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Sammenhold
“Der var en; der to; der var tre!”

Nu er det både Idrætsforeningen, Lokalrådet og Menighedsrådet i Tårnborg, 

der bakker op omkring tanken: Sammenhold gør stærk. 

Resultatet af dette kan da også ses i dette magasin, som du nu sidder med i 

hånden. Et flot magasin med masser af dejlige billeder af “her og nu- livet” i  

vores dejlige landsbyer i lokalområdet. Et magasin fyldt med spændende lokale 

historier og aktivitetsmuligheder.

Skal vi markere os, få fortalt de gode historier om de mange spændende akti-

viteter, der bliver tilbudt os i vores lokalområde - og få mange til at tage del i  

aktiviteterne - så kræver det, at vi står sammen i markedsføringen af disse.

Med netop TårnborgMagasinet nummer 3, som nu er på gaden, har vi den sto-

re glæde at kunne fortælle, at Menighedsrådet nu også er med i samarbejdet og 

bidrager aktivt og økonomisk sammen med Lokalrådet og Idrætsforeningen for 

at få denne vision til at lykkes.

Det er nu vores store håb og ønske, at vi også får de lokale forretninger og det 

øvrige erhvervsliv med i fuld skala, så vi på alle felter styrker hinanden til alles 

bedste.

Og da det jo er et “før jul-nummer” så ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et 

godt nytår!

   Menighedsrådet - ved sognepræst 

   Nina Dyrhoff Nyegaard 

   Lokalrådet - ved formand 

   Karen Holst Carlsen 

   Idrætsforeningen - ved formand 

   Troels Christensen
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ster. Alle borgere kan få 
fornøjelse ud af et besøg, 
hvilket så mange har op-
levet, at antallet af an-
satte er næsten tredob-
let på få år. Der er nu 13 

fuldtidsansatte og i alt 40 
medarbejdere på den må-
nedlige lønningsliste.

Plads til alle
"Musholm har udviklet 
sig meget i de seneste år. 
Vi er et af de flotteste og 
mest moderne centre af 
vores type med sport, ak-
tiviteter og konference-
faciliteter, der henvender 
sig til især handicappede, 
men også kan bruges af 
alle andre," siger center-
leder Gitte Fyrkov, de har 
stået i spidsen for Mus-
holm siden 2013.

Muskelsvindfonden åb-
nede Musholm i 1998. Si-
den er centret vokset og 
knopskudt til i dag at ha-
ve konferencesale, bunga-
lows med havudsigt og en 
ekstraordinært flot Multi-

hal med aktiviteter, der ik-
ke findes tilsvarende ret 
mange andre steder i ver-
den.

Hockey og klatrevæg i 
kørestol
Multihallen indeholder 
blandt andet en meget 
populær kørestol-hockey-
bane, der i øvrigt er åben 
for alle. Det skulle væ-
re ret morsomt og gan-
ske kompliceret at styre 
en kørestol med elektrisk 
hockeystav fastspændt. 
Hallen har klatrevæg for 
handicappede, igen også 
til stor fornøjelse for ik-
ke-handicappede - samt 
svævebane.

"Vores Multihal er sta-
te of the art og absolut 
i verdensklasse. Vi har 
med vores seneste ud-
bygninger virkelig udfor-
dret normen for bygge-
ri med tilgængelighed for 
alle. Vi ser det som vores 
styrke at være et sted 
med plads til forskelli-
ge behov, ønsker og akti-
viteter. Desuden har det 
været vigtigt for os, at 
her var flot. Musholm Fe-
rie Sport og Konferen-
ce har fra starten haft fo-
kus på, at bygninger og 
indretningen ikke minder 
om en institution," siger 
Gitte Fyrkov.

Tekst: Jakob Rubin 

Lige uden for Halskov di-
rekte til Storebælt ligger 
verdens måske bedste fe-
rie-, sport- og konferen-
cecenter for handicappe-
de. Og alle andre.

Musholm Ferie Sport 
og Konference Center 
er en arkitektonisk per-
le med bløde kurver i fin 
harmoni med den omlig-
gende natur, og med en 
erklæret ambition om at 
være planetens mest alsi-
dige og tilgængelige cen-
ter for kørestolsbrugere 
og andre med handicap.

Centret er et væsent-
ligt kulturelt omdrejnings-
punkt i Korsør Kommune 
med stadig flere aktivite-
ter og overnattende gæ-

Med de nye udbygninger tilbyder Musholm aktiviteter, ophold 
og konferencefaciliteter af meget højt niveau.

El-hockey er for alle, utroligt sjovt men svært!

Musholm i 
verdensklasse

Klatrevæggen er ingen hindring, selvom man sidder i kørestol.
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Ekstra god plads
Af samme grund har Mus-
holm et eksklusivt præg. 
På grund af målgrup-
pens særlige behov er al-
ting lidt større, gangene er 
bredere, dørene bredere, 
værelserne og bungalo-
werne er specialindrette-
de, så også store køresto-
le kan manøvrere rundt.

På det seneste har 
Musholm også åbnet en 
restaurant, som Centrets 
gæster kan nyde godt af.

"Nok ikke alle Korsørs 
og Tårnborgs borgere er 
helt klar over, hvor fan-
tastisk her efterhånden 
er blevet, og hvor meget 
man faktisk kan herude. 
Vi har aktiviteter for hele 

familien og rigtig mange 
tilbud især i skoleferier-
ne," fortæller Gitte Fyrkov 
over en kop kaffe i re-
stauranten med panorama 
udsigt over strandenge og 
Storebælt i baggrunden.

Fra ro til ræs
Musholm har fra begyn-
delsen haft som overord-

net tanke, at alle uanset 
krop og alder får mulig-
hed for at deltage i sjove, 
spændende og udfordren-
de aktiviteter. Musholm 
staver mangfoldighed 
med stort M, som det på-
peges i præsentationsma-
terialet, og har man lyst, 
kan man ’gå fra ro til ræs 
på et øjeblik’. Eller lige så 
hurtigt fra ræs til ro, hvis 
det er afslapning, man har 
brug for.

"Her er så utrolig smukt 
og spaciøst. Alle formål 
kan tilfredsstilles uden, at 
nogen generer andre. Er 

afslapning og fordybelse 
målet, skal en stor grup-
pe lære noget, eller bræn-
der gæsterne efter at give 
den gas med sport og leg, 
kan det hele lade sig gøre 
under optimale betingel-
ser. Samtidigt," siger Git-
te Fyrkov.

Den sociale betydning
Mest stolt er Gitte Fyrkov 
imidlertid af Musholms 
sociale ansvar og betyd-
ning. Hele overskuddet 
fra driften går til velgø-
rende formål i kraft af in-
vesteringer i faciliteter 
for mennesker med han-
dicap. Musholms egen ar-
bejdsfilosofi tilgodeser 
mennesker, som ellers er 
røget ud af arbejdsmar-
kedet. Således er en del 
af medarbejderstaben an-
sat i flexstillinger. Mus-
holm medvirker også til 
integration ved at ansæt-
te flygtninge.

Musholm er en arkitonisk perle.

Musholm Centret ligger midt i naturen.

• Musholm midt i naturen, men tæt på to af landets største byer.
• 75 minutters kørsel fra København.
• 120 minutters kørsel fra Århus.
• 45 minutters kørsel fra Odense.
• Musholm ligger 1 km. fra Korsør station.

Musholms beliggenhed:

Jeg kunne godt tænke mig, 
at endnu flere fik øjnene op 
for, hvad Musholm gør og 
kan. Vores mange aktivite-
ter er åbne for alle.

Centerleder Gitte Fyrkov

”
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"Jeg kunne godt tæn-
ke mig, at endnu flere fik 
øjnene op for, hvad Mus-
holm gør og kan. Vores 
mange aktiviteter er åb-
ne for alle. Det kan væ-
re badminton, yoga eller 
nogle af de fantasti-
ske muligheder i vores 
multihal. Den er i ver-
densklasse," siger Gitte 
Fyrkov.

Teambuilding i top
Gitte Fyrkov opfordrer 
både lokale virksomhe-

der og institutioner på 
Vestsjælland, men og-
så på resten af Sjælland 
og nærliggende Fyn til at 
overveje at lægge flere 
møder, seminarer og kon-
ferencer på Musholm. Pri-
serne er absolut konkur-
rencedygtige, man er tæt 
på motorvejen med nem 
adgang og alligevel midt i 
naturskønne omgivelser. 
Mulighederne for team-
building er perfekte, poin-
terer Gitte Fyrkov.

”De færreste har nok 

prøvet el-hockey. Det ple-
jer at være et sikkert hit. 
Hver person sætter sig i 
en kørestol med en fast-
spændt hockeystav. Al-

le kan deltage på lige fod 
mod hinanden. Det er 
svært, skulle jeg lige hil-
se og sige. Men utroligt 
skægt," siger hun.

Musholm Centret 
falder naturligt ind i 
omgivelserne.

• At skabe et tilgængeligt, mangfoldigt og unikt beliggende  
ferie- og aktivitetscenter.

• For alle mennesker uanset køn, alder, etnicitet, religion,  
seksuel orientering og især handicap.

• Hvor man mødes med muligheder frem for begrænsninger.

Musholms mission:

Kom ind i din lokale Flügger farver og
oplev vores 120 nye indendørsfarver

Hent samtidigt et gratis
farvemagasin

448567

Tlf. 58 37 03 10

Møllevangen 30
HN Korsør ApS

Åbent man-fre 9-17, lør 9-13

4220 Korsør



TÅRNBORGMAGASINET | 7 

Tårnborg

Tekst og foto: Henrik Kjærside

Tårnborgrevyen 2017 be-
rører en masse begiven-
heder både globalt, natio-
nalt og lokalt. 

Vi kommer for eksem-
pel omkring Femern 
Bælt-projektet, men også 
omkring Slagelses borg-
mester, Steen Knuth, som 
jo ikke mener, vi behøver 
at være med i ”Danmark 
På Vippen” mere. Det er 
vi nu ikke helt enige i.

Cafe-aften
Den første revyaften, den 
27. januar 2017, afvik-
les som en Café-aften til 
kun 125,00 kr. Her er der 
sat runde borde op i sa-
len, hvor man kan ny-
de en tår kaffe samt det 

store kagebord, som for-
samlingshuset byder på til 
kun 75,00 kroner. Revyen 
starter kl. 19.00. Dørene 
åbnes klokken 18.00. Der 
er også mulighed for at 
bestille smørebrød til den-
ne aften ved direkte hen-

vendelse til forsamlings-
huset på tlf. 58 38 00 08 
eller 60 73 19 58. 

Med spisning
De øvrige revyaftener, 
den 28. januar og den 
3. og 4. februar, starter  
med spisning klokken 
18.00. Her har forsam-
lingshuset tryllet en fan-

Der blivere taget mange spændende emner op i årets Tårnborg Revy.

Henrik Kjærside

tastisk revymenu frem, 
som består af et lækkert 
”tag selv-bord”. Under 
spisningen er der lidt un-
derholdning, og klokken 
20.00 tager Tårnborgre-
vyen helt over. Forestil-
lingen varer cirka to timer 
med en lille pause midt-
vejs. Efter revyen spilles 
der op til dans, som først 
stopper klokken 01.00. 
Prisen er 300 kr., inklusiv 
revybuffeten. Hvis ikke 
man ønsker at spise med, 
er prisen 125 kroner. og 
så møder man til revy-
start klokken 20.00.

Billetter købes på www. 
taarnborgif.dk. De er til 
salg fra den 20. novem-
ber 2017.

Spørgsmål om billet-
ter kan rettes til Henrik 
Kjærside på 28 88 51 03.

• Skuespillere: Anja Hjorth, Eva Laustsen, Rie Hansen,  
Gitte Krogholt og Jan Laustsen

• Instruktør: Henrik Kjærside 

• Musik: Jørgen Hansen 

• Bag scenen: Hanna B. Jepsen, Poul Henning Jensen,  
John Jensen og James Hansen

Aktører i årets revy:

For 27. gang er Tårnborgrevyen klar igen!

Tårnborg-
revyen 2017
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Floorball er en holdsport 
i hockeyfamilien – og en 
af Danmarks hurtigst vok-
sende idrætsgrene. Der er 
allerede over 100 klubber 
i Danmark.

Det går stærkt. Det 
er rigtig sjovt. Det giver 
sved på panden. Og alle 
kan være med – både un-

ge og ældre samt tunge 
og lette!

Ideen er, at ”Floorball 
Danmark” skal undervi-
se idrætslærerne og ele-
verne på skolen i spillets 
forskellige facetter, hvil-
ket vil ske i idrætstimerne 
i 3.-4. og 5.-6 klasse over 
en periode på 7-8 uger. 

Ved dialogmødet i Tårnborghallen den 23. august, var et af initiativerne at TIF 
sammen med Tårnborg Skole vil forsøge at tilbyde Floorball som en aktivitet i 
idrætsforeningen.
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dHusets Arrangementer:

 20. november  Jule Bazar med boder hvor der kan købes alt fra julepynt og småkager 
  til kunst og håndarbejder.

 6. december  Spis og syng med. Årets sidste spis og syng med aften, der spises en 
  2 retters menu og efterfølgende spiller Troels Christensen op, med kendte  
  sange der kan synges med på.

 14. december  Julehygge for de ældre den, der hygges i huset hvor der serveres 
  smørrebrød samt kaffe, lagkage og æbleskiver.

 28. december  Juletræsfest for børnene den, børnenes fest med nisser, musik og dans  
  omkring træet.

    Tårnborgrevyen  
 27. januar  Premiere, cafeaften
 28. januar  Forestilling, med dans efter forestilling
 3. februar  Forestilling, med dans efter forestilling
 4. februar  Forestilling, med dans efter forestilling

 26. februar Fastelavn for børnene med katten af tønden og godteposer.

Julefrokost: Huset kan levere din julefrokost hjem til dig, spar tiden med indkøb og 
tilberedning af din julefrost for familien, og få mere tid til at hygge om dine gæster, 
køb en færdig julefrokost i forsamlingshuset og få den bragt hjem til dig, eller afhent 
den selv i forsamlingshuset.

Smørrebrød: ud af huset, ring og bestil dit smørrebrød vi står klar alle ugens 7 dage.

Nytårsmenu: Kan købes her i forsamlingshuset.

Har du gæsten, så lad os stå for festen!
Tårnborg ForsamlingshusTårnborg ForsamlingshusTårnborg ForsamlingshusdTårnborg ForsamlingshusdTårnborg ForsamlingshusdTårnborg Forsamlingshusd dTårnborg Forsamlingshus dTårnborg Forsamlingshus dTårnborg Forsamlingshus dTårnborg ForsamlingshusTårnborg ForsamlingshusTårnborg ForsamlingshusdTårnborg ForsamlingshusdTårnborg ForsamlingshusdTårnborg Forsamlingshusd dTårnborg Forsamlingshus dTårnborg Forsamlingshus dTårnborg Forsamlingshus d

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.

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

Hjemmeside: www.taarnborgforsamlingshus.dk

ddNYT: Nu kan vores 

lokaler lejes uden husets 

personale, og uden krav 

om at købe mad og 

drikkevarerne i huset.

Oplev mulighederne
Et feriested med multihal, klatrevæg og 
svævebane - kun 200 meter fra badestrand og 
badebro. Se sommerferietilbuddene.

www.musholm.dk

ferie
med plads til forskelle

Musholm, ferie - sport - konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør, tlf. 70137700, Musholm@musholm.dk
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badebro. Se sommerferietilbuddene.
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ferie
med plads til forskelle

Musholm, ferie - sport - konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør, tlf. 70137700, Musholm@musholm.dk

Musholm, ferie - sport - konference. Musholmvej 100, 
4220 Korsør, tlf. 70137700, Musholm@musholm.dk

ledning i, hvordan man 
får det spændende, sjovt 
og sundt ved at tage del i 
floorballspillet!

Vi håber, at rigtig man-
ge vil bakke op om aktivi-
teten, så vi kan få endnu 
flere til at være idrætsak-
tive i Tårnborg.

