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Man kan da ikke lukke en kirke!
I begyndelsen af marts måned tog
min familie på ferie til Rostock. Alt
åndede stadig fred herhjemme, og i
den del af Tyskland var der heller ikke
de store smittetal. Både Danmark og
Tyskland var grønne rejseområder, så
ubekymrede tog vi afsted. Det skulle
blive rart med ferie. Men mens vi var
der, blev både Tyskland og Danmark
gule områder, og det var svært ikke
at blive lidt bekymret over for udviklingen, men udenrigsministeriet skrev
blot, at man skulle tage sine forholdsregler, når man rejste eller var på rejse, nøjagtig som man skulle gøre det
hjemme.
Om
dagen
hyggede vi os,
var i Zoologisk
have, var i kirker
og klostre, spiste
dejlig mad, nød
at slappe af i den
gamle
smukke
Hansestad, talte
om tiden under
kommunismen,
hvor frihed var
en by i Rusland.
Om aftenen, når
vi lå hjemme med
en bog på hotellet, fulgte vi med
i nyhederne, og
bekymringerne
ramte os. De slap
ikke helt taget i
os om dagen, selvom det selvfølgelig
blev forklaret som del af en leg til den
femårige, da sporvognen, vi skulle
med, kom og var lidt fuld, og jeg sang:
“Der kommer altid en sporvogn og en
pige til” ….. hvorefter jeg sagde: “Vi

tager den næste”. For vi skulle jo ikke
nå noget.
Og så kom vi hjem til Danmark, og
dagen efter lukkede myndighederne
vores samfund, og siden har alt været
så forandret. Og når man lige er kommet hjem fra ferie fra det tidligere Østtyskland, så er det svært ikke at tænke
på tiden før murens fald. På et lukket
samfund, på et samfund, hvor folk aldrig vidste, hvem der var venner eller
fjender. Hvor man blev overvåget,
og hvor man mødte hinanden med
mistro og mistillid.
Sådan har jeg det lidt i disse dage. Det
er grænseoverskridende at gå
i en stor bue
uden om sine
medmennesker,
når man er nødt
til at få handlet
det mest basale ind. Det er
mærkeligt som
menneske
at
mærke en udefinerbar følelse
af frygt, når
man ser andre.
Det er mærkeligt at blive
mistænksom
ved det mindste
lille host eller
snøften fra et
medmenneske,
eller fra sig selv. Det er grænseoverskridende at møde mennesker i sorg,
som skal have begravet deres elskede,
uden at man kan give dem et håndtryk
eller et skulderklap og at skulle lave
alskens regler for, hvor langt de skal
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sidde fra hinanden i kirken, og hvem
de må få med til afskeden. Og det er
grænseoverskridende at skulle opfatte
sig selv og andre som en trussel. Det
strider heldigvis imod alt menneskeligt, men det er det vi gør lige nu, fordi
vi håber og tror på, at det er vejen til at
få bekæmpet den usynlige fjende, som
har forandret vores verden.
Jeg havde altid troet, at hvis vores liv
og vores trygge og fredelige verden en
dag virkelig blev forandret, og vi ikke
længere kunne tale og leve frit mellem
hinanden, så var det pga. terror. Og jeg
har jo ikke været den eneste. Det er
derfor, der er blevet sat så meget overvågning op i vores samfund gennem
de sidste mange år, fordi terroren rykkede tættere og tættere på os. Og overvågning var løsningen, mente mange,
fordi vi skulle kunne afsløre fjenderne,
helst før de kom til vores land, men var
de her, så i hvert fald så hurtigt som
muligt, få dem afsløret via overvågning, men i stedet er vi blevet ramt af
en usynlig fjende, som ikke lader sig
stoppe af grænser, og som ikke kan ses
med det blotte øje eller opfanges på et
overvågningskamera.
En fjende, som vi kun kan bekæmpe
ved at gøre det, vi mennesker ikke er
skabt til: holde afstand, isolere os. Og
det er nok det værste. Det værste er
kun at kunne tale i telefon om frygten,
bekymringerne og uvisheden om, hvor
alt dette skal ende, og ikke, som vi ellers gør i kriser, holde sammen og holde ved og holde om. Det er det værste.
Og det er så uvirkeligt, at vi ikke kan
mødes i Kirken og blive del af det fællesskab, som viser os, at vi er i Guds
hænder, især når livet er sværest. Det
er mærkeligt at være præst i en krisetid, hvor alt det liv, der normalt var
og er omkring kirken, skal aflyses.
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Bryllupper bliver udskudt til næste
år, konfirmationer bliver udskudt til
en fremtid, som vi ikke ved, hvordan
ser ud. Påskegudstjeneste for børnehaven er aflyst. Det er mærkeligt ikke at
måtte åbne dørene op til det kirkerum,
hvor mennesker igennem hundreder
af år har fundet trøst og styrke, når
livet faldt fra hinanden. Det er uvirkeligt ikke at kunne fejre påske lige nu i
disse dage, hvor vi allermest har brug
for at høre om, hvordan Jesus stod op
af graven for at tænde lys i mørket.
Fordi de fleste af os mærker en frygt
for det ukendte, for fremtiden for livet
og frygten for at miste de mennesker i
vores liv, som vi måske ofte tager for
givet.
Men en dag bliver det sommer, og
en dag mødes folk igen. Forandrede,
som vores verden er forandret. Med
en erfaring om, hvor lidt vi mennesker
egentlig kan styre selv. Men måske
også med en større taknemmelighed
over det skrøbelige menneskeliv vi har
og visheden om, hvor godt vi har det
i Danmark i forhold til andre steder i
verden. Måske også med glæden over
at vide, hvor dyrebart livet er og med
visheden om, at vi mennesker har
brug for hinanden og ikke mindst en
hjælpende hånd. Måske vi endda lige
sender en tanke til Gud, som har lyttet
til vores bønner i disse dage.
Forhåbentligt mister vi ikke for
mange af dem omkring os, som vi
holder af, og som vi bekymrer os for.
Forhåbentlig kan vi leve med bekymringen, uden at det er den, der gør os
syge.
Forhåbentligt ses vi igen, og forhåbentligt kommer vi til at se og mærke, at
det atter bliver sommer.
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Al begejstring kommer med et forbehold ….
Al begejstring kommer med et forbehold ….
… synger Søren Huss i sangen Forbehold eller to. Og begejstringen over at
lave Kirkeblad, skrive om alt det, der
plejer at skabe liv og glæde i kirken,
i konfirmandstuen, om glade barnestemmer og gråstænkte hårtoppe,
der taler om ungdommens historier,
kommer da også denne gang med
et forbehold eller to. For det er ikke
nemt at lave Kirkeblad i de her dage,
hvor samfundet er lukket ned, men
forhåbentligt snart er på vej mod en
langsom genåbning. Ingen ved, hvad
morgendagen vil bringe af restriktio-

