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Tårnborgbladet udkommer i 1400 
eksemplarer i hele Tårnborg sogn og lidt 
til.
D.v.s. Svenstrup-Halseby-Frølunde-
Frølunde Fed-Tjæreby- Hulby plus Mus-
holmbugten og Højbjergparken 
(se forsiden).
Tårnborgbladet udgives af Tårnborg Kirke, 
Tårnborg Lokalråd og Tårnborg Idrætsfor-
ening i fællesskab.
Deadline for næste nummer, som udkom-
mer den 1. august, er 30. juni.

Kontaktpersoner fra de tre er:
Tårnborg kirke:
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
E-mail : ndn@km.dk 
Tårnborg Lokalråd:  
Jørgen F. Rasmussen
E-mail: taarnborg.aktiviteter@gmail.com
Tårnborg Idrætsforening:
Søren Mikkelsen
E-mail: mikkel.feddet@gmail.com
Layout:
Henrik Kjærside
E-mail: tif-avisen@taarnborgif.dk

Forside: Tårnborg kirkesogn

Få informationer om foreninger og institu-
tioneri Tårnborgområdet på:
Tårnborg Lokalråd:
Formand: Karen Holst Carlsen
E-mail: taarnborg.formand@gmail.com
Hjemmeside: taarnborg.dk

Tårnborg Kirke og menighedsråd:
Formand Jytte Jensen
E-mail: jytt.k.jensen@gmail.com
Hjemmeside: taarnborgkirke.dk

Tårnborg IdrætsForening:
Formand: Troels Christensen
E-mail: formand@taarnborgif.dk
Hjemmeside: taarnborgif.dk

Tårnborg Forsamlingshus:
Formand: James Hansen
E-mail: jamesgulla@hotmail.com
Hjemmeside: taarnborgforsamlingshus.dk

Tårnborg skole 
Skoleleder: Anne Mikkelsen
E-mail: sktaarn@slagelse.dk
Hjemmeside: taarnborgskole.slagelse.dk

Tårnborg Børnegården Kildebakken: 
Leder: Kirsten Søndergaard
E-mail:kildebakken@slagelse.dk
Hjemmeside: kildebakken.slagelse.dk
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Du sidder nu og læser i det nye lokale 
informationsblad for Tårnborgområdets  
foreninger, institutioner og erhvervsliv. 
Bladet er kommet til verden gennem et 
samarbejde mellem Tårnborg Kirke, Tårn-
borg Idrætsforening og Tårnborg Lokalråd, 
som står for indholdsindsamling, redige-
ring og omdeling af bladet; men håbet er, 
at mange i sognet får lyst til at bidrage med 
indlæg i de forhåbentlig mange Tårnborg-
blade, der følger dette første nummer.
Vi har tidligere forsøgt os med et fælles-
blad i sognet, men da bladet efterhånden 
blev mindre lokalt, end vi ønskede, har vi 
nu valgt at forsøge os med et blad, der helt 
er målrettet lokalsamfundet, altså det gam-
le Tårnborg Sogn, hvis udstrækning du kan 
se på forsiden af denne måneds blad. In-
tentionen med Tårnborgbladet er, at bladet 
bringer lokale oplysninger om og for sog-
nets beboere, og at bladet giver mulighed 
for at formidle arrangementer og informa-
tioner fra alle, der gerne vil have sognets 
beboeres opmærksomhed!
Som du ser ved videre læsning i bladet, 
har mange i sognet bidraget til det sam-
lede resultat af første 
nummer. Du kan for-
vente, at midtersid-
erne også i fremtiden 
vil være tildelt Tårn-
borg Kirke. Siderne 
vil fungere som et 

Nina Dyrhoff Nyegaard, Karen Holst Carlsen og Troels Christensen

Velkommen til ”Tårnborgbladet”
kirkeblad, og hvis du ønsker det, kan de 
rives ud af bladet og særskilt gemmes efter 
behov. Det øvrige stof i bladet er forsøgt 
samlet i sektioner under foreninger eller in-
stitutioner, men hvis du vil være velorien-
teret om dit sogn, bør du læse hele bladet, 
for måske står netop det, du vil vide, ikke 
det sted, du forventer!  
Vi tre, sognepræsten i Tårnborg Kirke 
samt formændene for lokalrådet og Idræts-
foreningen, håber, at Tårnborg Sogn 
tager godt mod vores nye initiativ. Vi vil 
gerne takke vores annoncører for støtten 
til bladet, for uden økonomiske støtte er 
denne bladudgivelse ikke mulig. De kom-
mende Tårnborgblades indholdsmang-
foldighed afhænger i stor grad af indlæg 
fra sognets beboere, så send et forslag 
eller ide til bladets redaktion, om netop 
det, du interesserer dig for i Tårnborg.  
Tårnborgbladet forventes at udkomme i 
februar, maj, august og november hvert 
år. Deadline for modtagelse af indlæg til 
næste nummer af Tårnborgbladet er den 
30. juni 2018, og vi håber meget, at mange 
vil tage del i videreførelsen af et lokalt, 

fællesskabende og 
læseværdigt blad 
for alle beboere i 
Tårnborg Sogn.

God læselyst i 
Tårnborgbladet
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Tårnborg IdrætsForening har til huse i Tårnborghallen. Vi er en forening med 90 år på 
bagen og derfor en forening med en masse traditioner, men også en forening som forsøger 
at følge tidens trend sammen med vores medlemmer. Vi er altid åbne for nye forslag til 
aktiviteter.
TIF Badminton.
Motionsbadminton samt fællestræning.
Træning i Tårnborghallen, mandage, onsdage og fredage, fra august til maj.
Kontakt: Søren Mikkelsen,
email: mikkel.feddet@gmail.com / facebook: TIF Badminton.

TIF 60+ afdeling. 
Indendørs og udendørs aktiviteter: petanque, krolf, floorball, bordtennis, curling m.m.
samt hygge over en kop kaffe.
Mødested. Tårnborghallen, tirsdage 10.00 til 11.30
Kontakt: Bjarne Nielsen
email: bb.nielsen.dk@outlook.dk / facebook: TIF-60+

TIF Floorball.
 Floorball for juniorer 8-15 år, samt motionister.
Træning i Tårnborghallen mandage, tirsdage og onsdage, samt torsdage i Nymarkshallen 
sammen med Slagelse floorball.
Kontakt: Michael Dalby Jørgensen
email: Mdj@vufvuf.dk / facebook: TIF floorball.