Herefter er det planen, 
at skolen og TIF i det nye 
år arrangerer en ÅBEN 
HUS-DAG i hallen, hvor al-
le er velkomne til at prøve 
kræfter med stavene og 
den hullede hvide bold. 

Under arrangementet i 
hallen vil der være mas-
ser af instruktion og vej-

Forsøg med 
floorball 
Tekst: TIF-formand 
Troels Christensen
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Tekst: Karin Hjelholt Hansen

Hvorfor bruge sin kostbare 
fritid i gymnastiksalen el-
ler idrætshallerne, når man 
bare kunne gå hen til det 
nærmeste fitnesscenter…

Fællesskabet! Gensynet 
med sine gymnaster uge 
efter uge. År efter år. Det 
er fantastisk. 

Jeg spurgte mine gym-
naster på Mix-Motion, 
hvorfor de var kommet? 
Svaret var overalt på 
grund af det sociale sam-
vær, smil, latter og min 
indpiskning.

At jeg var indpiskeren  
var da dejligt at vide, men-
  jeg blev ligeså glad over, 
at de syntes Mix-Moti-
on var et hold med smil 
og latter. Et hold hvor alle 
aldre kan lave gymnastik 
sammen, både unge piger 
og lidt ældre herrer. Det 
er da fantastisk.

Jeg forsøger på bedste 
vis at skabe et gymnastik-

program, som kan være 
til gavn for alle udøvere. 
Vi gør det til tidens ryt-
mer, som lige nu er Justin 
Timberlakes ”CAN`T STOP 
THE FEELING”. 

Garantien for fremmø-
det hver mandag er, at al-
le muskler er blevet ”pi-
sket” igennem. Sved på 
panden, ømme mavemu-
sker den følgende dag (i 
hvert fald i starten af sæ-
sonen) og sofaen ven-
ter derhjemme. PS: Kunne 
du også tænke dig at ind-
gå i et socialt frivilligt ar-
bejde, ved jeg, at der også 
er plads til DIG. Du vil AL-
DRIG fortryde det. Det er 
en gave for livet. 

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?

fa
ce

bo
ok

.c
om

/s
la

ge
ls

ek
om

m
un

e

Så find os på 
facebook.com/slagelsekommune

Smil, samvær, 
latter og motion...

Spring/akrobatik holdet

...er kernen i mit virke som frivillig, og jeg har, 
siden jeg var femten, været aktiv indenfor det 
frivillige arbejde. 

Rollingene er en sand fornøjelse at føl-

ge: Vi er omkring 20 børn hver gang, fra 

1,5 til 4,5 år. Det går super godt, og bør-

nene glæder sig til at komme hver gang. 

Man kan allerede se at nogle af de mind-

ste børn er ved at føle sig godt tilrette 

i salen, og kan gå rundt alene uden 

forælder.

Vi starter med at sige  vores nav-

ne og synge goddag sang. Derefter 

nogle sangøvelser, og vi slutter af 

med redskabsøvelser/leg.

Det er dejligt at se alle børnene 

gi' den fuld gas i en times tid.

...og de helt små!

Meld dig til vores Facebook gruppe 
https://www.facebook.com/groups/546099908823757/

Sæsonen er startet og vi er 
kommet godt i gang. Er så 
stolt over at være tilbage i 
TIF og træne gymnastik med 
mine 2 gode hjælpetrænere, 
Julie og Sille.
Vi er 19 på holdet, og der er 
god teamstemning. Vi har det 
supersjovt, og lærer en mas-
se nye ting, samt motorik.

Vi ser stor udvikling allere-
de nu og glæder os til hver 
træning. På holdet øver 
vi spagat, rulle, vejrmølle, 
bro, frø, hånstand, stå på 
hoved, Vinglas, spiltspring 
og mange andre ting. 

Marianne Olsen
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Tekst: Jakob Rubin

Det er en bedstemor med 
slag i og lidt af en stålvilje 
, vi har gående blandt os 
ude på Frølunde Fed. Hvis 
hun da ikke lige er kørt 
langt væk på sin cykel.

Else Nielsen, 73, og 
hendes jævnaldrende 
mand, Flemming Nielsen, 
er motionsfanatikere, og 
det kommer der mange 
gode og usædvanlige op-
levelser ud af. Og et jern-
helbred, mange nok vil 
misunde dem.

Ikke fjernsynstyper
”Vi dyrker begge to me-
get sport og har altid gjort 
det. Flemming har bl.a. 
sort bælte i den japanske 
kampsport jiu-jitsu, mens 
Else har dyrket gymnastik, 
akrobatik, vandret og cyk-
let ekstremt langt.

”Vores store interesse er 
at være ude i naturen og 
helst at dyrke motion eller 
sport samtidigt. Det er en 
livsstil for os. Vi er ikke af 
typen, der sætter sig foran 
fjernsynet hver eneste dag 
året rundt,” fortæller El-
se, men hun serverer store 
stykker våd drømmekage i 
hjemmet i Frølunde.

Det med helbredet 
kom virkelig Else Niel-
sen til gode, da hun for et 
par år siden fik et alvor-
ligt hjerteproblem og måt-
te opereres.

”Jeg blev opereret for 
hjerteklap. Jeg blev skåret 
op, mit hjerte blev taget 
ud og repareret, mens ma-
skiner holdt mig i live. Så 
blev hjertet sat på plads 
igen og tilsluttet systemet. 
Jeg var ret hurtigt i gang 
igen på grund af min go-
de fysisk og form,” fortæl-
ler hun.

Nordkap på cykel
Ikke mange uger efter ope-
rationen var Else Nielsen 
oppe på sin elskede cy-
kel igen. Hun kan ikke leve 
uden at cykle. Hun har tre; 
en mountainbike, en racer-
cykel og en hybrid mellem 
de to. Især den sidste har 
kørt langt.

”Ja, jeg kørte jo til 
Nordkap for nogle år si-

den. Det er den yderste 
nordspids af Skandinavien. 
En tur på 2.458 km. Hel-
digvis var Flemming med 
i en autocamper som ser-
vicevogn. Han kørte i for-
vejen og lavede aftensmad 
og satte kaffe over, mens 
jeg kørte mellem 80 og 
150 km hver dag gennem 
Sverige, Finland og Norge. 
heldigvis lod han mig køre 
med hjem i bilen,” griner 
Else Nielsen.

”Hold jer aktive”
For at det kan lade sig gø-
re for en kvinde i sin bed-
ste alder, er det nød-
vendigt at være stærk, 
veltrænet og sund. Med 
egne ord spiser Else Niel-
sen normal, dansk mad. 
Ugentlig går hun til zum-
ba-dans og dyrker fysisk 
træning i motionscenter 

mindst en gang. Derud-
over cykler hun og Flem-
ming Nielsen 2-3 gan-
ge om ugen ture på 20-30 
km. Op til den lange tur til 
Nordkap cyklede hun træ-
ningsture på 80-100 km.

”Uden at være hellig vil 
jeg sige, at fordi man bli-
ver gammel, er der ingen 
grund til at ophøre med 
at være aktiv,” siger El-
se Nielsen, som for ny-
lig kørte ’Tøserunden’ for 
21. gang. Tøserunden er 
et cykelløb på 113 km. for 
kvinder, der køres hvert 
år med udgangspunkt i 
Køge.

Foredrags-maraton
Derudover har parret 
vandret i Færøerne, Slo-
vakiet og 180 km. langs 
den grønlandske indlands-
is. Nu er de fast engage-

Powerbedstemor 
og foredragsholder
Else Nielsen fra Frølunde har altid dyrket motion og sport. Det kom hende 
især til gode ved en kompliceret hjerteoperation. Hun har et godt råd til alle 
ældre.

Else Nielsen

Med hundeslæde i Norge/Sverige i 30 graders kulde.
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tjene penge. Jeg vil bare 
gerne have, at folk hører 
mine fortællinger. Jeg me-
ner, at man skal holde sig 
i gang fysisk. Det betyder 
så meget for ens fysiske 
og mentale sundhedstil-
stand,” siger Else Nielsen.

Det kærlige klap
Da Else Nielsen satte 
ud på den første cykel-
dag på vej mod Nordkap i 
den sydsvenske havneby, 
klappede hendes mand, 
Flemming, hende kærligt 
bagi og spurgte:

”Er du klar over, hvor 
langt du skal cykle, min pi-
ge?”

Det var Else Nielsen ik-
ke. På den gode mening. 
Det var ikke en bekymring 
, hun havde tænkt sig at 
have. Baggrunden skal ses 
i hendes livsfilosofi.

”Det eneste, jeg tænk-
te på, var den dag, der var 
i gang. På hvad jeg skul-
le nu, ikke om 4, 8 eller 16 
dage. Det nytter ikke at 
bekymre sig om, hvad der 
kan ske i fremtiden. Selv-
følgelig skal sikkerheden 
være i orden, uanset hvad 
man gør,” slutter Else Niel-
sen og tilbyder det tredje 
stykke drømmekage.

Deres udsendte afslår 
venligst. Man har vel et 
minimum af pli.

ret som assistenter for det 
store cykelløb Team Ryn-
keby, der går fra Danmark 
til Paris. Else Nielsen kø-
rer servicevognen, mens 
Flemming Nielsen er cy-
keltekniker.

En anden af Else Niel-
sen store præstationer 
er en maraton-række af 
foredrag over hele landet. 
67 gange har hun fore-
løbig holdt foredrag for 
vidt forskellige forsam-
linger om sine mange rej-
ser og forsøgt at inspire-
re især ældre til et aktivt 
liv. Foredrag nummer 68 
bliver i Tårnborg Forsam-
lingshus den 18. januar 
kl. 19.

Ikke for pengenes skyld
”Jeg tager aldrig penge for 
mine foredrag. Det er ikke 
i min interesse. Jeg holder 
ikke mine foredrag for at 

Powerbedstemor 
og foredragsholder

Trekkingtur på Grønland.

Man er ikke i tvivl når man passerer polarcirklen.

De sidste kræfter på turen 
til Nordkap bliver brugt.

Uden at være hellig vil jeg 
sige, at fordi man bliver 
gammel, er der ingen grund 
til at ophøre med at være 
aktiv.

Else Nielsen

”
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Nostalgisammenkomst for alle 60+'ere

HUSK:
Nostalgisammenkomst 
onsdag den 
23. november 2016, 
klokken 10.00 - 13.00 
i Tårnborg 
Forsamlingshus.

”

Tårnborg Skoles 
lærerstab 1985

Julemanden på besøg
i 1a 1980

Er du håndværker, erhvervsdrivende eller kunstner 
med base i Tårnborgområdet, så er Tårnborg Lokal-
råd meget interesseret i at høre fra dig med oplys-
ninger om, hvad du og din virksomhed beskæftiger 
sig med, og hvad du kan tilbyde borgerne i vores 
område.

Oplysningerne vil uden vederlag blive lagt på 
hjemmesiden ”Velkommen til Tårnborg” på  
www.taarnborg.dk.

Skriv til taarnborg.aktiviteter@gmail.com, hvis du 
er interesseret i at blive nævnt på hjemmesiden.

Et tilbud 
til erhvervslivet
i Tårnborg området

ARRANGØR:

tal, så vent ikke for længe 
med tilmeldingen!

Det er gratis at delta-
te i arrangementet, men 
for at få adgang skal 
man mindst medbringe 
et billede eller en brugs-
genstand og enb mas-
se minger fra Tårnborg i 
1980'erne - og være ind-
stillet på at dele minder-
ne med sammenkomstens 
øvrige deltagere.

Tag en tur ned af min-
dernes Allé i 1980'ernes 
Tårnborg. Gennem fortæl-
linger, beretninger, bille-
der og beværtning vil vi 
sammen forsøge at føre 
os tilbage til en af blom-
stringsperioderne i Tårn-

Hvad husker du fra familie- og arbejdslivet, 
forretningslivet, skolelivet, kirke-, forenings- 
og kulturlivet i 1980'ernes Tårnborg?

Husker du Tårnborg 
i 80'erne?

borgs nyere historie.
Hvis du vil med på "no-

stalgi-turen", skal du se-
nest den 16. november 
tilmelde dig på telefon 
58 38 00 08 hos Tårn-
borg Forsamlingshus. Der 
er begrænset deltageran-

TIF Håndboldpiger 
på Bornholm 1987
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• God service, altid lige i nærheden
• Konkurrencedygtige priser
• Veluddannet personale

D Æ K  O G  B I L  S E R V I C E

Din lokale dækspecialist Erik Kolvig Raun Skovvej 57, Korsør, 58 37 07 27

Vi udfører også arbejde 

med servicevogn 

- I ringer, vi kommer

Nr3KorsørVulk11-2.indd   1 31-10-2016   21:31:17
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Tekst: Trænerne Morten Larsen og 
Henrik Olsbro

Det har været et godt år 
for Tårnborg IF´s U14-
drenge, med mange sej-
re til følge. I foråret spil-
lede drengene i en stærk 
SBU-række. Det blev til 
en flot placering i rækken, 
og det blev krydret med 
fem kampe i træk uden 
nederlag. Til slut – og som 
rosinen i pølseenden - tog 
de til Fuglebjerg og slog 
det suveræne tophold. In-
den sommerferien deltog 
holdet også i Kommune-
mesterskabet, og der blev 
det til en flot førsteplads 
– og en flot pokal - efter 
blandt andet en sejr over 
”storebror” FC Storebælt.

Champagne!
Dermed var drengene 
godt rustet til efteråret, 
hvor de af forskellige år-
sager røg over i DGI-re-
gi. Der blev drengene så 
ikke helt så meget udfor-
dret, som de blev i for-
året. Men det betød, at 
drengene hurtigt fandt ud 
af, at de kunne spille med 
i toppen af rækken. Det 
blev til syv sejre og blot 
ét nederlag. Flottest var 
årets sidste kamp, hvor 
drengene bagud 0-3 alli-
gevel formåede at kom-
me igen og vinde kampen 
5-4. Det blev fejret med 
(børne)-champagne i om-
klædningsrummet bagef-

ter, og træneren måtte en 
tur under bruseren med 
alt tøjet på.

Større udfordringer
I foråret er drengene dog 
desværre lidt mere ud-
fordret, end godt er. Da 
flere af drengene gerne 
vil spille 11-mands fod-
bold, og selvfølgelig helst 
i Tårnborg, savner de en 
flok kammerater, der kun-
ne tænke sig at være en 
del af sammenholdet og 
succesen på holdet.

Træningen foregår onsda-
ge klokken 17.15-18.30, 
og lørdag trænes i Tårn-
borg Hallen fra klokken 
10.00-11.00.

Ekstra triumf
Vores dygtige U19-drenge 
har gjort det igen!!

Endnu engang har U19-
drengene vundet deres 
række, og med fem sejre 
og en enkelt uafgjort i ef-
teråret, så blev de suve-
ræne vindere. Stort tillyk-
ke til de unge knægte.

Drengene fra Tårnborg IF har igen gjort det godt!

Vores U12-drenge sø-
ger til gengæld et par 
trænere der kunne tæn-
ke sig at træne dem her-
til foråret 2017. Holdet 
består af 11 glade drenge 
som gerne vil spille fod-
bold, og kunne du godt 
tænke dig at træne dem, 
kan du kontakte forman-
den, Henrik Rosengren, på 
mobil 26123411.

Træning
Drengene træner p.t. på 
kunststofbanen i Korsør. 

Mandag, den 10. oktober, troppede en flok glade fodbolddrenge op hos uddeler Thomas 
Heilkjær ved Dagli’Brugsen i Frølunde. Årsagen til fremmødet var, at sognets borgere har fyldt 
så meget brændstof på deres biler på OK-Tanken ved Dagli’Brugsen, at drengene kunne hente 
en check på helt præcist 10.415 kroner. 
Foreningen og spillerne takker beboerne for deres trofaste brug af OK-kortet på tanken og 
glæder sig til, at pengene kan bruges på en aktivitet eller nye materialer til træning og kamp.
På billedet ses: hovedformand for TIF, Troels Christensen, uddeler Thomas Heilkjær, træner 
Morten Larsen og så en flok glade U12- og U14-spillere.

