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Tårnborg

Kære alle!
Der er sket meget i Tårnborg området det sidste år og det mener vi, der er brug for, 
hvis vores lokalområde skal udvikle sig. 

Et er vi helt enige om. Vi er SÅ glade for at bo her. Vi har en natur og nogle faci-
liteter som andre vil misunde os. Og så bor der nogle mennesker som VIL hinanden.

Vi vil rigtig gerne styrke lokalsamfundet og det sammenhold vi har og som er så 
vigtigt, når man bor i et "lille" samfund som vores. Derfor udgiver vi i fælleskab et 
helt nyt flot magasin: TårnborgMagasinet - som du nu sidder med i hånden.

Her i TårnborgMagasinet kan du læse rigtig meget om det der sker i vores lokal-
område. Vi er rigtig stolte af, at vi nu står sammen og i fælleskab får synliggjort det 
Tårnborg vi er så begejstret for.

Vi folder det hele ud ved en kæmpe 
sommerfest lørdag den 11. Juni 2016.

 
Der er musik, mad, underholdning og en masse aktiviter for børn og voksne - alt 
sammen har på en eller anden måde rod i det lokale. 

Vi håber, at når vi har sat rammerne for en lokal festdag, så kommer du/I og alle 
dem du/I kender og får nogle rigtig hyggelige timer. 

Se opslagene i Brugsen, på Tårnborg skolen, hos Børnegården Kildebakken, Tårn-
borg Hallen, Tårnborg Forsamlingshus, eller på www.taarnborg.dk

Det er vores håb, at vi med TårnborgMagasinet kan skabe opmærksomhed om-
kring vores lokalområde, således at nye eller potentielle tilflyttere kan få øjnene op 
for vores skønne egn.

Rigtig god læselyst.

   Karen Holst Carlsen                     Troels Christensen
   Tårnborg Lokalråd                    Tårnborg Idrætsforening
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Har du gæsten, så lad os stå for festen!

Vi arrangerer din fødselsdag, bryllup, konfirmation eller anden fest.
Vi arrangerer også generalforsamling, møder, begravelser, udstilling, 

loppemarked eller anden salg fra boder.

Huset rummer en sal med plads til 100 gæster, samt lokaler med 
plads til henholdsvis 50 og 25 personer. Endvidere har vi et mødelokale 

med plads til 10 personer.

Telefon: 58 38 00 08
Mail: conny@jacola.dk

Hjemmeside: www.taarnborgforsamlingshus.dk

Vi kan dække op med 
runde borde, eller 
opstillinger med lange 
borde, evt. opstillet i 
hestesko.

Vi har frisk-
smurt smørrebrød 
hver dag.

I huset afholdes 
bankospil hver 

mandag og torsdag.

d
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Dette fællesskab for-
søger vi nu atter at mar-
kere og udvikle gennem 
”Sommer i Tårnborg”, som 
er en fest med aktiviteter 
og underholdning for alle 
i Tårnborg, både piger og 
drenge, damer og herrer, 
kvinder og mænd samt 
unge og ældre.

Festens program er to-
delt. Aktiviteterne starter 
klokken 11.00 om formid-
dagen, hvor der vil være 
en kort velkomsttale ved 
formændene for lokalrå-
det og idrætsforeningen, 
Karen Holst Carlsen og 
Troels Christensen, inden 

området omkring Tårn-
borghallen forhåbentlig 
fyldes med glade menne-
sker, som vil deltage i de 
forskellige og i helt over-
vejende grad gratis spil 
og konkurrencer, der til-
bydes i løbet af eftermid-
dagen.

I store træk ser efter-
middagens program 
således ud:
Klokken 11.00: Officiel 
åbning af sommerfesten 
af Karen og Troels
 
Klokken 11.15: ”Gade-
kampene” starter. So-

cial fodboldturnering med 
hold á 5 personer fra 
samme gade. Mindst to 
personer under 13 år på 
hvert hold og gerne begge 
køn på holdene. Der spil-
les kampe á otte minut-
ter, og der anvendes ikke 
fodboldstøvler. Tilmelding 
med angivelse af kontakt-
person for holdet senest 
den 8. juni på taarnborg.
aktiviteter@gmail.com

Klokken 11.15: ”Vis mig 
dit kæledyr”. Har du en 
sød hund, en nuttet ka-
nin eller måske en gyl-
den guldfisk, som andre 
bør se, så tag den med 
til sommerfesten! Lav en 
planche om kæledyret 
til udstillingen. Klokken 
11.45 er der afstemning 
om det sødeste og sjove-
ste kæledyr, og klokken 
12.15 kåres vinderdyret, 
og vinderen modtager en 
lille præmie.

Klokken 11.15: ”Nostalgi-
lege”. Husker du ”kartof-
fel-i-ske”, ”trillebørræs”, 
”sækkevæddeløb”, ”ud-
klædningsstafet”, ”bide-
til-æble” og ”elastikhop”? 
Få nogle af de gamle le-
ge genopfrisket sammen 
med nogle af vennerne.

Klokken 11.15: ”Slå søm 
i-konkurrence”. Køb nogle 
søm og udfordr din kam-
merat: Hvem er Tårnborgs 
”Sømbæst”? 
 
Klokken 12.00: ”Krolf”. 
Kender du krolf? Kom og 
forsøg dig med blandin-
gen af golf og kroket, som 
afvikles på TIF’s nyanlag-
te krolfbane. Du kan til-
melde dig spillet på dagen 
fra klokken 11.00.

Klokken 12.30: ”Have-
traktor-ringridning med 
forhindringer”. Hvor præ-
cis er du i havetraktorkør-
sel? Kom og vis dine ev-
ner! Deltagerne skal være 

Tekst: Jørgen F. Rasmussen 

Foreningerne, instituti-
onerne og Lokalrådet i 
Tårnborg har i flere må-
neder arbejdet med at 
stable en lokalfest på be-
nene. 

For mange år tilbage 
blev der jævnligt afholdt 
sportsfester, sankthans-
fester og byfester i vores 
sogn, og mange mindes 
stadig de glade dage med 
boldspil, lege, spisning, 
dans og musik. Men plud-
selig sluttede de lokale 
fester, hvor fællesskabet 
i Tårnborgområdet blev 
dyrket på sportspladsen 
og i hallen.

Der er lagt op til et brag af en fest, når foreningerne, 
institutionerne og Tårnborg Lokalråd lørdag den 11. juni 2016 
blænder op for Sommerfesten ved Tårnborghallen

Oversigt over festpladsen - Sommer i Tårnborg 2016

Sommer i 
Tårnborg 

Aktiviteter og boder:
 1.  Baner til boldspil
 2.  Havetraktorringridning
 3.  Nostalgi-lege (kartoffel i ske-løb, sække  
  væddeløb mm.
 4.  Petanque
 5.  Krolf
 6.  Hesterskokast
 7.  Ungdomsbrandvæsen-show + el-biler  
  for børn
 8.  Slå søm i-konkurrence
 9.  Vis mig dit kæledyr-udstilling
 10. Tøjsalgsboder
 11. Flødebollemaskine mm.
 12.  Hoppepude

UH-telt = UnderHoldningstelt til 
eftermiddagsprogrammet med:
	 •		Kagedyst
	 •	 "Det	grå	Guld"	koncvert
	 •		Anekdoter	v.	sognepræsten
	 •	 "Fem	vi	ka'	li'"	-	sang
	 •		Kaffe	og	kage	m.v.

Tjæ
rebyvej

Tårnborg-
hallen
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over 18 år - eller fyldt 13 
år og have følge af en an-
svarlig voksen. Deltager-
ne skal selv medbringe ha-
vetraktor. Den skal være 
i "lovlig" stand og kunne 
slå græs. Se flere regler på 
www.taarnborg.dk 

Klokken 13.00: ”Hestesko-
kast”. Er du og din ven/-
inde Tårnborgs bedste he-
steskokastere? Tilmeld jer 
hesteskosturneringen for 
to-mands-hold på dagen 
fra klokken 12.

Klokken 14.00: ”Petan que”.  
Hvor tæt kan du komme 
på ”grisen”? Der spilles på 
TIF’s petanquebane, og du 
kan tilmelde dig på dagen 
fra klokken 13.00.

Klokken 14.00: ”Kage-
dyst”. Hvem bager ”Tårn-
borgs bedste kage”? Ka-
gedyst under ledelse af 
menighedsrådet. Udstil-
ling klokken 14.00-15.30. 
Deltagelsesregler ses på 
www.taarnborg.dk

Om eftermiddagen 
vil du også kunne besø-
ge ”Flødebollemaskinen”, 
hvor du kan prøve at fan-
ge en flødebolle! Hvis du 
er barn, tilbyder Ung-
domsbrandvæsenet ”kør-
sel i elbiler”, og så vil du 
også kunne finde forskel-
lige salgsboder samt an-
dre sjove aktiviteter.

Taler, sange og opvisning
Desuden er der under-
holdning i løbet af efter-
middagen i UH-teltet: 
Klokken 13.30: Sogne-
præsten fortæller anek-
doter og historier 
Klokken 14.00: Spille-
mændene ”Det Grå Guld” 
underholder 
Klokken 14.30: ”Fem Vi 
Ka’ Li’”-sange udvalgt af 
fem kendte personlighe-
der i sognet 
Klokken 15.15: Sogne-
præsten fortæller anek-
doter og historier 

Klokken 15.30: ”Kage - 
dyst-præmieuddeling”  
ved menighedsrådet. 
 
Ungdomsbrandvæse - 
net kommer ligeledes  
i løbet af eftermid - 
dagen og giver nogle  
opvisninger i deres  
kunnen og mestring 
af brandsluknings- 
faget.

Ingen skal gå  
rundt og tørste og  
sulte, så der vil være  
salg af fx popcorn,  
pølser, toast, slik og  
chips samt kaffe,  
kage og sodavand.

Fællesspisning
Eftermiddagsprogram-
met slutter cirka klok-
ken 17.00, hvorefter der 
er en pause til klokken 
18.30, hvor den store fæl-
lesspisning i Tårnborghal-
len starter. Man kan efter 
eget ønske medbringe sin 
egen mad, som fx kan væ-
re kød til grillen, der sæt-
tes op til fri afbenyttelse. 
Man kan også vælge at la-
de Tårnborg Forsamlings-
hus sørge for smørrebrød, 
hvilket da bestilles på te-
lefon 58380008.

Musik og dans
Efter fællesspisningen er 
der musik og dans til det 
kendte vestsjællandske 
band ”fire halve”, som i år 
fejrer sit 10-års jubilæum. 

Hvis du  
kan lide velspillet rock 
og popmusik, og er du 
glad for at danse og syn-
ge med på navne som fx 
Gnags, Kim Larsen, Tho-
mas Helmig, Gasolin, 
Shu-bi-dua, TV2 og man-
ge flere, så får du en helt 
uforglemmelig aften, hvis 
du køber billet til Sommer 
i Tårnborg-festaftenen. 
Billetter á kun 100 kroner 
til aftenarrangementet 
kan købes i Dagli’Brugsen 
i Frølunde samt på Halse-
byvej 15 hos kassereren i 
Tårnborg Lokalråd, Mette 
Jørgensen.

Så der er ingen grund 
til at tøve: Tag til fest og 
aktivitet hele dagen og 
aftenen ved Tårnborghal-

len sammen med konen, 
manden, kæresten, nabo-
erne, familien, klub- og 
arbejdskammeraterne og 
alle vennerne. Du – og vi 
– får det sjovt og under-
holdende!

Læs mere om ”Sommer 
i Tårnborg”, tilmeldinger 
og regler for deltagelse 
i aktiviteterne og me-
get andet på lokalrådets 
Facebookside og på  
www.taarnborg.dk.

(P.s. Hvis du har lyst 
og mulighed for at delta-
ge i sommerfesten med 
en hjælpende hånd, hø-
rer vi meget gerne fra dig, 
fx på taarnborg.formand@
gmail.com)

Køb billet 
til fællesspisning og dans i 

Dagli' brugsen Frølunde, eller på 
Halsebyvej 15, v/mette Jørgensen, 

tårnborg Lokalråd.

Pris kun 100kr. 
for en festlig aften!

Vind billetter, se side 20!
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Tekst og foto: Jakob Rubin

Conny Laustsen er i fuld 
sving dagen før Kr. Him-
melfart. I Tårnborg For-
samlingshus’ store sal er 
dækket op til konfirma-
tion, endda en avance-
ret af slagsen med konfir-
mandens legetøjs-ponyer, 
dukker og tronstol, og 
Conny pisker rundt for at 
koordinere mad, persona-
le, indkøb – og alt det an-
det.

Samtidig med konfir-
mationen har hun en ge-
neralforsamling i sal 2, og 
så er der brunch til 60 ku-
verter morgenen efter og 
endnu en konfirmation i 
weekenden. Det er sådan, 
hun kan lide det.

”Det her er mit drøm-
mejob. Og det er ikke no-
get, jeg bare siger. Jeg 
har i årevis drømt om og 
prøvet på at komme til at 
forpagte Tårnborg For-
samlingshus,” siger hun, 
som, før det lykkedes for 
tre år siden, arbejdede i 
en børnehave og gik ar-
bejdsløs et stykke tid.

