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Lyden af kirkeklokker
af Marie Høgh, konstitueret sognepræst
Hvem ringer klokkerne for? Spørger den engelske forfatter John Donne i et essay fra omkring 1600, da han
ligger på sit sygeleje og hører en kirkeklokke i det fjerne.
Hvem ringer klokkerne for, spørger han og svarer, at de
ringer for dig. Den hjemlige klang, der lyder i hverdagens
morgengry og i kvæld, kalder os ud af sovekamrene, nattesøvn og morgendrøm. Sådan har den lydt i århundreder.
I forfædrenes dage, da man stod op med solen, og hver
mand ikke ejede et ur. Da lød kirkeklokken ved arbejdsdagens begyndelse og klingede lifligt i den stille svale
aftenstund, når arbejdsmanden gik hjem. Klokkeslagene kalder ind og ud af vore
liv i det samme runde år og kirkeår – menneskelivet og kristuslivet. Alle hører
den samme klokke, men den kalder os forskelligt i vort liv. Og der er bud i slaget, til hver af os – for dens toner går i et med evangeliet budskab ”Kirkeklokke
mellem ædle malme/mageløs er for mig hjerte du” (DDS 783), som Grundtvig
skriver.
Klokkeslag og hjerteslag byder os at tage livet på os, med alt det, som livet er.
At vi ikke må lade livet ligge, så vi efterlader os et ubrugt liv, når kirkeklokken
kalder sjælen til sin hvile ind. Og Kristus bærer byrden af alt det, du ikke kan
gøre om, det du ikke nåede eller magtede. Han bærer din synd og død, så kan du
bære det liv, Han har sat dig i, og som Han er Herren over. Det ufuldkomne menneskeliv, der altid har tilgivelsens og barmhjertighedens behov. Derfor genlyder
med klokketoner evangeliet om syndernes forladelse som en grundklang i hvert
et lille menneskes liv. Og når man er opvokset med klokken, da hører man alt det
med. Når vi derfor hører kirkeklokkerne kalde over vort sogn, skal vi ikke sende
bud op til kirken for at spørge, hvem de ringer for. De ringer for dig, og for dem
vi har budt farvel, de der nu lever hos Herren og venter på os. Aftenklokken lyder
nu om efteråret, når vejret er klart og livet gennemsigtigt, når gerningen er gjort
og sjælen er træt. Og her i Danmark er der ikke langt fra bakkedrag til bakkedrag,
hvor kirkeklokken lyder, som den grundklang i menneskeliv og fædreland der
rører de dybeste strenge i os. Lyt engang – den tusinde år gamle lyd, på én gang
mørk og mættet – let og højstemt, næsten perlende. Samtidig lyder alle landets
øvrige kirkeklokker, selvom vi ikke hører dem, ved vi, at de stille, stille løfter sig
derude.
Klokkerne er hver dags underlægningsmusik i den kristne del
af verden. Og det er som om kirkeklokkernes lyd flytter kirkens
mure udad, så de strækker sig så langt lyden når ud og omkranser hverdagslivet også hos den, der ikke har skænket hverken
Gud eller kirken en tanke i dag. Måske kan også du, kære læser,
høre kirkeklokken, derfra hvor du sidder, hvis vinden fra Tårnborg Kirke bærer i den rigtige retning. Den klokke, der kalder
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på dig – din kirkeklokke. Din kirke. Dit hjemsted. Det eneste sted i verden, hvor
du ligesom derhjemme ikke behøver at banke på, før du går ind. Kirkehjemmet er
dit. Og døren står åben for dig også det kommende efterår, hvor jeres præst Nina
Dyrhoff Nyegaard gør tjeneste hos vores udsendte soldater i Estland. I hendes
fravær varetager jeg embedet som sognepræst i Tårnborg Kirke, og jeg glæder
mig til at være jeres præst for en stund – jeg glæder mig til at møde jer, når klokkerne kalder til kirke – når klokkerne kalder os sammen i alt dét, livet byder os.
God sensommer og smukt løvfald. Alt godt.
Marie Høgh - Konstitueret sognepræst

Årets konfirmander i Tårnborg kirke
21. juni 2020
Adam Egholm Nielsen - David Højrup Jakobsen - Elias Gravesen Gustav Frederik
- Hyltoft Dalsø - Freja Paaske Kvandal - Luna Senius Nordlund Vest Mathilde Pio Lundgaard Nielsen - Marcus Flor Christensen Mark Stanly Ross Laustsen - Marcus Stougaard Nielsen Philip Bendix Lupnaav Hansen - Rasmus Mozna Bønsøe - Nadja Boyle Sine Maria Melbye Lønberg - Tessa Arrild - Rasmus Hai Kroman..
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Sang under kirketag, torsdag den 8. oktober kl. 19.30

Efterårets aftensang er denne gang flyttet fra konfirmandstuen
til kirken oppe på bakken, så vi kan synge sammen med afstand og
overholde alle coronaforholdsregler.
Med havet og aftenhimlen som kulisse synger vi fra den blå – gamle
og nye, kendte og ukendte salmer, sange og viser og slutter med et glas
i våbenhuset, inden vi finder hjem gennem oktobermørket. Vel mødt!

Litteraturkredsen

Første tirsdag i måneden mødes læseheste med æselører i konfirmandstuen kl. 15.30-17.30 og taler om et stykke litteratur, man har læst siden
sidst. Vi mødes første gang i efteråret tirsdag den 1. september og har læst
Per Pettersons roman ”Ud at stjæle heste”. Vel mødt!