Trumfer, 
champagne 
og et opråb! U19-drenge har gjort det igen!!

10.000 kroner til Tårnborg-fodbold
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Tekst: Anne Mikkelsen, 
skoleleder Tårnborg Skole 

Vi udvikler os stille og ro-
ligt her på skolen, og det 
er dejligt med den nær-
hed og det samarbejde, 
der kan udspænde sig i 
sådan et nærmiljø.

Vi arbejder hele tiden 
på at optime elevernes 
trivsel og læring i samar-
bejde mellem lærere, pæ-
dagoger, elever og for-
ældre, som træder til og 
støtter op om skolen. Det 
er uundværligt for bør-
nene, os ansatte og sko-
len som helhed. Det giver 
os ansatte den ekstra op-
muntring og energi, der 
løfter og giver god stem-
ning i skolen. 

Siden dag 1, hvor jeg 
tiltrådte, har personalet 
ydet en ekstra indsats - 
både i det daglige, og når 
der skal stables energi-
krævende arrangemen-
ter på benene. Jeg er stolt 
af den indsats de yder, og 
den udvikling, vi på den-
ne måde har sat i gang 
sammen, og som i sidste 
ende kommer børnene til 
gode.

Avissmøreri
Så er det jo bare ØV, at vi 
skal bruge ressourcer på 
at forholde os til fordre-
jede avissmørerier, som 
kunne trække stemning 
og energi ud af os, men vi 
har besluttet, at vi ved-
holdende vil fokusere på, 
at gøre vores skole bedre 
og bedre dag for dag. Der-
for blander jeg mig mindst 
muligt i debatter i avisen 
og lokalradioen. Jeg er 
kun på, når det ellers vil-
le virke arrogant eller på 
anden måde skade vores 

skole, hvis jeg helt holdt 
mig væk. Jeg har i øvrigt 
(endnu en usandhed i avi-
sen) ikke kendt noget som 
helst til, at der har væ-
ret aktuelle planer om at 
flytte børnehaven til sko-
le før tirsdag den 4. okto-
ber i år. Jeg har slet ikke 
været ansat på skolen el-
ler kendt til Slagelse Kom-
mune før den 1/5 - godt 
150 dage, da pågældende 
avis udkom. Jeg ved ikke, 
hvor de påståede 457 da-
ge (hvor skolen i avisen 
påstås at skulle kende til 
dette) kommer fra?

Facebookbestyrer
Som modvægt til avis-
skriverierne er det en ga-
ve fra oven, at vi har få-
et Susanne som lærer på 
skolen, da hun har op-
rettet og styrer Tårnborg 
Skoles Facebook-side. 
Hun sørger for PR og hu-
sker os på PR. Jeg håber, I 
følger med her og spreder 

de gode historier om vo-
res skole? 

Skolen havde en fan-
tastisk hyggelig Go'daw-
fest med stor tilslutning. 
Vi takker vores skolebe-
styrelse for at have taget 
initiativ til denne fest og 
til alt det arbejde, de har 
lagt i den. Der er et lille 
overskud for salg af kage, 
som skolebestyrelsen vil 
donere til små ønsker fra 
børnene/klasserne, som 
vores slunkne kasse ellers 
ikke kan honorere. 

Der kom også lidt bed-
steforældre og nogle få 
fra lokalområdet. Tak 
til jer og til Nina (vores 
præst) for at møde op og 
bidrage til den hyggelige 
stemning. Det betød, at vi 
har besluttet at invitere 
hele lokalområdet med til 
næste år. Så især X i ka-
lenderen den 29. august 
fra ca. 16.30 - 19.00.

Temauge 
Der er foregået mange  
gode ting på Tårnborg 
skole i de 5 ½ måned, jeg 
har været her. 

Vi har gennemført en 
temauge med glade, en-
gagerede, ivrige og akti-
ve børn på hele skolen. 
Hos 0. - 5 klasse blev der 
skabt en hel lille by med 
butikker og værksteder, 
og hos 6. - 9. klasse blev 
skolen omdannet til avis-
redaktioner. Sidstnævn-
te har lært en masse om 
at disponere tid, planlæg-

Som tiden dog flyver. Der er allerede gået 5 ½ måned, siden 
jeg startede som leder på Tårnborg Skole og dermed også star-
ten på et spirende samarbejde med Tårnborg. 

Livets gang på
Tårnborg skole! 

Så er der gang i trommerne!

Samarbrejde på tværs af klasserne.
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ge, tage initiativ og me-
get mere. Alle egenska-
ber, de unge skal besidde, 
når de forlader Tårnborg 
Skole og skal ud i den sto-
re vide verden. God stem-
ning og god læring - også 
for de voksne, som havde 
svært ved ikke at blande 
sig for meget. Vores lille 
by kan også udvikles. Det 
bliver spændende at eva-
luere begge projekter. 

Næste gang vi laver 
by, så vil vi invitere lokal-
området til at komme og 
se og opleve samt even-
tuelt købe de kvalitetsva-
rer, der bliver fremstillet 
af vores små vidunder-
børn. I hører nærmere.

Motionsdagen
Prikken over i'et i den før-
ste 10 ugers periode af 
skoleåret var motionsda-
gen. Det var 9. klasse, der 
havde arrangeret hele da-
gen. De har aldrig prø-

vet den slags før, så jeg er 
stolt af deres resultat. Der 
var knald på hele dagen 
med opgaver med bevæ-
gelse samt faglige og so-
ciale opgaver. En flot præ-
station af 15-årige unge. 
Måske lidt fodfejl, som 8. 
klasse så kan skrive sig 
bag øret, da de får opga-
ven til næste år. 

Vi har lavet et kon-
cept, hvor 8. klasse står for 
planlægning og udførel-
se af Grøn dag (næstsidste 
skoledag), og 9. klasse står 
for motionsdagen. Dels læ-
rer de meget om planlæg-
ning, organisering, socia-
le hensyn og meget mere. 
Dels kan de være heldi-
ge/risikere at komme op til 
folkeskolens afgangsprøver 
i idræt. Det er i øvrigt pen-
sum at kunne planlægge 
idrætsforløb. Fremadrettet 
vil vi invitere lokalområdet 
til at komme og se på, hep-
pe eller måske deltage.

I øvrigt tak til jer fra 
lokalområdet, der kom og 
heppede på vores Skole-
fodboldkamp. Det var dej-
ligt.

Flere traditioner
Vi arbejder for at få fle-
re og flere traditioner på 
skolen - også sammen 
med lokalområdet i takt 
med, at vi finder nogle 
gode idéer og har kræf-
ter til det. Det kræver al-
tid det største arbejde at 
starte sådanne traditioner 
op. Vi håber, at vores be-
styrelse og en masse an-
dre forældre spiller med, 
som de har gjort med de 
ting, vi allerede har sat i 
værk. I må gerne komme 
med idéer også. I må ba-
re have respekt for, at jeg 
har presset personalet i 
forhold til arbejdstid og 
arbejdsopgaver, så vi ta-
ger tingene step by step.

Hos byens frisør

Alle venter spændt på startsignalet ved den store motionsdag.

Øget samarbejde
Vi arbejder til stadighed 
sammen med lokalom-
rådet og vil udvide det-
te stille og roligt. Fx skal 
4.+5. klasse opføre teater 
i forsamlingshuset i de-
cember, og 6. klasse afhol-
der det sædvanlige kryb-
bespil i samarbejde med 
Nina (præsten) og kirken 
lige inden jul. Skolebesty-
relsen laver fakkeltog og 
tænder juletræ i skole-
gården den 1. december, 
hvor nogle af vores ele-
ver vil lave lidt mad og 
lækkerier, vi kan købe. Vi 
starter et floorball projer-
kt op, men mere om det 
andetsteds i bladet.

Med håbet om et fort-
sat godt samarbejde i 
Tårnborg og omegn og 
om, at vi kan få arbejds-
ro til at arbejde videre 
med at udvikle vores dej-
lige skole.

Godt 3000 rejsende pentler hver 
dag gennem Korsør Station

Vi tilbyder bl.a. et stort udvalg i 
alle former for kiosk varer.

Mad og drikkevarer.

Stort udvalg i udenlandske 
aviser og magasiner.

Nu kan du bruge rejsekort 
med DSB - i hele danmark.
Læs mere og bestil dit rejsekort 
i dag på rejsekort.dk. Vi opretter periode-
kort. Husk sygesikringsbevis samt foto.

Velkommen i Nødsporet
på Korsør Station

KIOSKEN
NØDSPORET

Storebæltsvej 2, 4220 Korsør 
70 13 14 15

Pensionistpris:

3 zoner i 3 måneder 

420,-
(Fx Korsør, Vemmelev, Slagelse)
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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

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

Luk op for Pandoras æske- og se 
hvilken inspirerende julehygge der gemmer 

sig hos Hjerteblomst.

 

 
 

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

Er du klar til forårets 
maleropgaver?

 

 

 

Boligjobordningen be-
tyder, at private kunder 
i 2016 og hele 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 
udvendigt malerarbejde 
(undtagen tag):
• Vinduesrammer.
• Ydervægge.
• Døre. KONTAKT OS

 

 
 

Finn V. Pedersen har påtaget 
sig instruktørrollen.

På billedet med de mange 
julevarer, ses Poul Larsen  
sammen med uddeler 
Thomas Helkiær – som i 
øvrigt fortæller at der i 
Dagli'Brugserne fredag den 
11. november under mottoet 
”Smag på Dagli'Brugsen” er 
mulighed for at smage på et 
bredt udvalg af spændende 
produkter.

Tårnborg Idrætsforening 
vil gerne finde ud af om 
der vil være interesse 
for at spille Kids-volley i 
Tårnborg-hallen.

Det kan lade sig gøre 
fordi vi er så heldige, at 
Finn V. Pedersen fra VSG 
og I's volleyafdeling har 
sagt ja til at tilbyde træ-
ning og instruktion i den-
ne børneaktivitet to efter-
middage i januar; onsdag 
den 11. og 18. januar kl. 
16.30-17.30.(begge dage)

Alle børn fra 1.- 6. kl. 
klasse er velkommne til at 
komme og prøve om det 
er noget de kunne tænke 
sig at gå til.

Interesserede må meget 
gerne tilmelde sig direk-

Nu har du chancen for at 
deltage i konkurrensen 
om en indkøbsvogn fyldt 
med julevare til en værdi 
af 750 kr. Du skal blot ud-
fylder kuponen på side to 

Kidsvolley 
i Tårnborg?

Måske bliver 
det dig?

te til Finn på 29 88 20 42 
- eller bare møde op på 
dagen(e).

Når vi har afprøvet dis-
se to intro-dage, så vil 
Idrætsforeningen tage 
stilling til, om der er basis 
for at gå videre med akti-
viteten.

i Tårnborg Magasinet og 
tage den med når du hen-
ter/fælder dit juletræ på 
Svenstrupgaard. Poul Lar-
sen trækker den 20. de-
cember lod blandt de ud-
fyldte kuponen. Vinderen 
får direkte telefonisk be-
sked, og julevarerne kan 
afhentes i Dagli'Brugsen i 
Frølunde inden jul.
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Sang aften med 
Troels Christensen
i Tårnborg 
Forsamlingshus 
den 6. december 
kl. 18.30 til 21.00 

Spis og syng 
sammen
Conny i Tårnborg Forsam-
lingshus serverer en 
dejlig to-retters menu.
Syng med på de mest 
populære højskolesange, 
fædrelandssange og 
evergreens fra Troels´egen 
sangbog - 150 særligt 
udvalgte sange. 

Pris: 
Kr. 110,- inkl. mad
Entré uden mad kr. 30,-

Et LOF-
arrangement

populære højskolesange, 
fædrelandssange og 
populære højskolesange, 
fædrelandssange og 
populære højskolesange, 

evergreens fra Troels´egen 
fædrelandssange og 
evergreens fra Troels´egen 
fædrelandssange og 

sangbog - 150 særligt 
evergreens fra Troels´egen 
sangbog - 150 særligt 
evergreens fra Troels´egen 

udvalgte sange. 
sangbog - 150 særligt 
udvalgte sange. 
sangbog - 150 særligt 

Kr. 110,- inkl. mad
Entré uden mad kr. 30,-

evergreens fra Troels´egen 
sangbog - 150 særligt 
evergreens fra Troels´egen 
sangbog - 150 særligt 
evergreens fra Troels´egen 

udvalgte sange. 

Kr. 110,- inkl. mad
Entré uden mad kr. 30,-

Tårnborg Forsamlingshus
Frølundevej 50, 4220 Korsør

Praktiske oplysninger: 
Tilmelding senest dagen før kl. 12.00 
til Conny på tlf: 5838 0008 eller 
conny@jacola.dk

Boo
king

: w
ww.tro

els
.dk

Tæt på dig og din hverdag

Dagli’Brugsen i Vemmelev inviterer til Vinaften 

den 25. november 
i Huset  på Kirkevej, kl. 19.00

Vi gentager successen, og glæder os til at gense vores 
fantastiske og fortællende vinmand Karsten Riis Laursen, samt 

smage på udvalgte vine. 
Efterfølgende serverer vi en lækker buffet. 

Entre inkl. vine/Lækker mad, kun kr 100 pr. person.

Begrænset antal pladser - så først til mølle.
Billetter á 100,- kr kan købes i Dagli’Brugsen i Vemmelev.

Åbningstider Alle dage fra kl. 7.00–20.00.

Akacievej 2, 4241 Vemmelev, 58 38 20 21 
Åbningstider: Alle dage kl 7.00- 20.00

Vinaften

Vinmand Karsten Riis Laursen blev i 1979 den 
første Danmarksmester i vinkendskab og vinsmagning.
Fagkonsulent for fl ere leksika og medlem af de mest bety-
dende vinbroderordener. Har forfattet en serie vinbøger 
om de mestkendte vindistrikter i verden, og har gennem de 
seneste 30 år afholdt fl ere tusinde foredrag og vinkurser for 
vinklubber og foreninger overalt i Danmark.
Underviser på Den Danske Vinskole og har været vinkom-
mentator i TV. Arrangør og guide på vinrejser til Frankrig, 
Tyskland, Portugal, Spanien, Italien, Californien, Chile, 
Argentina, Sydafrika og Australien. Desuden konsulent for 
Shandong Turistministerium i Kina.

Vemmelev

Nr3BrugsenVemmelev12.indd   1 31-10-2016   12:05:38

Jul i Havnegade

Marianne og Winnie i den fint julesmykkede butik i Havnega-
des Blomster. Butikken bugner af julens mange spændende 
ting. Når du forlader butikken og går lidt ned af Havnegade 
kommer du på Solens Plads, hvor du møder grønthandleren 
selv, Søren Sørensen, som på sin stand har et stort udvalg i 
årstidens frugt og grønt. Der er juletræer, græs og mosting, 
og som den eneste i byen, kan de levere uvaskede gulerødder 
med lang holdbarhed. På Solens Plads er der åbent onsdag og 
fredag fra 9-17 og lørdag 9-14.
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Tekst: Jørgen F. Rasmussen

Idrætsforeningen, forsam-
lingshuset og kirken har en 
mangfoldighed af tilbud, 
der er rettet mod de man-
ge forskellige interesser, 
som sognets beboere har. 
Desuden findes masser af 
private initiativer i sognet: 
”Løbegruppen Svenstrup” 
er bare et af initiativerne, 
der sammen med ”Tårn-
borg Vandreklub” er go-
de eksempler på, at man-
ge i området interesserer 

sig for sin sundhed og kan 
lide at motionere - samti-
dig med at både det socia-
le fællesskab og naturen 
nydes.

