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“Dér har jeg rod, derfra min verden går”
Sangen tonede ud over den tidligere
russiske militærbase, som nu huser de
estiske værnepligtige og ikke mindst
også NATOs bidrag af soldater, som er
indsat som en snubletråd mod Rusland.
På kasernen i den lille by Tapa, knap
133 fra grænsen til Rusland, bor også
de danske soldater, som er udsendt fra
Danmark, og som jeg har været præst
for de sidste tre
måneder. Som
jeg har boet
sammen med,
levet sammen
med, grint sammen med, drukket spandevis
af kaffe sammen med, og
som jeg er vokset
sammen
med på de gode
og sjove dage
og på de svære
og tunge dage.
For selvom vi
heldigvis ikke
er blevet løbet
over ende af
russerne og har
mistet soldater
eller haft hårdt
sårede, som da
Putin annekterede Krim, så
er hverdagen som udsendt soldat nøjagtig som hverdagen hjemme, fyldt
med både sjove stunder og svære
stunder.
Og nøjagtig som hjemme, så er det
også muligt at tale med en præst - og
der er blevet talt. Meget - om de store

ting, som hvorfor Gud ikke stopper
krige i verden, og hvem han egentlig
holder med, hvis begge parter i en krig
er kristne, og de helt almindelige dagligdags ting, som når kollegaen er irriterende eller kæresten derhjemme har
problemer med den tilstoppede vask.
Og ikke mindst så er der hver eneste
søndag gudstjeneste for soldaterne.
Præsten bliver
på sin vis et
lille stykke af
Danmark, der
befinder sig i
udlandet, og
som manifesterer et fællesskab, der går
ud over grænser og lande Guds fællesskab, for søndag efter søndag prædikes
der over den
pågældende
søndags evangelium,
nøjagtig som i
Danmark. Soldaternes mangestemmige
salmesang
uden orgelakkompagnement nåede uanede højder den søndag aften i juli måned, hvor vi holdt
gudstjeneste på taget af den barak,
der blev vores hjem i Estland. Med
udsigt til kampvogne, bunkers og estiske værnepligtige, der trænede eksercits, og en sol, der undervejs, som
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gudstjenesten skred frem, blev smukkere og smukkere, som den gik ned i
horisonten, som var Gud selv med den
aften, og der lød det udover kasernen:
I Danmark er jeg født, der har jeg
hjemme, der har jeg rod, derfra min
verden går. Og dér, 1327 km fra Danmark, der gav H. C. Andersens sang
mening på en helt anden måde end
hjemme i Danmark. Lige der mærkede
vi det alle sammen: Hvad fællesskab
kan gøre; vi mærkede, at det, at føle
sig hjemme ikke kun er knyttet til
barndomshjemmet, eller fædrelandet.
Det, at føle sig hjemme, det er knyttet
til de mennesker, man deler hverdag
med. Dem, man deler liv med. Dem,
man deler sorger og glæder med. Dem,
man står side om side med. Og der i
Estland, i det land, hvor Dannebrog

19

efter sagnet faldt ned fra himlen, i det
land, hvor der er middelalderborge
bygget af danske hænder, lige der, der
står vi side om side for at værne, ikke
kun om det danske, men at værne om
det, der gør, at vi kan føle os hjemme,
at vi kan slå rod, det, som vi har brug
for, for at kunne leve, tryghed og troen
på, at livet nytter. At det nytter at tage
kampen op. I Estland for demokratiet,
i Danmark for at vi aldrig skal frygte
for at stå ved det, vi tror på.
Og nu, nu er jeg hjemme igen.
Hjemme i Tårnborg, hvor jeg også har
slået rod. Jeg er hjemme velsignet med
tre måneder i et fællesskab, hvor man
står sammen om at tro på, at det nytter
at give livet og troen på det gode en
chance.
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Kunst og kirker
Tårnborg Kirke er igen i år en del af
arrangementet Kunst og Kirker.
Bag dette arrangement står Slagelse
provsti og Slagelse turistråd.
Vores opfattelse var, at sidste års deltagelse var en succes, derfor er vi med
igen i år.
Udstillingen foregår lørdag den 7/11
samt søndag den 8/11- 2020.
Der vil i kirken både være skulpturer
samt billedkunst.
Skulpturerne er udført af Christella
Bamford og billederne er udført af
Pernille Helleskov Pedersen.
Udover de udstillede værker vil
der være foredrag ved Kurt Rehder,

