Tårnborg Kirke og Sogn

December – Januar – Februar – Marts 2018
107601_kirkeblad-taarnborg_03-2017_2k.indd 1

12/11/2017 20.56.56

Englevagt
Det er over os. Det omslutter os. Som
en tung kappe lagt ud over vores verden fortrænger det dagen – Mørket!
For det er mørkt derude, og det bliver kun mørkere. Vi ved, at vinteren
er lang og mørket sort.
Og vi venter. Venter i mørket. Venter på at lyset igen skal komme. Og
midt i mørket kryber vi sammen. Tæt
sammen i hjemmenes lune stuer, og
vi tænder lys, mens vi byder mørket
trods.
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Og vi venter. Venter på at julen
skal komme. Lysets fest. Glædens
fest. Og midt i mørket rammes vi
af en taknemmelighed over, at der
midt i mørket hele tiden er noget, der
trænger sig igennem og fjerner os fra
mørket. For julens budskab kæmper
mod mørket og tænder lys i vores verden, når vi ser, hvordan lysene bliver
tændt i adventskransene, bliver tændt
i børnenes øjne. Bliver tændt i de fattiges øjne, når de rækkes en hånd i

julen? Bliver tændt hos de syge og de
sørgende, fordi Jesu fødsel rummer
håb og trøst til os om, at vi, selv når
vores liv er omsluttet af sorgens og
smertens mørke, aldrig er alene i mørket, men at der er en hel hær af engle,
der holder vagt over os. En hel hær

i himlen, men at det er vores medmennesker. At det er vores medmennesker, som holder englevagt over os.
Og vi mærker det så ofte i julen.
Mærker, hvordan englene er omkring
os. Og det sker, at vi selv er engle for
de andre. Når vi for en stund tænder

af engle som fortæller os, at mørket
ikke længere er mørke. Som fortæller
os, at vi ikke venter forgæves, for over
vinterens mørke og vores eget mørke
er vi først og sidst omsluttet af Guds
godhed mod os. En godhed, der en
gang for alle har brudt mørkets magt.
Og en godhed der rækker så langt
ud, at det fantastiske sker, at de, der
holder englevagt for os, ikke er blot er
nogle abstrakte væsener med buttede
kinder og vinger på, der flyver rundt

lys i mørket for de, der har brug for
et smil, for lidt hjælp, for at vide, at
der er mennesker, der ser dem.
For det er julens budskab, at vi skal
se vores medmennesker, at vi skal
være englevagt for hinanden. Men
det vigtigste, er at vi skal forsøge at
tage julebudskabet med os resten af
året også og sammen med Gud stå
englevagt, hvor der er behov for det.
Nina Dyrhoff Nyegaard
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Og goddag Lars

Goddag og farvel

Og der begynder også et nyt kapitel
for Tårnborg Kirke, når vores nye
graver Lars Nielsen begynder 1. november. Lars Nielsen kommer fra en
stilling som gravermedhjælper ved Viskinge og Aunsø Kirker og har mange
års erfaring med sig.
Men Lars skal selvfølgelig have tid
til at finde sig til rette ved Tårnborg
Kirke, lære sognet at kende og også
tid til at finde sin egen vej i graverstillingen ved Tårnborg Kirke.

Farvel Gitte
Søndag d. 24. september tog en
fyldt kirke afsked med Gitte Kristensen, som efter 14 et halvt år
som graver ved Tårnborg Kirke
nu har skiftet arbejdet ud med
en stilling som bedemand. Der
blev grint og fældet tårer på Gittes sidste arbejdsdag. Og der blev

Vi ønsker dig velkommen og glæder os til at se dig stille og roligt få
Tårnborg Kirke ind under huden. Og
du er i trygge hænder, for du kommer
til en velholdt og flot kirkegård og så
er gravermedhjælper Irene Kjergaard,
som har passet kirkegården efter at
Gitte stoppede der, også til at sætte
dig ind i de nye arbejdsgange. Så et
stort velkommen til Tårnborg Kirke
og kirkegård.

takket for de mange gange, hvor
du smukt har pyntet kirken til fx
høst og alle de gange, du har sagt
et trøstende ord på kirkegården.
Og nu begynder et nyt kapitel,
for dig Gitte – og vi ønsker dig
al lykke på din videre færd.
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Grandækning vinteren 2017‑18