Tårnborg Lokalråd
Ideen bag oprettelsen af 
Tårnborg Lokalråd er at 
støtte nye ideer og initia-
tiver, samt forsøge at or-
ganisere arrangementer, 
der kan fremme det loka-
le fællesskab. Aktiviteter 
og arrangementer i lokal-
området forsøger lokal-

rådet at koordinere via 
den fælles aktivitetska-
lender, der offentliggø-
res på www.taarnborg.
dk, og som kan ses op-
hængt hver måned i Tårn-
borghallen, Dagli’Brugsen, 
Kildebakken, udvalgte 
læskure ved busstoppe-
steder og Tårnborg For-
samlingshus. 

I lokalrådets vedtæg-
ter kan læses, at ”Formå-
let med Tårnborg lokalråd 

er aktivt at arbejde for lo-
kalområdets og beboernes 
interesser og fremme den 
lokale udvikling i Tårn-
borgområdet hjemmehø-
rende i Slagelse Kommu-
ne”, hvilket beboerne i 
sognet heldigvis har mødt 
med stor imødekommen-
hed og medvirken til at 
kunne realiseres.

Alligevel sker det, at 
der opstår tvivl i sog-
net om lokalrådets inten-
tioner og holdninger til 
udviklingen i Tårnborg-
området. Senest har kom-

munale tanker om en 
mulig flytning af Børne-
gården Kildebakken til 
Tårnborg Skole givet an-
ledning til mange bekym-
rede spørgsmål til lo-
kalrådets rolle i disse 
kommunale tanker. I den 
forbindelse har lokalrå-
det været samlet og har 
i enighed formuleret føl-
gende udtalelse om en 
eventuel flytning:

En præcisering af 
Lokalrådets holdning
I øjeblikket diskuteres en 
mulig flytning af Børne-
gården Kildebakken til 
Tårnborg Skole, hvilket 
en borgergruppe har star-
tet en underskriftsindsam-
ling imod. 

På grund af nogle kom-
munale referater med cita-
ter, der kan misforstås, har 
man kunnet få den opfat-
telse, at Tårnborg Lokalråd 
har anbefalet en flytning, 
hvilket ikke er korrekt!

Tårnborg Lokalråd 
har ingen holdning til en 
eventuel flytning, men 

Der er gang i 
Tårnborg
”Der sker aldrig noget i Tårnborg”, er et udsagn, 
som ikke har nogen stor sandhedsværdi. Hvis blot 
man skærper sin opmærksomhed en smule, så 
opdager man, at der ikke er mangel på aktivitets-
tilbud i vores lokalområde. 

ønsker naturligvis at be-
vare både skolen og bør-
nehaven i vores område!

I tilfælde af, at der 
fremkommer forslag om 
en lukning af Kildebak-
ken eller skolen, vil Tårn-
borg Lokalråd selvfølge-
lig kæmpe kraftigt imod 
dette! 

Tårnborg Lokalråd, 
den 17. oktober 2016

Planer for den 
nærmeste fremtid
Lokalrådet har følgende 
planer for den nærmeste 
fremtid: Udvikling af ”Hal-
sebyparken”, som ligger 
på arealerne øst for TIF’s 
fodboldbaner ud mod den 
næsten utrafikerede Hal-
sebyvej lige før Gl. Hal-
seby. I det seneste års tid 
har der været et samar-
bejde mellem TIF, Gl. Hal-
seby-borgere, Bostedet 
Halsebyvænget, Natur-
skolen, Tårnborg Skole, 
Lokalrådet og kommunen 
med det mål at skabe et 
nyt rekreativt område for 
alle borgere i Tårnborg-

En del af Lokalrådet 2016 - Jørgen, Karen, Mette og Anne-Marie. 

Bjerget og kløften i den kommende Halsebypark.

Klar til oldtidsturen.
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området. Projektet er nu i 
den afsluttende fase, hvor 
området terrænreguleres 
og Gl. Halseby Gadekær 
renoveres.

Slutresultatet bliver 
forhåbentlig et rekreativt 
område, som alt efter in-
teresser og kræfter i lo-
kalområdet kan videre-
udformes med borde og 
bænke, træer og buske, 
undersøgelsesområder og 
fiskepladser for Natur-
skolen og Tårnborg Sko-
le samt andre interessen-
ter. Tanken er, at området 
udvikler sig naturligt med 
en spændende og varieret 
flora og fauna med våd-
bundsplanter og et rigt in-
sekt- og fugleliv.

Naturpleje og udvikling
Lokalrådet er ligeledes in-
teresseret i at få indfly-

delse på udviklingen af 
Halseby Sø-området og 
Højbjerg-området, hvor 
Naturstyrelsen p.t. har en 
masse naturplejeaktivi-
teter i gang. Vi har taget 
kontakt til Naturstyrelsens 
afdeling Storstrøm, som 
har modtaget vores ønske 
om samarbejde positivt, 
så forhåbentligt kan vi i 
løbet af næste år få gang i 
nogle aktiviteter og facili-
teter i områderne. 

Desuden vil der fort-
sat blive arbejdet for, at 
”Hesselbjerggrunden” bli-
ver bebygget. Kommunen 
er interesseret i at sælge, 
men problemet er at finde 

en bygherre til opførel-
sen af tæt-lav bebyggel-
se på grunden. Forvent-
ningen er, at der er nok af 
købere i sognet, da man-
ge efterhånden har nået 
en alder, hvor et stort hus 
ønskes byttet til et min-
dre, men desværre kan 
ønsket i øjeblikket kun 
opfyldes ved, at man flyt-
ter fra sognet. 

Nostalgi-sammenkomst 
og de traditionelle 
aktiviteter

Lokalrådet har været 
så heldig at få del i pul-
jen fra Slagelse Kommu-
nes ”Værdighedspolitik-
midler”. Dette giver rådet 
mulighed for at arrangere 
en nostalgi-sammenkomst 
for sognets 60+’ere den 
23. november i forsam-
lingshuset, hvilket der kan 

læses mere om andet sted 
i TårnborgMagasinet.

Foruden ovennævn-
te byder de næste må-
neder på en del arrange-
menter i Lokalrådsregi: 
fx det traditionelle nyt-
årsløb, vandringerne i 
Tårnborg Vandreklub, af-
faldsindsamlingen i sog-
net samt kulturgruppens 
foredragsrække i begyn-
delsen af 2017. I marts 
måned afholdes det årli-
ge beboermøde, og inden 
længe inviteres interesse-
rede i sognet til at deltage 
i planlægningen og afvik-
lingen af sommerfesten 
”Sommer i Tårnborg”, der 

Se mere på jernihaven.dk 
Kontakt: 

Carsten Vedel Hansen
info@jernihaven.dk 

Tlf. 21 71 68 44 

Hesselbjerggrunden.

næste år afholdes den 17. 
juni 2017.

Indtægter og udgifter
I håbet om at få styrket 
Lokalrådets økonomi, vil 
rådet i november og de-
cember måned stå bag 
salg af skrabelodder fra 
”Børnehjælpsdagens jule-
lotteri 2016”. Forhåbent-
lig vil mange i Tårnborg 
være med til at støtte bå-
de anbragte børn og ud-
satte unge i Danmark - 
samt Tårnborg Lokalråd 
- økonomisk ved at kø-
be nogle julelotterilodder. 
Nogle af indtægterne, der 
forventes at komme ud af 
lotterisalget, er allerede 
brugt, da Lokalrådet på sit 
seneste møde besluttede 
at støtte ”Kunsten at red-
de liv” i opsættelsen af 
et hjertestarterskab uden 
for Tårnborg Forsamlings-
hus. Det ville være dejligt, 

hvis flere hjertestartede 
kunne blive tilgængelige 
døgnet rundt i vores sogn, 
hvilket Lokalrådet alt-
så har besluttet sig for at 
støtte muligheden for.

Det er Lokalrådets in-
tention, at fremtiden skal 
byde på mange andre 
spændende aktiviteter og 
initiativer, men lokalrå-
det kan intet løfte alene, 
så det er vigtigt at lokal-
områdets beboere fortsat 
ønsker at støtte rådet og 
tager del i arrangementer, 
initiativer og ideudviklin-
gen i Tårnborgområdet.

Man kan få flere infor-
mationer om Tårnborg-
området og Tårnborg Lo-
kalråd på www.taarnborg.
dk eller på Facebook i 
gruppen Tårnborg.

Lokalrådsformanden 
kan kontaktes på mail: 
formand.taarnborg@
gmail.com.
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Vemmelev Fodbold – En klub med både plads til 
bredde og elite

Korsør MadMarked har indgået samarbejde 
med Madvognen

Vemmelev Fodbold er en 
klub, som gennem de sid-
ste mange år, har fået stor 
tilgang af spiller i ung-
domsrækkerne. 

Vi har rigtig mange 
dygtige frivillige trænere 
og holdledere, som gør et 
flot arbejde på og uden-

Et brag 
af en sæson!

Bedre mad -
mindre madspild!

for banerne. Uden dem, 
havde vi ikke haft en klub 
som vi har i dag, med godt 
kammeratskab og Nej tak 
til mobning.

Vi har hold fra U4 og 
op til Oldboys, med plads 
til både piger, drenge, da-
mer og herrer. 

 Godt gået
I den forgangne sæson 
har U12 pigerne fra Vem-
melev Fodbold fundet 
deres fodfæste. De har 
igennem sæsonen vist en-
gagement og viljestyrke, 
og har kæmpet sig op til 
en 2. plads i puljen, kun 
overgået af Solrød FC.

Også vores U16 har 
vist et stort udviklingspo-
tentiale ved at vinde næ-
sten alle deres kampe og 
slutte sæsonen af som 
puljevindere.

Oprykning
Vi må hellere ikke  glem-
me at vores U17 dren-
ge ligger til oprykning til 
2 div. og at vores U19 
drenge ligger til opryk-
ning til mesterrækken. 

Drømmer du om at 
spille i Vemmelev Fod-
boldklub, så kig ind på 
vores hjemmeside www. 
Vemmelevfodbold.dk

Vi glæder os meget til 
forårssæsonen i 2017. 

En stolt bestyrelse tak-
ker for indsatsen som ud-
øverne har vist gennem 
sæsonen. 

KANON GÅET!

Det sker i Vemmelev Der er 
opryknings-

drømme i 
luften for 

U17 og U19

U12 pigerne endte på en 
flot 2. plads i deres pulje.

MadMarked har indrettet sig i 
Korsørs gamle apotek.

I den moderne travle  
hverdag er der brug for 
hurtig mad, men også 
sund, velsmagende og vel-
tillavet mad og helst uden 
madspild.

Madvognen har sat 
sig for at kombinere dis-
se ting.

- Der er dygtige mad-
folk derude. Det handler 
blot om koordinering, si-
ger Jacob Mors der har 
startet MadVognen og nu 
har indledt samarbejde 
med Korsør MadMarked.

- Det handler om at 
skabe arbejdspladser og 
samarbejde mellem råva-
reproducenter i og om-
kring de små byer. Vi vil 
være på forkant med ud-
viklingen, med bl.a. pan-

temballage. Og så ligger 
det os på sinde at ned-
bringe madspildet, fort-
sætter Jacob Mors.

Madvognen leverer 
dag-til-dag. Man kan be-
stille de mængder man 
har behov for. Samarbej-
det passer perfekt ind i 
KorsørMadMarkeds kon-
cept som er 90-100% øko-
logisk.

Martin Wincentz
61 60 90 58

mwincentz@hotmail.com
facebook.com/wincentzgulve
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Vi har masser af forskel-
lige interesser her i Tårn-
borg. Fx har vi mange fo-
tointeresserede, mange 
lystfiskere, jægere, fila-
telister og numismatike-
re samt øvrige samlere af 
kendte og ukendte ting og 
sager. 

Tro kopier
I Frølunde bor Lars-Erik 
Jensen, som også er sam-
ler – af legoklodser! Det 
er utroligt flotte gengivel-
ser af bygninger fra nært 
og fjernt han gennem åre-
ne har stået bag: fx Tårn-
borg Kirke og Tårnborg 
Forsamlingshus samt Ba-
belstårnet, som ingen dog 
helt ved, hvordan så ud! 
Desværre er der jo græn-
ser for hvor mange le-
goklodser, man har råd 

til, så Lars-Erik ikke ba-
re samler klodserne, han 
skiller dem også ad!

Hobbyfolk søges
Ærgerligt, at ikke fle-
re af os får mulighed for 
at se og dele resultater-
ne af Lars-Eriks og an-
dres interesser i sog-
net! – En hobbyudstilling 
kunne råde bod på dette. 
Der mangler blot nogle 
interesserede i Tårnborg, 
som kunne tænke sig at 
være tovholdere for så-
dan et arrangement et 
sted i sognet. Det vil-
le kunne skabe flere nye 
kontakter i de forskel-
lige interessegrupper - 
og dermed endnu større 
fornøjelse af den hobby, 
man fylder sin dagligdag 
med!

Hobbyudstilling 
i Tårnborg

Lars-Erik Jensen med sin 
LEGO-kopi af Tårnborg Kirke.

Tårnborg Forsamlingshus i LEGO.

Er det noget for dig?

Kom ud af busken
Hvis du er interesseret i 
at tage del i at arrange-
re en hobbyudstilling, vil 
Tårnborg Lokalråd ger-
ne støtte arrangementet 
gennem hjælp til plan-
lægning, koordinering, 

promovering samt gen-
nemførelse af udstillin-
gen. Skriv til taarnborg.
aktiviteter@gmail.com, 
og fortæl om dine tan-
ker, hvis du har interes-
se for en hobbyudstil-
ling. 

Her har Lars-Erik 
Jensen brugt fantasien til sin 

egen fortolkning af Babelstårnet.
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Tekst og foto: 
Jørgen F. Rasmussen

Et af de mest succesfulde 
initiativer, som er taget 
gennem Tårnborg Lokal-
råd i dette år, er dannel-
sen af Tårnborg Vandre-
klub. Gennem et ihærdigt 
og engageret arbejde er 
det lykkes for klubben at 
samle og aktivere en stor 
gruppe beboere - ikke ba-
re fra lokalområdet, men 
fra hele Slagelse Kommu-
ne.

Projektet ”Tårnborg 
Vandreklub” har siden 
foråret været i planlæg-
ningsfasen, og mange af-

taler, undersøgelser og 
praktiske ting skulle først 
være på plads, inden den 
første vandring kunne 
finde sted i august må-
ned. Vandreklubben har 
fået nogle lokale historie- 
og naturkapaciteter, Kurt 
Reh der og Villy Jensen, 

til på skift at være guider 
for vandringerne, som der 
har været stor tilslutning 
til. Samtidig har vandre-
klubben fået såvel forret-
ningslivet som institu-
tionerne i lokalområdet 
involveret i vandringer-
ne. Fx har Dagli’Brugsen i 
Frølunde været udgangs-
punkt for flere af ture-
ne, og brugsuddeleren har 
været meget imødekom-
mende og budt vandrerne 
på kage- og kaffebord ef-
ter vandringerne. Ligele-
des har en vandring haft 
udgangspunkt fra Tårn-
borg Kirke, hvor præsten, 
Nina Dyrhoff Nyegaard, 
gav vandrerne nogle fine 
vandringsord fra Bibelen 
med på turen.

Kvinderne bag
Tovholder, koordinator 
og leder af vandreklub-

ben er Anne-Marie Lar-
sen, som også er kvin-
den bag ideen til klubben. 
Hun støttes i arbejdet af 
Mia Stenbjerg, som tager 
sig af kontakten til presse 

og medier, så vandreklub-
bens aktiviteter formidles 
til kommunens borgere. 
Nina Larsen er den tredje 
og sidste kvinde i vandre-
klubbens ledelse. Hun står 

Tårnborgs vandreture er blevet et tilløbsstykke.

Tårnborg 
Vandreklub
- en fantastisk succes!

Lidt lækkert efter en dejlig travetur.

Langs stranden.

Kurt Rehder i fuld gang med 
at fortælle.

for udviklingen af plaka-
ter, brochurer og lignende 
i forbindelse med vandre-
klubbens ture. I paren-
tes kan det bemærkes, 
at vandreklubben vir-
ker gennem et stort fa-
milieengagement, da de 
tre kvinder udgør en mor 
med sine to døtre.

