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“Og byer blomstred i rødt og hvidt”
Jeg var ikke ret gammel da jeg første
gang så et billede af jublende danskere, der med dannebrog vajende i
hænderne fyldte de danske gader med
glæden sprudlende ud af deres ansigter. Og jeg spurgte min mor, om vi
havde vundet et fodboldmesterskab,
men min mor fortalte mig i stedet
historien om en lærke, der lettede, og
om hvordan tusind lærker fulgte, og
hvordan fuglenes musik forplantede
sig til ethvert menneske på jorden, der
endelig efter fem års besættelse så det
forunderlige ske og mærkede, at det
var forår og Danmark frit.
For min mor fortalte mig om 5. maj
1945. Og hun fortalte om årene, hvor
danskerne håbede på, at det hele ville
ende godt. Hun fortalte om dengang,
hvor danskerne var nødt til at stå sammen og i det store og i det små forsøgte
at stå fjenden imod. Sådan som også
hendes mor, der selv havde oplevet
krigen, havde fortalt hende om det.
Og hvergang, når vi nærmer os maj
måned og foråret er smukkest, tænker
jeg på, hvordan byerne blomstrede i
rødt og hvidt. Og på, hvordan vi den
4. maj sætter lys i vinduerne, for at
huske på historien om dengang Danmark i fem år havde været besat. For
at mindes om det store fællesskab, der
viste sig dengang, hvergang det lykkedes at gå imod overmagtens regler.
Dengang det viste sig at det giver mening at håbe på bedre dage, dengang
det viste sig, at det giver mening med
udholdenhed at gå livet i møde og at
tro på det gode sejrer til sidst.
Og jeg kan huske, at jeg, da jeg blev
lidt ældre, vel en 12 år gammel, var så
opsat på at finde en mening eller måske
snarere en forklaring på, hvordan Hol-

ocaust kunne finde sted. Men jeg fandt
aldrig forklaringen. Alt jeg fandt, var
mig selv vågnende midt om natten,
badet i sved, fordi jeg fik mareridt om
at læse om jødeforfølgelser, gaskamre,
oprop til det danske folk, spærreforbud og Churchillklubben i Danmark.
Og en dag efter, at jeg var blevet voksen, faldt jeg over en notesbog fra
ungdommens glade tid, hvor jeg skrev,
at jeg tror at folk, der har oplevet både
besættelsen og befrielsen, har oplevet
noget dyrebart og værdifuldt i deres
liv, som vi priviligerede børn, der voksede op, hvor de store verdenskrige og
den kolde krig for os var et overstået
kapitel i historien, noget, som har gjort
deres liv mere sårbart, men også mere
meningsfuldt.
For de har oplevet, hvad det vil sige
at kæmpe for noget, der er større end
ens egne små selvcentrerede kampe
om at komme bedst frem i verden. De
har oplevet, hvad det vil sige at være
del af et ubrydeligt fællesskab. Et fællesskab, hvor de har oplevet, at håbet
og troen på noget større og vigtigere
end dem selv gav dem styrke til at holde ud og holde ved.
Sådan som vi får det at vide, hvergang
vi finder vej ind i kirken.
For der lyder det til os, at vi er del
af et fællesskab, som det på nogle
punkter kan være så svært at forstå
vigtigheden af, hvis man er vokset op i
en tid, hvor det vigtigste er at være sig
selv nok eller se bedst ud på facebook
eller instagram, og man tror, at det
vigtigste ved en barnedåb er at blive
døbt på en dag, hvor der ikke er andre børn, der skal døbes, eller når man
måske til en begravelse ikke længere
vil synge salmer, fordi de handler om
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Gud og ikke om en selv.
Og jeg skrev dengang, at jeg egentlig
på en paradoksal måde var lidt misundelig på de mennesker, der havde
oplevet besættelsen og befrielsen, fordi de havde oplevet et fællesskab så
vigtigt, at det resten af deres liv måtte
smitte af på den måde, deres liv blev
levet, og fordi de havde oplevet, hvad
det kan føre til, hvis mennesker tror på
det forkerte, hvis mennesker holder op
med at håbe på fremtiden, hvis mennesker holder op med at engagere sig
i verden. Hvis mennesker holder op
med at tro.
For de har oplevet, hvad der sker,
når helt almindelige mennesker tror,
de er gud. De har oplevet, hvad det vil
sige, når magten lander i de forkertes
hænder. De har oplevet, når det gode
sejrer over det onde, og det kan aldrig
tages fra én igen.
Og hver gang, når det bliver den 4. maj,
og lysene tændes i vinduerne, tænker
jeg på, om ikke vi privilegerede børn,
der blev voksne uden at krigen bankede på vores hoveddør, egentlig er
klar over, hvor vigtigt det er at tro på
noget, der er større, end vi selv er.