Det lykkedes. Drøm-
men leves nu. Efter tre år 
med Conny og ægteman-
den Jan på sidelinjen er 
der så meget travlhed, at 
Jan nu overvejer at si-
ge sit job op for at gå på 
fuldtid i forsamlingshuset. 
Ikke lige den slags nyhe-
der, man hører flest af fra 
forsamlingshusene lan-
det over.

”Nej, desværre,” siger 
58-årige Conny Laustsen, 
der for mange år siden 
blev uddannet smørre-
brødsjomfru på DSB-fær-
gerne over Storebælt.

Betydning for 
lokalsamfundet
”Alt for mange forsam-
lingshuse er såkaldte nøg-
lehuse, hvor man lejer 
forsamlingshuset, får nøg-
len, og så må stå for alt, 
inklusiv at hyre en ko-
gekone eller lave maden 
selv, købe ind, finde tjene-
re og rydde op efter sig. 
Det er synd. Et levende, 
aktivt forsamlingshus 
betyder meget for et lo-
kalsamfund,” forklarer 
Conny.

Mens Conny Laustsen 
interviewes, besvarer hun 
opkald i sin store tele-
fon-øresnegl bag øret. Hun 
skifter til uniformsskjor-
ten, hælder kaffe op, tager 
imod madvarer og tjekker, 
om alt er okay i den store 
sal, hvor familien til kon-
firmanden dækker op ef-
ter alle kunstens regler.

”Da jeg overtog forsam-
lingshuset havde vi ik-
ke et eneste arrangement 
i kalenderen. I dag har vi 
flere aktiviteter hver ene-
ste uge. Vores køkken har 
så travlt, at jeg har måt-
tet ansætte en medhjæl-
per 20 timer om ugen. 
Desuden giver min datter 
Anja et nap med, når det 
spidser til,” siger Conny.

Alt er hjemmelavet
Fire dage om ugen le-

verer Conny Laustsen 

smørrebrød ud af huset til 
supermarkeder i naboby-
erne. Den største aftager 
er  Brugsen i Boeslunde, 
der hver fredag får 100 
stykker hjemmesmurte 
madder.

”Jeg laver det hele selv, 
røget ål, tartar, roastbeef, 
rullesteg, hamburgerryg, 
skinke. De mest populære 
madder er roastbeef, æg 
med rejer og hjemmestegt 
fiskefilet. Folk siger, de 
kan smage, det er hjem-
melavet. Det er det, vi le-
ver på. At levere kvalitet, 
folk bliver glade for.”
Conny Laustsen og hen-
des hold står for alle ty-
per arrangementer. Snart 
er der diamantbryllup i 
Tårnborg Forsamlingshus 
– altså et 60-årige ægte-
skab – efterfulgt af  al-
mindelige bryllupper, fød-
selsdage bugner kalender 

Tårnborg Forsamlingshus er stort, travlt og kræver sin mand at passe. 
Som altså er en grinende, snakkende, aktiv kvinde.

Conny har sit 
drømmejob

Der er stor koncentration 
når det brænder på.

Conny har fundet sit drøm-
mejob, og selvom arbejds-
tiden langt overstiger ni til 
fire, så vil hun ikke bytte. 
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med, begravelsesarrange-
menter står man også for, 
men allergladest er Conny 
for bankospillene, som af-
holdes to gange om ugen, 
mandag og torsdag.

Bankospillere som 
levende reklame
”Her kommer 150-200 
mennesker hver gang, og 
det, vi står for, er at sæl-
ge en god gang dagens ret 
og kaffe og drikkevarer 
i aftenens løb. Jeg er ik-
ke meget for at rose mig 
selv, men jeg vil gerne si-
ge, at vi har så mange 
glade bankospillere, som 
kommer til os, når de så 
selv en dag skal holde et 
stort arrangement i deres 
eget liv,” forklarer Conny, 
igen med et af sine man-
ge, smittende smil.

”De er omvandrende 
reklamesøjler, og det er 
jeg dem dybt taknemme-
lig for.”

Fra konfirmationssa-
len bakkes hun højlydt 
op. Der er ingen tvivl om, 
at Connys humør og posi-
tive indstilling er med til 
at drive forsamlingshu-
set frem. Men heller in-
gen tvivl om, at successen 

ikke kommer flyvende af 
sig selv.

”Det er et hårdt slid, vi 
er her rigtig mange timer, 
og pengene bliver jo ik-
ke store. Jeg ser det ik-
ke som et almindeligt ar-
bejde. Det er en livsstil. 
Du har aldrig fri. Men jeg 
elsker at hygge om folk. 
Det har jeg gjort, lige fra 
jeg var ung.

”Vi hjælper dig, mor”
Conny forsøgte flere gan-
ge at blive forpagter af 
Tårnborg Forsamlingshus, 
før det lykkedes. Hun vid-
ste ikke rigtig, hvad hun 
gik ind til, fortæller hun. 
Der var ikke så meget at 
lave i begyndelsen.

”Min datter sagde: Lad 
være at bekymre dig. Det 
er det, du skal. Vi hjælper 
dig alle sammen. Nu går 
det bare derudad. Det er 
skønt,” siger Conny Laust-
sen.

I dag har Tårnborg For-
samlingshus booket ar-
rangementer helt frem til 
årets udgang.

Til efteråret kommer 
tidligere folketingsmed-
lem og borgmester i den 
nu nedlagte Hashøj Kom-

mune, Troels Christensen, 
og holder musik- og sang-
aften.

Den tidligere lokalpo-
litiker er også en dreven 
musiker og synger ifølge 
Conny rigtig godt.

”Han kommer hver den 
første tirsdag i septem-

Tårnborg Forsamlingshus ligger i et naturskønt område, med kort til vand og strand.

ber, oktober, november 
og december og synger 
og holder foredrag. Det er 
tredje sæson, vi har ham. 
Folk synger med og kan 
ønske sange, og vi serve-
rer to retter mad. Det er 
ret hyggeligt. Lige noget 
for mig,” siger Conny.

Tårnborg Forsamlingshus’ historie går i ulige linje tilbage til 1887, 
da husmand Christian Mortensen for egen regning opførte et forsam-
lingshus i Svenstrup. Huset eksisterer endnu på Korsvejen, hvor det fun-
gerer som beboelse.
I slutningen af 1920’erne var huset udtjent som forsamlingshus. Det 
fortælles, at gulvet ved en gymnastikopvisning brød sammen under en af 
de ivrige gymnaster.
I 1904 solgte gårdejer Rasmus Høj af Tjæreby sine gamle gårdbygninger 
til "en del mænd fra Tjæreby og Halseby". Bygningerne skulle anvendes 
til forsamlingshus for de 2 byer. Købesummen var 2.200 kr.
Det er uvist, hvor længe dette hus fungerede som samlingssted. Senere 
overtog Søgård Nielsen ejendommen og havde i mange år købmandsfor-
retning på adressen Tjærebyvej 78.
Efter megen forudgående snak i sognet holdtes den 1. juli 1930 et mø-
de i det gamle forsamlingshus i Svenstrup. 70 deltagere dannede et an-
delsselskab, der skulle skaffe de nødvendige 15.000 kr. til et nyt forsam-
lingshus. Sognets beboere sluttede op om ideen både ved at betale for 
materialer gennem køb af andelsbeviser og ved at levere den frivillig, 
gratis arbejdskraft.
Den	19.	september	1931 står Tårnborg Forsamlingshus færdigt og blev 
indviet med taler og sange. Dem har der siden været et par stykker af.

Husets historie
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Alle tilbud i denne annonce 
gælder fra 11/6 til og med 19/6. 
Dagli’Brugsen Frølunde vil 
gerne takke Tårnborg Lokalråd 
for deres fantastiske indsats i 
lokalområdet, og ønsker samti-
digt byen tillykke med Sommer-
festen. 

Alle tilbud i denne annonce 
gælder fra 11/6 til og med 19/6. 
Dagli’Brugsen Frølunde vil 
gerne takke Tårnborg Lokalråd 
for deres fantastiske indsats i 
lokalområdet, og ønsker samti-
digt byen tillykke med Sommer-
festen. 

Det er genialt at 
handle lokalt!

Tæt på dig og din hverdagDagli’Brugsen Frølunde, Stibjergvej 2, 4220 Korsør

Heat Beads Briketter, 
Australiens No. 1
9 kg Grillbriketter, Bedst-i-test. 
Denne stenkulsbriket er blandt mark-
edets absolut bedste. Op til 
4 timer lang glødetid, med en stabil 
grilltemperatur. Særdeles velegnet 
til langtidsstegning af større stykker 
kød. 

Verdi Spumante
Mousserende.
Smagen af sol, sommer og 
ferie. Super lækker drink til 
champagneglas med fx frosne 
bær som isterninger. Egnet 
som velkomstdrink. Flere vari-
anter, frit valg 

25,- Du sparer 17,95  

Rød Peter 
Larsen kaffe
500g mellemristet.
Populær kaffeblanding med 100% 
rene Arabica bønner fra Brasilien, 
Colombia og Java, som tilsammen 
giver en fyldig og rund smag. 

Ta’ 3 poser 

100,- Du sparer hele 51,85

9 kg pr pose til KUN 

9995
Du sparer kr. 40,-
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Det skal 
fejres med 

rundstykker til kun

kr.1,- 
i weekenden den

11/6+12/6

Nottage Hill
Rødvin, Australien.

Intens dyb rød farve, med krydret 
aroma og kraftig fyldig smag. En super 

ledsager til sommerens grill aftener. 
Pr. fl aske 

35,-
Det er halv pris!
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Referat af ekstraordinært 
årsmøde 26/4/2016.
Der var fremmødt 7 med-
lemmer, inklusiv bestyrel-
sesmedlemmer.

Til ordstyrer blev valgt, 
Søren Mikkelsen.

Til stemmetæller blev 
valgt, Juliane Mortensen.

Søren Mikkelsen kun-
ne konstatere at årsmødet 
var indvarslet i henhold 
til foreningen love.

Mødet var annonce-
ret rettidigt på forenin-
gens hjemmeside, der var 
sendt email til hvert med-
lem, og der havde været 
opslag på foreningens op-
slagstavle i Tårnborghal-
len.

Ekstraordinært årsmøde i 
badmintonafdelingen

Der var 2 punkter på 
dagsordenen:
Punkt 1: Valg af ny besty-
relse - alternativt 
Punkt 2: Nedlæggelse af 
foreningen.
Der blev valgt 3 medlem-
mer til en ny bestyrelse, 
og bestyrelsen har konsti-
tueret sig som følger:
Formand:
Søren Mikkelsen, Bro-
holmvej 42, 4220 Korsør
mikkel.feddet@gmail.com
Næstformand:
Henrik Hansen, Møllesø-
vej 8, 4241 Vemmelev
polohenrik@jubii.dk
Bestyrelsesmedlem:
Thomas Jensen, Halseby-
vej 115,4220 Korsør
palnajensen@gmail.com

Eventuelt:
Den nyvalgte formand 
kunne hermed konstate-
re at foreningen har en 
valgt bestyrelse og at der 
fortsat vil være en bad-
mintonafdeling i Tårnborg 
idrætsforening.

På bestyrelsens vegne
Søren Mikkelsen, formand.
Juliane Mortensen, stemme-
tæller.

Alle tilbud i denne annonce 
gælder fra 11/6 til og med 19/6. 
Dagli’Brugsen Frølunde vil 
gerne takke Tårnborg Lokalråd 
for deres fantastiske indsats i 
lokalområdet, og ønsker samti-
digt byen tillykke med Sommer-
festen. 

Alle tilbud i denne annonce 
gælder fra 11/6 til og med 19/6. 
Dagli’Brugsen Frølunde vil 
gerne takke Tårnborg Lokalråd 
for deres fantastiske indsats i 
lokalområdet, og ønsker samti-
digt byen tillykke med Sommer-
festen. 

Det er genialt at 
handle lokalt!

Tæt på dig og din hverdagDagli’Brugsen Frølunde, Stibjergvej 2, 4220 Korsør

Heat Beads Briketter, 
Australiens No. 1
9 kg Grillbriketter, Bedst-i-test. 
Denne stenkulsbriket er blandt mark-
edets absolut bedste. Op til 
4 timer lang glødetid, med en stabil 
grilltemperatur. Særdeles velegnet 
til langtidsstegning af større stykker 
kød. 

Verdi Spumante
Mousserende.
Smagen af sol, sommer og 
ferie. Super lækker drink til 
champagneglas med fx frosne 
bær som isterninger. Egnet 
som velkomstdrink. Flere vari-
anter, frit valg 

25,- Du sparer 17,95  

Rød Peter 
Larsen kaffe
500g mellemristet.
Populær kaffeblanding med 100% 
rene Arabica bønner fra Brasilien, 
Colombia og Java, som tilsammen 
giver en fyldig og rund smag. 

Ta’ 3 poser 

100,- Du sparer hele 51,85

9 kg pr pose til KUN 
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Det skal 
fejres med 

rundstykker til kun

kr.1,- 
i weekenden den

11/6+12/6

Nottage Hill
Rødvin, Australien.