Den sidste vandring i 
2016 finder sted søndag 
den 13. november klok-
ken 14.00. Her er det 
Kurt Rehder der guider 
vandrerne ”Ad Broholm-
vej til feddet” med start 
fra Frølunde Gadekær.

Evaluering
Onsdag den 7. december 
2016 klokken 19.00 af-
holdes der vandremøde i 
Tårnborg Forsamlingshus, 
hvor Tårnborg Vandre-
klub og årets vandringer 
evalueres, og hvor Hen-
ning Nielsen og Kurt Re-
hder holder oplæg om de 
fremtidige ture i foråret 
2017. (I løbet af novem-
ber måned vil der blive 
offentliggjort flere infor-
mationer om dette møde i 
forsamlingshuset). Der er 
planlagt otte vandringer 
fra januar til maj måned, 
hvor Villy Jensen, Kurt 
Rehder og Henning Niel-
sen på skift vil guide van-

drerne rundt i lokalområ-
det. Datoer, tidspunkter 
og mødesteder vil snart 
kunne ses på opslag de 
sædvanlige steder samt 
på www.taarnborg.dk.
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Tekst: Anne-Marie 
Rosengren, 
formand for klubben

I september 
startede vi med 
gudstjeneste i 
kirken. Derefter 
kaffebord i kon-
firmandstuen, 
hvor menigheds-
rådet var vært. 
Vores årlige Løvfaldstur 
ud i det blå, gik i år til 
Gerlev Kro i Jægerspris, 
hvor der blev serveret 
eftermiddagskaffe. Den 
årlige julehygge i for-
samlingshuset og januars 

Tårnborgrevy er også 
møder, hvor der mødes 
talstærkt op.

Ved vores almindeli-
ge møder betaler vi 25 kr. 
for kaffe, boller og kage. 
Serveringen sørger kaffe-
pigerne for. Desuden bli-
ver der sunget fra højsko-
lesangbogen. 

Underholdningen til 
møderne veksler mellem 

musik, film, foredrag, quiz 
og banko, men mest af 
alt bliver der snakket og 
hygget!

Som ældre i sognet, er 
du meget velkommen til 
vores møder.

Tekst: Bjarne Nielsen                                       

Så glæd dig, og sæt kryds 
i kalenderen onsdag den 
18. januar 2017, hvor du 
kan komme til foredrag 
med Else og Flemming 
Fejer Nielsen i Tårnborg 
Forsamlingshus kl. 19.00. 
Aftenens foredrag vil om-
handle parrets tur til 
Nordkap, hvor Else året 
efter en hjerteoperation 
kørte 2458 km på cykel, 
medens Flemming fulgte 
efter i servicebilen. 

Onsdag den 29. marts 
2017 bør du også sæt-
te kryds i kalenderen, for 
da holder Kurt Rehder 

og Henning Nielsen igen 
foredrag i Tårnborg for-
samlingshus, også klok-
ken 19.00. Aftenen er en 
opfølgning på de to lo-
kale historiefortælleres 
tidligere beretninger om 
Frølunde og Svenstrup. 
Denne gang vil tilhører-
ne kunne høre om blandt 
andet ”Tårnborgområ-
det under 2. Verdenskrig” 
og om ”Mordet i Frølun-
de i 1824”. Hold øje med 
opslag i Dagli’Brugsen i 
Frølunde, i Korsør Po-
sten samt på www.taarn-
borg.dk

Kaffedamerne!

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

1/4 Mammen +45 
Guldost
min 1,8 kg Vores Pris 

KUN 

89,-2,5 kg Spisekartofl er
fra dansk avler, Vores pris 

KUN 

1495

Hel Svinekam 4-5 kg
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Vores pris 
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Gran Rosso 
Negroamaro 

Rødvin, Italien.
En super lækker allround rødvin, der har 
vundet stor anerkendelse hos de kunder 

der har prøvet den. Denne vin er vores mest 
solgte i 2016, og vi kan varmt anbefale den til 
efterårets simreretter, julens lækre stege eller 

blot alene for hyggens skyld.

Vores pris 3 fl asker 

110,-

Det er ikke så galt, 
at handle lokalt!

...se bare her:

Hygge-
klubben

Krig, mord og på 
cykel til Nordkap

Tårnborg Sogns Hyg-
geklub for ældre og en-
somme borgere mødes 
hver anden onsdag hele 
efteråret og vinteren.

Lokalrådets kulturgruppe - som består af Bjarne 
Nielsen, Irma Dohlmann, James Hansen og Leif 
Gundersen - har atter planlagt et spændende 
foredragsprogram
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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

Tekst: Sognepræst
Nina Dyrhoff Nyegaard 

Selvom det nok er de fær-
reste, der tænker over 
det, så lever vi mennesker 
i to forskellige år. Der er 
det år, som vi helt natur-
ligt kender. Det år, der be-
gynder 1. januar, og som 
vi fejrer med champag-
ne, fyrværkeri og fest, og 
som markeres ved, at vi 
altid begynder på et nyt 
årstal. Menneskets tid, 
hvor vi også godt ved, og 
mærker at vi selv bliver 
ældre og ældre som tiden 
går. Lige fra vi som helt 
små slet ikke kan forstå at 
der er så lang tid til næ-
ste fødselsdag og til vi når 

den tid, hvor vi forbavset 
konstaterer at der er gået 
endnu et år, og det føles 
som var det i går. 

Og så er der kirkeåret. 
Kirkeåret begynder 1. 
søndag i advent og slutter 
med sidste søndag i kir-
keåret. 

Kirkeårets begyndel-
se markeres ikke med 
et nyt årstal. Tværtimod 
så er kirkeåret det sam-
me år, år efter år. Det er 
de samme tekster vi hø-
rer i kirken, i de lige år 
og en anden i de ulige år. 
Og teksterne handler al-

tid om det samme. Om 
Guds liv sammen med os 
mennesker. Lige fra vo-
res fødsel til vores død, 
og vores liv i evighe-
den. Hvor menneskeåret 
er som en lang fremad-
skridende linie, er kirke-
året som en cirkel, fordi 
det fortæller os menne-
sker, at vi også har del 
i evigheden. For det en-
hver gudstjeneste i kir-
ken handler om, er Jesu 
liv i menneskets tid, men 
netop gennem gentagel-
sen af det samme år ef-
ter år, markeres det, at vi 
også som Jesus er del af 
evigheden, af Kirkeåret, 
hvor ingen af os skal dø. 

I løbet af et kirke-
år, markerer vi dog og-
så menneskets liv og tid 
på jorden i kirken. Vi mar-
kerer at livet går og at vi 
forsøger at følge med. 

I efteråret holdt vi bå-
de høstgudstjeneste og 
jagtgudstjeneste i Tårn-
borg Kirke. Begge guds-
tjenester viste menne-
skets taknemmelighed 
mod den Gudsskabte jord. 
Og kirken var begge gan-
ge smukt pyntet og fæl-
lessangen løftede kirkens 
tag en smule.

I løbet af vinteren er 
det også muligt at komme 
til forskellige slags guds-
tjenester i kirken, der 
markerer både kirkeåret, 
men også menneskeåret:

Første søndag i advent 
kl. 10.30
Der er intet så skønt som 
december måned for 
børn, selvom ventetiden 
kan føles så lang, men 
hvorfor ikke bruge lidt af 

ventetiden på at gå i kir-
ke og høre, hvad vi også 
venter på i tiden op til jul 
- udover gaverne og dan-
sen om juletræet og fa-
miliehyggen. Første søn-
dag i advent indleder vi 
juletiden med en fami-
liegudstjeneste i Tårn-
borg Kirke, hvor minikon-
firmanderne medvirker. 
Gudstjenesten vil være 
en kortere gudstjeneste, 
hvor vi fortæller og syn-
ger lidt om, hvad julen 
drejer sig om.

De Ni læsninger den 
11. december kl. 16
I løbet af en time bliver 
hele Bibelens grundfor-
tælling lige fra Skabelsen 
til Jesu død og opstandel-
se fortalt - gennem mu-
sik, korsang, fællessang 
og Bibellæsninger, op-
læst af folk fra menighe-
den. Gudstjenesten, der 
har sin oprindelse fra den 
anglikanske kirke i Eng-
land, blev første gang af-
holdt den 24. december 
1916 i Cambridge, og var 
et forsøg på at lave en 
fornyelse af gudstjene-
sten. Selvom det altså er 
en gammel tradition, så er 
det stadig en anderledes 
gudstjenesteform, hvor 
menigheden bliver indra-
get på en anden måde 
end i en traditionel guds-
tjeneste. 

I Tårnborg Kirke ligger 
gudstjenesten 3. søndag 
i advent og det kan være 
en kærkommen lejlighed 
til midt i juletravlheden 
at kunne læne sig tilbage 
på kirkebænken og slap-
pe af til musik, sang og 
læsning.

Tårnborg Kirke 
- et levende hus
...hvor tiden går og dog står stille.
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Suzuki Splash 1.0 GLS
Pris: 28.500,- • Årgang 2009 • Km. 215.000
Kun 310,- i halvårlig ejerafgift og 20 km/l. Bilen 
er udstyret med airc., fjernb. c.lås, infocenter, 
startspærre, udv. temp. måler, højdejust. 
forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio, 
multifunktionsrat, isofi x, kopholder, splitbag-
sæde, airbags, abs, esp, servo, hvide blink, 
mørktonede ruder i bag, 1 ejer, ikke ryger, 
nysynet, nyserviceret, træk, afhentningspris. 
Et godt alternativ til de helt små biler.

Stationsvej 19 • 4241 Vemmelev
E-mail: info@skaarupbiler.dk • Telefon: 22311234

Gode priser på 
vinterdæk

Biler til salg:

Fra

 1495,-
Inkl. montering

Ring: 22 31 12 34

Mercedes GLK 350 CDI 4-Matic van.
Pris: 269.800 • Årgang: 2010 • Km: 165.000
En fantastisk bil med komfort og trækkraft i 
topklasse. Bilen er udstyret med aut.gear/tip-
tronic, 2 zone klima, køl i handskerum, fjernb. 
c.lås, fartpilot, kørecomputer, infocenter, start-
spærre, Comand navigation, multifunktionsrat, 
håndfrit til mobil, bluetooth, ikke ryger, diesel 
partikel fi lter, nyserviceret. Denne bil sælges 
for kunde. Ring for fremvisning.

Mercedes E 200 CDI Aut.
Pris: 214.800 • Årgang: 2011 • Km: 344.000
Velkørende luksusbil med automatgear, 17” 
org. alufælge, 2 zone klima, køl i hand-
skerum, fjernb. c.lås, fartpilot, regnsen-
sor, sædevarme, lædersæder, el indst. 
forsæder, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, cd/
radio,Comand navigation, airbags, abs, an-
tispin, esp, servo, ikke ryger, diesel partikel 
fi lter. Sælges for kunde.

Honda Civic 1.8 V-Tec Sport
Pris: 87.800 • Årgang 2008 • Km. 118.000
Flot original stand. fuldaut. klima, køl i 
handskerum, alarm, fjernb. c.lås, fartpilot, 
kørecomputer, startspærre, regnsensor, højde-
just. forsæde, el-ruder, armlæn, veloursæder, 
splitbagsæde, 1 ejer, ikke ryger, tidligere 
undervognsbehandlet, senest marts 2016. 
Nyserviceret. Komplet nye bremser for og bag. 
Utroligt velkørende bil!

Nr3SkaarupBiler12.indd   1 27-10-2016   22:20:07

Nytårsdag 1. januar 
kl. 14.00
Champagnepropperne 
springer i Tårnborg Kirke 
den 1. januar, for at mar-
kere at et nyt år begynder 
i verden. Og for at marke-
re at vi mennesker både 
lever i menneskeåret og i 
kirkeåret. Vær med til at 
tage hul på det nye år og 
ønsk godt nytår til hinan-
den med bobler og kran-
sekage i våbenhuset. 

Kyndelmissegudstjeneste 
den 29. januar kl. 19
“Det er hvidt herude, kyn-
delmisse slår sin knu-
de” synger vi om vinte-
ren, når kulden og mørket 
er over os. Men hver ene-
ste dag kommer vi tætte-
re på lyset og foråret. Den 
2. februar er det kyndel-
misse, som markerer at vi 

er halvvejs gennem vinte-
rens kulde, og at det snart 
lysner forude med for-
årets komme, hvor alt spi-
rer og lyser op i naturens 
håbefulde grønne farver.

I kirken markerer kyn-
delmisse, at det er 40 da-
ge efter Jesu fødsel, og at 
det lys, der kom til verden 
juleaften, er et lys der al-
tid lyser i blandt os men-
nesker - også når det er 
koldt, mørkt og trist, for 
det lys, kan aldrig slukkes.

I Tårnborg kirke fej-
rer vi det ved en stem-
ningsfuld gudstjeneste, 
hvor der bliver tændt lys 
i mørket, mens vi syn-
ger, lytter til Bibelens 
fortællinger om mørket, 
der bliver til lys og hø-
rer hvordan musikkens to-
ner skaber håb om lysets 
komme.

Hyggeklubben
11. jan. kl.14.30: Her er mit liv ved Lydia Hansen.

25. jan. kl.14.30: Poul Henning Jensen fortæller om sin vandretur 
på Caminoen

08. feb. kl. 14.30: Birgit Lillman og Frands Otto Rosengren under-
holder med sang og musik.

22. feb. kl. 14.30: Film

08. mar. kl. 14.30: Banko

22. mar. kl. 13.30: Afslutning, med Smørrebrød, Quiz og Sang.

Tilmelding nødvendig.

Litteraturkredsen 
mødes i konfirmandstuen til samtale om litteraturens små og sto-
re perler. Alle er velkomne uanset forkundskaber. Vi aftaler løben-
de, hvad vi skal læse.

3. jan. kl. 15.30 • 7. feb. kl. 15.30 • 7. mar. kl. 15.30 • 4. apr. kl. 15.30

Sangaftener - 10 jeg kan li’. 
Vi mødes i konfirmandstuen for at synge og for at høre forskelli-
ge personer kommentere 10 sange, som har en særlig betydning 
for dem. 

12. jan. kl. 19.30  •  9. feb. kl. 19.30  •  9. mar.kl. 19.30

Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude…
Kyndelmissegudstjeneste i Tårnborg Kirke. 

29. januar kl. 19.00

Tårnborg Kirkes

Aktivitetskalender:
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Tekst: Jakob Rubin

Banko er stort, og en ban-
koaften kan være det 
perfekte sted at møde 
venner og bekendte – og 
få en flæskesteg med i 
købet.

Det ved de alt om 
i Tårnborg og omegn. 
Banko er et fast element 
hver torsdag i Tårnborg 
Forsamlingshus, og for 
rigtig mange er det blevet 
en livsstil.

”Jeg kom her første 
gang i 1993, mere præ-
cist 17. marts. Siden har 
jeg været med til at orga-
nisere torsdagsbanko. Så-
dan cirka 48 torsdage om 
året,” fortæller Karen Lar-
sen, bestyrelsesmedlem i 
Aktivitetsudvalget i Tårn-
borg Idrætsforening (TIF).

Stabilitet og kærlighed 
til banko
Et par tast på regnema-
skinen viser, at Karen 
Larsen dermed har været 
med til at arrangere 1124 
bankoaftener, mindst. Det 
er en hel del. Men det 
er ikke noget man bliver 
træt af, når man holder 
af stabilitet og tror på va-
nens magt.

Således har 81-årige 
Karen Larsen også delta-

get på det samme gymna-
stikhold i Tårnborg i præ-
cis 50 år, siden hun lige 
var flyttet til byen i 1966 
og blev rådet til at be-
gynde til gymnastik for at 
møde nye mennesker.

For Karen Larsen såvel 
som for mange andre er 
torsdagsbanko blevet no-
get, man ikke kan undvæ-
re. Hver torsdag møder 
mellem 135 og 200 ban-
kospillere op i Tårnborgs 
hyggelige forsamlingshus.