Auschwitz - livets endestation

Hver gang tænker jeg på, om vi er
klar over, hvad det egentlig betyder
at have noget at kæmpe for, hvad det
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betyder at være del af et fællesskab.
Hvad det betyder at tro. Hvad det betyder aldrig at blive ligeglad med andre mennesker. Og hvad det betyder
aldrig, aldrig nogensinde at glemme at
fortælle videre til vores børn, hvorfor
vi tænder lys 4. maj.
Hver gang tænker jeg på, hvor vigtigt
det er huske at fortælle de store historier videre. De store historier, der er
bundet af den tro og den Gud, som vi
håber og tror på, er det lys, der altid
skinner i mørket for os. Den tro og den
Gud, som er det eneste, vi kan ty til,
når det hele vælter omkring os.
For uden troen falder vores verden
sammen. Uden de store historier i
vores bagage mister vi os selv. Uden
de store historier, som er båret af troen
på, at der er noget i verden, det er værd
at kæmpe for bliver alt ligegyldigt.
I det øjeblik, hvor vi ikke levner Gud
plads i vores liv, der giver vi i stedet
plads til til ondskaben. For kun troen
og det fællesskab, som troen giver os,
kan kæmpe imod de mennesker, som
har som det højeste mål at guddommeliggøre sig selv for at få magten
over hele verden og ødelægge alt det,
der er smukt og stort. Alt det som folk
stod sammen om under besættelsen.
Alt det som folk fejrede 5. maj. Friheden til livet.
For kun der, hvor vi giver plads til
Gud i vores liv. Kun der, giver vi virkelig plads til godheden. Kun der, giver vi plads til at kæmpe for det, vi har
kært. Kun der, giver vi plads til håbet
om en bedre fremtid.
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Monument- og gravmindesikkerhed på kirkegården
Overskriften dækker over indholdet
af en skrivelse, som er tilgået sognet. Baggrunden er en ulykke, hvor
en gravsten væltede ned over et barn,
som kom alvorligt til skade.
Det har medført at pligten til at sikre
monumenter og gravminder (læs
gravsten) er
blevet indskærpet, og
er årsag til,
at
kirkens
personale
udfører kontrol af alle
gravsten på
kirkegården
i dette forår.
Tårnborg
Kirke
ligger smukt og
med den mest pragtfulde udsigt over
Tårnborg Banke og Korsør Nor. Imidlertid betyder det også, at kirkegården
ligger udsat for vejrets kræfter og den
kraftige blæst, som ofte forekommer
herude ved vandet. Endvidere kan det
særdeles våde forår medføre, at jorden
under et monument bliver ustabilt.
Under en storm i januar væltede en
gravsten på kirkegården, og det viser,
at det ikke er uden grund, sikkerheden
indskærpes.

Ingen kom til skade. En lav hæk til
gravstedet bag stenen blev trykket.
Der skete minimal skade, og gravstedsindehaveren kunne selv rejse og
sikre stenen.
Hvornår er gravsten og monumenter
sikre ?
Kort fortalt
skal gravsten
og
monumenter, der
er
højere
end 60 cm,
kunne tåle
et træk eller
skub på 35
kg øverst på
monumentet
uden at vælte.
Kirkeværgen
og graveren
vil foretage denne test på alle relevante monumenter og kontakte gravstedsindehavere, hvor det er nødvendigt. Gravstedsindehaveren har det
økonomiske og juridiske ansvar og det
betyder, at evt. yderligere sikring af
monumentet sker på dennes regning.
Yderligere oplysninger kan fås ved
kontakt til kirkeværgen.
Jørgen Christensen
Kirkeværge

Koncert med Kim Sjøgren
En af vores dygtigste violinister - Kim
Sjøgren, der er kendt for sin store
musikalske alsidighed og sit omfattende repertoire, giver koncert i