Intens dyb rød farve, med krydret 
aroma og kraftig fyldig smag. En super 

ledsager til sommerens grill aftener. 
Pr. fl aske 

35,-
Det er halv pris!

Slagelse Landevej 146 
4241 Vemmelev 
Tlf: +45 5838 2300 
info@vemmelev-el.dk

Uanset hvilke ønsker og krav du har 
har til professionelt el arbejde, tager 
vi med glæde udfordringen op!

Mangler du 
lys i pæren?

Korsør HvidevareCenter
Brogade 1-3, 4220 Korsør

Tlf.: 58 37 31 96
info@korsorhvidevare.dk

KORSØR HVIDEVARECENTER
Hårde hvidevarer

Reparationsservice

Montering og levering

Varmepumper

Korsør HvidevareCenter

Formand Søren Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Jensen

Næstformand Henrik Hansen
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Tekst: Jørgen F. Rasmussen 

Tårnborg Lokalråd er stif-
tet den 4. marts 2015 og 
arbejder for lokalområ-
dets og beboernes inte-
resser og for fremme af 
den lokale udvikling. 

Vi støtter op om nye 
ideer og initiativer samt 
forsøger at lave nogle ar-
rangementer, der frem-
mer det lokale fællesskab. 
Vi forsøger at koordine-
re aktiviteter i lokalom-
rådet via den fælles ak-
tivitetskalender, som kan 
ses ophængt hver måned 
i fx Tårnborghallen, Dag-
li’Brugsen, Kildebakken og 
Tårnborg Forsamlingshus.

Mange jern i ilden
Lokalrådet har i sit første 
virkeår forsøgt sig med 
mange forskellige aktivi-
teter og initiativer, som fx 
en tøjbasar fjorten dage 
efter rådets stiftelse. Se-
nere fulgte en affaldsind-
samling, som i år er gen-
taget med succes, og et 
ølbrygningskursus, som 
måske senere vil blive 
gentaget, da der stadig er 
meget at lære.  
”Rødhøj Naturpleje Laug” 
blev en realitet efter et 

meget omhyggeligt forar-
bejde at lokalrådets Tho-
mas Hansen, og der blev 
i november lagt blom-
sterløg ved byskiltene 
til forårsnydelse for al-
le områdets beboere. I Vi-
olvejsparken fik lokalrå-
det overtalt kommunen 
til at opsætte borde-bæn-
ke-sæt og fodboldmål til 
gavn og glæde for både 
børn og voksne i området. 
Og så har TIF og Lokalrå-

dag bliver vi forhåbentlig 
endnu flere.

Der er blevet arbejdet 
med mulighederne om-
kring udstykning af bo-
ligområdet ”Hesselbjerg” 

Tårnborg Lokalråd er kommet godt fra start, og efter godt et år 
er der allerede masser af projekter i gang.

Hvad laver 
Tårnborg 
lokalråd?

det forhåbentlig fået star-
tet en lang løbetradition 
med Nytårsløbet, som al-
lerede er afviklet to gan-
ge med pæn tilslutning, 
men næste nytårsaften-

Nytårsløbet er blevet en årlig tilbagevendende succes.

Det er vigtigt at lokalområdets be-
boere fortsat støtter Lokalrådet og 
tager del i arrangementer, initiativer 
og ideudvikling i Tårnborgområdet.

Formand for Lokalrådet, Karen Holst Carlsen

”
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bag ved Dagli’Brugsen. 
P.t. overvejes gode ide-
er til, hvordan vi kommer 
videre med dette arbejde. 
Alle opfordres til at byde 
ind med tanker til projek-
tet, så lokalrådet i en ikke 
fjern fremtid kan stable et 
eller flere møder på bene-
ne, hvor planerne kan bli-
ve realiseret.  

Borgmesterbesøg
I årets løb har lokalrådet 
haft borgmesterbesøg, 
hvor Sten Knuth blev vist 
rundt i området og ven-
ligt lyttede til lokalrådets 
syn på Tårnborgs situati-
on. Det var ikke et initi-
ativ med en øjeblikkelig 
virkning, men måske gav-
ner det langsigtet?

I samarbejde med Na-
turskolen, Idrætsforenin-
gen, Skolen, Halsebyvæn-
get og beboere fra Gl. 
Halseby fik rådet udarbej-
det et forslag til et rekre-
ativt område på jordstyk-
ket, der ligger nord for 
bostedet på Halsebyvæn-
get med anvendelse af 
regnvandet og overskuds-
jorden fra kloakeringen 
i Gl. Halseby. Her i maj 
er kommunen i fuld gang 
med projektet, som vi al-
le ser frem til i spænding. 
Når det står færdigt, skul-
le der gerne være gode 
vilkår for rulleskøjtekør-
sel i Gl. Halseby, og i det 
nye rekreative område på 
Halsebyvej kan der fiskes, 
leges, botaniseres, slap-
pes af og lyttes til fugle 
samt måske kælkes, hvis 
vinteren bringer nok sne! 

Interessante 
arrangementer 
I forbindelse med Lokal-
rådets stiftelse var der 
fem ildsjæle, som meld-
te sig til at lave forskelli-
ge kulturarrangementer. 
Gruppen består af Irma 
Dohlmann, Bjarne Nielsen, 

James Hansen, Allan Pil-
mark og Leif Gundersen. 
Det først arrangement var 
vinsmagning, som de la-
vede i samarbejde med 
Dagli’Brugsen. Det blev en 
rigtig god aften med en 
interessant foredragshol-
der, god vin og velsma-
gende mad fra forsam-
lingshuset. 

For nogle måneder si-
den løb endnu et af kul-
turgruppens arrangemen-
ter af stablen. Denne gang 
var det et foredrag om 
”Frølundes ukendte for-
tid”. Det var med to loka-
le historikere - Kurt Reh-
der og Henning Nielsen. 
Det blev et stort tilløbs-
stykke med 180 gæster i 
Tårnborg Forsamlingshus. 
Det er flot med det store 
arbejde kulturgruppen gør 
for lokalområdet. 

Lokalrådet håber, at 
også fremtiden vil by-
de på mange spændende 
aktiviteter og initiativer, 
men lokalrådet kan intet 
løfte alene, så det er vig-
tigt at lokalområdets be-
boere fortsat ønsker at 
støtte rådet og tager del i 
arrangementer, initiativer 
og ideudvikling i Tårn-
borgområdet.

Man kan læse mere 
om Tårnborg Lokalråd på 
Facebook i gruppen Tårn-
borg eller på www.taarn-
borg.dk .

Lokalrådsformanden 
kan kontaktes på mail: 
formand.taarnborg@
gmail.com

Ved kloakeringen 

af Gl. Halseby

Nytårsløbet er en stor succes for hele familien.

Violvejsparken har fået både 

grill og hvilepladser.

Her kommer nyt rekreativt 

område ved Halsebyvej.

Lokalrådet har følgende 
sammensætning:
Formand: 
 Karen Holst Carlsen

Næstformand og sekretær: 
 Jørgen F. Rasmussen

Kasserer: 
 Mette Jørgensen 

Mødeordstyrer: 
 Anne-Marie Larsen

Medlem: 
 Thomas Hansen

1. suppleant: 
 Keld Mikkelsen

2. suppleant: 
 Mia Larsen
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Korsør svømmehal blev 
indviet 4. februar 1977, 
men allerede i efteråret 
1976 spurgte den davæ-
rende fællesformand for 
T.I.F Leif Duus om jeg vil-
le undersøge, hvor man-
ge fra Tårnborg, der kun-
ne være interesseret i ”at 
gå til svømning”.

Nogle husker måske 
det lille duplikerede, gule 
blad, hvor de sidste nyhe-
der blev presset mere og 

mere sammen på den sid-
ste side. Der allernederst 
stod en til- meldingsku-
pon. Jeg husker ikke hvor 
mange, der meldte sig, 
men da jeg afleverede 
dem til Leif, spurgte han, 
om jeg kunne stå for at 
starte en svømmeafdeling 
op under T.I.F.

Mange ting 
at forholde sig til
Jeg måtte lige hjem og 

Tårnborg svømmeafdeling, der begyndte sit virke i februar 1977, er nu sluttet 
sammen med Korsør Svømme- og Livredningsklub, og skal samarbejde fra den 
nye sæson september 2016. Den nye klub hedder "Svøm Korsør"

skulle virke som livred-
dere, da der ikke er liv-
reddere i hallen ved 
klubsvømning.

5. Der skulle dannes hold 
og gives besked til 
medlemmerne.

6. Der skulle organise-
res transport, da svøm-
mere boede i Tårnborg, 
Vemmelev og Forlev – 
ret spredt, så vi hyre-
de Kirsten Sørensen til 
at køre bus 3 gange om 

spørge, og med et OK, 
gik jeg i gang. Der var 
mange ting at tage stil-
ling til:
1. Der skulle dannes en 

bestyrelse.
2. Vi fandt hurtigt ind i 

et samarbejde med 
V.S.G.I.s svømmerafde-
ling.

3. Der skulle forhandles 
haltimer.

4. Der skulle findes in-
struktører, der også 

En æra er slut – en 
ny kan begynde 

Tekst: Ulla Vedel
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Korsør Svømmehal har været vært for et utal af svømme-
stævner.

fredagen og 1 gang om 
mandagen.

7. En ”opsynsmand” i bus-
sen og en i hvert om-
klædningsrum blev 
fundet.

Gode oplevelser
Da alle disse ting var på 
plads og svømmehal-
len indviet den 4. februar 
1977, startede der hold 
med det samme.

Det blev travle år fyldt 
med glade børn og voks-
ne og mange gode ople-
velser. Vi satsede mest på 
bredden og havde klub-
mesterskaber for alle 
sidst på sæsonen. Børne-
ne kastede sig med døds-
foragt – måske for første 
gang - på hovedet i bassi-
net, og blev vældig stolte, 
hvis de vandt en T-shirt. 

Vores egne to børn 
var på det tidspunkt hen-
holdsvis 14 mdr. og 5 år. 
De var ofte med i svøm-
mehallen, og jeg kan sta-
dig se den mindste tøffe 
rundt i navlebassinet med 
badering og sut! År sene-
re tog han uddannelse til 
svømmeinstruktør. Som 
afslutning på uddannnel-
sen skulle der skrive en 
opgave, hvor han nævn-

te svømmebussen. Sådan 
en havde D.G.I. aldrig hørt 
om! ( Den blev senere af-
skaffet, da forældre ef-
terhånden fik tidligere fri 
og selv kunne køre deres 
børn til svømning).

Efterlysning!
Det blev en lang indled-
ning til mit egentlige 
ærinde: At bringe en ef-
terlysning af den proto-
kol, som startede i febru-
ar 1977, og måske ligger 
hos et nuværende eller 
tidligere bestyrelsesmed-
lem. Heri kan man læ-
se om, hvordan det hele 
startede, beslutninger og 
fakta om svømmeafdelin-
gen, så den burde afleve-
res til TIF's hovedbesty-
relse, så den kan ligge i 
Klublokalet eller på Lokal-
historisk Arkiv. Hvis der 
er nogen, der kender til, 
hvor protokollen er, be-
des de kontakte fælles-
formand Troels Christen-
sen eller mig.

Med mange hilsener og 
stor tak til alle de herlige 
mennesker, jeg har mødt 
igennem arbejdet med 
svømmeafdelingen!

Få mere at vide på 
www.svoemkorsoer.dk

Følg med i, hvad der sker i din kommune, og få 
nyheder om projekter, nye tiltag, tilbud til dig og 

meget andet.

Vil du være med?
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Så find os på 
facebook.com/slagelsekommune
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Tekst: Jørgen F. Rasmussen 

Grundlovsdag, den 5. juni 
2016, klokken 14.00 har 
du chancen for at komme 
på et par timers historisk 
vandring i Rødhøjlund 
sammen med Henning 
Nielsen og Kurt Rehder, 
Tårnborgs lokale kultur-
personligheder og histo-
riefortællere.

Henning Nielsen beretter
Vandringen er en opfølg-
ning på det meget suc-
cesfulde foredrag om 
”Frølundes ukendte for-
tid” i Tårnborg Forsam-

lingshus i februar måned.
Under foredraget i for-

samlingshuset berette-
de Henning Nielsen om 
sin skolegang, der foregik 
hver anden dag i Frølun-
des daværende nye sko-
le, hvor der desværre 
ikke var meget historie-
undervisning, men Hen-
ning var alligevel me-
get optaget af alt, hvad 
der havde med historie 
at gøre. Dette fik betyd-
ning, da faderen, som var 
chauffør på teglværket, 
en dag kom hjem fra ar-

bejde med nogle krukke-
skår og benstumper i sin 
taske. Sagerne var frem-
kommet ved Rødhøj un-
der afhentningen af grus, 
hvilket teglværket brug-
te som blandingsprodukt i 
det finkornede ler til tegl-
fremstillingen. Datidens 
ejer af Rødhøj syntes ik-
ke at fundet gav anled-
ning til at stoppe udvin-
dingen og salget af grus, 
men Henning mente dog, 
at fundet var uhyre inte-
ressant, og at specialister 
på området burde orien-

teres, så en arkæologisk 
undersøgelse kunne sæt-
tes i værk.