TIF Gymnastik 
Vi tilbyder gymnastik for børn og voksne 
Hvert år forsøger vi at tilpasse holdsammensætningen, 
så der er forskellige tilbud til alle. Vi starter sæsonen i uge 37
email: gymnastik@taarnborgif.dk  / facebook: Tårnborg Idrætsforening Gymnastikafd.

TIF Fodbold
Fodbold for alle aldre.
Kontaktperson: Henrik Rosengren
email: fodbold@taarnborgif.dk 

Vekommen til 
Tårnborg IdrætsForening,

en forening for alle.
www.taarnborgif.dk
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Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør

www.korsorhvidevare.dk

Woman
Konfektion

Nygade 10 - Korsør
Tlf. 58 37 07 00
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Gymnastikafslutning i 
Taarnborg IF Gymnastikafdeling

En formiddag fyldt med dygtige gymnaster fra  
2 – 15 år, fandt søndag d. 18. marts sted i Tårn-
borghallen til Taarnborg Idrætsforenings Gymna-
stikafdelings årsafslutning. 
53 børn fordelt på fire hold havde taget deres 
familie og venner med, og hallen blev fyldt med 
ca. 250 besøgende.
Det er et meget flot antal, og vi som forening er 
stolte af at kunne trække så mange gæster til vores 
afslutning. Sæsonen er nu slut, og vi glæder os til 
at se vores dejlige gymnaster igen til september. 

Tilmeldingen til sæsonen 2018/1019 bliver 
åbnet i august, og der vil være følgende hold: 

Forældre/barn, 
Rollingerne, 

Spring og akrobatik i forskellige alderstrin 
Voksenhold 

Motion Mix og Motionsdamer
Har du et brændende ønske om at stå i spidsen 

for et gymnastikhold af den ene eller anden art, så giv gerne lyd fra dig, her er plads til alle.
Vi ønsker jer alle en dejlig sommer - på gensyn til efteråret 

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne 

Line Timmerman
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Blomster til enhver 
begivenhed
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Af Søren Mikkelsen
Når I nu læser TårnborgBladets første ud-
gave, er badmintonsæsonen 2017/2018 
færdig. Vi har haft en god sæson og var pr. 
31. december 80 medlemmer i afdelingen.
Vi fik tildelt de haltimer, som vi havde øn-
sket - mandag, onsdag og fredag. Der var 
rift om banerne mandage og onsdage, men 
desværre var der ikke den store interesse 
for at spille badminton på fredage, og vi 
får nok færre haltimer om fredagen i næste 
sæson.Vi regner med, at haltimerne i næste 
sæson er fordelt i løbet af juli måned, så 
vi kan lave tilmelding i sidste uge af juli 
og sæsonopstart i anden uge af august. Vi 
holder jer orienteret på vores hjemmeside 
“www.tårnborgif.dk” og vores facebook-

gruppe “Tårnborg Badminton”. Vores 
årsmøde den 24. februar 2018 var desværre 
ikke særligt godt besøgt, men til oriente-
ring blev bestyrelsen genvalgt og fortsæt-
ter dermed de næste to år. Et punkt, der 
altid bliver talt om, er mangel på en ung-
domsafdeling. Vi vil meget gerne starte un-
gdomsafdelingen op igen, hvis der er nogle 
unge, der vil spille badminton - og nogle 
forældre, der vil 
deltage i afdelingen.

I ønskes alle en 
god sommer og på 
gensyn i næste 
badmintonsæson.                              

TIF Badminton
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Af Michael Dalby Jørgensen
Floorball i Tårnborg er er ved at være godt 
i gang. Vi er ca. 15 ungdomsspiller og 12 
motionister. Motionisterne har fået lavet et 
samarbejde med Slagelse Floorball, hvor 
vi træner sammen en gang om ugen og ud-
veksler ideer mm.
DGI Floorball og Slagelse Kommune har 
inviteret til et udviklingsforløb for klub-
berne i kommunen og jeg har sagt ja tak 
til dette forløb, for at kunne skabe noget 
endnu bedre for floorball i Tårnborg og i 
kommunen generelt.
Dalmose Floorball har haft afholdt to 
stævner, hvor vi har deltaget, og hvor det 
sociale har været i højsædet. Det blev til 
en 10. plads ved første stævne, som var 
udmærket i betragtning af, at det var vores 

første stævne. I det andet stævne, som 
Dalmose Floorball afholdt, gik det meget 
bedre, da det blev til en 3. plads, og vi havde 
fået vores nye spillersæt, som var sponso-
reret af hovedbestyrelsen. Efter stævnet var 
der stegt flæsk med diverse tilbehør, og der 
var 30 spillere, der deltog.

Tårnborg Floorball
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Cyklende landpostbude i Tårnborg sogn
Af Søren Mikkelsen
Da vi er så heldige at have tre forhenværende landpostbude boende i området, og at alle tre også 
har været meget aktive som trænere og spillere i TIF’s fodboldafdeling, synes vi, at det kunne være 
interessant at berette om, hvordan det var at cykle rundt i sognet og dele post og pakker ud.

Så vi fik samlet alle 3 en kold vinterdag til en kop kaffe og en snak:
Svend-Aage Hansen, postbud fra  1960 til 1998.
Jens Nielsen, postbud fra   1962 til 2002.
Torben Ralsted, postbud fra  1960 til 1999.
for at høre, hvordan det foregik, dengang posten blev bragt ud på cykel.