Conny stiller sulten
De mest entusiastiske 
bankospilere kommer to 
en halv time før banko-
starten kl. 18.50. Det gi-
ver dem tid til at strik-
ke, snakke, drikke kaffe 
og spise Connys varme af-

tensmad eller smørebrød.
Conny Laustsen er be-

styrer for forsamlingshu-
set. Hun serverer varm 
aftensmad for 40 eller 60 
kroner for henholdsvis 
en lille og en stor portion, 
samt drikkevarer, smørre-
brød, kaffe og te.

”Det er sgu lækker 
mad, hun laver,” siger 
Kaj Sørensen. Han er for-
mand for aktivitetsudval-
get i TIF og opråber un-

der bankoaftenerne. Også 
han har været med i åre-
vis, med sin kone, Hanne 
Sørensen.

Frivillige kræfter
Uden en ihærdig indsats  
fra aktivitetsudvalget 
blev bankoaftenerne ikke 
til noget.

”Vi er 16 personer, 
som står for at afvik-
le bankoaftenerne. Det 

er frivilligt 
og uløn-
net, men 
vi hyg-
ger os vir-
kelig med 
det. Det er 
en tilfreds-
stillelse at 
møde alle 
vores ban-

kospillere uge efter uge, 
og mærke, at vi er med til 
at give dem en god aften. 
Samtidig støtter vi jo en 
masse aktiviteter i Tårn-
borg med vores overskud, 
deriblandt fodbold, bad-
minton, gymnastik, revy-
en, og for eksempel dette 
blads udgivelse,” siger Kaj 
Sørensen.

”Vi har et stærkt sam-
menhold. Vi føler, at vi be-
tyder noget for miljøet i 

Hjertet banker 
for banko
1124 gange har Karen Larsen været med til at arrangere 
banko i Tårnborg Forsamlingshus.

Karen Larsen, Hanne Sørensen og hendes mand Kaj Sørensen, 
arrangerer basnkospil hver torsdag.

Det er en tilfredsstillelse 
at møde alle vores banko-
spillere uge efter uge, og 
mærke, at vi er med til at 
give dem en god aften.

Kaj Sørensen

”
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Tekst: Jørgen F. Rasmussen

vores by,” siger han, der 
til daglig er kranfører på 
Aluscan i Korsør. Eller me-
re specifikt, dyppemester.

Nytårsbanko på prøve
I år har aktivitetsudvalget 
vedtaget at udvide reper-
toiret med et nytårsbanko 
for første gang, som af-
vikles torsdag 29. decem-
ber. Hvis det bliver taget 
godt imod, vil det nok bli-
ve fast tradition. Det af-
hænger også af, hvilken 
ugedag julen og nytårsaf-
ten falder på. For banko 
er lig med torsdag, det 
rykkes der ikke ved.

Det koster 13 kroner at 

deltage i Tårnborgs ban-
koaftener. For den pris 
deltager man med en pla-
de. Ti kort kan fås for 95 
kroner. Een model de fle-
ste vælger.

Kød og penge på højkant
Selv om hyggen er i høj-
sædet, er det præmierne 
der trækker. De heldige 
kan redde aftensmaden i 
flere dage.

”Vi har ret gode præmi-
er i vores banko. De fleste 
er kødgevinster, men man 
kan også vinde penge-
præmier fra 100 til 500 
kr. Desuden har vi spe-
cielle opvarmningsgevin-

ster, pausespil og lotteri,” 
fortæller Kaj Sørensen.

Det skal dog nævnes, 
at det ikke er helt uden 
konkrete fordele at stå 

for Tårnborg-bankoet.
Hver sommer holder 

16-mands gruppen nem-
lig en velfortjent fest for 
sig selv.

Der er altid et stort opbud ved Banko torsdag aften.

Aftenens bankospil afvikles i god ro og orden.

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
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Petanque

Så er starten gået ved sidste års Nytårsløb.

Tekst: Jørgen F. Rasmussen

Man er aldrig for gammel 
til noget som helst; hel-
ler ikke til at dyrke idræt! 
Hvis du er over 60 år og 
er uenig i synspunktet, 
som kom op i Tårnborg-
hallen en tirsdag formid-
dag klokken 10.00. 

Her er du velkommen til 
at være med i aktiviteter-
ne, som 60+’erne forsøger 
sig med: petanque og krolf, 
når vejret tillader det – 
samt dart, bob og bordten-
nis, når vejret melder in-
dendørsaktiviteter. 

Måske har du en drøm 
om en anden sportsgren? 
Så siger du bare til; der 
er sikkert andre, der har 
samme drøm!

Traditionen tro arrange-
res der også i år ”TÅRN-
BORG NYTÅRSLØB” om 
formiddagen nytårsaften-
dag, hvor vi alle får mu-
lighed for at gå eller løbe 
os friske og velmotione-
rede ind i det nye år. Ar-
rangementets detaljer 

Efter de sportslige ud-
foldelser afsluttes for-
middagen med en fælles 
kop kaffe, hvor alt og alle 
drøftes og diskuteres un-
der vores privilegium af 
at tilhøre de modne se-
niorer med overskud, ind-
sigt og livserfaring, der 
naturligt er tilegnet gen-
nem årene!

Vi glæder os til at se 
dig. - Hvis du vil vide me-
re, er der flere oplysnin-
ger på taarnborg.if.dk.

Man er 
aldrig for 
gammel

Tårnborg Nytårsløb 
2016-2017

offentliggøres senest i de-
cember måned, men sæt 
allerede nu kryds i kalen-
deren den 31. december, 
så du er med til at tage 
afsked med det gamle år 
og byde det nye velkom-
men på en sund, sjov og 
social måde!

STOREBÆLT KLOAKSERVICE
• Slamsugning
• Højtryksspuling
• TV-inspektion

v/Torben Toft-Heidelbach
Stibjergvej 10 - Korsør

TILKALDEVAGT

6178 8083

www.storebaeltkloakservice.dk
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Tekst: Jakob Rubin

Bente Cilleborg lider af 
et ukueligt gåpåmod, der 
har resulteret i, at hun tre 
gange har samlet en luk-
ket eller lukningstruet 
forretning op og fået den 
til at køre.

”Hårdt arbejde er jo ik-
ke et fyord i min verden,” 
som hun siger og løfter 
dermed sløret for, hvad 
der ligger bag succeserne.

Hårdt arbejde
Kiosken Nødsporet på 
Korsør Station er det se-
neste i rækken til at blive 
genoplivet af Bente Cille-
borg.

For tre år siden fik den 
nu 68-årige iværksæt-
ter nemlig lyst til at sikre, 
at kiosken Nødsporet på 
Korsør Station ikke lukke-
de, som DSB ellers hav-
de bebudet. Hun fik en 
ven til at sende en sms til 
DSB, som straks ringede 
hende op.

Siden har masser af 
hårdt arbejde og familiens 
hjælp sikret, at Nødsporet 
hver morgen står klar med 
kaffe og lette medvarer 
til de 3.000 pendlere, der 
dagligt står på toget foran 
hendes kiosk.

Et pust fra hele verden
De, som også møder dem, 
er et pust fra hele verden. 
Nødsporet er det eneste 

sted på Vestsjælland, hvor 
der kan købes internatio-
nale aviser og blade. Det 
er en service, Bente Cille-
borg insisterer på at fort-
sætte med, selv om det 

tager tid 
og ikke 
indbringer 
det store.

”Jeg 
har bå-
de New 
York Ti-
mes, Bild 
Zeitung, 

Daily Mail, Charlie Heb-
do og en russisk avis, hvis 
navn jeg ikke kan udtale. 
Og en lang række inter-
nationale magasiner. Folk 
kommer helt fra Slagelse 

og Skælskør for at købe 
dem,” siger hun.

”Man skal bare sige, 
hvilke aviser eller blade 
man gerne vil have, jeg 
skaffer hjem. Så ligger de 
klar en uges tid efter.”

Nødsporet er åbent fra 
kl. 5.30 til kl. 18 eller 19 
om aftenen. Hver eneste 
morgen i tre år er hen-
des søn mødt op for at ta-
ge åbnevagten. Ved mid-
dagstid kommer Bente 
Cilleborg selv og tager re-
sten af dagens tørn.

Sparer op
”Det er kun lige, det går, 
og jeg kunne drømme om 
at have råd til at ansæt-
te en medhjælper. Så og-
så min trofaste søn kun-
ne få mere fri. Men lige 
nu er min første prioritet 
at kunne udbyde tips og 
lotto. Det sparer jeg op til, 
for det kræver et depo-
situm til Danske Spil,” si-
ger Bente Cilleborg, der 
kun har haft 19 fridage i 
de tre år, hun har haft ki-
osken.

”Og det var alle sam-
men for at kunne gå til 
begravelse,” siger hun.

Stormen Bodil
Paradoksalt nok var Ben-
te Cilleborgs bedste ar-
bejdsdag i kiosken en af 
de dage, hvor en naturka-
tastrofe ramte landet. Un-
der stormen Bodil i de-
cember 2013 lukkede 
Storebæltsbroen, hund-
redvis af biler måtte hol-
de og vente.

”De holdt i kø foran  
min dør lige så langt øjet 
rakte og længere. Jeg 
holdt åben til langt efter 
midnat og smurte boller, 
til mine arme var ved at 
falde af. Selv brødet fra 
dagen før fik jeg afsat,” 
fortæller Bente Cilleborg, 
der igennem mange år 
var forpagter af Tinghus-
kroen og Færgekroen.

Bente i over-
halingsbanen
Nødsporet – kiosken på Korsør Station, som Bente Cilleborg 
har sikret overlevelse – er en lille perle af en kulturinstitution. 
Og Korsørs mest internationale forretning.

Bente Cilleborg og hendes søn Ronni Leth i butikken hvor de 
hver især lægger en ikke uvæsentlig den af deres tid.

Hårdt arbejde er 
jo ikke et fyord i 
min verden.

Bente Cilleborg

”
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Tekst: Torben Seifert

OK tanken i Vemmelev 
har stået der i umindelige 
tider. De tilhørende bu-
tikslokaler har haft skif-
tende bestyrere, der har 
drevet butikken med me-
re eller mindre held, og 
gennem de senere år er 
bygningen nærmest gået i 
forfald. Indtil nu. 

Efter en gennemgriben-
de renovering hen over 
sommeren står lokaler-
ne nu klar til indvielse 
med flere faciliteter under 
samme tag.

Flytter til Vemmelev
Det er Stig Nielsen der 
sammen med sin sviger-
far Søren Sørensen står 
for renoveringen af de 
gamle lokaler på Vem-
melevtanken. Stig, der 
flyttede til Vemmelev i 
2011, har sammen med 
Søren stået for flere pro-
jekter i byen. Vemmelev-
tanken har Stig længe 
haft et godt øje til, og da 

chancen bød sig sidste ef-
terår, slog de til. 

Selvstændig
Stig, der blev udlært elek-
triker i 1998 og senere 
uddannede sig indenfor 
sikkerhedsbranchen, var i 
nogle år ansat hos Eiland 
i Høng hvor han var med 
til den daglige drift af sik-
ringsafdelingen. 

Han blev derefter selv-
stændig og startede SN-
Secure, der siden har stået 
for adskillige sikkerheds-
løsninger.

I 2015 så han en  mulig-
hed i at opkøbe  Vemmelev 
IT, som danner et godt 
supplement til hans eget 
arbejdsområde. Vemmelev 
IT har ekspertise i repa-
ration af computere, og 
opbygning af hjemmesi-
der. Desuden tilbydes op-
sætning af reklameskær-
me i lukkede systemer til 
fx butikscentre, hvor man 
for en rimelig betaling kan 

få sin reklame vist et an-
tal gange over en periode. 
Den tidligere ejer af Vem-
melev IT, Niels Viuf, er nu 
ansat hos Stig Nielsen. 

- Her i firmaet supple-
rer vi hinandens spids-
kompetencer. Vi gør 
det, vi hver især er go-
de til, og der er ikke no-
gen ”over” eller ”under”. 
Jeg har altid stået til lyd 
for en flad virksomheds-
struktur, udtaler Stig, som 
i dag beskæftiger 3 med-
arbejdere.

Tilbyder trådløs internet
Med dannelsen af firmaet 
WiFiber som bl.a. tilbyder 
trådløs internet til om-

råder med 
dårligt ud-
bygget ka-
belnet. Wifi-
ber dækker 
pt. området 
vest for 
Slagelse 
og forven-

ter i det kommende år, at 
komme ud i hele Slagelse 
storkommune. 

Kontorfællesskab
Lokalerne på Akacievej 
1 fungerer som en slags 
kontorfællesskab, idet der 
ud over Stigs sikkerheds- 
og computerafdeling, er 
udlejet 4 rum på den an-
den side af mellemgan-
gen, hvoraf de to er ind-
rettet som solarierum, og 
de to andre er udlejet til 
Pi Pit Thaimassage.

Desuden er der ved 
indgangen etableret en 
lille venteplads med kaf-
feautomat, som Stig fore-
stiller sig skal være en 

Alt under et tag
Efter lang tids renovering står Vemmelevtanken nu klar som 
kontorfællesskab med flere faciliteter under samme tag. 

Niels præsentere gerne tankens produkter i den nye reception, 
hvor der også tages imod reperationer

Velkommen til de indbydende lokaler, med 
konferencelounge for enden

Der er ved at komme gang i 
hjulene igen. Vi kan se 
at de fleste erhvervslejemål 
her i Vemmelev er ved at 
være udlejet.

      Stig Nielsen

”
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service til den kommende 
vaskehals kunder. 

Thaimassage
Pi Pit Thaimassage ledes 
af Chuanphit Pilanphueng.
Hun har 35 års erhvervs-
erfaring, hvor hun løben-
de har fået undervisning 
af dygtige undervisere i 
Thailand.

Hun kom til Danmark 
i 2012 og har haft klinik 
i 1,5 år, først i Korsør og 
siden 1. juli i år, på Vem-
melevtanken, hvilket hun 
synes har været en rig-
tig god beslutning. De tre 
første måneder har væ-
ret en stor succes for kli-
nikken.

Hos Pi Pit Thaimassa-
ge kan man få traditionel 
thaimassage, oliemassage, 
varm oliemassage, fod-
massage, ansigtsmassage, 
sportsmassage m.m.

I december åbner hun 
endnu en behandlings-
form på Vemmelevtanken, 
Nuskin – som er forskel-

lige typer af krop og an-
sigtsbehandlinger. Derud-
over er det muligt at købe 
produkterne hun benyt-
tet i behandlingen. Du kan 
finde hende på Facebook 
Pi Pit Thaimassage, eller 
på web: pi-pit.thaimassa-
ge.dk

Fremtiden
Efter den gennem-
gribende moder-
nisering indenfor  
kommer turen til 

det udvendige, hvor Stig 
har planer om tilbygning 
af vaskehal for de man-
ge tankkunder. Efter pla-
nen skulle den stå færdig 
til foråret, hvor også fa-
caden har fået en over-
haling.

- Vi kan se at opsvin-
get er ved at bide sig fast, 
udtaler Stig som også be-
mærker at andre firmaer 
rør på sig i byen, og at de 
fleste erhvervsejendom-
me er ved at være udle-
jet.

Den 25. november er 
der officiel indvielse af 
lokalerne på Vemmelev-
tanken. Se nærmere på 
Vemmelevtanken.dk

Stig i de nye lokaler, arbejder på at give de bedste tilbud

Alt under et tag

Pi Pit Thaimassage 
har indrettet sig i 
indbydemde afslap-
pende omgivelser

Blomster
Mospuder
Dekorationer
Kistepynt
Kranse

58 35 07 06

Klar til julen:
Vin • Gaver
Blomster
Lys

Udbringning i 
Korsør 30 kr
Omegn 50 kr
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På stationsvej i 
Vemmelev står 
man parat til at 
klargøre din bil 
til vinteren. 

- vi har li-
ge nu et brand-
godt tilbud med 
4 nye vinterdæk 
for kun 1495,- 
siger Christi-
an Skaarup, der 
yderligere tilby-
der montering på 
dine egne fælge for kun 
250 kr ekstra.