Navnkundige 
arkæologer
Nu var det så heldigt, at 
Nationalmuseet på dette 
tidspunkt i 1948, havde 
nogle udgravninger i gang 
ved bronzealderhøjene 
i Slots Bjergby under le-
delse af de senere navn-
kundige arkæologer P. V. 
Glob og Harald Andersen. 
Derfor besteg den 12-åri-
ge Henning Nielsen sin 
cykel og tog turen til Slots 
Bjergby, hvor han lidt ge-
nert fik kontakt med ar-
kæologerne og siden fik 
fremvist faderens fund 
fra Rødhøj. 

Ikke videre populær
De to arkæologer var 
straks meget interesse-
rede og kort efter fik de 
stoppet teglværkets af-
hentning af grus fra Rød-
høj, hvilket ikke gjor-
de Henning populær 
hos højens ejer! Til gen-
gæld fik det stor betyd-
ning for Henning Niel-
sen, som blev en del af 
udgravningsholdet og 
derved kom til at være 
blandt dem, som sandsyn-
ligvis fandt det egentlige 
Frølunde. 

Historisk vandring 
ved "Frejas Sal"
Da den videbegærlige 12-årige Henning Nielsen, i 1948 tager kontakt til de 
navnkundige arkæologer P. V. Glob og Harald Andersen, bliver han årsag til, 
at vi i dag kender til "Frejas Sal", som sandsynligvis lå ved Frølunde.

Måske et levn fra "Frejas Sal"?
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her i Rødhøjlund, at Fre-
jas Sal lå?

Ny høj på stedet
Siden blev anlagt en ny 
høj på stedet, og stenene 
fra den gamle høj kan sta-
dig ses i på den nye høj. I 
området, som nu hedder 
Rødhøjlund, er anlagt et 
nydeligt rekreativt områ-
de med sø, broer, træde-
sten og stier, hvor bebo-
erne kan gå tur og nyde 
naturens mangfoldighed 
med fugle, dyr og et fro-
digt planteliv.

Nu har du så mulighe-
den for at vandre en tur 
gennem det spændende 
og smukke område i Rød-
højlund og mærke histo-
riens vingesus, samtidig-
hed med at to af sognets 
bedste historiefortælle-
re giver deres viden om 
området videre til van-
dringsdeltagerne.

Det er kulturgrup-
pen under Tårnborg Lo-
kalråd, der har arrange-
ret vandringen, som har 
udgangspunkt ved par-
keringspladsen på Halse-
byvej ved Ørnumbakken, 
hvorefter der vandres ad 
Marskens Sti til Bålhuset 
og videre til ”Frejas sal”.

Alle er velkomne til 
vandringen, som er gratis 
at deltage i.

Frølunde = Frejas Sal?
Navnet ”Frølunde” kan 
oversættes til ”Frejas 
Skov” (Frø = Frej/Fre-
ja – den nordiske mytolo-
gis frugtbarhedsgud/-inde 
og Lund = lille skov, der i 
oldtiden blev anvendt til 
fx ofringer). Udgravnin-
gerne i 1948 giver god 
anledning til at forestille 
sig Rødhøj som det tidlig-
ste Frølunde, da der både 
blev fundet stensætnin-
ger i højen, stolpehuller 
fra en større bygning – et 
muligt kultsted for Freja, 
og dermed muligvis ”Fre-
jas Sal”, samt ved fjer-
nelse af en stor dæksten 
blev der afsløret en lille 
pose af silkelignende ma-
teriale, der desværre ved 
kontakten med dagslyset 
i løbet af 30-40 sekunder 
forsvandt som dug for so-
len! Posens indhold – en 
lille dolk på ca. 15 cm. – 
kunne dog siden tælles 
blandt fundene sammen 
med nogle urner med ske-
letrester.

Efter udgravninger-
ne blev højen fjernet. Til 
glæde for ejerens teg-
nebog, men til ærgrelse 
for sognets efterkomme-
re, som nu ikke længere 
har mulighed for at gøre 
nye fund, som kan besva-
re spørgsmålet: Var det 

De to garvede herrer Henning Nielsen, tv. og Kurt Rehder, th. 
på en af deres mange ture i naturen.

et smukt view mod 
storebæltsbroen ved solnedgang.

Husk: Historisk Vandring 
den 5. juni 2016 - med 
afgang klokken 14.00 fra 
P-pladsen på Halsebyvej 
ved Ørnumbakken.

”
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Hvorfor vælger man, 
at blive det man nu en-
gang bliver? Hvorfor bli-
ve præst og ikke arkitekt 
eller håndværker? Tilfæl-
digheder? Uforklarlighe-
der? Opdragelsen? Op-
væksten – jeg ved det 
ikke, men jeg ved da nok, 
hvordan det hele begynd-
te med mig, og hvorfor 
jeg nu sidder her i Tårn-
borg Præstegård, i nok 
et af Danmarks smukkest 
beliggende sogne. Jeg kan 
vel godt, set i bakspej-
let, sige at det måske lå 
i kortene det med at bli-
ve præst, også selvom jeg 
absolut ikke voksede op i 
en præstegård, men der-
imod voksede op i byde-
len Vollsmose i Odense 
– for jeg var vist fra helt 
lille af ret optaget af li-
vets mysterier. 

Som den yngste af 
tre søskende fik jeg hur-

tigt prædikatet af de æl-
dre søskende som ”snot-
forkælet møgunge”. Iflg. 
møgungen selv, var der 
nok nærmere tale om et 
miskendt geni, der ikke 
helt blev forstået ved køk-
kenbordet, når jeg stille-
de spørgsmålene, hvorfor 
en tomat fx hed en to-
mat, hvis den måske vir-
kelig var en appelsin, eller 
hvorfor tiden ikke lige så 
godt kunne være ikkeeksi-
sterende og måske, var al-
le andre mennesker blot 
en fantasi i mit hoved….

Forkælet møgunge eller 
ej: Min søster var glad for 
at have mig med i kirken, 
da jeg var syv år gammel, 
og hun skulle konfirme-
res og ligesom konfirman-
derne også skal nu skul-

le komme i kirke et vist 
antal gange. Efter sønda-
gens morgentur med avi-
ser overmandede træthe-
den hende ofte, mens jeg 
af en eller anden grund 
var så fascineret af kir-
kerummet og alt, hvad 
der foregik derinde, at jeg 
jævnligt kunne skubbe til 
søsteren, før søvnen tog 
helt fat. 

Og der besluttede jeg 
mig for, at jeg ville væ-
re præst. 

Og det har jeg ikke for-
trudt. For der er intet så 
meningsfuldt som at få 

Brudstykker fra 
en landsbypræsts 
dagbog!

lov til at være med i men-
neskers liv i de helt afgø-
rende øjeblikke. Både i de 
meningsløse stunder og i 
de allermest meningsful-
de stunder. Der er intet så 
meningsfuldt som, om end 
det måske kun er i split-
sekunder, at være med 
der, hvor troen kan vise 
sig at være det der gør, at 
livet bliver til at bære. Og 
der er intet så menings-
fuldt som at krydse livs-
veje med mennesker. Og 
sammen med andre ind i 
mellem forsøge at give et 
bud på livsgåden!

Sognepræst ved Tårnborg Kirke Nina 
Dyrhoff Nyegaard, der blev indsat den 
2. august 2015, giver her sit bud på, 
hvorfor hun blev præst...
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 22. maj  Søndag  10.30 Gudstjeneste v/sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard 

 23. maj  Mandag  18.50 Banko i forsamlingshuset/Husets venner 

 24. maj  Tirsdag  10.00 +60idræt i hallen - Kom og vær med! 

 25. maj  Onsdag  19.00 Natur- og fugletur med Villy Jensen og Ib Larsen 

    ”Fuglene, planterne og landskabet” 

    Mødested: Tårnborghallens P-plads klokken 19.00 

 26. maj  Torsdag  Sidste skoledag for 9. klasses elever 

 26. maj  Torsdag 18.50 Banko i Tårnborg Forsamlingshus – TIF 

 26. maj  Torsdag  9. klasse elever har sidste skoledag 

 29. maj  Søndag  10.30 Gudstjeneste v/sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard 

 30. maj  Mandag 18.50 Banko i forsamlingshuset/Husets venner 

 5. juni  Søndag  14.00 Historisk vandring i Rødhøjlund med Henning Nielsen og Kurt Rehder 

 22. juni  Onsdag   9. klasse elever har dimission

 24. juni Fredag  Eleverne har sidste skoledag

 8. august Mandag  Eleverne har første skoledag

 6. september Fredag 18.30 Spis og syng sammen i Tårnborg Forsamlingshus: 2 retters menu og fællessang med 

    Troels Christensen, pris 110 kr.

Følg også med på taarnborg.dk og på facebook! 

Har du arrangementer til aktivitetskalenderen, henvender du dig til: taarnborg.aktiviteter@gmail.com. 

Husk ”Sommer i Tårnborg” den 11. juni 2016. sæt x i kalenderen!

Aktivitetskalender for 
Tårnborg og omegn
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Tekst: Jørgen F. Rasmussen 

Omkring 75 mennesker i 
alle aldre var mødt frem 
ved folden for at se an-
komsten af Rødhøj Natur-
pleje Laugs sorte kvier få 
det saftige grønne græs 
under klovene. 

I ventetiden, til kvierne 
ankom fra Ringsted, bød 
lauget på kaffe, te og ka-
ge samt øl og vand. 

Tilbageholdne kvier
Da kvierne ankom lidt 
over klokken 11, var de 
ikke villige til at forlade 
den trygge kreaturvogn, 
men efter nogle minut-
ter tog den første modige 
kvie sig sammen og for-
lod vognen, og efterfulgt 
af de øvrige kvier løb den 
efter en kort pause i fol-
den, videre ud på even-
tyr på de nye arealer med 
bakker, vandløb og mas-
ser af plads til et godt og 
sundt kvieliv i de næste 
mange måneder. 

Efter udsætningen tak-
kede formanden for Rød-

høj Naturpleje Laug, Tho-
mas Hansen, for det store 
fremmøde, og også Slagel-
se Kommune fik en stor 
tak for at have stillet are-
aler til rådighed for Lau-
get. Folkene fra kommu-
nens entreprenørafdeling, 
som har lavet et stort og 
meget flot stykke arbejde 
med hegning, og alt hvad 
der hører sig til en kvæg-
fold, fik også en tak med 
på vejen.

Hvis du ikke allerede 
har været på besøg hos 
kvierne i Rødhøjlund, så 
skulle du gøre dig selv den 
tjeneste at gå en tur i lun-
den, og glæde dig over na-
turen og dyrene, der trods 
motorvej og gokartbane, 
fylder én med glæde og 
fryd i sjæl og legeme. Hvis 
du følger anvisningerne 
på skiltene ved kvierne, så 
vil både du og kvier få en 
god oplevelse!

Lørdag formiddag, den 30. april 2016, kom 
de første seks kvier af racen Aberdeen 
Angus på græs i Rødhøjlund. Efter 7 mdr. 
ventetid fra laugets stiftelse den 6. oktober 
sidste år bærer arbejdet nu frugt.

Kvietjans 
hver 24. dag
De seks kvier bliver nu 
tilset og passet af de 24 
laugsmedlemmer, som har 
købt en andel i kvierne. 

Det betyder, at hvert 
medlem har en kvietjans 
hver 24. dag, hvor de ud 
over besøget hos kvier-
ne kan glæde sig til noget 
velsmagende og bære-
dygtigt kød, når vinteren 
nærmer sig.

Den første modige kvie på græs.

Så kom 
kvierne 
på græs...

Thomas Hansen og Lene Rasmussen, bestyrelses-
medlemmer i Rødhøj Naturpleje Laug
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Præsentabel
gård med uanede 

muligheder 

320m2 hovedhus  � 159m2 lejlighed 

21.483 m2 jord

Brug: Beboelse og/eller erhverv

Fredeligt beliggende

Gode trafikale forbindelser
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Ejendommen
Kun fantasien sætter grænser for mulighe-
derne, på denne store, elegante ejendom.  
 
Ejendommen hedder Langebjerggaard og er 
opdelt i et moderniseret stuehus, en længe 
indrettet som selvstændig beboelse/kontor 
og en anden længe udnyttet til hestestald, 
aktivitetsrum og vaskerum.  
 
De 320 m2 stuehus fremstår i dag af bl.a. et 
idyllisk, unikt og pragtfuldt landkøkken-al-
rum med spisekammer, som ofte har dan-
net rammerne for opstarten af hyggelige 
sammenkomster. Selve boligen består ud 
over det store landkøkken af 2 stuer en sui-
te - perfekt til at gøre hver jul til Peters jul 
- 3 badeværelser, 5 store værelser og et pi-
gekammer med en repos til bagtrappen og 
bagindgangen. Stuehusets køkken er indret-
tet med moderne hvidevarer, der er 3 bræn-
deovne i stueetagen, oplagt til hyggestun-
der.
 
I længen tættest på stuehuset er der en 
lækker selvstændig afdeling med kontor-
faciliteter på 159 m2 med gulvvarme. Loka-
lerne består af et køkken, 3 store rum/væ-
relser, 2 badeværelser og et depot. 1. sal er 
klargjort til stor stue, værelser eller aktivi-
tetsrum. Det kan etableres indgang til halm-
loftet/festlokalet i den anden længe.
 