ner eller åbninger. Ingen ved, hvornår
flere mennesker end 10 må samles. I
skrivende stund ved vi kun, at indtil
10. maj er kirken lukket (bortset fra
det uopsættelige som bisættelser og
begravelser), men det er selvfølgelig
mit håb, at vi herefter så småt kan begynde at mødes i kirken igen. Til konfirmation, til bryllupper og barnedåb
og ikke mindst også til pinse, så alt,
hvad der er planlagt og skrevet i dette
blad, kommer med et forbehold eller to. Hold jer orienteret på sogn.dk,
Tårnborg Kirkes side på facebook eller hjemmesiden.

Pinsevandring 1. juni kl. 10.30

Sommersang i Tårnborg Kirke

2. pinsedag er det traditionen, at Tårnborg Kirke i samarbejde med Tårnborg
Vandreklub arrangerer en vandring i
det smukke landskab omkring Tårnborg Kirke. I år falder 2. pinsedag
mandag den 1. juni.
Vi mødes i kirken kl. 10.30 til en kort
pinseandagt, og derefter vandrer vi ud
i naturen og slutter af med hyggeligt
samvær og lidt frokost i konfirmandstuen.

Før i tiden var det normalt, at man
rundede dagen af med at synge sammen. Både for at takke for dagen,
der var gået, men også af den simple
grund, at det er svært at være sur, mens
man synger. Det er, som dagens møje
og besvær flyver væk, når sangen får
vinger.
Og der mødtes man rundt om i stuerne
eller om sommeren på fx Skamlingsbanken og sang og mærkede fællesskabet ved at synge de mange smukke
sange og salmer, som vi har i Danmark. Og mon ikke vi har brug for at
mærke fællesskabet, når sommeren
kommer i år?
Og hvor er det bedre og skønnere
at synge end i Tårnborg Kirke, mens
solen, der så sagte går til ro, skinner
på os gennem vinduerne. Og bagefter
træde ud i den sommer, som gør verden så smuk.
Så velkommen til sommersang
11. juni, 9. juli og 13. august kl. 20.00.
Vi slutter aftenerne af med et glas vin
i våbenhuset.
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Nye tiltag på kirkegården - Kirkegårdsvandring 19. maj
Der vil i den kommende tid være heftig aktivitet på kirkegården. Nybyggeri vil være meget synligt, og vi
håber ombygningen af graverbygningen bliver til glæde for medarbejdere
og kirkens brugere.

også kritiske bemærkninger til de eksisterende rammer.
Det er tit sådan, at man ”vænner sig”
og har svært ved at se fornuften i ændringer, men hun har evnen til at visualisere de forandringer, som skal ske
på vores kirkegård.