Alle tre boede også dengang her i området, Frølunde/Svenstrup. Bil havde de ikke, så de cyklede 
til arbejde på Korsør Postkontor. Hjemmefra kl. 05.30 for at møde på arbejde kl. 06.00, hvor posten 
skulle sorteres.
Kl. 07.00 var posten sorteret, cyklen var læsset med breve og pakker, og man kørte ud til sine 
postruter.
Svend-Aage fortæller, at hans rute startede fra “Rundingen” ad Slagelse Landevej, forbi Tårnholm 
og Tårnborg Kirke. Til Ny og Gammel Halseby, videre til Tjæreby, og ad Agervej mod Frølunde, 
ned ad Vandkærsvej/Rolandsvej til Broholmvej og retur ad Frølundevej. Retur til Postkontoret for at 
afregne og aflevere cyklen, og så på cykel hjem til Svenstrup. 
I alt 46 km.
Jens startede ved Dronningebroen, så Tårnborg Hovedgård, Hol-
lesensvej, Egødepotet, Motellet, over Fægangen, ud ad stien til 
Højbjerg, Stibjerg, Svenstrup, Svenstrup Strand, Knivkær, Frølunde 
og Banevej. Retur til Postkontoret og retur til Frølunde. I alt 38 km.
Torben startede ved Ceresvej, ad Lille Skovvej ud til Bonderup, 
Klarskoven, Eskildstrup, Vester Bøgebjerg, Lille Egede, Svanehøj 
og tilbage til “Rundingen” ad Næstved Landevej. Tilbage til Post-
kontoret for at slutte af og hjem til Svenstrup på cykel. I alt 40 km.

Hvad vejede en postcykel? Det ved vi ikke, men den var registreret 
til 30 kg breve og pakker - jernstel og ingen gear.
Ud over breve og pakker skulle landposten også fungere som bank 
ude på landet. De modtog penge til giroindbetalinger, og udbetalte 
pensioner. Sidst på måneden, når der skulle udbetales pensioner, 
kunne de køre fra postkontoret med kr. 60-70.000 i inderlommen. 
Og vidste man, at en af beboerne på ruten lå syg, kiggede man lige 
ind til vedkommende.

Al den kondition skulle jo bruges til noget, og som nævnt i indled-
ningen har alle tre været aktive i TIF’s fodboldafdeling, både som 
aktive spillere, men også som trænere for diverse hold i klubben.

Tak til jer alle tre, fordi I ville være med til at lave denne berening!
Torben Ralsted
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Af Irene Hansen
Da min mand og jeg for et par år siden trak 
os tilbage fra arbejdsmarkedet, tænkte vi, 
at nu var der tid til en hel masse ting. Det 
holdt nu ikke helt stik. Vi blev beriget med 
en håndfuld af de skønneste børnebørn, og 
vores landbrug med mange heste og andre 
dyr kunne sagtens fylde tiden med livs-
kvalitet af højeste grad. 
Der blev dog til flere stunder med lidt 
godt til ganen og lidt flere glas vin, og vi 
synes, der blev lidt flere kilo og lidt tun-
gere skridt. En dag foreslog min mand mig 
at genoptage vores ungdoms badminton-
spil. Han havde set et seniortilbud i Tårn-
borghallen. Utrolig favorabel pris, og nå 
ja – vi tænkte, at vi da altid kunne gå op 
og ”slå lidt” sammen. Der var vist noget 
med, at det var godt at få pulsen op engang 
imellem. 
Vi mødte op og slog lidt sammen, men 
straks kom to friske fyre (læs: Søren og 
Orla). Vi skulle da spille double. ”Joeh, 
men vi var jo nok ikke så go’e”. Pyt, det 

blev rigtig sjovt, og vi fik da også sved 
på panden. Efter en times spil stod den 
på kaffe og kage. Skal man spare kalo-
rier, springer man jo bare over; men rigtig 
hyggeligt med en sludder med ca. tyve an-
dre medspillere, som alle kunne være med 
på ”Kan du huske den og den” og ”Sådan 
var det før i tiden”. Under denne snak blev 
der foreslået, at man foruden rullecurling 
og badminton tog floorball op som forsøg. 
Det var rigtig sjovt, og der blev råbt og 
grinet og brugt bissetricks. Det gav sved 
på panden og dejligt velvære bagefter. Jeg 
tror, de der spillede rullecurling, synes, vi 
råbte for højt. 
Som nogle af de sidste, der har sluttet sig 
til 60+ gruppen i Tårnborg, kan jeg på det 
varmeste anbefale en times sjov tirsdag fra 
klokken 10. Vi nyder at få sved på panden 
og en god latter i godt selskab. 

Tak for en god modtagelse. 

De nye på 60+holdet
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Bankospil i Tårnborg
i Tårnborg Forsamlingshus 

med mange gode og 
fine gevinster.

Kom og spil med og støt
Forsamlingshusets venner og

Tårnborg Idrætsforening.
Se gevindstlisterne på

taarnborgforsamlingshus.dk
og 

taarnborgif.dk

hver MANDAG og TORSDAG kl. 18.50

Bilhuset Korsør Aps
Tårnborgvej 170, 4220 Korsør

Tlf: 58 37 29 00
www.bilhuset-korsor.dk 

Støt vores annoncører
-de støtter os!
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Kom og få en sjov og spændende dag med 
masser af aktiviteter for alle aldre: musik 
og sang, konkurrencer, underholdning og 
hygge samt udstillinger, fremvisninger og 
en stor markedsplads, hvor gode tilbud er 
let at finde! Dagen afsluttes med fællesspis-
ning, musik og hygge for sognets familier 
klokken 18.00 i Tårnborg Forsamlingshus. 
Aftenen vil naturligvis også give mulighed 
for, at vi fælles hepper på Danmark, ved at 
vi streamer herrelandsholdets VM-kamp 
mod Peru. 
(Husk tilmelding til aftenarrangementet 
ved at kontakte Tårnborg Forsamlingshus 
på telefon 58 38 00 08). 
Klokken 10.00 begynder festlighederne, og 
sommerfestens markedsplads med meget 
forskellige boder åbnes, samtidig med at en 
masse aktiviteter går i gang. Her vil være 
meget at muntre sig med, ligegyldigt hvil-
ken alder man har! Så tag hele familien 
med til ”Sommer i Tårnborg”!
Om eftermiddagen er der underholdning i 
underholdningsteltet, hvor der blandt andet 
kan lyttes til god musik og synges med på 
udvalgte sange. Desuden vil beretningen 
om ”Sognepræst i felten” blive fortalt af 
sognets præst. 
Næsten alle aktiviteter og hele underhold-
ningen i dagsprogrammet er frit at deltage 
i. Men man kan selvfølgelig også købe mad 
og drikkelse på festpladsen, og de fleste 
besøgende vil sandsynligvis finde priserne 
lave, i forhold til den indsats som en masse 

Sommer i Tårnborg 2018
16. juni klokken 10.00 – 16.00 og 18.00 -00.00

gode tårnborgensere har lagt i afviklingen 
af ”Sommer i Tårnborg 2018”.
Du kan læse mere om sommerfesten på 
www.taarnborg.dk, hvor programmet 
løbende vil blive ajourført.
Det er erhvervslivet, foreningerne og in-
stitutionerne i Tårnborg der sammen med 
Tårnborg Lokalråd står bag planlægningen 
og afviklingen af ”Sommer i Tårnborg”. Vi 
håber og tror, at det bliver en fantastisk fest 
med gode muligheder for, at alle i Tårnborg 
Sogn kan mødes med smil og glæde og ud-
vikle nye bekendtskaber.