Tårnborg Kirke søndag den 12. maj
klokken 16.
Kim Sjøgren blev født i Nakskov i
1955 og begyndte at spille violin
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som 3-årig.
Han blev optaget på Det Jyske Musikkonservatorium, da han var 12 og gav
debutkoncert 17 år gammel. Som 22årig blev han koncertmester for Det
Kongelige Kapel, den yngste i kapellets historie. I 2005 blev han udnævnt
til professor i violin og kammermusik
på Det Jyske Musikkonservatorium.
Kim Sjøgren har modtaget adskillige priser, bl.a. Jacob Gades legat,
Peder Møllers musikpris og Musikanmeldernes kunstnerpris. Han har
ved talrige lejligheder optrådt i radio/
TV og med samtlige symfoniorkestre i
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Danmark, og desuden har han givet
koncerter i det meste af Europa, USA,
Australien og Japan.
Ved koncerten vil man kunne høre
kendte og elskede melodier fra det
klassiske repertoire krydret med humor og små anekdoter.
Koncerten er gratis, men der kræves
adgangskort, som frit kan hentes i
Dagli’Brugsen i Frølunde fra mandag
den 22. april. Dørene åbnes en time før
koncerten. Der er ikke nummererede
pladser.
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Kærlighed og lyse nætter - Fortællekoncert
Snart er det sommer og de lyse nætters tid. Snart blunder den lyse nat, og
snart er det tid til at synge sommeren
og glæden frem. I sommermånederne
inviterer vi til aftensang i Tårnborg
Kirke. Vi synger sammen nogle af de
mange smukke sommersange og aftensange fra både Højskolesangbogen
og Salmebogen.
Kirkens organist og kirkesanger
vælger til hver
gang forskellige
sommersange og
aftensange, som vi
sammen synger og
hører lidt om.
Aftenen sluttes af
med en forfriskning i våbenhuset
eller foran kirken,
hvor den smukke
udsigt i aftensolen
kan nydes.
De lyse danske sommernætter er
noget ganske særligt. De er fulde af
glæde, latter, mystik, eftertænksomhed, poesi og kærlighed. I fortællekoncerten ”Kærlighed og lyse nætter”
inviteres publikum med ind i sommernattens magiske univers.
Tine Karlshøj-Andersen, fløjte og
Andreas Flensted Jensen, klaver
fylder kirkerummet med stemningsfuld musik. Koncerten blander flere

elementer, som tilsammen giver en
helstøbt oplevelse. Smukke klassiske
værker for tværfløjte og klaver, som
beskriver sommernatten, forelskelsen, desperationen og glæden. Nogle
af de dejligste danske fællessange
om sommer, kærlighed og levet liv.
Dette bindes sammen af fortællinger
om musikken, historierne bag, og
lidt om hvad der
står imellem nodelinierne,
krydret
med enkelte digte,
der
understreger
stemningerne. Det
gør koncerten til
en
stemningsfuld
oplevelse med plads
til at opleve musik
på en helt ny måde,
eller måske for første
gang.
Fortællekoncerten
fokuserer på at gøre
musikken nærværende og vedkommende, hvad enten man hører den
tit, eller for første gang. Her er den
hyggelige stemning i højsædet, og det
må bestemt godt være sjovt at høre
klassisk musik.
Tine Karlshøj-Andersen er uddannet fløjtenist på Musikhögskolan i
Malmö med debut fra solistklassen på
Det Jyske Musikkonservatorium. Hun
spiller som freelancer med flere af de
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største orkestre i Danmark og Sverige.
Tine har en omfattende koncertvirksomhed, der tager udgangspunkt i formidlende koncerter.
Med sig på klaver har hun Andreas
Flensted-Jensen. De to har dannet duo
sammen siden 2011. Andreas er uddannet på Musikvidenskabeligt Institut, Københavns Universitet. Han er
en alsidig musiker, som blandt andet
også skriver og instruerer musicals.
Andreas er en dygtig og aktiv pianist
og eftertragtet akkompagnatør.
Så har du lyst at høre, hvorfor geden
danser i ”Dance de la Chevre”, om det
ender godt for Carmen, og om tågen
virkelig letter....?
Så kom til koncert i Tårnborg Kirke
torsdag d. 13. juni kl. 19.30.

Sommersang

Snart er det sommer og de lyse nætters tid. Snart blunder den lyse nat, og
snart er det tid til at synge sommeren
og glæden frem. I sommermånederne
inviterer vi til aftensang i Tårnborg
Kirke. Vi synger sammen nogle af de
mange smukke sommersange og aftensange fra både Højskolesangbogen
og Salmebogen.
Kirkens organist og kirkesanger
vælger til hver gang forskellige sommersange og aftensange, som vi sammen synger og hører lidt om.
Aftenen sluttes af med en forfriskning i våbenhuset eller foran kirken,
hvor den smukke udsigt i aftensolen
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kan nydes.
Der er sommersang i Tårnborg Kirke
torsdag den 11. juli og torsdag den 8.
august kl. 19.30

Kristi Himmelfarts dag
Igennem flere år har der været konfirmation i Tårnborg Kirke på Kristi
Himmelfarts dag. Dette var der flere
kirkegængere, der var kede af, fordi
de så ikke kunne komme i Tårnborg
Kirke på denne helligdag. Men i år,
bliver konfirmanderne konfirmeret
store bededag, hvilket betyder at der i
år bliver prædiket om Kristi Himmelfart, som er en vigtig kristen højtid,
fordi det er den dag, Jesus bliver allestedsnærværende, fordi han flyver
til himmels. Og himlen, ja den er jo
os alle nær. Den er nær, der hvor livet
føles stort og godt, og den er nær, når
vi grædende tænker på vores >>
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døde i himlen. På Kristi Himmelfarts
dag er Jesus ikke længere bundet til et
bestemt sted, bestemte personer og ti-