En god oplevelse i Tårnborg Kirke

Kirkegårdens personale har i mange
år lavet grandækning på gravene. Der
er udfoldet stor kreativitet, og personalet har hele tiden forsøgt at fange
nye tendenser og muligheder for at
sammensætte forskellige grantyper.
Altid med et smukt resultat til følge.
Midt i oktober lagde man sig på knæ
og gik i gang, og så var der flere ugers
fast arbejde i al slags vejr, før ryggen
igen kunne rettes
ud. Sådan har man
gjort på kirkegården i mange år, og
det har desværre
givet nogle ulemper og skader. Forbigående ulemper
med ømme knæ
og rygge, men desværre også nogle mere blivende skader
på samme legemsdele.
Det er ikke rimeligt, at personalet
pådrager sig arbejdsskader, og derfor
har arbejdstilsynet udfærdiget nogle
anbefalinger, og herunder at ingen
må arbejde på knæ i mere end 3 timer hver dag.
Gravermedhjælper Irene har i den
anledning været på kursus i grandæk-

ning efter de nye principper. Nu skal
gran arrangeres på en plade eller slidske placeret i en korrekt arbejdshøjde
og gerne i et lunt lokale. Herefter bæres den arrangerede gran til gravstedet
og placeres.
Nogle kalder grandækningen for
en dekoration, uden at sammenligne
med en juledekoration – grangrene
af forskellig art er blot arrangeret, så
udtrykket passer til
den aktuelle grav.
Andre vil mene at
graven ikke dækkes i samme omfang som tidligere,
men der er indkøbt
samme mængde
gran. Grangrenene
anvendes bare på
en ny og anden måde. Det giver ordentlige arbejdsforhold og forhåbentlig større arbejdsglæde. Jeg glæder mig
til at se årets grandækning og er ganske sikker på, at Irene og Lars vil gøre
deres bedste for at resultatet bliver
smukt og til glæde for kirkegårdens
gæster.

Søndag den 22. oktober, var der for
2. år i træk Jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke, og der er vist ved at være
skabt en tradition for, at Sydvestsjællands Jagtforening og Kirke Stillinges
jagthornblæsere vil medvirke ved en
årlig Jagtgudstjeneste. Foreningens
medlemmer havde pyntet våbenhuset med naturens dyreliv, både som
skind, men også udstoppede dyr som
f.eks. egern, væsel, ræv og grævling.
Udstoppede fugle blandede sig med
pattedyrene i våbenhuset, og en fuglegruppe pyntede på trappen til koret.
Jagthornsblæserne fyldte kirkens rum
med musik til samling og afsked, samt
en lille koncert med toner til ære for
enkelte dyr, som vi får lov at spise os
mætte i.

Kirkeværgen

En kirkegænger
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Efter gudstjenesten var Jagtforeningen vært ved en fællesspisning i konfirmandstuen, og de bød på en herlig
vildtgryde. Med et smil blev det sagt,
at det var “lokale råvarer”, idet menuen indeholdt bl.a. and, fasan og
rå som alle var nedlagte i Tårnborg
sogn.
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Hyggeklubben fik fin sæsonstart

Dåb i Tårnborg Kirke

Hyggeklubben er kommet rigtig fint
fra start i efteråret med meget stor
deltagelse.
Åbningen startede 6. september
med gudstjeneste i Tårnborg kirke
og efterfølgende kaffebord i Konfirmandstuen. Tilslutningen var så stor,
at der kun lige netop var en kaffekop
til alle. Men hyggeligt var det, og snakken gik livligt mellem de næsten 50
deltagere.
Viola

Dåbsklude i Tårnborg Kirke

Hyggeklubbens løvfaldstur

Den 20. september var Tårnborg Hyggeklub på løvfaldstur med 40 veloplagte pensionister. Turen gik i år til
Kählers Keramik i Næstved, hvor der
var god tid til at se på alle de fine ting,
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og købe, hvis man havde
lyst til det. Derefter kørte
vi til Kanalkroen i Karrebæksminde, hvor der
var kaffe, boller og lagkage klar til os. Derefter
gik turen stille og roligt
hjem ad de små veje efter
en hyggelig eftermiddag.
Hyggeklubbens program
er i skrivende stund ikke helt på plads,
men datoerne er fastsat. Vi mødes
første gang den 10. januar kl. 14.30 i
konfirmandstuen.
Anne-Marie Rosengreen

I flere og flere kirker er den hvide
papirserviet, som bliver brugt til at
tørre dåbsbarnets hoved med efter at
præsten har døbt barnet i Faderens,
Sønnens og Helligåndens navn blevet
skiftet ud med strikkede klude med
kristne symboler som fx kors, hjerte,
anker og døbefont på – dåbskluden.
Dåbskluden får dåbsbarnet med hjem
efter dåben, og der er plads til at der
kan blive broderet navn og dåbsdato
på.