 Markedsplads til “Sommer i Tårnborg”
Har du ting og sager, du gerne vil sælge, nyt 
som gammelt – eller måske friske grøntsag-
er eller gode ideer og budskaber, så er her 
en god mulighed for at træffe kunder!
Vil du have en gratis stadeplads på markeds-
pladsen til “Sommer i Tårnborg” den 
16. juni? 

Så meld dig til på 
www.taarnborggymnastik.dk

, eller send en sms til James på 60142106
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Tårnborg Kirke og Sogn

Maj - Juni - Juli 2018



16 Tårnborgbladet 20182018Maj

Giv folk, hvad folk vil ha’

”Giv kejserens, hvad kejserens er,” lyder et 
af udsagnene fra Jesu mund, men i en tid, 
hvor samfundet har udviklet sig til, at vi 
hele tiden er på vej et andet sted hen, fordi 
vi for Guds skyld ikke må kede os i livet, 
men skal iscenesætte os, og ligger under 
for en slags krævementalitet, kunne man 
måske med rette omskrive det til: ”Giv folk, 
hvad folk vil ha’.” 
   For er det ikke også ind i mellem det, 
der er tendensen i Folkekirken: Giv folk, 
hvad folk vil ha´, lyder det i lettere om-
skrevet form, når det kommer til, hvordan 
det kristne budskab skal formidles. For når 
samfundet skriger på underholdning, på 
sjov og ballade, på zapperkultur. 
   Når det skriger på det radikalt modsatte 
af det forhadte ord, dannelse, hvor det var 
en styrke at lære om historiens vingesus, 
fordi det var tanken, at fortiden ruster en til 
fremtiden, så skal folk, selvfølgelig nu have 
underholdning og spøg og skæmt også, når 
de kommer ind i kirken.  
    Selvfølgelig skal det næsten være som at 
komme i cirkus, selvfølgelig skal præsten 
optræde som underholdningsmagnet og 
være villig til at iklæde sig alskens kostu-
mer lige fra klovnedragt til superheltedragt, 
for det er jo det folk vil have, og er man 
ikke villig til det, får man hurtigt prædika-
tet ”akademisk, for højttravende og foran-
dringsmodvillig,” og som ude af stand til at 
give folk, hvad folk vil ha’.  
  Men mon ikke der er flere veje til at for-

kynde det glædelige budskab? 
 Ja, hvor ville verden egentlig være henne, 
hvis alle altid bare havde fået, det de ville 
have?             
  Tænk om barnet altid fik alt det slik og 
alle de Happy Meals fra McDonald det ville 
have, og aldrig skulle tænke på lektier og 
pligter, tænk om Jesus blot havde givet folk, 
det folk ville have? 
  For var Jesu budskab ikke netop noget 
radikalt anderledes, end det verden ville 
have? Kom han ikke netop og talte imod alt 
det verden ville have, og verden stadig vil 
have: riget, magten og æren. Var det ikke 
netop, fordi han gav verden alt det, de ikke 
troede, de ville have, at vi den dag i dag kan 
glæde os over, at et menneske gik i døden 
for at vi kunne leve. Og er det ikke et bud-
skab, det er værd at holde fast i, også kan 
forkyndes, uden at det nødvendigvis skal 
gøres på samme måde, som det samfundet 

Kirkebladet
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ellers hylder, men så kirken netop får lov 
til at stå som en radikal modsætning til et 
samfund, der hylder riget, magten og æren?  
  For budskabet om kristendommen behø-
ver ikke pakkes ind i spøg og skæmt. Og 
lige nøjagtig, at det er sådan, er børn de 
bedste eksempler på. 
  For op til påske genlød kirken et par dage 
i træk af glade børnestemmer, der var på 
besøg fra Kildebakken for at høre lidt om 
påskens forunderlige historie. Og børnenes 
umiddelbare glæde ved at opleve kirke-
rummet og deres kloge spørgsmål og kom-
mentarer om påsken vidner om, at kirkens 
budskab er stærkt nok til at stå for sig selv. 
 De forskellige billeder af børnene her i bla-

det taler deres tydelige sprog.   
Så måske er det meget godt at folk kan 
komme i kirken og faktisk får noget, som 
de slet ikke vidste, de havde brug for, istedet 
for kun at give dem, det de tror, de vil have.

Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard

Kirkebladet
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Gruppen Beatsalmer, der tidligere har 
gæstet Tårnborg Kirke med koncerterne 
"All You Need is Love" og "Salmer fra 
en Beat-tid", kommer nu med deres tredje 
projekt: "Rock, Håb & Kærlighed". Det 
sker søndag den 3. juni klokken 16.  
De skriver selv om koncerten: 
 “I 60'erne opstod 
talemåden "Peace, 
Love and Under-
standning". "Rock, 
Håb og Kærlighed 
er en omskrivning 
af tro, håb og kær-
lighed (1. Kor. 13). 
Det er blevet sagt, at 
Den Danske Salme-
bog er danskernes 
2. Bibel - og i ud-
landet misunder de 
os vores store sal-
medigtere. Den po-
esibog, som salme-
bogen rettelig er, vil 
vi gerne give ekstra 
opmærksomhed!” 
 Rock, Håb og Kær-
lighed yder hermed 
sit bidrag ved i et 
kalejdoskop at  sammenstille danske  
kernesalmer med stærke bibeltekster og 
klassiske rocksange. 
Programmet byder på blandt andet læsning 
af Lysets engel, Her vil ties, O kristelighed 

og Se, nu stiger solen. Blandt de rock-
sange, man kan høre er: "Angel" (J. Hen-
drix) "Here Comes the Sun (G. Harrison) 
"If I Can Dream" (E.  Presley) og "With 
a Little Help from my Friends" (Lennon/
Mc. Cartney). Beatsalmer består af skue-
spiller Tina Kruse Andersen, sangsolist Si-

mon Mott Madsen, 
pianist Bjørn Krog 
Thesbjerg og or-
ganist, komponist 
og arrangør Tore 
Bjørn Larsen.  
 