cellokoncert ved Asta Bundgaard
Wanscher samt underholdning ved
Korsør Marineforenings sangkor og
selvfølgelig også gudstjeneste kl.
10.30 om søndagen, hvor værkerne vil
bidrage til forkyndelsen af evangeliet.
Menighedsrådet håber, at mange vil
besøge kirken og dermed udstillingen
i løbet af de to dage. Vi er selvfølgelig
vært ved lidt at drikke samt tilhørende
snacks.
Vi glæder os til at se jer i vores skønt
beliggende kirke.
Mvh. Tårnborg Menighedsråd

Kunstnerne skriver selv:
JEG ARBEJDER MED FORTÆLLINGER OM MENNESKETS INDRE OG
YDRE KAMPE OG ER ISÆR OPTAGET AF PORTRÆTTET, SOM HVER
GANG GIVER NOGET NYT OG RUMMER SÅ MANGE LAG OG HISTORIER.
PERNILLE HELLESKOV PEDERSEN
KIRKERUMMET HOLDER JEG MEGET AF. DERFOR ER DET MED
TAKNEMMELIGHED AT JEG UDSTILLER MIN KERAMIK HER. OMDREJNINGSPUNKTET I ALT MIT ARBEJDE ER SPÆNDET I KONTRASTER; I FORMEN, FARVEN, MATERIALET OG I LIVET.
CHRISTELLA BAMFORD
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Sangaftener i Tårnborg Kirke
8. oktober havde vi efterårets første
sangaften, som pga. corona blev afholdt i kirken og ikke som sædvanligt
i konfirmandstuen. Vi genoptog sangaftenerne med undertitlen ”Ti vi kan
li’” der med stor succes blev afviklet
i kirken med så stor tilslutning, at der
kun var to ledige pladser i henhold
til de nyeste regler om forsamlingers

størrelse under corona-krisen.
Det var Karin og Dennis Hansen, der
åbnede sangsæsonen med et interessant program med bl.a. smukke efterårssange.
Næste sangaften er den 12. november
i kirken.
Viola Nielsen, aktivitetsformand,
skriver om næste sangaften:

Brugsmanden vælger ”Ti vi kan li’” fra Højskolesangbogen
Sæsonen for sangaftenerne under titlen ”Ti vi kan li’” i Tårnborg Kirke
har fået en forrygende start, og nu er
vi klar igen til næste sangaften. Vi har
fået brugsmanden i Frølunde Brugs,
Thomas Helkiær, til at vælge ti sange
fra Højskolesangbogen, og han vil redegøre for, hvorfor han har valgt netop
disse sange. Senere får deltagerne mulighed for selv at vælge nogle af sangene i Højskolesangbogen, og aftenen,
som altså foregår i vores smukke
kirke, slutter med en lille forfriskning
i våbenhuset.

”Ti vi kan li’” afvikles i kirken torsdag den 12. november kl. 19.30, og
alle er hjertelig velkommen.
PS: Der er nu blevet bedre belysning
ved kirken.
I december er der sangaften den 10.,
hvor vi ikke kommer uden om at synge
nogle af vores smukke julesange.
Og i januar er det den 14. januar.