Pinsen i Tårnborg Kirke

Pinsen er den mest
oversete kristne højtid,
lyder det ofte. Måske
fordi den er så uhåndgribelig sammenlignet
med jul, hvor vi fejrer et barns fødsel og
påske, hvor vi godt ved,
hvad betydning det har,
når dem vi elsker dør.
Og derfor også har brug
for at tro på, at løftet fra
den tomme grav om, at livet opstår igen
også gælder os. Men pinsen, som handler om Helligånden, er lidt mere diffus.
For hvad er Helligånden???
Kom til gudstjeneste i pinsen og få
svaret. Vi fejrer pinse søndag den 9.
juni kl. 10.30
2. pinsedag har vi pinsevandring i
samarbejde med Tårnborg Lokalråd.
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der, men til os alle.
Kom til gudstjeneste Kristi Himmelfarts Dag torsdag den 30. maj
kl. 10.30

Vi mødes i kirken til en kort andagt,
hvorefter vi vandrer ud i naturen, og
leder efter pinsens tegn. Efter vandringen slutter vi af med frokost i
konfirmandkonfirmandstuen.
Tårnborg Kirke mandag den
10. juni kl. 10.30.
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Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke
13. januar 		Viktor Truels Bergkvist Kryger				
13. januar
Mollie Ryom Riis						
19. januar 		Merle Norba Nygaard Kristensen			
19. januar
Freja Ravn Mortensen						
13. marts
William Lynge Lie						
13. marts
Vigga Magna Kjærside						
31. marts		Vilja Holmegaard Vallensborg Hvass		
		

Velsignede i Tårnborg Kirke
16. februar 		Benoni Bredo Larsen Carstensen &
		
Dorthe Ludwigs Lehmann Carstensen

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn
11. januar
Anders Peter Hansen
19. januar		Christian Verner Kroman Andersen			
25. januar		Ellen Margrethe Hansen
01. februar
Johannes K. Pedersen					
08. februar
Allan Boris Klausen					
08. februar
Dan Levin Egerup
20. februar
Keld Nordquist				
09. marts
Gustav Gorju Jensen						
14. marts
Tove Kock Pedersen						
16. marts		Tage Nørskov Mikkelsen				
29. marts
Kris Kristoffersen
30. marts
Grethe Hansen
06. april
Jens Richard Verner Mortensen
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Aktivitetskalender

			

Tårnborg Sogns hyggeklub
Hyggeklubben holder sommerferie men er tilbage i september, hvor sæsonen
begynder den 4. sep. 2019, kl.14.30 med gudstjeneste i Tårnborg Kirke og
derefter kaffebord i Konfirmandstuen.
Sæt også kryds i kalenderen til årets Løvfaldstur den 18. sep. 2019 kl.13.30

Litteraturkredsen
7. maj: Udflugt til Fåborg. Tilmelding nødvendig
Vi begynder igen efter sommerferien den 3. september kl. 15.30
					

Koncert og Sommersang i Tårnborg Kirke

Søndag d. 12. maj kl. 16: Koncert med Kim Sjøgren
Torsdag den 13. juni kl. 19.30: Fortællekoncert: Kærlighed og lyse nætter
11. juli. kl. 19.30: Sommersang
8. august kl. 19.30: Sommersang

Menighedsrådsmøde
21. maj kl. 18.00
13. juni kl. 18.00

Lørdagsdåb
13. juli. kl. 11
Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne 2. juni og 7. juli
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke
Maj

Søndag 05.maj.
Søndag 12.maj.

2.s.e.p.
3.s.e.p.

kl. 09.00 Sanne Bügel Forner
kl. 10.30 Elizabeth Knox-Seith

Fredag 17.maj.
Søndag 19.maj.
Søndag 16.maj.
Torsdag 30.maj.

Konfirmation
4.s.e.p.
5.s.e.p.
Kristi Himmelfarts

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

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

Søndag 02. juni.
Søndag 09. juni.
Mandag 10. juni.
Søndag 16. juni.
Søndag 23. juni.
Søndag 30. juni.

6.s.e.p.
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis
1.s.e.t
2.s.e.t

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

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

Søndag 07.juli.
Lørdag 13.juli.
Søndag 14.juli.
Søndag 21.juli.
Søndag 28.juli.

3.s.e.t
Dåbsgudstjeneste
4.s.e.t
5.s.e.t
6.s.e.t

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

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

7.s.e.t.

kl. 09.00 Sanne Bügel Forner

Juni

Juli

August

Søndag 04. aug.

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 2. juni og 7. juli
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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		
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, Irma Dohlmann, Viola Nielsen, Johanne Dyrhoff Nyegaard,
Nina Dyrhoff Nyegaard

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