I den anden længe findes en nyetableret 
hestestald med plads til 5 heste i store, lyse 
bokse med et dedikeret vaskeområde. I til-
knytning hertil er sadelrummet/rytterrum-
met med fuldt etableret badeværelse. Hertil 
et aktivitetsrum/værksted/legerum til bio-
graf, racerbane, bordfodbold, poolrum el-
ler lign samt et fitnesrum, vaskerum og den 
originale grisestald som effektivt bruges til 
opbevaring. På første salen er det gamle 
halmloft med støbte betongulve, som hur-
tigt kan konverteres til et kæmpe festlokale.
 
Ejendommens opvarmningsform er jordvar-
me og der er installeret fiberinternet 
på 250-500 mbit.
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Fakta
Adresse: 
Ormeslevvej 14, 4241 Vemmelev
Pris: 4.395.000 kr.
Beboelses kvm: 320m2 plus 159m2

Hovedhuset:
6 soveværelser
2 stuer
3 badeværelser
1 køkken-alrum 
Kontor:
3 værelser (plus et depot)
1 køkken
2 badeværelser

Grund: 
21.483 m2

Brug: 
Beboelse, kursusvirksomhed, internethandel, klinik, 
arkitekt, reklamebureau, revisor, storfamilie og mange 
andre muligheder

Beliggenhed
Ejendommen ligger i midten af egen asfalteret al-
lé med frugttræer til den ene side og gamle, smukke 
lindetræer ud til hovedvejen. Her er privatlivet i høj-
sæde både sommer og vinter.
 
Ejendommen ligger midt mellem Slagelse og Korsør 
med optimal transportinfrastruktur, da der er 2 min 
til E20, hvorfra der er mindre end 1 time til Køben-
havn og 30 min til Odense i bil. DSB har halvtimes 
kørsel med IC-tog fra både Slagelse st. og Korsør st. 
og der er et busstoppested med halvtimes drift 350 
meter fra ejendommen.
 
Ejendommen er beliggende ved Vemmelev, hvor 
der blandt andet er et stort fællesskab blandt by-
ens borgere og et rigt kulturliv samt fritidsaktiviteter. 
Vemmelev har desuden 2 skoler, 2 rideskoler, flere 
større erhvervsvirksomheder og gode indkøbsmulig-
heder.
 
Der er ca. 5 km til nærmeste badestrand.

Se mere på: www.langebjerggaard.dk

Arealer
Grunden er på knapt 4 tdr. land, som hovedsageligt 
er udlagt som have og meget store græsarealer som 
kan benyttes til fold eller ridebane. Der er god plads 
og mulighed for en masse aktiviteter. Græsarealer-
ne bruges pt. til 3 store trampoliner, bålplads og en 
fodboldbane. Der er etableret en lille hønsegård og 
hønsehus bagved staldlængen.
 
Der er igennem de sidste mange år plantet en del 
frugttræer og buske, på grunden findes mange for-
skellige æblesorter, pære, kirsebær i forskellige sor-
ter, blommer, solbær, ribs, brombær og rabarber.
 
Bagved staldlængen og kontorbygningen ligger der 
en stor lade. Laden har 2 porte og en dobbeltdør. 
Gulvet i laden er i forskudt plan og udnyttelsen er 
derfor kun begrænset af fantasien og vil være veleg-
net til lager, garage, værksted, produktion, udstilling, 
maskiner, lastbiler osv.

Annonce
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Her kommer nyt rekreativt 

område ved Halsebyvej.

 

 
 

Mobil: 24850682
pv@taarnborgmalerforretning.dk
Bag Stadion 5 · 4220 Korsør

Håndværkerfradrag for 
udendørsmalerarbejde

 

 

 

Boligjobordningen be-
tyder, at private kunder 
i 2016 og 2017 kan få 
et fradrag for lønnen til 
udendørs malerarbejde 
derhjemme eller i fritids-
huset. Fradraget er på 
12000 kr. pr. år pr. voksen 
(over 18 år) i husstanden.

Ordningen gælder udven-
digt malerarbejde (undta-
gen tag):
• Vinduesrammer.
• Ydervægge.
• Døre. KONTAKT OS NU!

 

 
 

Med kunden 
i centrum
•	Formidling	af	salg	af	nye	Hyundai
•	Salg	af	brugte	kvalitetsbiler	i	næsten	alle	prisklasser
•	Finansiering	af	din	nye	eller	brugte	bil	til	landets	
bedste	priser
•	Service	eller	reperation	af	din	bil	i	vores	eget	 
værksted

Bilhuset	Korsør	ApS
Tårnborgvej	170	
4220	Korsør
Tlf.:	58	37	29	00
carstenbilhus@live.dk
www.bilhuset-korsør.dk

Det er ikke for at være 
pessimist, men realist - at 
jeg skriver som jeg gør. 
Jeg ville allerhelst have 
fyldt pladsen med posi-
tive historier fra hverda-
gen i idrætsforeningen - 
for dem er der heldigvis 
osse nogen af, men - “de 
faktiske forhold i jernin-
dustrien” - er: 

Efter en velbesøgt ge-
neralforsamling har den 
nye bestyrelse været 
samlet. Vi blev hurtigt  
enige om, at vi er nødt til 
at handle ekstraordinært. 

Flere af afdelingerne 
kan ikke finde tilstrække-
ligt frivillige, der vil delta-
ge i bestyrelsesarbejdet, 
og på trænersiden er der 
ligeledes en masse tomme 
pladser.

Vores medlemsmæs-
sigt største afdeling, 
svømning - går nu eg-
ne veje og sammenlæg-
ges med svømmeklubben 
i Korsør.

Jeg tror det er rigtigt 
set af “svømmefolket” - 
men Tårnborg idrætsfor-
ening mister med et slag 

næsten halvdelen af med-
lemmerne.

Skal vi til at organise-
re os på en ny måde? Er 
der brug for et “wake up 
call”? 

Noget må der gøres og 
vi arbejder pt. sammen 
med DGI og andre fagfolk 
på området om at finde 
løsninger, der kan drive 
foreningen fremad igen.

“Jeg ville gerne, men 
har ikke den fornødne 

tid” - er som oftest svaret. 
Men er der ikke nogen 

der prioritere forenings-
arbejdet i et “nyt set up” 
- ja så kan det blive van-
skeligt at fastholde de 
trofaste lokale forenings-
mennesker, som “trækker 
læsset” i det daglige.

Tiden kalder på forny-
else. Vi har mulighederne. 
Vi er  ikke fattige på mid-
ler. Meld jer på banen. I 
er savnet.

TIF står ved 
en skillevej
TIF har brug for flere kræfter

Troels Christensen
 (formand)
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Forhåbentlig vil indsam-
lingsindsatsen resulte-
re i, at Tårnborgs borgere 
og besøgende i de næ-
ste mange måneder bi-
drager endnu mere ak-
tivt til affaldsopsamling i 
poser, spande og contai-
nere. Så viser det sig må-
ske endda unødvendigt at 
gentage den succesfulde 
affaldsindsamling til næ-
ste år.

smadrede eller fladtrådte.
I alt fik de ihærdige 

indsamlere fjernet næ-
sten 87 kg affald fra Tårn-
borgområdet, så nu er der 
større chance for at ny-
de områdets skønne na-
tur, da man ikke længere 
bliver distraheret af di-
verse øjenbæer, som ube-
tænksomme personer har 
placeret langt fra affalds-
poser og skraldespande. 

tabte bildele, cigaretskod, 
pap og papir samt flasker 
og dåser var de domine-
rende fundgenstande. Hel-
digvis var nogle flasker og 
dåser pantmærket, så her 
tjener Tårnborg Lokalråd 
nogle kroner til det fort-
satte arbejde i lokalområ-
det, men desværre var de 
fleste drikbeholdere enten 

Tekst: Jørgen F. Rasmussen 

Søndag formiddag, den 
17. april, gav 24 beboere 
i Tårnborgområdet to af 
deres fritidstimer til for-
skønnelse af lokalområ-
det. Begivenheden var en 
del af Danmarks Natur-
fredningsforenings (DNF) 
nationale affaldsindsam-
ling, som Tårnborg Lokal-
råd havde tilsluttet sig i 
samarbejde med den lo-
kale afdeling af DNF. Iført 
trafikvest og havehand-
sker og medbringende af-
faldsposer og affalds-
snappere gik borgerne i 
aldersklassen 3-75 år en 
tur i næsten alle områ-
dets kvarterer. Tjæreby, 
Halseby, Frølunde, Sven-
strup, Fedet og Musholm-
området blev besøgt, og 
der blev indsamlet mas-
ser af affald. Plastikpo-
ser og andet plastikaffald, 

Tårnborg samlede 
affald ind
Frivillige samlede skrald i hele området 
og bidragede derved til at borgerne nu 
kan nyde den smukke natur i endnu høje-
re grad.

Det blev samlet næsten 87 kg ind.

Der blev gået til den på stier 
og veje.

Både store og små var aktive.

Marguerit Rosa forgyldt, hvid emalje, sølv: 
Ørestikker 11mm Vejl. udsalg kr. 995,- Armbånd 5x7,5mm 18cm  Vejl. Udsalg kr. 1.150,- Collier 18mm Vejl. Udsalg kr. 975,-

Marguerit Rosa forgyldt, hvid emalje, sølv: 
Ørestikker 11mm Vejl. udsalg kr. 995,- Armbånd 5x7,5mm 18cm  Vejl. Udsalg kr. 1.150,- Collier 18mm Vejl. Udsalg kr. 975,-

          Guld-Sølv & Ure
Nygade 6

58 37 03 83
korsoer@anytime.dk

Marguerit Rosa forgyldt, hvid emalje, sølv:
Ørestikker 11mm Vejl. udsalg kr. 995,- 

Armbånd 5x7,5mm 18cm Vejl. Udsalg kr. 1.150,- 
Collier 18mm Vejl. Udsalg kr. 975,-

Den perfekte 
gaveidé
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Send en hilsen til 
Næstved ... eller Nicaragua 

B e s t i l  f r a  v o r e s  b u t i k ,  i n t e r f l o r a . d k  e l l e r  v i a  m o b i l e n . 
V i  l e v e r e  i  h e l e  D a n m a r k  o g  i  1 7 5  a n d r e  l a n d e .

B L O M S T E R     C H O K O L A D E  M . M .     V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S     G A V E R

Tanken tæller. Men en 
blomst tæller lidt mere.

B e s t i l  f r a  v o r e s  b u t i k ,  i n t e r f l o r a . d k 
e l l e r  v i a  m o b i l e n .  V i  s e n d e r  o v e r  h e l e  l a n d e t .

B L O M S T E R     C H O K O L A D E  M . M .     V I N ,  Ø L  &  S P I R I T U S     G A V E R

Torvet 6 st. th. � 4220 Korsør
Tlf. 32 19 07 08

www.hjerteblomst-korsør.dk

Torsdag d. 2.6. 
og Torsdag d. 9.6. 
5x gavekort á 100 kr. 
5x Spareribs 
5x gavekort á 125 kr. 
5x Farspakke 
5x Roastbeef 
5x Grill Pakke                
5x gavekort 200 kr. 
5x Kylling/ Mørbrad
5x gavekort á 250 kr.                     
5x Tyndsteg

Torsdag d. 16.6. 
og Torsdag d. 23.6.
5x gavekort á 100 kr.          
5x Kaffe
5x gavekort á 125 kr. 
5x Koteletter 
5x Bøffer 
5x gavekort á 200 kr.
5x Kalvesteg
5x gavekort á 250 kr.  
5x Skinkesteg 
5x Mørbrad

Så er der Banko!
Gevinstliste for TIF's Torsdags Banko fra og 
med den 2.6. til og med den 21.7. 2016

Torsdag d. 30.6. 
og Torsdag d. 7.7. 
5x gavekort á 100 kr. 
5x Spareribs 
5x gavekort á 125 kr. 
5x Grisemedaljon 
5x Wienerschnitzel 
5x Grill Pakke       
5x gavekort á 200 kr.
5x Nakkefilet/Rullesteg
5x gavekort á 250 kr.
5x Oksekødspakke

Torsdag d. 14.7. 
og Torsdag d. 21.7.
5x gavekort á 100 kr. 
5x Ribbensteg 
5x gavekort á 125 kr. 
5x Koteletter 
5x Roastbeef 
5x Svinekam
5x gavekort á 200 kr.
5x Oksesteg
5x gavekort á 250 kr.
5x Hamburgerryg 
  

      Book 
Troels Christensen 

på: www.troels.dk

Skal jeres næste 
arrangement blive 

en succes?
· Festmusik 

· Vi synger 
så det gynger

· Receptionsmusik

· Vild med dans

· mm.

www.troels.dk � 51 64 81 04
kontakt@troels.dk

Troels Christensen, musiker, komponist, foredragsholder og politiker (tidl. MF).
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Langebjerggårds histo rie  
kan dateres mange år tilba-
ge, helt tilbage til 1800-tal-
let. Siden er den brændt 
ned, bygget op og fuld-
stændig moderniseret, så 
gården i dag fremstår som 
en stor, moderne ejendom 
med 320 m2 bolig og 150 
m2 erhverv.