Kirkebil
Har du problemer med at komme til gudstjeneste eller andre arrangementer i
Tårnborg Kirke, så har du mulighed for at benytte kirkebilen, som Tårnborg
Menighedsråd betaler. Beboere i sognet samt sognebåndsløsere inden for kommunegrænsen kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring på tlf. 70252525 senest en time før for at bestille bilen.
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Rør blot ikke ved min gamle jul
Fra første søndag i advent begynder
forberedelserne i de små hjem, og traditionerne rundt om i det ganske land
holdes i hævd. Julesmåkagerne bages,
julekalenderne hænges op, drillenisserne dukker frem på nøjagtig samme
tidspunkt som året før. Ja, selv i en
tid, hvor vi ikke længere behøver at
se fjernsynsprogrammet på den tid,
det bliver sendt, men kan streame det,
når det passer ind i trængslen og alarmen, sætter vi os alligevel foran tv’et
og lader freden sænke sig for en stund.
For julen, den gamle velkendte jul, den

skal der ikke røres ved. Det skal være,
som det plejer at være. Og juleaften, så
valfarter vi til kirke. Også her i Tårnborg, hvor pladserne er optaget tre
kvarter før gudstjenesten går i gang,
men det gør ikke noget, for vi vil gerne
rykke tæt sammen i kirken. Vi vil gerne mærke det fællesskab, der opstår,
når vi smilende får øje på barndomskamme-raten, der også er vendt hjem
til jul og lægger vejen forbi kirken, og
når vi knap kan rejse os fra bænkene,
fordi de er overfyldte, og når vi synger
med på de velkendte salmer og tager

en lur, når prædiken ikke dur. Det er
en del af den gamle jul, at vi juleaften
propper kirkerne til bristepunktet, at vi
nærmest helt bogstaveligt kan mærke
de andres ånde, mærke, hvordan vi er
fælles om at lade julefreden sænke sig.
Men i år er intet nok, som det plejer.
For i år bliver der rørt ved den gamle
jul. En pandemi sætter sine begrænsninger for, hvor mange vi må være i
kirken, og det vil nok kræve et mirakel, hvis vi juleaften får lov til at
være så mange i kirken, som vi plejer.
Hvordan julegudstjenesterne kommer til at foregå, er endnu
ikke afklaret. Dels tiltræder
der et nyt menighedsråd
første søndag i advent, som
måske har nogle forslag og
ideer til afholdelse af julens
gudstjenester, dels så ved
ingen, hvad der er tilladt om
knap tre måneder. Så hold
øje med plakater, hjemmeside og facebook i december måned, for eventuelle
ændringer.
Uanset hvad, så er der rig
mulighed for at høre julebudskabet i løbet af december måned
i kirken til nogle af de mange gudstjenester, der er.
Vi håber på, at Fredslyset fra Betlehem trodser rejsebegrænsningerne, og
alligevel kommer til Tårnborg en af
adventssøndagene, og traditionen tro
holder vi gudstjenesten ”De Ni Læsninger”, hvor julens budskab bliver
fortalt i tekst og musik og sange. Det
er altid en stemningsfuld oplevelse.
Og hvorfor ikke vente med julegudstjenesten til juledag, som er den dag,
hvor Jesusbarnet blev født.
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Tårnborg Kirke har fået et råd!
Tirsdag den 15. september sad jeg i
Estland og hyggede mig sammen med
de udsendte soldater, over et spil og
en masse kaffe og hyggesnak, men af
og til mistede jeg koncentrationen, og
mine tanker drog hjem til Danmark, for
i de timer afgjordes Tårnborg Kirkes
fremtid - i hvert fald for de næste fire
år. Ville der komme et nyt råd? Hvem
skulle jeg arbejde tæt sammen med de
næste år? Hvad ville jeg vende tilbage
til? Måske kan valg til Menighedsråd
synes ligegyldigt, men for en præst og
et sogn er det helt afgørende, at der er
nogle, der ønsker at deltage i livet omkring kirken. At der er nogle, der vil
tænke med på fremtidens kirke, men
med respekt for fortidens kæmper. For
uden et menighedsråd bliver kirken
blot en smuk museumsgenstand i stedet for et levende hus. Og endelig ud
på aftenen tikkede der så en besked ind
hos mig, og jeg kunne ånde lettet op.
Der var valgt et nyt råd, og Tårnborg
kirke kan stadig få lov til stolt at knejse på bakken og byde velkommen til
mennesker i glæde, og i sorg.