Der er gratis ad-
gang til koncerten, 
men kom i god tid, 
der bliver sikkert 
rift om pladserne 
som til de tidligere 
koncerter med 
gruppen. 
 

 Organist 
Lise Christoffersen 

Rock, Håb & Kærlighed - Koncert 
- en collage bestående af sang, musik og oplæsning

Kirkebladet
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Snart er det sommer og de lyse nætters tid. 
Snart blunder den lyse nat, og snart er det 
tid til at synge sommeren og glæden frem. 
I sommermånederne inviterer vi til aften-
sang i Tårnborg Kirke. Vi synger sammen 
nogle af de mange smukke sommersange 
og aftensange fra både Højskolesangbogen 
og Salmebogen. Vi lytter til kirkeklokkerne 
og orglet og hører en læsning fra Bib-len 
og slutter af i kirken med velsignelse og 
orgelspil. Kirkens organist, kirkesanger og 
præst vælger til hver gang forskellige som-
mersange og aftensange, som vi sammen 
synger.  
Aftenen sluttes af med en forfriskning i 
våbenhuset eller foran kirken, hvor den 
smukke udsigt i aftensolen kan nydes.  
For nogle generationer siden var det helt 
almindeligt at folk samledes om aftenen 
for at runde dagen af med sang. Og om 
sommeren er der intet bedre end at slutte 
dagen af med sang, mens solen går ned i de 
smukke omgivelser, som Tårnborg Kirke 
er velsignet med. Så hvad enten man bor i 
Tårnborg Sogn, er på ferie i nærheden el-

ler man blot tilfældigt kommer forbi, skal 
man være hjertelig velkommen til en stem-
ningsfuld aften med sang i Tårnborg kirke. 
 

Kom og syng :

 
 

Trinitatis søndag 27. maj kl. 10.30 - afslutning med minikonfirmander
Minikonfirmanderne, der har fyldt kirken og 
konfirmandstuen med latter og spørgsmål, 
mens de har leget og lyttet til Bibelens 
historier, afslutter deres forløb ved denne 
festlige gudstjeneste i børnehøjde, hvor de 
deltager. Kirkens børne- og ungdomskor 
deltager også.

Danmark, nu blunder den lyse nat - Sommersang i Tårnborg Kirke
Kirkebladet
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Sådan lyder første vers i N.F.S. 
Grundtvigs smukke pinsesalme: I al sin 
glans nu stråler solen. En salme, der med 
både tekst og melodi er så livsbekræf-
tende, sådan som den vers for vers hylder 
naturen, der folder sig ud på smukkeste 
vis, og på en måde så man kan se hele 
naturen lyslevende for sig. Så man kan 
sanse og mærke naturen, ja, hele det Guds 
rige, som vi lever i, uden at vi helt kan 
begribe, hvordan det hele kan være så 
smukt og stort. Og det er netop det, der 
er omdrejningspunktet i pinsen. Pinsen, 
som har ry for at være en af de mest 
uhåndgribelige højtider i kirken, med al 
dens fokus på Helligånden, og hvor folk 
vælger at gå i haven, i stedet for at gå i 
kirke.  For pinsen kan virke så uforståelig, 
for hvad er Helligånden? Den ånd, som 
vi alligevel ikke kan se, for hvad betyder 
det, at Helligånden kommer til jorden 
pinsedag? Det betyder, at Gud er i os altid. 
For Helligåndens helt overvejende funk-
tion, det er netop at vise, at vi mennesker 
altid er i Guds nærvær ,og at den også 
viser os, at der er flere ting i livet, vi ikke 
kan ved egen magt, men kun ved Guds 
magt – og det er en vigtig funktion, især i 
vores tidsalder hvor vi kan alt selv, ja, og 

selv har ansvaret for alt lige fra sygdom til 
sundhed. Helligånden er det, der virker i 
naturen, og det er det, der virker, når men-
nesker gør det gode, og Helligånden viser 
sig der, hvor vi måske en dag uforklarligt 
rammes af livets mening, om end blot i et 
splitsekund. Når en prædiken virker trøs-
tende. Når noget pludselig står i et klarere 
lys, så er det Helligånden. Når vi hjælper 
et medmenneske, eller bliver hjulpet af 
et medmenneske, så er det Helligånden, 
der virker. Og når vi betragter den na-
tur, som er så forunderligt beskrevet hos 
Grundtvig, så er det også Helligånden, der 
virker. Så der er rigelig grund til at gå i 
kirke i pinsen. For at blive mindet om, at 
Gud er en levende Gud, der virker i os, og 
så vi kan gøre hinandens liv og verden til 
et bedre sted.  Kom til 
Pinsegudstjeneste den 20. maj 
kl. 10.30 

Pinsevandring
2.Pinsedag er det tradition, at Tårnborg 

Kirke ar-
rangerer en 
vandring i 
den skønne 
natur om-
kring kirken. 
Sidste år 

indledte vi et samarbejde med Tårnborg 
Vandreklub, og det fortsætter vi i år. Vi 
mødes i kirken kl. 10.30 til en kort pinse-
andagt, og derefter vandrer vi ud i naturen 
og slutter af med lidt frokost i konfir-
mandstuen.

Pinsen i Tårnborg Kirke

“ I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.”