Christian er kendt i 
auto branchen, bl.a. som 
værkfører hos Ejner Hes-
sel Mercedes i Slagelse. 

- Vi har også et stort 
udvalg af bedre brugte bi-
ler her på pladsen, siger 

Christian, der også gerne 
giver en god byttepris for 
din gamle bil, samt rådgi-
ver eller finder den helt 
rigtige bil, hvis den ikke 
lige findes på pladsen.

Hos Skaarup Biler glæ-
der de sig til at se dig - 
men husk at bestille tid 
på tlf. 22 31 12 34..

Forbered dig 
på vinteren

Christian står klar med nye dæk.

På Torvet 6 i Korsør star-
ter julen allerede først 
i november, og allerede 
nu kan man se det smukt 

pyntede vindue som in-
dehaver Inge Mikkonen 
selv er ansvarlig for. - Ju-
lehyggen liver op i den 
mørke tid, siger Inge, som 
er udlært blomsterdeko-
ratør og åbnede Hjerte-
blomst i 2014. 

Ud over buketter i al-
le former/farver har hun 
i denne tid alt hvad hjer-
tet begærer af flotte ju-
ledekorationer og pynt, 
samt vin, chokolade, øl og 
karameller som hun ger-
ne bringer ud til Korsør 
og omegn. Derudover kan 
man med Interflora sende 
blomster og gavehilsner 
til hele verden.

Julen hos Hjerteblomst 
varer lige til lørdag den 
24. december kl. 13.00

Julen får man 
aldrig for meget af...

Inge Mikkonen i sin flot 
pyntede butik.

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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Forsamlingshuset og For-
samlingshusets ”Venner” 
arrangerer sammen en 
hyggelig dag for de ældre 
i Taarnborg Sogn. Der vil 
være boller, æbleskiver, 
kaffe og te. 

Præsten kommer og 
snakker/læser lidt for os. 

Der er smørrebrød og en 
lille julebanko. Vi synger 
et par julesamler.
En rigtigt hyggelig dag, 
hvor alle er velkommen.
Dette arrangement koster 
50 kroner.

Vi håber der kommer 
mange og hygger med os.

Sammen med TIF Aktivi-
tetsudvalg afholder For-
samlingshuset igen i år 
juletræsfest. En rigtig 
hyggelig eftermiddag og 
aften, for far/mor, børn 
og bedsteforældre. Så er 
det ud af busken - eller 
juletræet - for nu skal der 
danses om Tårnborgs ju-
letræ sammen med Tårn-
borgs gamle nisser, og der 
skal synges masser af ju-
lesange. ”Nissen spiller 
op” kommer og underhol-
der børnene. Der er god-
teposer til børnene og 
mulighed for at give jule-

Forsamlingshusets ”Ven-
ner” arrangerer et ekstra-
ordinært Julebankospil, 

hvor der er ekstra lotteri-
er, samt sidegevinster til 
begge sider.

Nu' det jul igen, og 
nu' det jul igen...

Julehygge for de ældre
Onsdag den 14. december 2016 kl 13.30

Ekstraordinært 
stort julebankospil
Mandag den 19. december 2016 kl 18.50

Juletræsfest
Onsdag den 28. december 2016 kl 17.30 til 20.00

Vi løber ikke tør for kaffe og kage.

Der bliver denne gang ekstraordinært mange præmier!

Der er altid den helt rigtige stemning ved årets juletræsfest.

Nu kommer den mørke tid, men også den hyggelige juletid.
Så I begyndelsen af december pyntes der igen juletræ i  
Tårnborg Sogns Forsamlingshus. Der er tre arrangementer 
vi gerne vil fortælle lidt om.

manden et kram. Vi glæ-
der os til at se mange små 
og store julebørn. 
Alt dette til den billige 
pris á 25 kroner pr. barn 
og 15 kroner pr. voksen. 
Pølser og pommes frites 
til børnene kan købes på 
stedet. Der er mulighed 
for at bestille smørrebrød 
samtidig med, at man til-
melder sig. Tilmeldingen 
skal foretages senest den 
20. december til Conny og 
Jan i forsamlingshuset  
på tlf. 58 38 00 08 eller 
60 73 19 58.
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Larsen stopper 
aldrig
Tekst: Jakob Rubin

Poul Larsen svinger ind 
på gårdspladsen i sin kon-
geblå Land Rover, stiger 
ud i shorts og markstøv-
ler trods den stride efter-
årsvind med sølle ni gra-
ders luft og gør straks 
store fagter.

”Halløj, vi skal hen og 
se på juletræerne. Kan 
du ikke komme igen lidt 
senere, så har jeg bed-
re tid,” siger han med et 
gavtyveblik.

Det kan Deres udsend-
te ikke. Vi kigger på her-
lighederne med det sam-
me. Poul Larsen hælder 
kaffe op i det smukke, 
store køkken i hovedhu-
set, hvor han bor alene 
efter hans kones alt for 
tidlige død for snart man-
ge år siden.

Jul i Svenstrup
Poul Larsen købte Sven-
strupgård for 21 år siden 
og har siden ustoppeligt 
arbejdet på at istandsæt-
te, udbygge, forbedre og 
kommercialisere gården 
på Strandvej 3. I dag har 
han 35 værelser til udlej-
ning, de 25 af dem med 
eget badeværelse. Han 
ser frem til den første af 
en række store julemar-
keder, han tænker at hol-
de i de kommende år.

”Juletræerne er ved at 
være klar. De vokser i al-
le størrelser og vil være 
klar de næste mange år. 
Det glæder jeg mig virke-
lig til, for med juletræer 
kan man rigtig lave hyg-
gelige arrangementer,” si-
ger han.

Slagelses-dreng med 
handelsgen
Poul Larsen er en ’ægte 
Slagelses-dreng’, som han 
kalder sig selv. Årgangen 
er 1935 – en fin aftapning 
- og han har været på far-
ten som driftig handels-
mand i snart 70 år.

”Jeg er en købmands-
sjæl. Og hvis du ikke kan 

lide at handle, kan du ik-
ke være entreprenør, 
som jeg har været i over 
50 år,” siger han, der i 
1950’erne blev uddannet 
som ingeniør.

Entreprenørselska-
bet Poul Larsen A/S blev 
grundlagt i 1967 og er 
stadig aktivt. Han har selv 
stået for at bygge Sven-
strupgård fuldstændigt 

om, siden han købte går-
den som 60-årig efter 
hans kones død. Selska-
bet er dog ikke fuldt helt 
med den moderne tids-
alder. Da Poul Larsen ik-
ke bryder sig om at have 
med computere at gøre, 
må man maile til hans re-
visor inde i byen, som så 
fortæller videre til Poul 
Larsen, hvad der står.

Pension – ikke her
”Det fungerer udmærket 
sådan. Jeg er en handlin-
gens mand og spilder ik-
ke unødvendigt meget tid 
på kontor. Jeg vil helle-
re ud og skabe noget ak-
tivitet og nogle forretnin-
ger,” siger han, der har et 
par mand ansat på Sven-
strupgård til at gå til hån-
de, men ellers passer sig 
selv.

De største juletræ-
er fra hans 10.000 kva-
dratmeter store planta-
ge skal sælges på et stort 
julemarked, Poul Svend-

Trods sine 81 år er Poul Larsen i fuld 
gang med at planlægge nye aktiviteter på 
Svenstrupgård.

Pouls tanker og ideer bliver underbygget af et meget talende 
kropssprog.

Poul Larsen foran sin uundværlige 4-hjulstrækker.
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sen planlægger at holde 
i ugerne op til jul. Her vil 
han servere gratis gløgg 
og æbleskiver og soda-
vand og ’hele molevitten’ 
til alle, der kommer forbi.

”Jamen altså, her, der 
foregår det. Der sker no-
get. Jeg stopper ikke. Det 
ligger ikke til mig. En pen-
sionisttilværelse, det ken-
der jeg slet ikke til. Det er 
ikke en tanke, der nogen-
sinde har strejfet mig. Det 
er ikke noget, jeg søger 
efter,” siger Poul Larsen.

Fest, musik og mad
Han viser rundt på går-
den. De fleste af værel-
serne er udlejet. I tidens 
løb har han holdt danse-
fester, jazzaftener, gri-
seaftener, kunstudstillin-
ger og store julefrokoster 
på Svenstrupgård. Han 

har ofret mange penge på 
gårdens udvikling, som 
han forklarer, og det er 
der kun en grund til:

”Jeg synes, det er sjovt. 
Det er projekterne, der 
holder mig i gang,” siger 
han, der har to børn og 
to børnebørn.

”Kom snart 
igen. Og hold 
dig munter,” 
er hans 
afskeds-
salut, mens 
han igen sæt-
ter sig ind i sin 
firhjulstrækker.

Jeg stopper ikke. Det ligger 
ikke til mig. En pensionist-
tilværelse, det kender jeg slet 
ikke til. Det er ikke en tanke, 
der nogensinde har strejfet 
mig. 

Poul Larsen

”

Poul Larsen har gennem tiden 
haft utallige arrangementer på 
Svenstrupgård. Og fantasien har
det ikke skortet på. Alt lige fra single-
dans over Jazz til golfophold og 
julefrokost, har man kunnet opleve. 
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når den værste sult skal 
besejres er Risifrutti en 
oplagt spise….velsmagen-
de sød og hurtig at indta-
ge…..min favorit er for ti-
den med kirsebær, og jeg 
er hurtig til at lette låget, 
finde den lille ske frem, 
vippe frugten over rise-
ne og slubre indholdet i 
mig….egentlig burde nav-
net vel være Frutt-i-ri-
si! Bægrene har jeg svært 
ved at kassere – vasker, 
tørrer dem og sætter 
dem i stakken til de an-
dre, indtil forvandlingen 

Med lidt fantasi er, der nyt 
liv for Risifrutti bægrene.

Deltag i Tårnborg 
Lokalråds og TIF's 
store konkurrence

...og vær med i lodtrækningen om
5 x gratis deltagelse i Tårnborg Nytårsløb 

den 31. december!
Du skal bare svare på følgende 3 spørgsmål, som 

du finder svar på rundt omkring 
i magasinet.

1. Hvilken dato afholdes 
     "Sommer i Tårnborg" 2017?

Svar:

2. Hvor mange km kørte  
     Else Nielsen på sin tur til Nordkap?

Svar:

3. Hvilket årstal åbnede Muskelsvindfonden     
     Musholm Centret? 

Svar:

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

inden den 10. december klokken 12.00

www.bedemand-berner.dk

Begravelsesforretningen

Et spørgsmål om tillid

Dianalund: 5826 3011
Nyrup: 5780 3051
Sorø: 5783 0245
Tølløse: 5912 1170

Anne Haack Claus Berner Anette Sødergran

www.bedemand-berner.dk

Begravelsesforretningen

Et spørgsmål om tillid

Dianalund: 5826 3011
Nyrup: 5780 3051
Sorø: 5783 0245
Tølløse: 5912 1170

Anne Haack Claus Berner Anette Sødergran

www.bedemand-berner.dk

Begravelsesforretningen

Et spørgsmål om tillid

Dianalund: 5826 3011
Nyrup: 5780 3051
Sorø: 5783 0245
Tølløse: 5912 1170

Anne Haack Claus Berner Anette Sødergran

  Anne Haack               Claus Berner              Bettina Vad

Begravelsesforretningen

Claus BernerBettina VadOle Hansen

www.bedemand-berner.dk 

Et spørgsmål om tillid

www.bedemand-berner.dk 

Vi svarer hele døgnet

Korsør
Jens Baggesens Gade 33, 

Korsør
58 36 10 48

Skælskør
Algade 5, Skælskør

58 19 41 42
Fuglebjerg

55 45 35 16
Dalmose

58 18 41 43Korsør
Jens Baggesens Gade 33

58 36 10 48
Slagelse

Ingemannsvej 16
58 52 10 18

Vi svarer hele døgnet

til DIMSEdåse skal ske….
gør ligeså og brug dem 
til Fredags-slik til børne-
ne, franske kartofler til 
manden, småt sygrej eller 
hvad du selv finder på….
god fornøjelse. Gør sådan:

1.  Bemærk midterfold og tegn/klip mønster i papir efter min  
tegning

2.  Brug udfoldet papirsmønster og klip stoffet gerne på skrå af 
trådretningen

3.  Tip forsigtigt den lille frugtholder, find stofmidten og  
midtterprikken i bunden af bægeret

4.  Fordel limen på bægeret med pensel 
5.  Placer stoffet under overkanten foran, glat ud og match stoffet  

under frugtholderen 
6.  Afslut med at lime en stofstump over koden på den lille frugtholder

Du skal bruge: papir, saks, stofrester, 
knappenåle, lim & pensel

DIMSE
  DÅSER

Bemærk:
Mønsterarket
til denne dekora-
tion ses i 1/2 str. 
under teksten til 
venstre. 
Skabelon i 1:1 kan 
hentes hos Hanne 
Wellen dorph, 
Halsebyvej 32, 
4220 Korsør
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I Kildebakken er vi godt 
i gang med efteråret. Vi 
spiser æbler fra vores eg-
ne æbletræer på legeplad-
sen, vi laver kastanjedyr 
og bladkranse, vi sylter 
rødbeder og synger efter-
årssange.

Vi har fået lavet nye le-
gepladser både i børneha-
ven og i vuggestuen, med 
nye udfordringer og mu-
ligheder for bevægelse og 
leg til alle aldre. 

 
Mange traditioner
Kildebakken er kendt for, 
at have mange traditioner. 
Siden sidst har vi holdt 
sommerfest, med rekord-
mange deltagere. Temaet 
var i år Hawaii, og som al-
tid optrådte børnene, den-
ne gang med vores ”ven-
nesang” til hawaiirytmer 
og blomsterkranse. Der 
var boder og fællesspis-
ning ude på legepladsen, 
og solen skinnede.

Du kan 
scanne QR 
koden og se 
en lille video 
fra festen.

Skovbørnehaven
I starten af juni var stuer-
ne på skift i ”skovbørne-
have” i en spejderhytte i 
Korsør Lystskov. Det var 
dage fyldt med frisk luft, 
og tid til ro og nærvær. 
Naturoplevelser til skov 

og strand i al slags vejr 
med skidt under neglene.

Vi fejrede sammen med 
Svenstrups dagplejere og 
deres børn, Sankt Hans 
på legepladsen med bål, 
heks, boller, hyldeblomst-
saft og sang. 

Sidst i juni sagde vi far-
vel til de store børn, da de 
skal videre i skole. Vi star-
tede med en lille højtide-
lig sammenkomst, hvor 
børnenes forældre var in-
viteret. Børnene fik over-
rakt en blomst og en gave 
samt et diplom for at væ-
re færdige med børneha-
ven, og deres kuffert, som 
har fulgt dem hele deres 
tid i Kildebakken. Vi slut-
tede dagen af med pizzas-
pisning og discodans. 

Nye børn
Siden juni har vi sagt vel-
kommen til 11 nye børne-
have- og 5 vuggestuebørn. 

Tre uger i sommerferi-
en havde vi fælles børne-
have sammen med Børne-
huset på Storebæltsvej. Vi 
var her i Kildebakken, hvor 
der blev skabt nye relatio-
ner mellem børnene.

I september var der 
forældrearbejdsdag. Der 
blev kørt affald, flyttet le-
gehuse, bygget ny sand-
kasse og ellers hygget og 
leget. Aftenen afsluttedes 
med ”Arbejdsgryde” ved 
bålpladsen.

Kildebakkens årlige  
bedsteforældredag i sep-
tember, var som altid et 
tilløbsstykke, og huset em-
mede af varme og nærvær. 
Vi startede dagen med fæl-
les morgengymnastik med 
gamle lege. Der var mu-
lighed for at bage pande-
kager over bålet, og hver 
stue bidrog med en aktivi-
tet, som indbød på samar-
bejde mellem bedsteforæl-
dre og børn.