Men andre tiltag er under planlægning:
Menighedsrådet har i flere år drøftet
muligheden for at skabe en ny fællesgrav i en anden position, og så har
stenmuren mod Halseby Mose givet
anledning til store hovedbrud (og store
omkostninger). Nogle gamle mindesten er under restaurering og skal i løbet af foråret opstilles på kirkegården.
Der er bl.a. sat en mindesten efter en
”hædersmand”. En historie vores historiekyndige Kurt Rehder har kikket
nærmere på og senere vil berette om.
Når mindestenene kommer retur fra
stenhuggeren, vil de blive opstillet,
og sognets borgere vil blive inviteret
til at se resultatet. Kirkegårdskonsulenten har været på besigtigelse og
har vurderet menighedsrådets ønsker
og tanker om stenmuren og den nye
fællesgrav. Der er tale om forhold, der
skal godkendes af Stiftet og Nationalmuseet, så vi skal tænke os godt om,
før vi laver ændringer. Konsulenten
var imponeret over kirkegården og
dens smukke beliggenhed, men havde

Der skal ske noget med stengærdet,
så vi undgår sammenstyrtning og
igen kan åbne stien rundt om kirken,
og så skal vi drøfte, hvordan den nye
fællesgrav skal udformes. Der skal
skabes yderligere plæne, og de store
arealer med grus skal mindskes. Den
nuværende fællesgrav skal gentænkes
og have et nyt udtryk.
Alle disse tiltag og tanker vil blive
uddybet og drøftet på en kirkegårdsvandring tirsdag den 19. maj klokken
18.30.
Alle sognets borgere er velkomne, og
menighedsrådet byder på en kop kaffe
eller lidt koldt til ganen.
I disse tider må vi tage forbehold for
sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men vi håber, at dagligdagen til den
tid igen ligner noget, vi kender.
Menighedsrådet vil lave opslag i Brugsen og på hjemmesiden om emnet.
Kirkeværge Jørgen Christensen
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Dannebrogsmand Ole Nielsen, Halseby
Veteran fra Treårskrigen 1848-1850

På Tårnborg kirkegård, lige inden for
lågen, der vender ud mod vest og Borgbanken, stod i mange år en gammel gravsten, der var forsynet med et marmorkors
øverst.
Gravstenen stod næsten upåagtet, og
navn og inskription var næsten
ulæselig, men stenen var
rejst over Dannebrogsmand
Ole Nielsen, der var veteran
fra krigen i 1848-50.
Ole Nielsen overlevede krigen, men blev efter
sin død hædret med dette
smukke mindesmærke, der,
foruden en marmorplade
med hans navn og datoer,
er prydet med et relief, der
forestiller en mortér.
Stenen har en del år været
borte fra ”sin plads” lige
inden for lågen, hvor den
naturligvis ikke har haft sin
oprindelige plads.
Men ikke desto mindre
er der nok mange, der har
savnet stenen med mindet om den gamle
hædersmand. Men det bliver der nu rådet bod på. Stenen kommer nu tilbage til
Tårnborg Kirkegård.

Hvad er historien?

På Lokalhistorisk Arkiv i Korsør er samlet udførlige oplysninger om Ole Nielsens
liv og familie, og også om den krigerdåd,
der gjorde ham fortjent til at få rejst dette
gravminde.
I Korsør Avis d. 12. april 1869 bringes følgende nekrolog:
”Tømmermand Ole Nielsen på Halseby
Mark er i løverdags efter længere tids
sygelighed afgået ved døden. Han var soldat fra 1848 og deltog med hæder i alle 3
års felttog.
I affæren ved Mysunde den 12. september 1850 var han underofficer ved Dinesens batteri og gjorde tjeneste ved det
halvbatteri, der kommanderedes af kap-

tajn Schou.
Da denne i begyndelsen af kampen faldt,
overtog Ole Nielsen kommandoen, - og
som det hedder i Vaupels skrift ”Krigen
1848-50”: ”Han fortsatte skydningen indtil Dinesen ankom på pladsen og overdrog
befalingen til løjtnant West”.
I Dinesens rapport fremhæves hæderlig Ole Nielsen, og kort tid
efter affæren blev han dekoreret med Dannebrogordenens Sølvkors.”
Det skal i denne forbindelse
nævnes, at kaptajn Wilhelm
Dinesen var far til Karen
Blixen.