Kirkebladet
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Tårnborg Kirkes konfirmandstue, der er 
bygget sammen med præstegården, bliver 
flittigt brugt i årets løb. Her kommer de 
unge konfirmander, som kæmper med at få 
styr på troen og ikke mindst på sig selv i en 
tid, hvor de ikke er rigtig voksne, men så 
absolut heller ikke længere rigtigt er børn. 
Her kommer minikonfirmanderne, der sta-
dig er i den alder, hvor de har en helt umid-
delbar tilgang til troen og Gud. Her øver 
organisten uge efter uge med børne- og 
ung-domskoret, som løfter gudstjenesterne 
til højtiderne med deres sang. 
 Her holder Menighedsrådet sine møder 
og tager beslutninger om kirken, som 
forhåbentlig kommer hele sognet til gavn, 
og også de nye generationer som kommer 
til, når vi andre forlængst er blevet til jord.   
Her mødes de læselystne og diskuterer 
bøger i årets løb, og her mødes de sang-
glade for at synge om aftenen, her mødes 
de ældre fra sognet, som måske nu er flyt-
tet ind til byen, men som stadig nyder at 
mødes i Hyggeklubben, hvor snakken går 
lystigt. Kort sagt, konfirmandstuen er et 
sted, der bliver brugt af store og små af 

unge og gamle fra sognet. Og det er skønt, 
at der er liv, men det kan også kun lade sig 
gøre, når alle, der bruger konfirmandstuen, 
er bevidste om, at de ikke er de eneste, der 
bruger lokalerne. Det er også dejligt som 
præst at se og høre snakken og det liv, der 
er i konfirmandstuen, og især er det dejligt, 
når det også virker til, at folk er glade for, 
at de også kan se og høre, at der også bor 
en familie i præstegården, en familie som 
ikke kun bor der, men som også lever der, 
selvom liv godt kan rode lidt.  
Og når mennesker lever, ja, så gøres det 
på forskellig vis, alt efter om der er børn 
i huset, om man er pensionist, om man er 
født med et ordensgen, eller man trives med 
kaos, for heldigvis er vi alle forskellige. 
Men jeg håber, at alle, der bruger konfir-
mandstuen, vil gøre det med glæde og med 
respekt for, at vi mennesker er forskellige, 
og huske på at der kommer andre men-
nesker til dagen efter, som måske værdsæt-
ter andre ting end man måske selv lige gør.   
Så vel mødt efter sommerferien til store og 
små, unge og gamle. Og må konfirmand-
stuen være til glæde og gavn for alle!

Konfirmandstuen

Hyggeklubben holder sommerferie 
men byder alle velkomne  første gang 
efter ferien den 5. sep. 2018, kl.14.30 til  
Gudstjeneste og efterfølgende kaffebord i 
Konfirmandstuen. 
Datoerne for hyggeklubbens øvrige  
mødedatoer i efteråret er:  
19. sep, kl.13.30: Løvfaldstur. 

Hyggeklubben holder ferie
    3. okt. kl. 14.30:  
  17. okt. kl. 14.30: 
 31. okt. kl. 14.30:   
 14. nov. kl. 14.30:                       
 28. nov. 2018, kl. 14.30: Juleafslutning, 
med quiz, sang og hygge 

 Programmet offentliggøres 
i næste Kirkeblad. 

Kirkebladet
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Salmer og konfirmander

Tårnborg Kirkes konfirmander havde 
temadag om påsken en lørdag i marts, 
hvor de blandt andet fik til opgave at
illustrere salmer ved at rive papir og

lave billeder på denne måde. Påskesalmen 
Tag det sorte kors fra graven illustrerede 
konfirmanderne på denne flotte måde.

1.  Tag det sorte kors fra graven!
 Plant en lilje, hvor det stod!
 Ved hvert skridt i dødninghaven
 blomster spire for vor fod!
 Englevinger på vor grav
 for den brudte vandringsstav!
 Palmefugl for askekrukke!
 Frydesang for hule sukke!

2.  Solen sortned, da han blegned,
 Som for os udgød sit blod,
 graven lyste, mørket segned,
 da forklaret han opstod.
 Ton, vor lovsang, højt i sky,
 sødt i påske-morgengry:
 Jesus Kristus er opstanden!
 Evig lever Guddoms-manden!

Kirkebladet
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3.  Se Marie Magdalene!
 Hænder nys hun vred i gru,
 sukked, til at røre stene:
 Hvor, ak, hvor er Herren nu?
 Se, af øjets tåreflod
 morgensolen mildt opstod.
 I den grav, hvor han har hvilet,
 hun har fundet englesmilet.

4.  Brister, alle helgengrave!
 Herrens røst i dæmring sval
 lyder i de dødes have,
 skaber lys i skyggedal.
 Herren kalder, men ej nu:
 »Synder! Adam! hvor er du?«
 Sødt det toner, engle tie:
 »Her er Frelseren, Marie!«

5.  Ja, han er her, Guddomsmanden!
 Sprængte er nu dødens bånd!
 Han er visselig opstanden,
 og hans ord er liv og ånd!
 Nu en forårsmorgen skøn
 rinder op for os i løn,
 og, som påskesalmen klinger,
 vokser sjælens fuglevinger.

Kirkebladet



24 Tårnborgbladet 20182018Maj

Siden sidst

Døbte i Tårnborg Kirke

11. november   Noah Kristian Dyring  
12. november  August Staurby Lønberg Pihl  
19. november  Verner Toftegaard Nikolajsen  
26. november  Milas Rahbek Krohn Dehli    
3. december   Liam Malik Bækhave Mikkelsen 
17. december   Theodor Valdemar Greisdal 
17. december       Lydia Diana Greisdal 
17. december       Laura Anastasia Nikker Simonsen 
14. januar            Ellen Solveig Evensen 
20. januar            Olivia Nora Salmony
18. februar     Emil Møller Hansen  
18. februar           Noah Roland Toft Vestergaard 
18. februar          Vigga Nordam Bech Jensen
4. marts                Nohr Danielsen Skov 
18. marts             Olivia Guldberg Kanstrup 

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn

3. november      Tove Joe Klausen
6. november      Arne Reinholdt Jacobsen
17. november    Lisbeth Pedersen
21.november     Herdis Petersen
24. november    Jørgen Dam
11. december     Hans Helge Hansen
3. januar            Tom Peter Holgersson
6. januar            Carsten Vilhelm Aalborg Andersen
13. januar         Arne Ludvig Jensen
13. januar         Ester Marie Haulrig  
22. januar         Jytte Asbæk Westphalen
20. februar        Else Vandelbjerg Hansen 
23. februar        Peer-Bjørn Andersen
9. marts             Henning Trier Frederiksen
13. marts           Kaj Christiansen