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

Fra november måned bliver papirservietterne også skiftet ud med dåbsklude i Tårnborg Kirke. En flok strikkeglade kvinder med hyggeklubbens
formand Anne-Marie Rosengreen i
spidsen strikker de flotte klude, så alle
dåbsbørn i Tårnborg Kirke får deres
egen dåbsklud med hjem som gave
fra menigheden. På den måde bliver
dåbsbarnet budt velkommen både
i kirken og af menigheden, der har
strikket dåbskludene med et lille nyt
menneske i tankerne. Har du lyst til at
strikke med så kontakt sognepræsten.

vi en særlig dåbsgudstjeneste lørdag
formiddag, som er en kortere gudstjeneste, hvor dåben er omdrejningspunktet. Vi holder lørdagsdåb den
20. januar kl. 11 og den 21. april kl. 11.
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Sorggrupper
I foråret 2018 bliver der etableret en
sorggruppe i Tårnborg Sogn. Sorg
er en naturlig reaktion på tabet af
en nærtstående. Sorg skal ikke behandles, men bæres sammen med
de efterladte. I en sorggruppe kan
du finde støtte, hvis du har mistet
en, du holder af. En sorggruppe forsøger ikke at fjerne din sorg eller at
presse dig til at ‘komme videre’ og til
at være glad. Men fællesskabet med
andre, som har mistet, kan hjælpe
dig med at bære sorgen og den forandrede hverdag. Vi mødes i grup-

Julen i Tårnborg Kirke
pen otte gange i løbet af foråret, og
deler i fællesskab fortællingerne om
hvad og hvem vi har mistet. Og ikke
mindst det vi aldrig kan miste. Du behøver ikke have en særlig tilknytning
til kirken for at deltage. Vi mødes i
konfirmandstuen ved T
 årnborg Præstegård. Sorggruppen ledes af Anny
Jensen som har mangeårig erfaring
i ledelsen af sorggrupper og sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard. Der er
plads til otte i gruppen. Kontakt Nina
Dyrhoff Nyegaard på tlf. 58380021
for nærmere information.

Minikonfirmander
I løbet af foråret er det muligt at blive
minikonfirmand i Tårnborg Kirke.
Vi går på opdagelse i kirken. Leger i
konfirmandstuen og hører de fantastiske historier fra Bibelen om Gud og

Jesus. Organist Lise Christoffersen og
sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
deler invitationer ud på Tårnborg
Skole efter juleferien.

1. søndag i advent den 3. december
kl. 10.30 bliver det første lys tændt i
adventskransen og vi bærer et barn
til dåben.

kan sagtens bruge en hjælpende hånd.
På billedet er de i gang med at lære
om forskellen på Halloween og alle
helgen.

2. søndag i advent den
10. december kl. 16
Luciaoptog og 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

Konfirmander
Det nye hold konfirmander er godt i
gang i kirke og konfirmandstue. Så tag
godt imod dem, når I ser dem på kirkebænken og bær over med dem, hvis
de griner og snakker. De er først igang
med at lære kunsten at gå i kirke og
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Julen står for døren og det kan mærkes i Tårnborg Kirke. Udover at
adventskransen 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.

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 altså 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. Børn-og ungdomskoret vil indlede gudstjenesten
med Luciaoptog.
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Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke
6. august
12. august
12. august
12. august
12. august
9. september
10. september
23. september
15. oktober
15. oktober
3. søndag i advent den 17. 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 falder i år sammen
med juleaften, så der er gudstjeneste i
Tårnborg kirke kl. 14 og kl. 15.30. De
sidste par år har der været mere end
fyldt kl. 14, så hvis vi man vil være sikker på en siddeplads kan man med
fordel komme kl. 15.30.
Julesøndag 31. december kl. 10.30
Begynd årets sidste dag med en guds-
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tjeneste og slut fred med året der gik,
mens vi venter på det nye.
Nytårsdag 1. januar kl. 16 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.

Marcus Futtrup Hansen
Isabella Bondo Rutkær Christensen
Emilie Bondo Rutkær Christensen
Nova Jill Nielsen
Emilie-My Lydia Mathiesen
Noah Juhl Rasmussen
Bjørn Teodoro Bonde Greis
Lukas Dion Jørgensen
Karla Rahbek Vejsholt
William Povl Høegh Bertelsen

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn
23. august
9. september
20. september
21. september
18. oktober

Aage Henry Hansen
Ole Rosenfeld Jørgensen
Helle Miriam Knudskov Rasmussen
Aage Pedersen
Henning Vedel

Viede i Tårnborg Kirke
8. juli
8. juli
5. august
5. august
5. august
12. august
26. august
26. august
26. august
9. september
23. september
28. oktober