”Historien er ganske 
velbeskrevet. Langebjerg-
gård var slægtsgård for 
familien Albrechtsen, som 
i 1864 plantede det fan-
tastiske pæretræ, der sta-
dig står i haven" fortæl-
ler Poul Erik Malmbæk og 
viser rundt i haven med 
sjældne frugttræer og 
bærbuske helt tilbage fra 
fordums tider.

Langebjerggård ligger 
i Ormeslev, præcist midt 
mellem Slagelse og Kor-
sør. Gården fremstod ved 
sin opførelse statelig med 
tre skorstene, hvilket man 
gik meget op i på den tid. 
Som formand for sogne-
rådet måtte Albrechtsen 
hævde sin status.

I arbejdstøjet
Da familien Malmbæk 
købte gården i 2000, var 
den stadig meget auten-
tisk, hvilket bl.a. kunne 
konstateres ved de for-
ældede toilet- og køkken-
forhold.

Jytte og Poul Erik 
Malmbæk iførte sig ar-
bejdshandskerne og gik i 
gang fra en ende af.

”Poul Erik havde haft 
eget revisionsfirma i 
mange år, som familien 
havde støttet ham i. Han 
og jeg havde aftalt, at det 
nu var min tur til at vir-
keliggøre en drøm. Vi gik 
sammen om at blive ple-
jefamilie fortæller Jytte 
Malmbæk, der er uddan-
net skolelærer.

Igennem mange år hav-
de Jytte haft lyst til at sad-
le om og tage et større pæ-
dagogisk og menneskeligt 
ansvar for udsatte børn, 
end hendes job som skole-
lærer kunne honorere. Hun 
ville være plejemor og ta-
ge sig af børn med vanske-
ligheder på fuldtid.

Totalrenovering 
”Gården var en perle og 
perfekt som rammen om 
en plejefamilie. Vi ønske-
de jordvarme og hurtigt 
internet og nutidens stan-
darder for isolering.

Den lille skole
”Det viste sig hurtigt at 
der var behov for en lil-

le skole, hvor plejebørne-
ne kunne blive opdateret 
fagligt for at kunne bli-
ve inkluderet i almindeli-
ge folkeskoler og klare sig 
godt, så til det formål om-
byggede vi en længe til” 
fortæller Jytte Malmbæk.

Samarbejde med 
forældrene
Generelt er samarbejdet  
med forældrene essen-
tielt, hvis et plejeophold  
skal lykkes for at barn. 
Fungerer samarbejdet 
med forældrene ikke, ud-
vikler barnet sig sjældent.

”Heldigvis ved de fleste 
af disse forældre godt, at 
deres barn har det bedst 

uden for hjemmet. Vi 
har brugt mange kræf-
ter på at inddrage foræl-
drene, fordi det er vigtigt 
for barnet. Gennem årene 
har vi holdt mange hyg-
gelige sommer- og julear-
rangementer med foræl-
drene”.

 For tiden har familien 
Malmbæk fire børn mel-
lem 16-21 år boende. 

Almindelig opdragelse
Familien Malmbæk opfat-
ter sig selv som plejefor-
ældre men vægter almin-
delig opdragelse, så de 
unge kan begå sig i sam-
fundet bagefter.

”De børn, der bor her, 
har haft tøj på, der svarer 
til deres klassekammera-
ters. De penge, der er af-
sat til tøj af det offentlige, 
har vores børn ikke kun-
net klare sig for. Det har 
ligget os meget på sin-
de, at vores børn ikke fø-
ler sig forkerte eller sva-
gere eller fattigere. Og 
tøj betyder meget for un-
ge mennesker,” siger Poul 
Erik Malmbæk.

Plejefamilien på 
Langebjerggård
Malmbæks gård blev fyldt med børn, leg og en hel skole.

Langebjerggård er omgivet af parklignende have.

Der er masser af plads til aktiviteter.

Annonce
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Det var en spændt og 
forventningsfuld skare, 
der ved 13 tiden tog af-
sted med bus for at få en 
rundvisning på Brøndby 
stadion, samt overvære 
superligakampen mellem 
Brøndby og AGF. 

Selve rundvisningen 
startede kl. 15, hvor vi 
blev opdelt i to grupper. 
Vores guider kunne for-
tælle sjove historier om-
kring klubben og deres 
spillere, og det var noget 
børnene kunne bruge. De 
lyttede og stillede mange 
spørgsmål.

På rundturen så vi en 
masse flotte billeder af 
Brøndby spillerne op gen-

nem tiden, samt en masse 
flotte pokaler. Vi besøgte  
deres taktiklokale, samt 
deres omklædningsrum. 

Den ene gruppe var 
så heldige at møde 
Brøndby´s landsholdsspil-
ler Daniel Agger, og han 
gav sig god tid og hver 
enkelt spiller blev foto-
graferet sammen med 
ham, og så var dagen red-
det for drengene. U11 
træneren Karina ville ik-
ke stå tilbage for drenge-
ne, så hun fik også taget 
et billede med Agger.

Børnene fik også lov 
til at sidde i spillerbok-
sen, hoppe på ”Sydsidens 
tribune”, sidde i de dyre 

loungestole på sponsoraf-
snittet. Endelig sluttede 
vi af med at se Michael 
Laudrup loungen hvor 
der var dækket fint op til 
sponsorerne, der skulle 
spise inden kampstart.

Vi blev vist over i 
1964 caféen og her spiste 
vi en god grillpølse og fik 
sodavand. 

Inden kampen startede 
kl. 18, blev børnene for-
synet med en stor gang 

popcorn, og de hyggede 
sig på stadion, selvom det 
var meget koldt.

Vi var tilbage i Tårn-
borg ved 21.30 tiden, 
godt trætte, men med en 
fantastisk oplevelse i ba-
gagen. Stor ros til alle  
børnene for at opføre sig 
ordentlig på turen, det 
var en stor fornøjelse.

Tusinde tak til aktivi-
tetsudvalget i TIF for de-
res støtte til turen.

Hele holdet på tur til brøndby.

Et seriøst godt byggecenter

Korsør

Ørnumvej 10
4220 Korsør
58 37 00 13
korsor@optimera.dk

Åbningstider:
Man.-Fre. 7.00-17.00
Lørdag 9.00-13.00

Oprydningsudsalg
Vi har håndplukket nogle varer, som er udgået fra vores butik!

Først til mølle!

Alt i jord og gødningHaveartikler

fx. Fiskars

÷30%÷5
0%

På tur til Brøndby
Søndag den 24. april tog 40 spillere og 
trænere fra ungdomsafdelingen i Tårn-
borg IF´s fodbold afsted til Brøndby.



EH Snedker- og Tømrerfirma udfører alle typer bygningsop-
gaver i såvel total- og hoved- som fagentrepriser. Derudover 
leverer vi El, data, antenne og telearbejde.
Enhver opgave håndteres med største omhu og professional-
isme uanset størrelse. Vi leverer kvalitetsarbejde til konkur-
rencedygtige priser, og sørger altid for at overholde aftalte 
betingelser og leveringstider.
EH Snedker- og Tømrerfirma er en moderne virksomhed 
med veluddannede medarbejdere, der kan levere et gedigent 
stykke håndværksmæssigt arbejde og som er istand til at følge 
sagen til dørs.K
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arbejde

Opfyld dine drømme - i perfekte omgivelser!

I naturen tæt på skov og strand 
udlejes pæne værelser på 30m2 

med bad og toilet.

Svenstrupgaard
4220 Korsør

Henvendelse på tlf. 2344 9608

Til leje!Deltag i Tårnborg 
Lokalråds og TIF's 
store konkurrence

...og vær med i lodtrækningen om
3 x 2 stk. adgangskort til Sommerfesten!

Du skal bare svare på følgende 3 spørgsmål som 
du finder svar på rundt omkring 

i magasinet.

1. Hvad er det formanden for Tårnborg Lokalråd, 
Karen Holst Carlsen og Tårnborg Idrætsforenings 

formand Troels Christensen er SÅ glade for?

Svar:

2. Hvad blev sognepræst ved Tårnborg Kirke  
Nina Dyrhoff Nyegaard kaldt af sine ældre søsken-

de da hun var lille?

Svar:

3. Hvilket band spiller efter fællesspisningen om 
aftenen i Tårnborghallen? 

Svar:

Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com eller 
læg dem i postkassen hos Dagli'Brugsen Frølunde. 

inden den 5. juni klokken 12.00
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Børnegården Kildebak-
ken er en kommunal inte-
greret daginstitution fra 
1979.

Institutionen er norme-
ret til 55 børnehavebørn 
og 16 vuggestuebørn.

Personalet
Kildebakkens personale-
gruppe består af en god 
blanding af erfarne an-
satte og nyere uddannede 
ansatte.

Personalegruppen er 
meget stabil. De fleste per-
sonaler har været ansat i 
Kildebakken i mange år.

Placering
Kildebakken ligger i frie 
omgivelser i et parcelhus-
kvarter tæt ved strand og 
naturområder i Svenstrup 
4. km fra Korsør.

Udendørsfaciliteter
Institutionen har en meget 
stor grøn legeplads med 
mange gode muligheder 
for udendørsaktiviteter: 

Vi har en stor bålblads, 
som i år er blevet hegnet 
ind og indrettet som "En 
ekstra stue". Vi har en lil-
le "skov", fodboldbane, 
sandkasser, gynger og en 
stor kælkebakke.

Indendørsfaciliteter
Institutionen har også go-
de indendørsfaciliteter. Vi 
har et værksted, et tumle 
/ pude rum i kælderen, et 
nyindrettet Stillerum, som 

skal bruges til projekter 
med små grupper af børn, 
til hygge- og læserum.

Der vil i løbet af året 
være projekter på tværs 
af stuerne, enten alders-
opdelt eller dreng/pige 
opdelt.

Vi kalder det for "ven-
skabsdage", dette for at 
forbedre brobygningen 
fra stue til stue internt i 
huset.

Åben og indbydende
Det er Kildebakkens mål, 
at være en åben og ind-

bydende institution med 
en god atmosfære og et 
inkluderende miljø, så al-
le, både børn og forældre 
føler sig velkommen.

Fysisk er huset et 
"stort" parcelhus - der er 
indrettet meget hjemligt, 
og der lægges stor vægt 
på det æstetiske bøme-
miljø. De ansattes indstil-
ling er, at det skal være 
et hyggeligt og trygt sted 
at være.

Udvikling og inkludering
Personalet arbejder he-
le tiden med, at forbedre 
det psykiske arbejdsmiljø 
for både børn og voksne.

I vores arbejde skal vi 
være meget opmærksom-
me på børnenes udvikling 
og skabe et inkluderen-
de miljø, som kan rumme 
alle. Når vi oplever børn, 
der "kræver" lidt ekstra, 
søger vi støtte og vejled-
ning hos andre faggrup-
per i kommunen.

Vi samarbejder med 
Tårnborg Skole og bruger 
det "brobygningsmateri-
ale", som er udarbejdet i 
kommunen fælles for alle 
institutioner, for at gøre 
overgangen fra børneha-
ven til skole mere gliden-
de. Brobygning til skolen 
er en integreret del af vo-
res arbejde.

Forældresamarbejde
Vi har et godt forældre-
samarbejde - med stor 
opbakning til de ting vi 
laver. Vi har et forældre-
råd. som engagerer sig i 
den daglige drift, samt en 

Præsentation af Børne-
gården Kildebakken
Børnegården Kildebakken er et godt valg 
for områdets børnefamilier.

fælles bestyrelse for de 
to institutioner i Dagtil-
bud Tårnborg.

Vores forældresamar-
bejde bygger på dialog og 
samarbejde om det, der er 
vores fællesansvar- bør-
nenes udvikling og trivsel.

Der er trivsel på legepladsen i Kildebakken.



30 | tårnborgmagasinet

Tårnborg

Tekst: Jakob Rubin

Det kan man da kalde 
kærlighed til sin egn. Og 
til egnens originaler og de 
historier, de har aflejret 
gennem tiden.

73-årige Kurt Rehder 
havde sit professionelle 
liv som teknisk assistent 
på Marsk Stig Landbrugs-
maskinfabrik. I dag er han 
aktiv pensionist og arbej-
der bl.a. som frivillig på 
Korsør Arkiv. Derudover 
elsker han at fortælle hi-
storier. Ja, han kan slet 
ikke lade være.

”Det er i kraft af histo-
rierne, at en egn får liv. 
Når man graver i arkiver-
ne, dukker de op af sig 
selv,” siger han.

Fortællinger til 
beskeden pris
Kurt Rehder vil gerne ud 
og fortælle sine histori-
er, og det sker til fods, på 
cykel eller foran et pub-
likum under foredrag. 
Foredragene er ofte fle-
re timer lange, og det er 
svært at påstå, at han ta-
ger ublu priser.
”Jeg vil helst, at folk selv 
henvender sig og spørger, 
om ikke jeg vil gå en tur 
med dem og fortælle. Det 
tager jeg 300 kr. for. Før 
var prisen en flaske vin, 
men det drikker jeg ikke 

rigtig mere. Vi går gerne 
op til 10-15 km. De læng-
ste ture tager op til fem 
timer. Hvis de har lyst, 
så cykler vi. Så kan vi nå 
dobbelt så langt omkring,” 
fortæller han.