Sundhedsugen
Den landsdækkende 
Sundhedsuge løb af sta-
belen i uge 41, hvor vi 
havde fokus på bevægel-
se og sund kost. De store 
børn løb hver dag en tur 
på Junglestien, turen blev 
længere og længere for 
hver dag. Hjemme i bør-
nehaven blev det lavet 
forhindringsbaner på le-
gepladsen, der blev leget 
med faldskærm og holdt 
morgengymnastik. Den 
fysiske aktivitet afslutte-
des med frisk frugt og kø-
ligt vand.

I uge 43 forvandles 
Troldestuen, med store 
børn til den ”uhyggelige 
stue”. Vi tager udgangs-
punkt i bogen ”Vitel-
lo bygger en monsterfæl-
de” og afslutter ugen med 
en Halloweenfest, hvor 
børnene gerne må være 
klædt ud.

Efteråret og julen i 
Kildebakken

Juleværksted
I november er der jule-
værksteder, hvor børnene 
laver julegaver til deres 
familier, på alle stuer. Den 
1. december møder bør-
nene og deres forældre 
ind til en julepyntet bør-
nehave, da Nissen (perso-
nalet) pynter huset afte-
nen forinden.

I december optræder de 
store børn med luciaoptog 
og alle stuerne holder ju-
lehygge sammen med bør-
nene og deres familier.

Alle børn og persona-
le i børnehaven går til ju-
legudstjeneste i Tårnborg 
Kirke, hvor vi bagefter 
går hjem i børnehaven og 
spiser risengrød sammen 
med Nina, præsten. Vi får 
også besøg af selveste Ju-
lemanden, som danser 
med os rundt om juletræ-
et ude på legepladsen og 
har godteposer med til al-
le børnene.

Dagligt synger vi man-
ge julesange og læser ju-
lebøger, samtidigt med 
at vi spiser vores hjem-
mebag. I samarbejde med 
forældrene laver vi en 
pakkekalender, så hvert 
barn får en pakke i de-
cember måned. 

Efter en dejlig juleferie 
er vi klar til at starte det 
nye år. 

Hilsen børn og 
personale i Kildebakken
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Cykel - Centret

Cykel - Centret
Mere End Bare Cykler

Mere End Bare Cykler

CYKEL - CENTRET
Mere End Bare Cykler

Cykel - Centret

Cykel - Centret
Mere End Bare Cykler

Mere End Bare Cykler

Fægangen 5
4220 Korsør
Tel. 58351919

info@cykel-centret.dk

Åbningstider
Mandag-Fredag kl. 09.00-17.00.

Lørdag kl. 09.00-13.00
Søndag lukket

Mere end 
bare cykler!

Kom ind nu, og få 
et godt tilbud!

I vor 600m2 store forretning, forhandler, reparerer og 
servicerer vi alle typer cykler, scootere og knallerter. 

Vi forhandler et bredt udvalg af kvalitets-elcykler, 
citybikes, klassiske cykler, racercykler, mountain bikes, 

børnecykler samt et stort udvalg af tilbehør.

Vi udfører reparationer på alle typer af cykler, 
knallerter, scootere, motorcykler samt mekaniske 

haveredskaber på eget værksted.

Vi samarbejder med Resurs Bank, hvor du kan 
vælge et rentefrit eller et lavrentelån. 

Tag et billede med ned i 
din lokale Flügger farver. 
Så har vi en ide om pro-
jektets karakter og kan 
rådgive dig.

Før du maler skal over-
fladen være ren og jævn. 
Reparer revner og huller 
med spartelmasse. Rengør 
evt. med grundrengøring 
og vask efter med rent 

vand. Dæk herefter af 
med tape og afdæknings-
pap eller filt.

Mal først kanter med 
pensel. Brug derefter en 
stor malerrulle til de sto-
re flader. Mal oppefra og 
ned, og kun så langt frem 
at malingen forbliver våd. 
Så får du et pænere re-
sultat.

Fra farvevalg 
til færdigt resultat

Butikschef Henrik Nielsen 
viser her farvemulighederne 
hos Flügger.

Wincentz Gulve er flyt-
tet ind på adressen Sta-
tionsvej 2E i Vemmelev, 
og er ved at finde sig til 
rette på de godt 120 m2 

som tidligere har huset en 
spillehal. Martin Wincen-
tz har stor erfaring i gulv-
montering, og har i mange 
år kørt som gulvmontør 
for et Århus firma, med 
spændende opgaver flere 
steder i landet. 

- Nu svinger hjulene 
igen,det er blevet bedre 
tider, siger Martin der selv 
bor i Vemmelev, 

- Så da muligheden bød 
sig slog jeg til. Han vil nu 
udstille de mange flotte 
gulvmuligheder i lokaler-
ne. På Martins facebook-
side kan du finde fotos af 

spændende gulve, deri-
blandt de populære AMTI-
CO Gulve.

Atter liv i den 
gamle spillehal...

 LEJ DET DU 
SKAL BRUGE!

Mobilkompressor 5,6 m3 
inkl. alt udstyr til sand-
blæsning, kr 1600 pr. dag

Minigraver 1 t
kr. 1250 pr. dag incl. trailer

 Minigraver med skovle på 
20-30 og 80 cm. 

Ny Avant 28 HK 
Diesel 

kr. 1150 pr. dag

Betonvibrator til 220 volt 
kr. 450 pr. dag

Jordbor benzin ø150 til 
ø350 betjenes af en person 
kr. 650 pr. dag
 incl. 1 bor
betjenes af 1 person

LLP Maskinudlejning
Industrikrogen 3 • 4241 Vemmelev
58 38 20 01 • 27 63 33 36 • www.llp.dk

SKAL BRUGE!
Mobilkompressor 5,6 m3

Stort udvalg 
i maskiner
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Bedre vejgreb med 
nye vinterdæk

*Alle priser er for 4 dæk inkl. montering, nye ventiler, afbalancering, moms og afgifter. 
Tillæg ved TPMS ventiler. Alle priserne er gældende til og med den 31/1-2017

Service fra
  

kr. 1.295,-
inkl. fi lter og  

op til 4 liter olie

- Husk! fabriksgarantien 
bevares ved service 

hos os!

Aircondition 
eftersyn kun 

kr. 795,- 

M.C. Auto
Slagelse Landevej 140
4241 Vemmelev
Tlf.: 2680 3439
Web: mc-auto.eu

 Atlas Continental Bridgestone Firestone 

 1.795,- 2.395,- 2.195,- 1.995,-
 1.895,- 2.495,- 2.295,- 2.095,-
 1.895,- 2.495,- 2.250,- 2.095,-
 1.995,- 2.795,- 2.525,- 2.295,-
 2.195,- 2.895,- 2.650,- 2.425,-
 2.295,- 2.850,- 2.675,- 2.495,-
 2.995,- 3.895,- 3.625,- 3.395,-

Størrelse 

155/65TR14
165/70TR14
175/65TR14
185/65TR14
185/65TR15
195/65HR15
205/55VR16

- kampagnepriser

Ring på 
tlf. 2680 3439
for booking 
af hjulskift!

Nr3MC-Auto11.indd   1 29-10-2016   15:42:32
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Aktivitetskalender for 
Tårnborg og omegn nov. 2016 - marts 2017

Dato Dag Tid Aktivitet
Hver Søndag 10.30 Gudstjeneste v/pastor Nina Dyrhoff Nyegaard (Nogle søndage har ændringer. Se kalender nedenfor).
Hver Mandag 18.50 Banko i Tårnborg Forsamlingshus - Husets Venner
Hver Tirsdag 10.00 +60idræt i hallen for aktive og sociale seniorer
Hver Torsdag 18.50 Banko i Tårnborg Forsamlingshus - TIF

6. november Søndag 16.00 Alle Helgens Dag-gudstjeneste v/sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
10. november Torsdag 19.30 Sangaften i Konfirmandstuen i præstegården: ”Ti jeg kan li” med Poul Erik Nielsen, tidligere leder af Korsør 

Bibliotek
13. november Søndag 9.00 Gudstjeneste v/sognepræst Sanne B. Forner
13. november Søndag 14.00 Tårnborg Vandreklub: ”Ad Broholmvej til feddet” m/Kurt Rehder
16. november Onsdag 14.30 Hyggeklubben: Henriette og Jørgen Henriksen tager os 
19. november Lørdag 11.00 Dåbsgudstjeneste v/sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
20. november Søndag 10.00 ”Julebazar” i Tårnborg Forsamlingshus. Arrangør: TIF’s aktivitetsudvalg
20. november Søndag 16.00 Koncert v/Storebæltskoret i Tårnborg Kirke
23. november Onsdag 10.00 Nostalgi-sammenkomst for +60’ere i Tårnborg Forsamlingshus Arrangør: Tårnborg Lokalråd
30. november Onsdag 14.30 Hyggeklubben: Afslutning med quiz, sang og hygge

1. december Torsdag Fakkeltog og juletræstænding på Tårnborg Skole
6. december Tirsdag 15.30 Litteraturkredsen
6. december Tirsdag 18.30 Spis og syng sammen med Troels Christensen i Tårnborg Forsamlingshus – Pris: 110 kr.
7. december Onsdag 18.30 Tårnborg Vandreklub: Evalueringsmøde og ”Den nye sæson” i Tårnborg Forsamlingshus m/Henning Nielsen 

og Kurt Rehder
8. december Torsdag 19.30 Sangaften i konfirmandstuen i præstegården: ”10 jeg ka’ li ’” med Anne Mikkelsen, Tårnborg Skoles leder

11. december Søndag 16.00 Gudtjeneste 3. søndag i advent, v/sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
14. december Onsdag 13.30 ”Julehygge i Taarnborg” i Tårnborg Forsamlingshus for sognets ældre og pensionister
18. december Søndag 9.00 Gudstjeneste 4. søndag i advent, v/sognepræst Sanne B. Forner
19. december Mandag 18.50 Ekstraordinært stort julebankospil i Tårnborg Forsamlingshus
24. december Lørdag 14.00 Juleaftengudtjeneste v/sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
24. december Lørdag 15.30 Juleaftengudtjeneste v/sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
26. december Mandag 10.30 2. juledaggudstjeneste i Vemmelev kirke
28. december Onsdag 17.30 Juletræsfest i Tårnborg Forsamlingshus for alle aldre. Arrangører: TIF og Tårnborg Sogns Forsamlingshus.
31. december Lørdag 10.00 ”Tårnborg Nytårsløb” for alle aldre
1. januar 2017 Søndag 16.00 Nytårsdaggudstjeneste v/sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard. Efterfølgende champagne og kransekage i 

våbenhuset.
3. januar Tirsdag 15.30 Litteraturkredsen

11. januar Onsdag 14.30 Hyggeklubben: ”Her er dit liv” ved Lydia Hansen
12. januar Torsdag 19.30 Sangaften i konfirmandstuen: ”10 jeg ka’ li ’”
15. januar Søndag 9.00 Gudstjeneste i Tårnborg Kirke v/præst fra Vemmelev
15. januar Søndag 14.00 Tårnborg Vandreklub: ”Stranden ved vintertid” m/Kurt Rehder
18. januar Onsdag 19.00 ”På cykel til Nordkap”. Foredrag i Tårnborg Forsamlingshus v/Else og Flemming Fejer Nielsen
21. januar Lørdag 11.00 Dåbsgudstjeneste v/sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
25. januar Onsdag 14.30 Hyggeklubben: Poul Henning Jensen fortæller om sin vandretur på Caminoen
27. januar Fredag 19.00 ”Tårnborgrevyen 2017” i Tårnborg Forsamlingshus. Caféaften.
28. januar Lørdag 18.00 ”Tårnborgrevyen 2017” i Tårnborg Forsamlingshus. Buffet og revy.
29. januar Søndag 19.00 Kyndelmissegudstjeneste v/sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
3. februar Fredag 18.00 ”Tårnborgrevyen 2017” i Tårnborg Forsamlingshus. Buffet og revy.
4. februar Lørdag 18.00 ”Tårnborgrevyen 2017” i Tårnborg Forsamlingshus. Buffet og revy.
7. februar Tirsdag 15.30 Litteraturkredsen
8. februar Onsdag 14.30 Hyggeklubben: Birgit Lillman og Frands Otto Rosengren underholder med sang og musik
9. februar Torsdag 19.30 Sangaften i konfirmandstuen: ”10 jeg ka’ li ’”

15. februar Onsdag 16.30 Tårnborg Vandreklub: Tur med Villy Jensen
19. februar Søndag 9.00 Gudstjeneste i Tårnborg Kirke
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Dato Dag Tid Aktivitet
22. februar Onsdag 14.30 Hyggeklubben: Film
26. februar Søndag 13.00 Fastelavnsfest i Tårnborg Forsamlingshus. 

Arrangører: TIF og Tårnborg Sogns Forsamlingshus.
7. marts Tirsdag 15.30 Litteraturkredsen
8. marts Onsdag 14.30 Hyggeklubben: Banko
9. marts Torsdag 19.30 Sangaften i konfirmandstuen: ”10 jeg ka’ li ’”

12. marts Søndag 14.00 Tårnborg Vandreklub: ”Over Tårnborgs gamle øer” m/Kurt Rehder
18. marts Lørdag 15.30 Generalforsamling i ”Husets venner” i Tårnborg Forsamlingshus
18. marts Lørdag 17.00 Generalforsamling i Tårnborg Sogns Forsamlingshus
22. marts Onsdag 13.30 Hyggeklubben: Afslutning med smørrebrød, quiz og sang. Tilmelding nødvendig.
22. marts Onsdag 16.30 Tårnborg Vandreklub: Tur med Villy Jensen
25. marts Lørdag 14.00 TIF-gymnastiks årsafslutning i Tårnborghallen
29. marts Onsdag 19.00 ”Mordet i Frølunde” og ”Tårnborg under 2. verdenskrig”. Foredrag i Tårnborg Forsamlingshus v/ Kurt Reh-

der og Henning Nielsen

Der tages forbehold for fejl, mangler og ændringer!
Følg også med på taarnborg.dk, taarnborgif.dk, tårnborgkirke.dk, taarnborgforsamlingshus.dk og taarnborgskole.slagelse.dk 
samt på Facebook! 
Har du arrangementer til aktivitetskalenderen, henvender du dig til: taarnborg.aktiviteter@gmail.com. 

Kirkepladsen 10, st., 4220 Korsør, 44224220
http://www.madmarked.net

Spis ude 
hver torsdag

Åbningstider:
mandag-tirsdag-onsdag 8-17, 
torsdag 8-21, fredag 8-17 og 
lørdag 8-14. Søn- og helligdage lukket.

Kun kr. 98,-
Børn under 12 år kr. 49,-
Se den aktuelle menu på Facebook!
Torsdagsmiddag er fra kl. 17. 
Vi har åbent til kl. 21, men det 
varme køkken lukker kl. 20. 
Skal det være ekstra godt? 
Så kan du få Torsdagsmiddagen 
inkl. dagens 
dessert og 
fri kaffe/te for 125,-

Prøv vores:

• Cafe

• Bageri

• Grønt og kolonial

• Mad ud af huset

• Torsdagsmiddag

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?



Få et godt tilbud.
Dit lokale Nybolig Team er klar med super godt tilbud til dig.
Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf.: 5835 0188.

Vi er 4 lokale ildsjæle med stor erfaring på alle boligmarke-
dets områder til gavn og glæde for vores kunder.

Hos os får du den bedste kombination
af indgående lokalkendskab, godt
mæglerhåndværk og et udvalg af digitale
løsninger, når du skal sælge din bolig.

Går du med salgstanker?
Så ring på 5835 0188 eller kig forbi.

Kim Rasmussen
Indehaver & Ejendoms-
mægler

Thomas Prüsse-Olsen
Indehaver & Ejendoms-
mægler

Nybolig Korsør 
Vi kan sælge 

din bolig

Nybolig Korsør 
sælger flest 

boliger i postnum-
meret 4220 ?

Viste du, 
at...

jf. boligsiden.dk > Find mægler > 4220 
Ko

rs
ør
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Nybolig
Korsør

Nygade 5 ·· ·4220 Korsør
4220@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 58350188


