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Klokkerne kalde på gammel og på ung….
På en af efterårets smukke oktoberdage, hvor solen skinnede fra en blå
himmel, der var så smuk som kun en
efterårshimmel kan være det, og hvor
vinden selv oppe ved Tårnborg Kirke
holdt fri, hørtes de glade børnestemmer fra 3. klasse på lang afstand, da
de gik fra Tårnborg Skole og op til
kirken.
Og inde i kirken dæmpede børnene helt spontant deres stemmer, den
halvløbende gang blev
skiftet ud med en stille
gang, som mærkede de
helt automatisk, at inde
i kirken der er der noget andet, noget vigtigt
og noget helt andet på
færde, som kræver en
anden ro end på boldpladsen eller i skolegården.
Da børnene havde sat
sig på kirkebænkene
sang de i kor med de klareste børnestemmer:
Kirken, den er et gammelt hus,
står, om end tårnene falde;
tårne, fuldmange sank i grus,
klokker end kime og kalde,
kalde på gammel og på ung,
mest dog på sjælen træt og tung,
syg for den evige hvile.
Aldrig nogensinde har vores store salmedigter N.F.S. Grundtvigs salme fra
1836 lydt smukkere end da 18 barnestemmer fik lov til at fylde kirkerummet med deres sang. Aldrig har ordene
om kirkeklokkerne, der kalder på gammel og på ung, men allermest på det

menneske, som har det svært, og hvor
meningen med livet kan være så svær
at finde, stået stærkere for mig, end da
eleverne fra Tårnborg Skole sang den.
Og de ord, er de ord, er jo netop hele
kernen i, at vi er i kirken. Det er meningen med at tro, det er meningen med, at
vi kommer i kirke for at få vores børn
døbt, men også for at få vores elskede
begrave. For klokkerne
kalde på gammel og
på ung. De kalder på
alle, som har brug for
trøst, som har brug for
styrke til at klare livet,
og de kalder, så vi kan
komme og takke for det
store i livet.
Og børnene, ja, de
stillede også spørgsmål
om livet. Om troen. Om
de store ting i livet og
om de små ting i livet.
“Hvad er det bedste ved
at være præst?” og “Er
det forbudt at begå selvmord?” lød det
fra dem.
Og deres lydhørhed. Deres fascination, da de fik lov til at komme helt
op i klokketårnet og se og røre ved de
store klokker, der kan høres viden om.
Deres umiddelbarhed og deres evne til
at tro på, at vores liv også er fyldt af
ting, vi ikke kan forklare, ja, den tror
jeg mange voksne kunne lære lidt af.
For det er egentlig underligt, for børn
ved det godt. At det at komme i kirke,
det er noget særligt. Det er noget, der
kræver, at de også for en kort stund
slapper af, dæmper stemmerne og åbner øjne og ører. Og der, hvor de gør
det, ja, der sker det, at de ser, at kirken
har en mening. Og at det, der sker i
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kirken, har betydning også for dem. Ja,
at klokkerne også kalder på dem.
Anderledes vanskeligt er det med
os voksne. Det er så tit, at dåbsforældrene bekymrede spørger: “Hvad nu,
hvis den lille skriger”, “hvad nu, hvis
storesøster ikke kan sidde stille.”
Men børnene, ja de er faktisk
sjældent problemet i kirken. Børnene,
de er faktisk parate til at møde, lytte
og observere, når de kommer i kirken.
Børnene, de lyser op i kirken. De er
nemlig endnu ikke af den overbevisning, at det er kedeligt at gå i kirke.
Det svære, det er faktisk de voksne,
som højlydt sidder og taler under gudstjenesten, eller de voksne, som når
“deres” families dåbsbarn er blevet
døbt, tydeligt signalerer, at nu er deres
10 minutters berømmelse overstået, nu
er det vigtige i kirken slut, og glemmer
at det næste dåbsbarn også er lige så
vigtigt som deres, og som med et tror,
at nu er kirken blevet til en cafe, bare
uden cafe latten.
Det svære i kirken, det er ikke at
holde børnene i ro. Det klarer de fleste
børn faktisk helt instinktivt selv, hvis
vi voksne bare stille svarer dem, hvorfor Jesus hænger på korset, eller om
kaninen, som lige er død, mon også
kommer i himlen sammen med oldefar.
Det svære, det er os voksne, som slet
ikke kan holde ud, at der er et sted,
hvor det slet ikke bliver kommenteret,
hvor perfekte, og hvor succesfulde vi
er. Det svære for os voksne, det er at
acceptere, at i kirken, der hører vi det
helt vanvittige; at alt det, som vi mener
er allermest vigtigt: karrieren, udseendet, bilen, om vi nu er superforældre,
der ikke serverer sukker til børnene og
har et hjem, som altid viser så stort et
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overskud, at børnene aldrig har set et
spindelvæv - det er faktisk slet ikke er
så vigtigt.
Og det er hårdt, at skulle lytte til det,
skulle lytte til, at vi ikke selv er Herre
over alt i livet. Det er hårdt, at skulle
lytte til, at livet netop er at fejle, aldrig
at blive god nok, at have det svært og
at rejse sig igen, som Jesus gjorde det.
Men det er så vigtigt at høre det. Det
er er så vigtigt at høre, at det er et livsvilkår, at vi mennesker aldrig bliver
gode nok. At vi altid kunne have gjort
mere. For når vi hører det, som vi dybt
nede godt ved, og som får os til at fortvivle og gå ned med stress; at vi aldrig
er gode nok, når vi hører det i kirken,
så hører vi netop også de ord, som Gud
fortæller os, de ord, som børnene sang:
klokker end kime og kalde,
kalde på gammel og på ung,
mest dog på sjælen træt og tung,
syg for den evige hvile.
Kirken, den kalder netop på alle os
uperfekte mennesker. Den kalder netop på os, når livet går i stykker, og i
kirken, der får vi netop at vide: At for
Gud, der er det eneste vigtige i vores
liv, at vi bruger det, så godt vi nu kan.
For selvom vi aldrig er gode nok, så
tager Gud sig alligevel af os.
Så prøv næste gang, du kommer i
kirke, at gå derind med barnets sind.
Og prøv, hvis du har børn med så at
se, hvad der sker, hvis vi voksne med
vores opførsel, vores kropssprog viser
dem, at det, der sker i kirken, faktisk
har betydning. Det har den største betydning at tro på, at Gud tager over,
når vores liv går i stykker.
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Klokkerne kalde på gammel...
Hyggeklubben på Løvfaldstur 2019.
Onsdag den 18. september var Tårnborg Sogns Hyggeklub på udflugt til
Hotel Hørby Færgekro. Her blev tid til
at se sig lidt omkring efter kaffen med
boller og lagkage til. Kroen ligger ved
Hørby færgested på Tuse Næs ved Isefjorden og Holbæk fjord lige overfor
Holbæk.
Det gamle færgested har eksisteret
her ligeså lang tid, som Holbæk by har
eksisteret (ca. 800 år), men færgekroen
er første gang omtalt i 1730, hvortil
rejsende har anvendt kroen som afslapning eller hvilested, før de drog
videre. Den lille færge, der sejlede
fra Hørby Havn til Holbæk havde sin