Mindesmærket

Efter begravelsen rejstes
en gravsten/mindesten over
Ole Nielsen, hvilket omtales
i Korsør Avis den 19. juli
1869:
”Den 6. juli indviedes et
mindesmærke på Tårnborg
Kirkegård, som sognets
mænd har rejst over afdøde
tømrer og Dannebrogsmand
Ole Nielsen af Halseby, der udmærkede
sig ved Mysunde i året 1850, idet han, da
chefen faldt, overtog kommandoen over
et halvbatteri og med kraft vedblev at
beskyde fjenden.
En talrig forsamling af mænd og kvinder fra hele sognet overværede højtideligheden.
Monumentet, der er en sandstenspyramide, hvorpå der hviler et marmorkors,
har på forsiden 2 marmorplader; på den
øverste af disse er udhugget en morteer
med kugler, omgivet af en laurbærkrans,
og på den nederste den afdødes føde- og
dødsdag.
På bagsiden læses følgende inskription:
Sognets mænd have sat ham dette minde
i ærkjendelse af hans hæderlige våbendåd
ved Mysunde 1850.”
Kurt Rehder
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Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed
Overskriften er kendt fra et
populært program i fjernsynet, og er et udsagn ejendomsmæglere benytter, når de skal
beskrive, hvad der er vigtigst
i enhver boligsag.
Tårnfalkeparret, der sidste
år fik to unger på vingerne,
er igen flyttet til redekassen
på kirkegården. Man forstår
dem godt. Fra redekassen er
udsigt til Korsør Nor, Tårnborg Banke, Halseby Mose
og vores kirke. Smukkere beliggenhed findes vist ikke.
Sidste år fortalte en ornitolog, at der formentligt var tale om
et ungt førstegangsfødende par, fordi
der kun var 2 unger i reden mod normalt 3 – 4 stk. Vi ved jo ikke, om det
er samme par, men det vælger vi at tro,
og så håber vi, at der også i år kommer unger på vingerne, selvom de vil
opleve byggelarm i den kommende

tid.
Gravermedhjælper Peter følger tårnfalkene og kan fortælle mere. Blandt
andet at der er et særligt forhold mellem duerne og tårnfalken, og det er
ikke et rovdyr/byttedyr-forhold. Spørg
ham selv.
Jørgen Christensen, kirkeværge

Tårnborg Kirke har stadig 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 >> side 24
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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, 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, 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 kom til:
Orienteringsmøde om valg til Tårnborg Sogns menighedsråd 2020
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Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00
Mødet er planlagt til at finde sted i
Tårnborg præstegård i konfirmandstuen.
Se annonce i Korsør Posten, på kirkens hjemmeside og på facebook, når
vi nærmer os juni måned.
På mødet vil menighedsrådets
medlemmer orientere om arbejdet i et menighedsråd. Om ansvar,
forpligtigelse over for fortiden, historien og ikke mindst nutidens praktiske
gøremål: Budgetlægning, personaleadministration, arrangementer m.v.
i kirkeåret, vedligeholdelse af vores
fine, 800 år gamle kirke og kirkegården.
Kort sagt: kirkens liv og vækst.
Der er nok at tage fat på - og en inderlig tilfredshed, når det lykkes!
Jytte Jensen, formand
Tårnborg menighedsråd

Stedmoderblomsterne stod så flotte på
kirkegården, da vi plantede dem.
Men vi har nogle søde harer på kirkegården, som elsker dem. Ja, jeg tror
det er deres livret, for de har spist
alle hovederne på stedmoderne. Jeg
beklager meget, at de nu ser ud, som
de gør.
Graver Irene
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Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke
27. oktober		Mace Cornelius Jørgensen
25. januar		Mille Hejbøll Richard
25. januar		Victoria Evelyn Gregory
25. januar		Luna Hartig Sandholdt
25. januar		Walde Hejbøll Elstrøm
26. januar		Alvin Samer Hesselberg
9. februar		Victor Loose Nielsen
22. februar		Nanna Lykke Stuhr
1. marts		Oskar Hyldgaard Sieling
1. marts		Luna Sofie Blum

Bisatte i Tårnborg Kirke
26. oktober		Jacob Brøchner
10. december
Lisbeth Laursen
8. februar		Gudrun Inge Margrethe Nielsen
29. februar		Anne-Lise Jørgensen
4. marts		Else Marie Jørgensen
12. marts		Kaj Hansen
28. marts		Gerd Magdalene Beck
1. april		Sverri Salmony
4. april		Jens Erik Bøgeriis-Nielsen
7. april		Claus Keldke

