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Hvad er meningen?
“Hvad har du ment med os?”
Sådan lyder det anklagende og insisterende spørgsmål i Pär Lagerkvists
roman: “Det evige smil.” Spørgsmålet
kommer fra milliarder af døde mennesker, der har besluttet sig for at
foretage en massevandring for at finde
Gud og afkræve ham svar på livets
storhed og glæde, men også på livets
angst og uvisheden om, hvad meningen med livet, med mennesket overhovedet er. De vil drage Gud til ansvar
for det ubegribelige og mærkværdige
liv, for at finde ro og finde vished for
troen.
De drager af sted mod Gud for at
finde svar på de spørgsmål, som vi
også tumler med. De spørgsmål, som
jævnligt dukker op hos os. Om det er,
når vi mærker afgrunden under os, når
vi mærker lidelsen, eller det er, når vi
rammes af storheden over skaberværket og glæden overskygger alt, og vi
midt i smerten formår at finde noget
værdifuldt i den. Nøjagtig som os levende mennesker vandrer de af sted i
forsøget på at finde mening i deres liv
og i deres død. Og efter en lang vandring finder de det uopnåelige, det de
har længtes efter - de finder en gammel mand, der saver brænde, kroget og
kort af vækst mærket af års arbejde og

med et furet ansigt præget af møje og
sagtmodig alvor. Og de så, at han var
Gud.
Og der, sat over for muligheden for
at få svar på livets mening, stiller de
Gud spørgsmålet: ”Hvad har du ment
med os?”
Og Gud svarer stille og ydmygt:
“Jeg har gjort det så godt, jeg kunne.”
Hverken mere eller mindre, men det
svar kan menneskene ikke stille sig
tilfredse med. De fortsætter med at
kræve svar fra Gud, og hver gang ly-

der det fra Gud: “Jamen, jeg har gjort
det så godt, jeg kunne.”
Og skuffelsen og frustrationen breder
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sig forståeligt nok i folkeskaren. “Noget, må du da have ment, med at skabe
liv”. ”Der må da være noget mere, noget vi skal stræbe efter, noget vi skal
gøre i livet for at få del i storheden
over livet?”
Og langt om længe tilføjer Gud: “Jeg
har bare ment, at I aldrig skulle behøve
at nøjes med ingenting!”
“Jeg har bare ment, at I aldrig skulle
behøve at nøjes med ingenting!” De
ord rummer hele pointen med at tro.
De rummer pointen med at give Gud
en chance. De giver os svaret på, hvorfor det giver mening at gå i kirke.
For med Gud i livet åbner vi for muligheden for at gøre livet større end
det, vi kan se og måle.
Og er det ikke netop det, der har betydning i vores liv. At vi får at vide,
at vi ikke er ingenting. Men at vi har
betydning. For Gud og for hinanden.
For vi har fået livet af Gud, med muligheden for at fylde det ud med den
mening og den tro, der kan hæve vores
liv op til at blive meget mere end ligegyldigt. For det vi hører fra Gud og
i kirken, det er, at vi skal bruge vores
liv. Og vi skal bruge det i visheden om,
at vi som Gud også bare skal gøre det
så godt, som vi nu kan. Forsøge at leve
vores liv med hinanden, så godt som vi
nu kan, og sprede lys og glæde, hvor vi
kan, for det er meningen med os men-
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nesker. Så simpelt er meningen med
livet egentlig: Brug dit liv - så godt
som du kan!
Og livet er blevet brugt i kirken i
de forgangne måneder. Der er blevet
tændt lys og glæde, når folk i alle aldre
har lagt vejen forbi i advents- og juletiden. Luciaoptog, børnehave, skole,
pensionister og alle andre har spredt
lys og glæde hos hinanden. Og vist at
vi heldigvis ikke er ingenting, ligesom
kirken heller ikke er ingenting, men er
med til at give mening i livet.

Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Kunst og Kirker 2019
Weekenden den 9.-10. november
2019 vil blive husket mange år frem.
Tårnborg kirke deltog for første gang i
udstillingen Kunst og Kirker.
Arrangementet
er et samarbejde
mellem Slagelse
provsti og Slagelse Turistforening.
Styregruppen bestod af Per Thuesen, Ulla Thorbjørn
Hansen,
Branka Lugonje
og Estrid Maria
Eriksen.
15 kirker i provstiet havde tilmeldt sig, og der kom professionelle kunstnere fra blandt andet
Holland, Færøerne, Litauen og Norge.
I Tårnborg kirke havde vi udstilling af billedkunstneren Kjeld Jørgen
Jensen fra Hobro samt skulptøren Ton
Kalishoek fra Holland.
Deres kunstværker blev rost af de
knap 600 besøgende i vores kirke.
Alle kunstnere, der udstillede i de 15
kirker, var meget tilfredse og imponerede over arrangementet.
For at gøre de to dage lidt afvekslende havde vi lørdag foredrag ved Kurt

Rehder, der fortalte om Tårnborg – fra
vikingetid til nutid. Senere samme dag
underholdt Korsør Marineforenings
kor. En koncert der blev fremført med

sangglæde, humor samt smittende
humør.
Søndag var vi så heldige at kunne
opleve den kun 13-årige cellist Asta B
Wanscher. En stor oplevelse.
De mange besøgende blev i våbenhuset budt velkommen af menighedsrådet, der også bød på vin, kaffe og
vand.
En af ideerne ved Kunst og Kirker
var, at kunstnerne kunne blive privat indkvarteret hos menighedsrådsmedlemmerne.
Vi var så heldige at have Kjeld Jør-

Tårnborgbladet februar 2020

Kirkebladet side 5

21

gen Jensen boende fra fredag
til søndag. En spændende
person. Vi fik snakket, grint
og drukket et enkelt glas rødvin. Dejligt med nye bekendtskaber.
Karin og Dennis Hansen

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 gudstjene-

ste, hvor dåben er omdrejningspunktet. Der vil typisk være flere dåb den
dag, dog maks. fire børn. Vi holder
lørdagsdåb næste gang den 22. februar
og 8. maj kl. 11.00.
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Projekt redekasser ved Tårnborg Kirke

Slagelse kommune søgte i foråret
placeringer til et antal redekasser for
at fremme antallet af natugler og tårnfalke.
Tårnborg Kirke har nogle store
gamle træer, som var helt perfekte
til formålet, og vi søgte derfor kommunen om at blive værtsfamilie for en
redekasse tilpasset natuglen.
Redekassen blev hængt op, og vi var
naturligvis spændte på, om nogen ville
flytte ind.
Til vores store glæde gik der kun et
par uger, før der var besøg.
Det var et tårnfalkepar, som efter et
par besigtigelser flyttede ind. De vidste
åbenbart ikke, at redekassen var fremstillet til en natugle, eller også ønskede
parret bare at leve lidt alternativt.
Derefter fulgte en spændende tid,
hvor man altid kunne få status hos
Peter (vores gravermedhjælper) Han
kunne berette om heftig aktivitet.
Altså var der unger i kassen. Der blev
udklækket 2 æg, og tilsyneladende har
der ikke været flere.
Lidt drama slap vi ikke for. Begge
unger nåede at falde ud af kassen.
Den ene kom selv tilbage til reden, og
den anden blev fundet på jorden, den
dag en ornitolog skulle ringmærke
ungerne. Ornitologen lagde ungen
tilbage i redekassen, og til alles glæde

overlevede begge, og alle har nu forladt redekassen.
Ornitologen fortæller, at der formentlig har været tale om et ungt par, som
har lavet rede for første gang. Han
henviser til, at der kun er født 2 unger
mod normalt 4.
Redekassen hænger stadig på sin plads
og ser indbydende ud. Fødeudbuddet
er desværre også helt på toppen. Vores
problemer med kirkegårdsmuren mod
mosen, skyldes mosegrise, mus og rotter, der underminerer stenene. Blandt
andet derfor er lige netop natugler og
tårnfalke specielt velkomne.
Mennesker med stor forstand på fugle fortæller, at vi kan være så heldige i
2020, at redekassen først anvendes af
natuglen og derefter af tårnfalken.
Vi glæder os allerede til den kommende ynglesæson.
Jørgen Christensen, kirkeværge
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Kyndelmisse i og ved Tårnborg Kirke
Kyndelmisse betyder 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. I kan opleve nogle anderledes gudstjenester den aften,
hvor vi både kl. 19 og kl. 20 gennem
læsninger, musik og refleksioner hører
om lyset i verden. Det lys som altid
skinner i mørket: Guds lys. Det bliver
anderledes, spektakulært og flot. Så
læg vejen forbi Tårnborg Kirke den 8.
februar.