glansperiode i 1950’erne og første del
af 1960’erne, hvor den fragtede skolebørn og udflugtsturister over fjorden.
Enkelte af Hyggeklubbens gæster
havde ungdomsminder fra sejltur med
den lille færge.
På hjemturen kørte Egons Bus langs
nordkysten mod Kalundborg, drejede
sydpå ved Tissø, og fulgte vejen langs
Storebælts kyst, over Tjæreby og til
Restaurant Sommerlyst, hvor dagen
sluttede med en dejlig flæskestegsmiddag. Herfra blev kørt en afsætningsrunde, så alle kom godt hjem.
Irma Dohlmann
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.... og klokkerne kalde på ung

En torsdag eftermiddag i slutningen
af august måned, kaldte kirkeklokkerne på Tårnborgs børn. Og knap
50 voksne og børn kom til kirke og
hørte historien om Jakobs drøm om
himmelstigen, sang med på vores salmer, og forundredes over det smukke
kirkerum. Bagefter var der pizza i kon-

21

firmandstuen og heldigvis var sensommervejret med os, så der blev leget i
præstegårdshaven bagefter, mens
forældre og bedsteforældre kunne
snakke indenfor.
Vel mødt til næste børnegudstjeneste i
januar:

Børnegudstjeneste torsdag den 16. januar kl. 17.00
Hvem var de hellige tre konger?
I januar, når julen er overstået har vi
faktisk endnu en vigtig dag i kirken:
helligtrekongersdag.
Det er fortællingen om de tre vise
mænd, eller hellige tre konger, der
fra Østerland så en stjerne og fulgte den hele vejen til Jesusbarnet i
Betlehem. Kom til børnegudstjeneste
torsdag den 16. januar kl. 17 i Tårn-

borg Kirke, og hør fortællingen om
stjernen og de tre mænd. Bagefter
spiser vi aftensmad i konfirmandstuen.
Til gudstjenesten kan man bare dukke op, men af hensyn til mængden af
mad skal tilmelding til spisning ske
senest den 12. januar til ndn@km.dk.
Vi glæder os til at se jer allesammen.