Kirkebladet
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke

Maj - 2018
Søndag 6. maj 5.s.e.påske kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Torsdag 10. maj Konfirmation kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 13. maj 6.s.e.påske kl.   9:00 Ida Rusholt Lund
Søndag 20. maj Pinsedag kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Mandag 21. maj 2.pinsedag kl. 10.30 Pinsevandring sammen 

med Tårnborg Van-
dreklub

Søndag 27. maj Trinitatis kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard 
- minikonfirmandafslut-
ning. Børne-og ungdoms-
koret deltager

Juni 2018
Søndag 3. juni 1.s.e.trinitatis kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 10. juni 2.s.e.trinitatis kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Torsdag 14. juni Aftensang kl. 20.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 17. juni 3.s.e.trinitatis kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 24. juni 4.s.e.trinitatis kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Juli 2018
Søndag 1. juli 5.s.e. trinitatis kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 8. juli 6.s.e.trinitatis kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Torsdag 12. juli Aftensang kl. 20.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 15. juli 7.s.e.trinitatis kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 22. juli 8.s.e.trinitatis kl.   9.00 Sanne Bügel Forner
Søndag 29. juli 9.s.e.trinitatis kl.   9.00 Ida Rusholt Lund
August 2018
Søndag  5. august 10.s.e.trinitatis kl.   9.00 Sanne Bügel Forner

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne første søndag i måneden.
Efter aftensang er der en forfriskning i våbenhuset eller udenfor.
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring 70 25 25 25 senest en time før.

Kirkebladet
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Kontakt

SOGNEPRÆST GRAVER    GRAVERMEDHJÆLPER
Nina Dyrhoff Nyegaard Lars Nielsen  Irene Kjergaard
Marsk Stigsvej 19 Marsk Stigsvej 45  Marsk Stigsvej 45
4220 Korsør 4220 Korsør  4220 Korsør
5838 0021 / 2985 0021 3063 5417  iik61@hotmail.com
ndn@km.dk graverkontor4220@gmail.com
Mandag fri Mandag fri  

ORGANIST og KORLEDER  KIRKESANGER
Lise Christoffersen   Annette Justesen
5838 4538   41280738
andante@paradis.dk   ajustesen@jubii.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND  KIRKEVÆRGE
Jytte Jensen   Jørgen Christensen
Knivkærvej 6,   Vandkærsvej 6,
4220 Korsør   4220 Korsør
5838 0297   2537 2321
jytt.k.jensen@gmail.com                       kirkevaerge.taarnborg@gmail.com

Praktisk vejledning
Dåb: Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognepræsten.
Vielse: Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognepræsten.
Begravelse/bisættelse: Aftale om begravelse/bisættelse sker ved henvendelse til sogne-
præsten.
Vil du tale med din præst?
Når livet går i stykker, kan du tale med din præst!
Det behøver ikke nødvendigvis være religiøse spørgsmål. Præsten er én du kan tale med 
om alle de tanker, der kan opstå, når det er svært at være menneske. Præsten har tavsheds-
pligt, og du er altid velkommen til at aftale tid til en samtale.
Kirkebladet udgives af Tårnborg Menighedsråd.
Redaktør: sognepræsten
Fotos: Irene Kjergaard, Viola Nielsen, Børnehaven Kildebakken, Nina Dyrhoff Nyegaard, 

Besøg Tårnborg Kirkes Hjemmeside
  www.tårnborgkirke.dk eller på facebook Tårnborg Kirke

Kirkebladet
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Af Jørgen F. Rasmussen
Forårssæsonen 2018 er i fuld gang i Tårn-
borg Vandreklub! Mange skridt er allerede 
gået i den skønne natur i lokalområdet, 
og mange spændende oplevelser er tildelt 
vandrerne af de to guider, Kurt Rehder og 
Villy Jensen, som i flere sæsoner har været 
meget trofaste over for Tårnborg Van-
dreklub. Begge skal have stor tak for deres 
engagement og store vilje til at dele både 
viden og indsigt om lokalområdets historie, 
geografi og biologi. Sæsonen har til dato 
budt på en vintertur ved Halsebysøerne, en 
Tjæreby-tur, en forårstur i Tårnborgparken 
samt en tur lidt uden for vores område; 
nemlig en Halskov Havn-tur. Alle ture har 
haft fint fremmøde med glade, friske og in-
teresserede vandrere, men der er skam sta-
dig plads til flere, så også du er velkommen 
på de kommende ture!
Forårssæsonens sidste vandreture er føl-
gende:
Søndag den 6. maj klokken kl. 14.00: 
”Naturen omkring Kruusesminde” med 
Villy Jensen.
Onsdag den 16. maj klokken 19.00:  
“Bakkely Skov i Vemmelev” med 
Kurt Rehder. 

Mandag den 21. maj – 2. pinsedag: ”Pin-
sevandring” med Kurt Rehder i samarbejde
 med Tårnborg Kirke.  
Lørdag den 2. juni klokken 14.00: ”Som-
meren på flaske”. Snapsetur med Henning 
Nielsen. 
Onsdag den 20. juni klokken 19.00: 
”Halsebytur” med Kurt Rehder. Huse og 
gårde i Halseby i gamle dage.
Læs nærmere om de enkelte ture på opslag, 
som ophænges forskellige steder i sognet 
nogle uger før vandringen.
Du kan også læse mere om kommende og 
tidligere ture på www.taarnborg.dk.

Også til efteråret forventes det, at van-
dreklubben skal ud på nogle gode, friske 
og interessante vandringer. Så mon ikke 
du atter bør kridte støvlerne, når efteråret 
nærmer sig? Forhåbentlig vil både Kurt 
Rehder og Villy Jensen igen byde ind med 
nogle vandringsmål, men andre af sognets 
beboere kan måske overtales til også at 
guide en tur for vandreklubben? Mange i 
sognet har helt sikkert kendskab til nogle 
naturperler og historier i Tårnborgområ-
det, som andre kan få glæde af; så hvis du 

selv, eller hvis du kender en, der 
vil guide en ef-terårstur, håber vi 
meget, at du vil kontakte en fra 
vandreklubben, eller at du skriver 
om dit forslag til :
taarnborg.aktiviteter@gmail.
com.   

Der er stadig gang i Tårnborg Vandreklub!

