.

Maj

Søndag 05. maj.

Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Sanne Bügel Forner
Ida Rusholt Lund
Nina Dyrhoff Nyegaard

Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Vi henviser til nabosognet
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

kl. 09.00 Sanne Bügel Forner

Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester. Ring 70 25 25 25 senest 1 time før.
Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne 3. februar, 3. marts og
7. april.
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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		
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, Tårnborg skole, Viola Nielsen, Johanne Dyrhoff Nyegaard,
Børnehaven Kildebakken

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