Lørdagsdåb i Tårnborg Kirke

Ønsker I at holde barnedåb på en
lørdag, så er det også muligt i Tårnborg Kirke. Én gang i kvartalet afholder vi en særlig dåbsgudstjeneste
lørdag formiddag, som er en kortere
gudstjeneste, hvor dåben er
omdrejningspunktet. Der vil typisk
være flere dåb den dag, dog maks. fire
børn. Vi holder lørdagsdåb næste gang
den 25. januar kl. 11.00
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Kunst og Kirker
Lørdag den 9.
november og
søndag den 10.
november kl. 10
slås kirkedøren i
Tårnborg kirke op
for en udstilling
med nutidig kunst.
Middelalderens
kalkmalerier byder
velkommen til
nutidig dansk og
udenlandsk kunst
præsenteret af
den danske kunstner Kjeld Jørgen
Jensen og den
hollandske kunstner Ton Kalishoek.
To kunstnere, der
udstiller i Tårnborg kirke denne
weekend.
Der deltager 15
kirker i provstiet,
og man opfordres
til at besøge ens
egen kirke, men
også nyde de
mange tilbud i de
øvrige 14 kirker.
Her kan man høre
om kirkens historie, få en snak med
den udstillende
kunstner – og hvis
man har lyst –
købe et kunstværk. Og om søndagen er der selvfølgelig også gudstjeneste
kl. 10.30. Tårnborg kirkes menighedsråd fortæller gerne om kirkens historie og
byder på kaffe/ vand/ vin og en småkage mm!
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Julens gudstjenester i Tårnborg Kirke 2019
Lige om lidt er det december, og det kan mærkes i
Tårnborg Kirke. Udover at advents-kransen bliver
tændt hver søndag og juletræerne bliver sat op, er der
tændt lys i kirken hver aften, så Tårnborg Kirke kan
ses vidt omkring, og så vi kan blive mindet om julebudskabet: At der altid er et lys, der skinner i mørket.
I december måned er der forskellige gudstjenester
i kirken. Både Tårnborg Skole og Børnegården
Kildebakken kommer på besøg til krybbespil og
gudstjenester, og hver søndag venter vi og forbereder
os til Jesu fødsel.

1. søndag i advent den 1. december kl. 10.30:
Det første lys bliver tændt i adventskransen.

2. søndag i advent den 8. december kl. 16 - 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 fra 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
læsning og lade julefreden sænke sig for en stund.
Børne-og ungdomskoret vil indlede gudstjenesten med Luciaoptog.

3. søndag i advent den 15. december kl. 10.30 - Fredslyset fra Betlehem.

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.

4.søndag i advent 22. dec kl. 9.00 tændes det sidste lys i adventskransen.
24. december kl. 14.00 og 15.30
1. juledag kl. 10.30
Julesøndag 29. december kl. 10.30
Nytårsdag 1. januar kl. 16.00

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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Kyndelmisse
“Det er koldt herude, kyndelmisse
slår sin knude”, synger vi om vinteren i
St.St. Blichers sang,
men hvad er kyndelmisse egentlig?
Kyndelmisse er den
danske
oversættelse af det latinske
ord for lysmesse
Candelarum Missa:
Candelarum betyder lys og missa betyder messe.
I folkemunde kaldtes dagen førhen
også for Kjørmes
Knud. Kyndelmisse
betyder altså lysmesse og markeres
som dagen, hvor
halvdelen af vinterhalvåret
mellem
den 1. november og
den 1. maj er gået, nemlig den 2. februar. I kirken er der en tæt forbindelse
med, at Jesus kaldes for lyset.
I Tårnborg Kirke vil vi i samarbejde
med Tårnborg Lokalråd og lysmester
Arne Bendorff holde lysmesse den 8.
februar og fejre lysets komme ved at

oplyse kirken og lytte til musik og
læsninger, der handler om lyset i verden.
Det bliver anderledes, spektakulært
og flot. Så læg vejen forbi Tårnborg
Kirke den 8. februar 2020.
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Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke

				
13. juli 		Tristan Toft Bruhn
13. juli 		Emmelie Sophia Brandstrup Jørgensen
28. juli 		Marcus Bonne Larsen						
04. august		Bella Skafte
18. august		Luna Rikke Jensen
18. august		
Mathi Lyons Taylor						
18. august		Ingrid Gitta Petersen						
25. august		Caroline Schmidt Larsen 				
08. september		Nanna Der-Melkonian Krogh
06. oktober 		Hugo Flemming Vindskorp Hansen			
06. oktober 		Lucas Høgh Hansen
12. oktober		Holley Egede Marquardsen				
12. oktober		Lotus Cornelia Marie Meyer				
12. oktober		Waldemar Axel Melchior Dragsbæk			
13. oktober		Alfred Paaske Clausen						
						

Viede i Tårnborg Kirke

20. juli
		Nickie Boserup Hjeds Brandstrup & Kjeld Boserup Hjeds Brandstrup
10. august
Katrine Hindenburg Andersen & Casper Andersen			
17. august
Lonni Svendsen & Steffen Nielsen						
24. august
Mette Bager & Thomas Bager						
07. september Pernille Lykke Lystrup & Rene Lykke Lystrup				
21. september 		Sandra Natascha Ahrenkiel Adrian & Kenneth Ahrenkiel Adrian
21. september Rikke Møller Hansen & Mark Møller Hansen
05. oktober Bettina Nørskov Mikkelsen & Hans Henrik Nørskov Mikkelsen

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn
16. juli 		Arne Sigvard Sylow Rasmussen
20. juli.		Ebba Elise Nielsen
10. august		
Peter Wiegaard Hansen						
05. oktober		
Egon Nielsen						
05. oktober 		Rita Iris Nielsen						
16. oktober		Poul Verner Nielsen
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Aktivitetskalender

						

Tårnborg Sogns Hyggeklub
13. nov. kl. 14.30: Cathrine Rosengren fortæller om sit år som udvekslings			
student i Mexico						
27. nov. kl. 14.30: Juleafslutning med kaffebord, sang og hygge		
08. jan. kl. 14.30: Willy Jensen fortæller om fugle og træernes hemmelige liv
					
									

Litteraturkredsen
05. nov. kl. 15.30							
		03. dec. kl. 15.30
		07. jan. kl. 15.30							
		
					

Sangaftener i konfirmandstuen
14. nov. kl. 19.30 - Sange til “Sorg og glæde”
12. dec. kl. 19.30 - “Vi synger julen ind”, med juleknas og godter
09. jan. kl. 19.30 - “Vi synger drikkeviser” og nyder en øl

Menighedsrådsmøder
		12. nov. kl. 18.00
		10. dec. kl. 18.00

Lørdagsdåb
		25. jan. kl. 11.00
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke

November
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Søndag d.03. november Alle Helgens dag
Søndag d.10. november Højmesse
Kunst og Kirker
Søndag d.17. november 22.s.e.trinitatis

kl. 16.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag d.24. november S.S.I.K.

kl. 09.00 Sanne Bügel Forner

December

kl. 10.30 Elizabeth Knox-Seith

Søndag d.01. december
Søndag d.08. december
De ni læsninger
Søndag d.15. december
Fredslys kommer til
Tårnborg
Søndag d.22. december

1.s.i. advent
2.s.i. advent

kl. 10.30 Elizabeth Knox-Seith
kl. 16.00 Nina Dyrhoff Nyegaard

3.s.i. advent

kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

4.s.i. advent

kl. 09.00 Ida Rusholt Lund

Tirsdag d.24. december
Tirsdag d.24. december

Juleaften
Juleaften

kl. 14.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 15.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Onsdag d.25. december
Søndag d.29. december

Juledag
Julesøndag

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

Onsdag d.01. januar
Champagne og
kransekage
Søndag d.05. januar
Torsdag d.12. januar
Søndag d.16. januar
Spisning efterfølgende
Lørdag d.19. januar
Lørdag d.25. januar
Søndag d.26. januar

Nytårsdag

kl. 16.00 Nina Dyrhoff Nyegaard

2.s.e.H3K.
Dåbsgudstjeneste
3.s.e.H3K.

kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 11.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag d.02. februar

Sidste s.e. H3K.

kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Januar

Februar

Helligtrekonger
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
1.s.e.H3K.
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Børnegudstjeneste kl. 17.00 Nina Dyrhoff Nyegaard

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne 1. december og 2. februar.
Champagne og kransekage efter gudstjenesten den 1. januar.
Der er spisning efter børnegudstjenesten den 16. januar.
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring 70 25 25 25 senest 1 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		
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, Tanja Godtfredsen, Nina Dyrhoff Nyegaard

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