Amineh Qaraee & Tue Roness Bundgaard
Louise Victoria Meyer Castillo & Martin Quaade Egana Castillo
Trine Salli Bredahl Wagner & Morten Bredahl Wagner
Sofie Siegel Gregersen & Gabriel Gregersen Siegel
Maria Kruse Jensen & Anders Christian Jensen
Charlotte Kærsgaard Henriksen & Lasse Sandgreen
Ildi Bochesa Nielsen & Jan Alexander Nielsen
Tina Larsen & John Richardt Nielsen
Maya Bergkvist Kryger & Daniel Bergkvist Kryger
Kristina Juhl Rasmussen & Mik Rasmussen
Lotte Olsen & Henrik Bilenberg Olsen
Celine Wilster Költzen Larsen & Thorvald Költzen Larsen
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Aktivitetskalender

Gudstjenester i Tårnborg Kirke

Tårnborg Sogns hyggeklub

Søndag 3. dec.

1.s.i.advent

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

10. jan. kl. 14.30
24. jan. kl. 14.30
7. feb. kl. 14.30
21. feb. kl. 14.30
7. marts. kl. 14.30
21. marts. kl. 13.30

Søndag 10. dec.

De Ni læsninger og
luciaoptog

kl. 16.00

Ved lokale læsere og Nina
Dyrhoff Nyegaard

Søndag 17. dec.

3.s.i. advent

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 24. dec.

juleaften

kl. 14.00

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 24. dec.

juleaften

kl. 15.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Mandag 25. dec.

juledag

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Litteraturkredsen

Tirsdag 26. dec.

2. juledag

Vi henviser til Vemmelev kirke kl. 10.30

9. jan. kl. 15.30
6. feb. kl. 15.30
6. marts. kl. 15.30

Søndag 31. dec.

Julesøndag

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Mandag 1. jan.

Nytårsdag

kl. 16:00

Nina Dyrhoff Nyegaard
Champagne og
kransekage i våbenhuset
bagefter

Søndag 7. jan.

1.s. e.H3K

kl. 9.00

Ida Rusholt Lund

Søndag 14. jan.

2.s.e. H3K

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Sangaftener – 10 jeg kan li’
11. jan. kl. 19.30:
8. feb. kl. 19.30:
8. marts. kl. 19.30:

Villy Jensen
Kurt Rehder
Viggo Andersen

Særlige gudstjenester
10. dec. kl. 16.00
17. dec. 10.30
20. jan. kl. 11.00
25. marts kl. 10.30

De Ni Læsninger – Børne- og ungdomskoret medvirker
Fredslyset kommer til Tårnborg Kirke
Dåbsgudstjeneste
Palmesøndag – Børne- og ungdomskoret medvirker

Lørdag 20. jan.

Dåbsgudstjeneste

kl. 11.00

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 21. jan.

sidste s.e.H3K

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 28. jan.

Septuagesima

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 4. feb.

Seksagesima

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 11. feb.

Fastelavn

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 18. feb.

1.s.i.fasten

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 25. feb.

2.s.i.fasten

kl. 9.00

Ida Rusholt Lund

Søndag 4. marts

3.s.i. fasten

kl. 9.00

Ida Rusholt Lund

Søndag 11. marts

Midfaste

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 18. marts

Mariæ Bebudelsesdag

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 25. marts

Palmesøndag

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Torsdag 29. marts

Skærtorsdag

kl. 19.00

Nina Dyrhoff Nyegaard

Fredag 30. marts

Langfredag

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag 1. april

påskedag

kl. 10.30

Nina Dyrhoff Nyegaard

Mandag 2. april

2. påskedag

Vi henviser til Vemmelev

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne første søndag i måneden.
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
SOGNEPRÆST
Nina Dyrhoff Nyegaard
Marsk Stigsvej 19, Halseby
4220 Korsør
5838 0021 / 2985 0021
ndn@km.dk
Mandag fri

GRAVER
Lars Nielsen
Marsk Stigsvej 45, Halseby
4220 Korsør
3063 5417
graverkontor4220@gmail.com
Mandag fri

ORGANIST og KORLEDER
Lise Christoffersen
5838 4538
andante@paradis.dk

KIRKESANGER
Annette Justesen
41280738
ajustesen@jubii.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND
Jytte Jensen
Knivkærvej 6,
4220 Korsør
5838 0297
jytt.k.jensen@gmail.com

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

GRAVERMEDHJÆLPER
Irene Kjergaard
Marsk Stigsvej 4
4220 Korsør
iik61@hotmail.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, Viola Nielsen, Johanne Dyrhoff Nyegaard,
Nina Dyrhoff Nyegaard
Layout og trykkeri: Narayana Press, Gylling
Besøg Tårnborg Kirkes hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk
Eller facebook Tårnborg Kirke
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