Høstgudstjeneste søndag den 27. september kl. 10.30

Lyset er længselsfuldt og himlen er blå i september. Det dufter af æbler og blade,
af jord og hybenhjerter, og vi samler havens, markens og naturens
gaver ind til vinterens forråd. Sensommeren hælder vi på glas, søde
marmelader, syrlige agurker og æbler lægges forsigtigt i kasser. Kornet er i laderne, og sindet er fyldt op af sommerens lykke og lyse
nætter. Fyldt op, så vi kan klare os igennem efterårsliv og vintertid.
For alt det siger vi tak, når vi samles i den smukt pyntede kirke til
høstgudstjeneste. Vi siger Gud tak, for alt det livet er.

Jagtgudstjeneste søndag den 18. oktober kl. 17.00

”Mange af os har prøvet at bevæge sig over marken i tågedis en november morgen, eller
stået stille på posten mellem træerne hvor løvet blidt daler, stille og ventet på hundene
der høres i det fjerne mens de driver byttet frem til mødet med haglene der raser gennem
bøssens løb når fasankokken rejser sig skræppende op og komme til syne i lysningen
mellem træerne. Eller stået i skumringen ved søens kant og ventet på den flaprende lyd i
mørket af den første flabede and der kommer ind til landing. Så ved man, at en jagt er en
hel gudstjeneste i sig selv.”
Sådan skriver Kaj Munk, digterpræsten fra Vedersø om de poetiske
stunder i samklang med naturen,
som enhver jæger trækker vejret
igennem. Vi tager naturen, dyrene,
skaberværket og jagthornet med
ind i kirken og holder traditionen
tro jagtgudstjeneste med efterfølgende aftensmad i konfirmandstuen, hvor jagtforeningen er vært.
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Fra første spadestik til rejsegilde af den nye gravertilbygning.

Til brugerne af Tårnborg sogns Hyggeklub

Af Irma Dohlmann
Under aktiviteter kan ses de planlagte arrangementer, som Tårnborgs Hyggeklub
har aftalt for efterårssæson 2020, men om det lykkes at gennemføre alle møderne,
kan ingen vide i disse corona-tider. Bemærk 2.9.2020, bussen kører som sædvanlig til Tårnborg Kirke, og efter gudstjeneste kl. 15.15 er bestilt kaffebord i
Tårnborg Forsamlingshus.
Vi har ikke telefonnumre på vores brugere/gæster, men man kan orientere sig på
Tårnborg Kirkes hjemmeside, hvor vi på kalenderen vil vi sætte ”Aflyst”, såfremt
vi IKKE kan eller tør afholde et arrangement. I er også velkomne til at ringe til
formand Anne-Marie Rosengren tlf. 22 86 99 46 eller til Irma Dohlmann tlf. 40
46 85 97.

Hyggeklubbens kaffehold
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Aktivitetskalender
2020
for konfirmandstuen ved Tårnborg Præstegård

Tårnborg Sogns Hyggeklub
vi ved ikke om coronakrisen tillader disse arrangementer
Onsdag 2. september kl. 14:30 Gudstjeneste i Tårnborg Kirke og derefter
er der kaffebord i Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør begge steder med plads til alle efter reglerne
Onsdag 16. september kl. 12:30

Løvfaldstur - tilmelding nødvendig

Onsdag 30. september kl. 14:30

Karl Johan Vedel ”Her er mit liv”

Onsdag 14. oktober

kl. 13:30

Jubilæumsfest - tilmelding nødvendig

Onsdag 28. oktober

kl. 14:30

Nina fortæller om sejltur langs Norges

kyst

Litteraturkredsen
Første tirsdag i måneden (første gang 1. september) mødes læseheste
med æselører kl. 15:30 -17:30 i konfirmandstuen og taler om et stykke
litteratur, man har læst siden sidst.

Sangaftener
Torsdag 8. oktober kl. 19:30
Efterårets aftensang er denne gang flyttet fra konfirmandstuen til
kirken oppe på bakken, så vi kan synge sammen med afstand og
overholde alle coronaforholdsregler

VÆR VELKOMMEN
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Tårnborg Kirke og Sogn
2020

AUGUST
2. kl. 10:30
Søndag
9. kl. 10:30
Søndag
Søndag 16. kl. 15:00
Søndag 23. kl. 10:30
Søndag 30. kl. 10:30

Marie Høgh
Marie Høgh
Adrian Hove-Kreutzfeldt
Simon Buchwald
Lone Uldall Jørgensen

SEPTEMBER
6. kl. 10:30 konfirmationsgudstjeneste Marie Høgh
Søndag
Søndag 13. kl. 9:00
Adrian Hove-Kreutzfeldt
Søndag 20. kl. 17:00
Marie Høgh
Søndag 27. kl. 10:30 høstgudstjeneste
Marie Høgh
Lyset er længselsfuldt og himlen er blå i september.........Det dufter af
æbler og blade, af jord og hybenhjerter, og vi samler havens, markens
og naturens gaver ind til vinterens forråd.

OKTOBER

Søndag
4. kl. 10:30
Søndag 11. kl. 10:30
Søndag 18. kl. 17:00 jagtgudstjeneste

Marie Høgh
Marie Høgh

Søndag 25. kl. 10:30

Marie Høgh

Marie Høgh

Vi tager naturen, dyrene, skaberværket og jagthornet med ind i kirken
og holder traditionen tro jagtgudstjeneste med efterfølgende aftensmad
i konfirmandstuen, hvor jagtforeningen er vært.

VÆR VELKOMMEN
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Tårnborg
Kirke
og
Sogn
Praktiske oplysninger
2020

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
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