Her er Tårnborg Sogns nye menighedsråd
Menighedsrådet består af:
Dennis T. Hansen, Lene Bagge, Anneli
Dakhini, Viola Nielsen, Camilla Pihl,
Arne C. Petersen, og Arne L. Bendorff.

Suppleanter er: Liselotte Juul Timmerman, Aase Solveig Henningsen
Ravn, Inge Elinor Christoffersen og
Karin Louise Hjelholt Hansen

Tillykke med valget. Må det blive til
gavn og virke for Tårnborg Kirke.
Det nye menighedsråd begynder
1. søndag i advent, den 29. november
2020.
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Efterår på kirkegården
Menighedsrådet besigtiger hvert forår
kirkegården og beslutter, hvilke arbejder der skal iværksættes i årets løb.
I år blev det f.eks. konstateret, at
nogle af kirkegårdens hække er i en
sørgelig forfatning. Derfor starter
graveren med at tilføre ny og bedre
jord og plante takst. Planterne kan kun
indkøbes i efteråret, og derfor sker arbejdet i den kommende tid.
Hækken omkring fællesgraven bliver også udskiftet. Det gør vi efter råd
fra kirkegårdskonsulenten. Her
bliver den eksisterende hæk også
udskiftet med takst, og så bliver
afgrænsningen med brosten flyttet. Nævnte arbejde er sidste del
af den renovering af fællesgraven,
som konsulenten anbefalede, og
når det er på plads, vil det nye
menighedsråd arbejde videre med
tankerne om en ny fællesgrav
i en anden position. Ikke for at
nedlægge eksisterende fællesgrav,
men for at skaffe en nødvendig udvidelse af urnepladser, som stadig flere
mennesker efterspørger.
Kirkegårdens brugere har sikkert bemærket, at der er lagt rullegræs syd
for hovedindgangen og øst for kirken,
samt ved plænegravstederne. Det sker
efter råd fra kirkegårdskonsulenten og
er første del af en større plan, som skal
gøre vores smukke kirkegård grønnere.
Tanken er at gøre arealer med småsten
mindre og på sigt få langt mere græs.
Vest for graverbygningen står to gamle
ahorntræer. Træet, som står tættest på

graverbygningen, vil blive fældet. Det
har fået en alder, hvor der er mange
døde grene, og vi risikerer, at de døde
grene falder ned og ødelægger bygningens tag, eller er til fare for kirkegårdens brugere.
Vi håber, det tilbageblevne træ hurtigt vil få en lukket krone igen, men
hvis det ikke sker, må også det falde.
Og så skal der luges ukrudt, rives stier, lægges gran, flyttes til nye lokaler
i graverbygningen og tales med alle
kirkegårdens brugere.

I er altid velkomne – også til at komme
med forslag til nye tiltag. Mød graver
Irene og gravermedhjælper Peter, som
er på arbejde alle hverdage undtagen
mandag, eller ring til kirkeværgen.

Tårnborgbladet november 2020

Kirkebladet side 8

25

Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke
3.
21.
2.
9.
15.
22.
22.
22.
30.
30.
20.

maj		
maj		
august		
august		
august		
august 		
august		
august 		
august		
august		
september		

Mason Bendix Valsted
Ingrid Staurby Lønberg Pihl
Sif Aagaard Sørensen
Josephine Ahrenkiel Adrian
Josefine Neumann Jakobsen
Valdemar Quvang Nielsen
Lilja Barkani Vejlgaard
Vincent Max Friis-Hansen
Kalle Olsen
Malte Falk Termøhlen
Josefine Søes Lund

Viede i Tårnborg Kirke
20.
18.
8.
8.

juni
juli
august
august

Annesofie Bendix Valsted & Stefan Bendix Valsted
Anja Aasted Søgaard & Patrick Aasted Søgaard
Camilla Tefcke Vestergaard & Emil Nicolai Vestergaard
Sine Lehn & Andreas Høj Lehn