”Nogle vil gerne betale 
mig mere, men det har jeg 
det svært med.”

Kurt Rehder bor ale-
ne på den flotte, velple-
jede Strandgården i Tårn-
borg, mens hans kone har 
valgt at slå sig ned i Kor-
sør. En længe af gården 
er indrettet som festloka-
le og lånes ud til fester og 
arrangementer.

”Min historiefortælling 
startede for mange år si-
den med, at jeg begynd-
te at lave cykel- og gåture 
for Korsør Turistbureau. 

Det findes ikke mere. Jeg 
tog ikke noget for det, det 
var et gratis-tilbud, de 
var ret glade for at kunne 
tilbyde, men de kunne ik-
ke støtte eller betale no-
get. Det var nu heller ik-
ke så vigtigt for mig. Men 
man kan ikke sige, at min 
viden er noget, jeg har 
tjent penge på,” fortæl-
ler han.

30 foredrag med 
brochurer
Kurt Rehder har efterhån-
den et stor samling histo-
rier på repertoiret. Han 

har endvidere lavet bro-
churer til sine foredrag, 
som der nu findes over 
30 af. Hans emner dæk-
ker helt til Boeslunde og 
Korsør-egnen.

”Jeg har samlet min vi-
den gennem et forholds-
vis langt liv og også fået 
overbragt en masse histo-
rier fra min far. Vi har al-

tid været interesseret i 
egnens historie i min fa-
milie. Jeg er frivillig på 
’Lokalhistorisk Arkiv for 
Korsør og Omegn’ og har 
også været assistent i 
Sorø Amts Museums ar-
kæologiske afdeling,” for-
tæller Kurt Rehder, hvis 
historier ofte er nogle, 
han selv har støvet frem i 
arkiverne.

”Nogle af mine histori-
er er det nok kun mig selv, 
der kender,” siger han.

I mange år turnere-
de Kurt Rehder på eg-
nen med foredraget ’Tårn-

borgs 
ukendte 
fortid’, som 
han udvik-
lede med 
journalist 
Henning 
Nielsen. 
Foredraget 
begynder i 
1800-tallet 

og når frem ti vor tid.

Byen omkring den 
gamle borg
”Det interessante ved 
Tårnborg er kirken og den 
borg, der lå ved kirken i 
den tidlige middelalder. I 
gamle dage strakte en by 
sig fra kirken og ned mod 
det, der er Korsør Nor i 

På cykel med 
historiefortælleren
73-årige Kurt Rehder har samlet på lokalhistorie i en menneskealder. 
Han fortæller dem gerne på vandre- eller cykelture eller tager ud 
med sine foredrag. Penge er han ikke god til at tage imod.

Kurt Rehder, 73 år.

I historisk perspektiv er 
vores tid et stort privi-
legium at leve i. Men det 
er spændende at tænke 
tilbage og sætte sig ind i 
tankegangen dengang.

Kurt Rehder

”
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dag. Byen forsvandt efter, 
at man i 1400-tallet flyt-
tede den ned til kysten. 
Før da havde kysten væ-
ret et farligt sted, da ven-
derne hærgede de dan-
ske farvande. De var dog 
efterhånden slået ned af 
Absalon og Kong Valde-
mar i 1200-tallet. Fun-

damentet fra borgen kan 
stadig ses den dag i dag,” 
fortæller Kurt Rehder.
Det er dog ikke meget af 
fundamentet, der er tilba-
ge. Stenene blev genan-
vendt og kørt til Korsør, 
hvor de indgik i bygge-
riet af Fæstningstårnet i 
Korsør.

Kurt Rehder byder på 
citronvand, mens han taler 
sig varm. Når han ført er i 
gang, er han svær at stop-
pe. Historierne står i kø.

Mordet på sognefogeden
”Selve området omkring 
os er faktisk rigtig spæn-
dende. Her er sket mange 
dramatiske begivenheder. 
Man myrdede jo sogne-
fogeden her i Frølunde i 
1824, og dem, der havde 
gjort det, blev halshugget. 
Det viste sig at være sog-
nefogedens egen datter, 
hendes kæreste og måske 
konens elsker, der i fæl-
lesskab stod bag mordet. 
Hvad der egentlig gik for-
ud, ved vi desværre ik-
ke. De blev som sagt alle 
dømt til døden.”

Mens fascinationen for 
fortiden er stor, er det ik-
ke en tid, Kurt Rehder 
gerne ville have levet i.

”Det er min overbe-
visning, at de fleste ikke 
havde det godt dengang. 
Tilværelsen var præget 
af fysisk hårdt arbejde, 
som man blev nedslidt 
tidligt af. Det var hårdt 
på alle måder, de blev jo 
heller ikke så gamle. I hi-
storisk perspektiv er vo-
res tid et stort privilegi-
um at leve i. Men det er 

spændende at tænke til-
bage og sætte sig ind i 
tankegangen dengang og 
prøve at formidle det, 
der skete, på en levende 
måde,” forklarer Kurt  
Rehder.

Vigtigt med en 
god fantasi
Tårnborgs store fortæller 
medgiver, at historien er 
fuld af huller. Så må man 
med sin grundlæggende 
viden forsøge at lappe de 
faktuelle sandheder sam-
men til en historie, der 
hænger sammen.

”Jeg har altid haft en 
god fantasi. Det er jo næ-
sten uundværligt, hvis 
man skal formidle histo-
rien. Et er at kende histo-
rien, men skal man for-
midle den, er det vigtigt 
at kunne dramatisere den, 
fortælle den på en spæn-
dende måde. Man behø-
ver ikke lyve, men som 
lim benytter man sig af 
sin forestilling om, hvor-
dan datidens hovedper-
soner kan have tænkt, og 
hvad der kan have været 
deres bevæggrunde. Fan-
tasi er ret anvendeligt for 
en historieformidler.”

”Det skal jo heller ikke 
være kedeligt.”

View med kirken, højen med borgresterne og storebæltsbroen 
i baggrunden.

Sådan regner man med at området omkring kirken og 
borgtårnet har set ud omkring 1200-tallet.
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Velkommen til 
Anne Mikkelsen

TJÆREBYVEJ 30
5838 0255
info@henrikjensenvvs.dk

Tekst: Jakob Rubin

Tårnborg Skole er et vig-
tigt fundament i lokal-
samfundet. Fra 1. maj 
står 59-årige Anne Mik-
kelsen i spidsen for sko-
len og dens ambition om 
at være borgernes første-
valg, når deres børn skal 
i skole.

”Tårnborg Skole er en 
skole, der er forankret i et 
stærkt og aktivt lokalsam-
fund. Det er den nærhed, 
der tiltrækker mig. Vores 

Tårnborg Skole har fået ny skoleleder

Anne Mikkelsen
skole skal være egnens 
førstevalg, hvilket skal 
sikres gennem spænden-
de, motiverende under-
visning, der rummer og 
imødekommer alle børns 
udfordringer,” siger Anne 
Mikkelsen.

Hun er fra Lolland, blev 
færdiguddannet i 1979 
og har været skolelæ-
rer og indvandrerlærer på 
sjællandske skoler lige si-
den. De seneste ni år har 

Anne Mikkelsen været en 
del af skoleledelsen på 
en stor og en lille skole i 
henholdsvis Køge og Vor-
dingborg. Hendes fagspe-
cialer som lærer er dansk, 
fysik, historie og kristen-
domsundervisning, men 
som skoleleder får hun 
til opgave at føre skolen 
gennem nogle af de sto-
re udfordringer Tårnborg 
Skole som mange andre 
små og mindre skoler står 
over for.

”Det er stadig ret nyt 
for mig (10. maj, red.), og 
jeg møder hele tiden nye 
mennesker. Det er rart at 

opleve det store engage-
ment, mange af områdets 
borgere lægger i Tårn-
borgs udvikling. Jeg glæ-
der mig til at arbejde tæt 
sammen med idræts- og 
lokalforeningerne. Nær-
hed og tryghed tiltaler 
mig, og det har vi gode 
muligheder for at give til 
børnene,” siger hun, der 
indtil videre bliver boen-
de i Køge.
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Den 18. marts havde vo-
res to børnehold inviteret 
gæster, forældre, søsken-
de og bedsteforældre 
til et par fornøjelige timer 
i selskab ved de pyntede 
borde. 

Selv om der var mange 
”fremmede” mennesker til-
stede, gik ungerne til den 
med krum hals, for at vise 
hvad de have lært i løbet 
af vinteren. Under Carina, 
Martin og Michelles kyn-
dige vejledning havde un-

gerne fået glæde og inte-
resse for bevægelse. 

I pausen var det fri leg 
på gymnastikredskaberne

Det var glædeligt, at 
så mange mødte frem og 
skabte en god stemning.

Næste sæson 2016-2017
er under planlægning og 
Carina, Martin og Michel-
le fortsætte med at træne 
med drengene og pigerne, 
i alderen 2 til 5 år.

Marianne er vendt til-
bage med et ”Akrobatik & 
Spring" -hold. 

Som noget helt nyt 
vil Michelle have et hold 
med "Hiphop og rytmisk 
dans”.

Læs hvad Marianne og 
Michelle selv har skrevet 
herunder:

Marianne Olsen:
Jeg hedder Marianne Ol-
sen og bor i Svenstrup.
Jeg har før haft hold med 
akrobatik & Spring i Tårn-
borg igennem mange år, 
og er nu klar til endnu en 
sæson.

På mit hold vil I lære  
lidt spring, akrobatik, 
styrke, balance, samt 
mange andre ting.

Alderen for mit hold er 
6-15 år.

Jeg glæder mig til at 
træne med en masse gla-
de drenge & piger med en 
masse god musik, så der 
kan brændes lidt energi af.

Jeg søger en Hjælpe-
træner til mit hold - og 
glæder mig til at hører 
fra en masse unge men-
nesker, som kunne tænke 
sig at arbejde med børn/
unge.

I kan kontakte mig på 
Tlf. 26 63 33 35

M.v.h. Marianne Olsen

Michelle Andersen:
Jeg hedder Michelle An-
dersen og har i et år væ-
ret hjælpeinstruktør på 
rollingerne og har i flere 
år selv gået til "Hiphop og 
rytmisk dans” og har der-
for fået lyst til at prøve 
kræfter med at instruerer 
et dansehold.

Holdet vil blive en 
blanding af forskellige 

stilarter, men hovedsage-
ligt hiphop, som vil være 
for alle fra 7-til ? år.

Vi kommer til at arbej-
de på en koreografi - med 
en blanding af gammel og 
ny musik - som vi lang-
somt bygger op, med hen-
syn til alder og forskellige 
niveauer.

Der vil være plads til 
at alle kan slå sig løs og 
hygge sig. 

Det vigtigste er, at ly-
sten til dansen og sam-
menholdet er der, så skal 
resten nok komme."

M.v.h. 
Michelle Andersen

SÅ!
Hvis nogle skulle have 
lyst og ideer, til at benyt-
te sig af vores faciliteter 
til at dyrke bevægelse og 
motion, så ring eller mail
Tlf: 60142106 mail: 
jamesgulla@hotmail.com

Så vær opmærksom i juli, 
hvor vores program er på 
hjemmesiden. 
Vi ses alle til september.

TIF Gymnastikafdeling 

Sæsonen 
2015-2016 er slut 

Rollingerne sad på spring til de næste aktiviteter.

Der var mange redskaber involveret.Dyb koncentration.
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Udsigt fra borgbanken mod 

junglestien og trampestien 

langs noret

Fuglene, planterne og 
landskabet i Tårnborg

Udsigt til 

tårnborg kirke 

fra borgbanken

en fredfyldt 
slentretur nydes 

på kirkestien

trappe til 
tårnborg slot

Halseby mosesø
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Tekst: Jørgen F. Rasmussen 

Hvis du gerne vil være  
klogere på artiklens over-
skrift, så bør du tage på 
tur i Tårnborgnaturen 
sammen med Villy Jen-
sen og Ib Larsen gennem 
Halseby Mose og ad tram-
pestien langs Noret ved 
Marsk Stigs Høj. 

Villy er blandt vores 
lokalsamfunds ypperste 
fuglekendere, medens Ib 
er ditto inden for det bo-
taniske. Begge har et stort 
kendskab til områdets na-
tur, geologi og historie, og 

alt dette vil de dele med 
deltagerne i naturvan-
dringen den 25. maj 2016 
– med afgang klokken 
19.00 fra Tårnborghallens 
parkeringsplads.

Under vores tur får vi 
sandsynligvis chancen for 
at se den typiske store-
bæltsflora; måske endda 
de sjældne arter hjorte-
rod, strandnellike og sol-
øje – medens vi forhå-
bentlig både hører og ser 
et rigt fugleliv ved områ-
dets vandhuller med rør-
skov og tjørn helt ned til 
Norets vandkant, hvor 
der er yngleplads for fle-
re arter af lappedykker, 
knopsvane, gravand, gøg, 
rørspurv, sivsanger og 
mange flere. Med lidt held 
ser vi fx grønbenet rørhø-

ne, gråstrubet lappedyk-
ker, rørhøg, tårnfalk, top-
pet skallesluger – og ja, 
nattergalen kan vel også 
høres?