Kirkebladet side 10

26

Tårnborgbladet maj 2020

Tårnborg
Kirke
og
Sogn
Aktivitetskalender
2020
for konfirmandstuen ved Tårnborg Præstegård og kirken

Tårnborg Sogns Hyggeklub
Hyggeklubben holder ferie!
Vi regner med at begynde 2.september kl. 14:30 med gudstjeneste
og efterfølgende kaffebord i konfirmandstuen

Litteraturkredsen
Litteraturkredsen holder ferie.
Vi begynder igen 1.september kl. 15:30

Sommersang i kirken
Torsdag 11.juni kl. 20:00
Torsdag 9.juli kl. 20:00
Torsdag 13.august kl. 20:00
Vi slutter hver aften med en forfriskning i våbenhuset

Kirkegårdsvandring
Tirsdag 19.maj kl. 18:30
Vi slutter vandringen med lidt til ganen

Orienteringsmøde om valg til
Tårnborg Sogns menighedsråd
2020
VÆR VELKOMMEN

Tirsdag 9.juni kl. 19:00
i konfirmandstuen

Kirkebladet side 11

Tårnborgbladet maj 2020

27

Tårnborg
Kirke
og
Sogn
Gudstjenester
2020
MAJ

Søndag

3. kl. 10:30

3.s.e.p.

Nina Dyrhoff Nyegaard

Fredag

8. kl. 10:30

Bededag

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag

10. kl. 10:30

4.s.e.p.

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag

17. kl. 9:00

5.s.e.p.

Adrian Hove-Kreutzfeldt

Torsdag

21. kl. 10:30

Kristi Himmelfartsdag

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag

24. kl. 10:30

6.s.e.p.

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag

31. kl. 10:30

Pinsedag

Nina Dyrhoff Nyegaard

JUNI
Mandag

1.

kl. 10:30

2. Pinsedag

andagt med pinsevandring
Søndag

7. kl. 10:30

Søndag

Nina Dyrhoff Nyegaard

Trinitatis søndag

Nina Dyrhoff Nyegaard

14. kl. 10:30

1. søndag e. Trinitatis

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag

21. kl. 10:30

konfirmation

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag

28. kl.

9:00

3. søndag e. Trinitatis

Adrian Hove-Kreutzfeldt

Søndag

5. kl. 10:30

4. søndag e. Trinitatis

vikar

Søndag

12. kl. 10:30

5. søndag e. Trinitatis

vikar

Søndag

19. kl. 10:30

6. søndag e. Trinitatis

vikar

Søndag

26. kl.

7. søndag e. Trinitatis

Adrian Hove-Kreutzfeldt

8. søndag e. Trinitatis

vikar

JULI

9:00

AUGUST
Søndag

2. kl. 10:30

Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte
kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring 7025 2525 senest 1 time før
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SOGNEPRÆST Nina Dyrhoff Nyegaard 5838 0021/2985 0021 ndn@km.dk
Marsk Stigsvej 19, 4220 Korsør
har fri om mandagen

GRAVER

Irene Kjergaard

Marsk Stigsvej 45, 4220 Korsør
graverkontor4220@gmail.com
3063 5417
mandag fri

GRAVERPeter Mandrup Jørgensen
MEDHJÆLPER
ORGANIST
KORLEDER

Lise Christoffersen

KIRKESANGER Annette Justesen
MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Jytte Jensen

KIRKEVÆRGE Jørgen Christensen

5838 4538

andante@paradis.dk

4128 0738

ajustesen@jubii.dk

5838 0297

jytt.k.jensen@gmail.com

2537 2321 Vandkærsvej 6, 4220 Korsør
kirkevaerge.taarnborg@gmail.com

Praktisk vejledning

DÅB
VIELSE
BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
alle aftaler sker ved henvendelse til sognepræsten

Ønsker du at tale med din præst?
Når livet går i stykker, kan du tale med din præst! og det behøver ikke nødvendigvis
at 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 en tid til en samtale.

Kirkebladet udgives af Tårnborg Menighedsråd.
Redaktør: sognepræsten
Fotos:
Irene Kjergaard, Irma Dohlmann,
Jørgen F. Rasmussen, Nina Dyrhoff Nyegaard
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Tårnborg Kirkes hjemmeside:
www.tårnborgkirke.dk
eller på facebook Tårnborg Kirke