Bisatte i Tårnborg Kirke
30.
13.
14.
15.
15.
13.
1.
10.
11.

maj		
juni		
juli		
juli		
juli		
august		
september		
september		
september 		

Kitty Jørgensen
Grethe Mejborg Grauengaard		
Kurt Gundersen
Stine Pedersen
Ole Johannes Olsen
Jytte Theill
Carl Ove Nielsen
Kurt August Husum Liljander
Ingeborg Sofie Jensen
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Tårnborg Kirke og Sogn

Aktivitetskalender
2020
for konfirmandstuen ved Tårnborg Præstegård
eller Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør

Tårnborg Sogns Hyggeklub
Onsdag 28. oktober kl. 14:30
Nina fortæller om en sejltur langs Norges kyst i forsamlingshuset
Onsdag 11. november kl. 14:30
Marianne og Tina fortæller om bestigningen af Kilimanjaro i forsamlingshuset
Onsdag 25. november kl. 14:30
Juleafslutning i forsamlingshuset med kaffebord, sang, hygge og quiz

Litteraturkredsen
Første tirsdag i måneden i konfirmandstuen fra kl. 15:30 - 17:30
hvor man taler om et stykke litteratur, man har læst siden sidst.
3. november (bogen er ikke valgt endnu)
1. december
5. januar 2021

Sangaftener i Tårnborg Kirke

torsdag 12. november kl. 19:30 10 vi ka´li´
torsdag 10. december kl. 19:30 10 vi ka´li´
MENIGHEDSRÅDSMØDE 11. november kl. 18 i konﬁrmandstuen

VÆR VELKOMMEN
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Tårnborg Kirke og Sogn
Gudstjenester 2020

NOVEMBER

Søndag
1. kl. 16:00
Søndag
8. kl. 10:30
Søndag 15. kl. 9:00
Søndag 22. kl. 10:30
Søndag 29. kl. 10:30

DECEMBER
Søndag
Søndag
Fredag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Højmesse

Kunst
og
Kirker

23.s.e.t.

Nina Dyrhoff Nyegaard
Adrian Hove-Kreutzfeldt

S.S.I.K

Nina Dyrhoff Nyegaard

1.s.i.advent

Nina Dyrhoff Nyegaard

2.s.i.advent

6. kl. 16:00 DE NI LÆSNINGER Nina Dyrhoff Nyegaard
13. kl. 10:30 3.s.i.a.
Nina Dyrhoff Nyegaard
18. kl. 10:00 Tårnborg Skole
20. kl. 10:30 4.s.i.a.
Nina Dyrhoff Nyegaard
22. kl. 10:00 Børnehaven Kildebakken
Nina Dyrhoff Nyegaard
24. kl. 14:00 Juleaften
24. kl. 15:30 Juleaften
Nina Dyrhoff Nyegaard
25. kl. 10:30 Juledag
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
26. kl. 10:30 2. Juledag
27.
Julesøndag
vi henviser til nabosognet

JANUAR 2021
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

ALLE HELGENS DAG

Nytårsdag med
1. kl. 16:00 champagne
og kransekage Nina Dyrhoff Nyegaard
3. kl. 10:30 Helligtrekonger
Nina Dyrhoff Nyegaard
10. kl. 10:30 1.s.e.H3K
Nina Dyrhoff Nyegaard
Adrian Hove-Kreutzfeldt
17. kl. 9:00 2.s.e.H3K
24. kl. 10:30 sidste s.e.H3K
Nina Dyrhoff Nyegaard
31. kl. 10:30 Septuagesima
Nina Dyrhoff Nyegaard

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
KIRKEBIL
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle
gudstjenester. Ring 70252525 senest en time før.
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

VÆR VELKOMMEN

Tårnborg Kirkes hjemmeside:
www.tårnborgkirke.dk
eller på facebook Tårnborg Kirke