Samtidig vil vi blive 
klogere på Naturstyrel-
sens planer med området, 
hvor der på det seneste 
er sket en øget indheg-
ning af arealerne hele ve-
jen rundt om kirken og 
Marsk Stigs Høj.

Arrangementet er et 
samarbejde mellem Tårn-
borg Lokalråd og lokal-
afdelingen for Danmarks 

Naturfredningsforening, 
som Ib Larsen er formand 
for. Alle aldre kan deltage, 
da terrænet ikke er van-
skeligt, og hastigheden 
vil være lav. Det forven-
tes, at vi vender tilbage 
til Tårnborghallens parke-
ringsplads cirka klokken 
21.00. Husk gode trave-
sko samt fornuftig på-
klædning afpasset vejr-
liget. 

Alle interesserede er 
velkomne.

Halseby mose

Der venter en ekstraordinær oplevelse når Villy Jensen og Ib Larsen 
guider gennem Tårnborgområdets storslåede natur.

Fuglene, planterne og 
landskabet i Tårnborg

Husk: Naturturen er den 
25. maj 2016 - med 
afgang klokken 19.00 fra 
Tårnborghallens parke-
ringsplads.

”
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Nærvær i 
Dagli’ Brugsen
Tekst: Jakob Rubin

Der er ny boss i byen. 
Dagli’ Brugsen i Frølunde 
har fået ny bestyrer med 
store ambitioner.
”Efter ni år i samme butik 
ønskede jeg at stå i spid-
sen for en større butik og 
udvikle mine lederegen-
skaber,” siger Thomas 
Helkiær, 39, som kom 
til Frølunde fra Terslev 
Brugs.

Dagli’ Brugsen Frølun-
de har 18 medarbejde-
re, dobbelt så Frege som i 
Terslev, hvor Thomas Hel-
kiær har været de sene-
ste ni år.

Hvad er det, det gør 
arbejdet i Dagli’ Brugsen 
spændende?
”Fordi du er tæt på kun-
derne. Frølunde er dob-
belt så stor som min tidli-
gere butik. Det er i denne 
størrelse butik, jeg kan 
gøre en forskel. I det alt 
for store butikker er du jo 
bare en medarbejder. Her 
er jeg allerede på fornavn 
med mange af kunderne. 
Man er tættere på. Det 
kan jeg godt lide.”

Hvordan kommer 
den tættere kontakt til 
udtryk?
”Jamen, det er alt fra, at 
jeg kan minde dem om, at 

de har glemt at købe de-
res solsikkerugbrød, fordi 
jeg ved, at det det, de spi-
ser, til, at de kan komme 
med forslag til, hvad der 
skal på hylderne, hvis der 
er noget særligt, de godt 
kan lide. Vi har relativ 
stor selvstændighed, og 
den personlige service er 
netop det, jeg sætter en 
ære i.”

Thomas Helkiær er ud-
dannet i Dagli’ Brugsen i 
Terslev og har været en 

årrække i Superbrugsen i 
Solrød, i Dagli’ Brugsen på 
Orø og i Kvickly i Haslev. 
Siden 2007 han har været 
uddeler i Terslev.

Hvordan var det at flytte 
til en ø?
”Hårdt. Jeg flyttede til 
Orø i et sommerhus, men 
jeg fik økuller. Der boede 
400 mennesker på øen. 
Jeg overlevede en vinter, 
tog sommeren med, og så 
dampede jeg af.”

Hvad er dine planer for 
Dagli’ Brugsen i Frølunde?
”Butikken skal omstilles, 
det vil sige, hele butikken 
skal gendesignes. Der skal 
pustes ny vind gennem 
lokalerne, så de moder-
niseres. Det er planlagt 
til senest at  ske i 2017. 
Vi får det nye layout-
koncept, som planen er, 
at alle Dagli’ Brugsen med 
tiden får.”
Hvordan fungerer den 
selvstændighed, du har?

”Vi har et basissorti-
ment, derefter kan vi til-
passe efter kundernes øn-
sker. Nogle steder har 
man fuld skrue på økolo-
gi, som f.eks. Dagli’ Brug-
sen i Lejre, hvor kunder-
ne går meget op i den 
slags. Her hos os er det 
mere konkurrencen med 
discount, der interesserer 
kunderne.”

Hvad vil det konkret 
betyde?
”Jeg går meget op i at 
indkøbe partivarer, det 
kan være alt lige fra 
kampagnerester fra andre 
kæder, oprydning fra vo-
res hovedlager, eller hvad 
jeg finder jeg på. Jeg har 
stor erfaring med at finde 
specielle tilbud og tjek-
ker 3-4 gange om dagen. 

Ny brugsuddeler har ambitioner om personaleledelse og om at 
give kunderne en personlig indkøbsoplevelse. Uanset om de vil 
have økologi, discount eller en god Amarone.

Thomas Helkiær, 39, brugsuddeler Dagli’ Brugsen, Frølunde
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Det kan være et parti 
flæskestege til halv pris, 
ja, faktisk hvad som helst. 
Det handler om at være 
hurtig i vores datasystem, 
for det er først til buddet. 
Det er jeg god til.”

Hvordan ved man som 
kunde, når du har speciel-
le tilbud?
”Kunderne kan tilmelde sig 
vores facebook-grupper 
eller bruge vores sms-ser-
vice, hvor vi sender besked 
ud, hvis vi har et særligt 
godt parti, der kan være 
fornuft i at køre efter.”

Hvad er det seneste 
scoop?
”I sidste uge i april havde 
vi Danmarks billigste ba-
con. Jeg solgte 480 pakker 
bacon på 12 dage. Det fik 
vi via en oprydning på vo-
res hovedlager, der var vi 
den hurtigste. Nu for ek-
sempel på fredag (6. maj, 
red.) får vi 250 bakker le-

verpostej, vi kan sælge for 
en 10’er. De koster nor-
malt 23. På en normal uge 
sælger vi 6-7 pakker af 
denne leverpostej, så det 
handler selvfølgelig også 
om at have is i maven.”

Hvad kommer Dagli’ Brug-
sen i Frølunde til at stå 
for?
”Den personlige indkøbs-
oplevelse. Nærvær. Vi lyt-
ter til vores kunder. Randi, 
vores førsteassistent, har 
været her i 8 år. Hun er 
på fornavn med alle kun-
derne. I bund og grund er 
det jo kundernes butik. Det 
er det, der er så fantastisk 
ved Coop. Vi er ikke top-
styret, som i andre kæ-
der, hvor der sidder en i 
København og bestemmer, 
hvordan det skal være. 
Vi har lidt friere tøjler 
herude. Hvis en kunde ef-
terspørger en vare, så gør 
vi alt for at få den hjem. 
Sådan bliver det.”

Hvad skal der til for 
at være en god brugsbe-
styrer?
”Arbejdsugerne bliver 
ofte over 50 timer, så 
man skal have det som 
livsstil. Man skal kunne 

lide det. Være stolt af det. 
Ellers kan man ikke gøre 
det godt. Tag en hvilken 
som helst håndværker. 
Hvis han ikke er stolt af 
det, han laver, så laver 
han det ikke godt.”

Thomas Helkiær i sin butik, hvor der fredag den 3. juni afhol-
des "Smag på Dagli'Brugsen" med et bredt udvalg af smags-
prøver på nogle af de mange varer i sortimentet. Alt lige fra 
æbler og gulerødder, til kager, sodavand, brød, syltetøj og 
måske et glas godt øl eller lækker vin.

Arbejdsugerne bliver ofte 
over 50 timer, så man 
skal have det som livsstil. 
Man skal kunne lide det. 
Være stolt af det. Ellers 
kan man ikke gøre det 
godt.

brugsuddeler Thomas Helkiær

”
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Jeg hedder Hanne, er op-
vokset i Korsør og har nu 
boet gode 12 år på Hal-
sebyvej 32 i stuen og 
ja, min bolig er til salg. 
Jeg er hende der dag-
lig nyder mine raske gå-
ture gennem den lille 
lund til vandkanten for 
at gå langs det skvulpen-
de vand og vende hjem 
ad landevejen. Hende, 
der elsker havearbejde…
betragter haven som sit 
”fitness center”. Der er så 
mange herlige mennesker 
i mit nærområde, som jeg 
glad hilser på eller tager 
en snak med over hæk-
ken i sommertiden. Men 
alligevel ser jeg det nu 
som tid til at pakke sam-
men og finde andre græs-
gange.

Du kender mig må-
ske også som hende, der 
bragte patchwork til lan-
det og forfattede man-
ge bøger om emnet. Mi-
ne venner i USA kaldte 
mig The Danish Queen of 

Patchwork… lidt konge-
lig har man vel lov til at 
være! Jeg har undervist 
og holdt foredrag over-
alt i DK og såmænd 

The Danish Queen 
of Patchwork...
Hanne Wellendorph har været yderst produktiv i 
sit liv, men nu søger hun nye græsgange...

også i Houston, på ver-
dens største quilte-festi-
val som den eneste dan-
sker, og haft utrolig mange 
skønne oplevelser, hvor 

jeg kom frem. I dag er jeg 
bare Hanne… der stadig 
nyder at arbejde med for-
mer, flader & farver - nu 
med akrylmaling som me-
die. Min krøllede hjer-
ne sprudler med ideer….
så genbrug af affald er 
nu også kommet gennem 
”mine fingre”. 

Næste gang du tømmer 
dunken med flydende sæ-
be til vaskemaskinen, kan 
du kreere din helt egen 
vase, se hvordan herun-
der. Se mere på www.
hannework.dk. God fornø-
jelse, og glad hilsen fra 

  Hanne 

Gør	sådan:
1.  skær forsigtigt skruehalsen af dunken og ”trim” kanten
2.  find spændende billeder & citater i forskellige størrelser
3.  klip eller riv din udsmykning til dunken
4.  start med at lime småstykker i og omkring hanken lidt indover hinan-

den. Glat forsigtigt ud med fingrene
5.  dæk dunkens sider med fascinerende små og store stykker i herlige 

farver. Buk ca 2 cm ind i bunden og 1-2 cm i ”halsåbningen” 
6.  lad dunken tørre
7.  laker dunken til den skinner skønt...husk at lakken skal tørre inden 
 næste lag
8.  VOILA og du har en unik vase af simpelt affald

Du	skal	bruge: Sæbedunk, hobbykniv, saks, pensel, ugeblade 
& reklamer, decoupagelim & vandbaseret lak
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I det naturskønne områ-
de på Frølunde Fed, fin-
der du dette attraktive og 
velindrettede EBK som-
merhus fra 2006. Huset 
er opført i bedste materi-
aler, og fremstår helårs-
anvendeligt og indflyt-
ningsklart. 

Huset indeholder et 
dejligt lyst køkken med 
god skabsplads og alt i 
hårde hvidevarer. Stor 
lys spisestue/opholdsstue 
med brændeovn og pa-
noramavinduer mod ha-
ven, hvilket giver et flot 
lysindfald. Der er fra stu-
en direkte adgang til den 

ca. 30 kvm store syd-
vestvendte træ-terrasse, 
hvoraf 7 m2 er overdæk-
ket. Endvidere indehol-
der huset et stort bade-

Afkobling fra 
hverdagen
Findes der noget bedre end at stresse af i 
rolige omgivelser på en skøn oase?

værelse med bruseniche, 
vaskemaskine og gulv-
varme. Derudover er der 
2 dejlige værelser samt 
et forældre soveværel-
se med masser af skabs-
plads.

Alt i alt er dette en 
skøn perle for dem der 
ønsker sig et roligt og 
smukt sted at koble af fra 
hverdagen.

Se mere på home.dk

Se mere på jernihaven.dk 
Kontakt: 

Carsten Vedel Hansen
info@jernihaven.dk 

Tlf. 21 71 68 44 



*)  Tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærke er ikke omfattet af ”Solgt eller gratis”. 

Solgt eller gratis*
hos home Korsør
home Korsør er en del af samarbejdet mellem 3 home-forretninger beliggende i Korsør, Skælskør og 
Slagelse under indehaver Steen Grosen. Det giver dig den optimale kombination af lokale mæglere, fæl-
les markedsføring, stor berøringsflade og fælles salgsindsats.

Hos home arbejder vi hver dag på at være din foretrukne ejendomsmægler og vi vil også meget gerne 
hjælpe dig med at finde en køber til din bolig.

Ønsker du en gratis og uforpligtende salgsvurdering, så du ved, hvor meget du kan forvente at få for din 
bolig - så kontakt home i dag.

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

KORSØR
v/ Steen Grosen
Ejendomsmægler, MDE
Torvet 4, 4220 Korsør
korsoer@home.dk
facebook.com/HomeKorsor
Tlf. 58360020
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Hvad laver lokalrådet
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 Gadekamp

Havetraktor-ringridning

Nostalgi-lege

Hesteskokast

Slå-søm-i-konkurrence

Fem vi ka' li' 