Babysalmesang i Tårnborg Kirke
Babysalmesang er et gratis tilbud
til forældre til børn mellem 2 og 10
måneder, der har lyst til at synge og
danse med deres baby i Tårnborg
Kirke.
Selvom børnene endnu ikke synger,
har de stor glæde af den nære kontakt
med forældrene, og lyden af fars eller

mors stemme er for barnet det skønneste i verden. Du skal altså ikke holde dig tilbage, hverken Pavarotti eller
Celine Dion kan konkurrere med din
stemme.
“Vi synger og danser” 7 tirsdage i
foråret. Første gang er tirsdag den 3.
marts klokken 10.30 - 11.15. Sidste
gang er tirsdag den 14. april.
Vi slutter hver gang af med kaffe, te,
småkager og ammestuesnak. Bedsteforældre er også meget velkomne.
Tilmelding snarest muligt og senest
den 27. februar til Lise Christoffersen,
mail: andante@paradis.dk
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Tårnborg Kirke har brug for et råd!
Stolt knejser Tårnborg Kirke på Tårnborg Banke med den skønneste udsigt
over Korsør Nor til den ene side og
landbrugsjord til den anden side. Kirken er i manges bevidsthed.
Det vidner samtaler med
folk om, der, selvom de slet
ikke bor i Tårnborg Sogn,
alligevel har et stort ønske
om at blive viet i kirken, eller få deres børn døbt, ja sågar ønsker mange at få deres
sidste hvilested på Tårnborg
Kirkegård, fordi udsigten er så smuk.
Og der er smukt deroppe ved kirken,
og der er smukt inde i kirken. Og der
foregår meget i kirken. Både de helt traditionelle ting, som gudstjenester, hver
eneste søndag, dåb, vielser, bisættelser og begravelser. Og derudover er der
faktisk også et rigt kirkeliv i sognet. Der
er hyggeklub i konfirmandstuen, der er
litteraturkreds, der er sangaftener, der er
børne- og ungdomskor, konfirmander,
babysalmesang, børnegudstjenester og
koncerter og meget mere.
Men alt dette kan kun lade sig gøre, fordi der er et råd i kirken. Et menighedsråd. For uden et menighedsråd - intet
kirkeliv.
Alle folkekirker i Danmark ledes af
menighedsrådet, der består af frivillige,
der på demokratisk vis vælges af sognets folkekirkemedlemmer. Alle over
18 år, der er medlem af Folkekirken, kan

stille op til menighedsrådet. Og der
er brug for alle aldre, begge køn og
forskellige meninger, for menighedsrådet er med til at planlægge, hvilke

aktiviteter der skal være i kirken. Ja,
det er med til at bestemme, hvad vej
kirken skal gå. Menighedsrådet har
også ansvaret for, at kirken bliver
ved med at være velholdt og et godt
sted at være.
Hvert fjerde år er der valg til
menighedsrådet, og det er der i år! Så
kunne du tænke dig at være med til at
præge Tårnborg Kirke, så er det nu,
du skal begynde at overveje det. Der
er mange forskellige opgaver i rådet,
og der er brug for mange forskellige
mennesker, så der er garanteret også
noget for dig.
Hvis du vil vide mere, så kontakt
menighedsrådets formand: Jytte Jensen eller kirkens præst Nina Dyrhoff
Nyegaard (kontaktoplysninger står
på bagsiden af Kirkebladet).
Nina Dyrhoff Nyegaard
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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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