Der er meget at fortælle om 
på en vandretur!
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Af Jørgen F. Rasmussen
På beboermødet, som blev afholdt i marts 
måned i Tårnborg Forsamlingshus, blev 
der valgt ét nyt medlem til lokalrådet, da 
Mette Jørgensen havde ønsket at udtræde 
efter to års ihærdigt arbejde for sognet i 
Tårnborg Lokalråd. Valgt blev Gertrud 
Bendorff, der er nytilflytter i Tårnborg. Det 
øvrige lokalråd blev enten genvalgt eller 
var ikke på valg. Dog har lokalrådet siden 
mødet suppleret sig selv med en suppleant, 
så Tårnborg Lokalråd nu består af det antal 
medlemmer, som vedtægterne foreskriver, 
nemlig syv, og disse er:

Karen Holst Carlsen, formand
Jørgen F. Rasmussen, næstformand

Thomas Hansen, kasserer
Gertrud Bendorff, sekretær

Martin Borup Jørgensen
Henrik Boalth, suppleant
Lars Winter, suppleant

På www.taarnborg.dk kan du læse et mere 
detaljeret referat af beboermødet.

Ifølge vedtægterne er lokalrådets fornemste 
opgaver ”….aktivt at arbejde for lokalom-
rådets og beboernes interesser og fremme 
den lokale udvikling i Tårnborgområdet…” 
og ”…  i den udstrækning det er muligt, at 
støtte nye ideer og initiativer, der arbejder 
for lokalområdets bevarelse og udvikling.”
Lige p.t. arbejdes der især med at gøre 
”Sommer i Tårnborg 2018” til en fest, hvor 
rigtig mange af sognets beboere deltager 

Nye ansigter i Tårnborg Lokalråd 
enten aktivt i planlægning og afvikling, el-
ler som besøgende til en eller flere af akti-
viteterne, som finder sted på dagen, lørdag 
den 16. juni.
(Du kan læse mere om sommerfestens pro-
gram andet sted i Tårnborgbladet).
Andre områder, som lokalrådet i øjeblikket 
beskæftiger sig med, er blandt andet: ideer 
til udvikling af lokalområdet og fællesska-
bsfølelsen i Tårnborg, den månedlige Tårn-
borgkalender, bosættelse på Hesselbjerg-
grunden, affaldsindsamling, vandreklub, 
bænke-borde og blomster i lokalområdet 
samt nytårsløbet og samarbejdet om Tårn-
borgbladet.
Ideer er der nok af i lokalrådet, men de syv 
medlemmer kan desværre ikke favne alle 
opgaver, så derfor opfordres alle i sognet 
til at byde aktivt ind med støtte, hjælp og 
initiativer til bevarelse og udvikling af nu-
værende og fremtidige aktiviteter til gavn 
for hele Tårnborg-området. – Har du lyst til 
dette, er du meget velkommen til at kon-
takte lokalrådet, fx pr. mail taarnborg.akti-
viteter@gmail.com.
 

Et udsnit af de fremmødte til beboermødet 
den 22. marts
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Af Thomas Hansen
I samarbejde med Slagelse kommune eta-
blerer ”Trivselsgården” afgræsning af det 
areal, der ligger mellem ”Junglestien” 
langs noret og entreprenørgården.
Afgræsningen vil komme til at ske med 
kreaturer af racen ”Galloway”. Galloway-
kvæg er en meget nøjsom race, som i bedre 
grad end nogen anden kvægrace er i stand 
til at udnytte føde med ringe næringsværdi, 
såsom tørt græs, tagrør og lignende.
Hegnet rundt om folden vil blive udført, så 
der vil være plads fra junglestien til selve 
hegnstråden, som naturligvis bliver strøm-
førende.
Slagelse kommune har opsat flere 

klaplåger, så der er stadig adgang til are-
alet. Hunde har dog ingen adgang i folden.
Gallowaykvæg er rolige dyr, der er nysger-
rige, men ikke opsøgende - dvs. de holder 
en passende afstand til gæster. 
Tanken er, at kreaturerne stille og roligt 
skal tage for sig af retterne på det kraftigt 
tilgroede område, og med tiden vil stykket 
blive mere ”gennemsigtigt” og gennem-

skueligt. Om vinteren vil meget af dyrenes 
kost bestå af buske og grene, så der tyndes 
altså også ud i de højeste vækster. 
Afgræsning med kreaturer er generelt til 
stor gavn for flora og fauna, og via dyrenes 
færden og ædelyst vil der med tiden opstå 
en varieret og mere rig naturtype på om-
rådet. Hele ”jordstykket” er opfyld med 
tegl m.m. fra det tidligere teglværk, og det 
jordlag, som planterne vokser i, er meget 
tyndt, og planterne lever derfor et hårdt liv 
med meget få næringsstoffer og masser af 
salt luft. 
Trivselsgården, som er ejer af dyrene, er en 
lille økologisk gård, beliggende ved Vem-
melev. Gården ejes og drives af 

Thomas Hansen. 
Gården har en unik produktion af kalkun-
er, gæs, kaniner og kødkvæg. Alle dyr ny-
der hele livet under åben himmel, og føden 
finder dyrene selv i de store indhegninger. 
På www.trivselsgården.dk kan man finde 
mere info om Trivselsgården.

Afgræsning ved entreprenørgården i Svenstrup
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Af Kirsten Søndergaard
I mange år har vi haft en fin brobygning med 
Tårnborg Skole og deres SFO, Tårnfalken. Vi 
har i foråret besøgt skolen, SFO og 0. klasse op 
til flere gange.
 I 2017 opgraderedes brobygnings-arbejdet, 
da alle kommunale dagtilbud og folkeskoler 
introduceredes for en Brobygningskanon i 
Slagelse Kommune. Berit Vilsbøll (Centerchef, 
Børn og Familie) og Per Kensø (Centerchef, 
Center for Skole) skriver i Kanonens indled- 
ning: “Formålet med Kanonen er fortsat at skabe 
trygge overgange for børnene gennem genkend-
elige aktiviteter og metoder på tværs af dagtil-
bud og skoler. Samtidig bliver børnene gennem 
de nye kanonforløb introduceret til aktiviteter 
og lege, som ud over de sproglige kompeten-
cer også styrker børnenes alsidige, personlige, 
kropslige og digitale udvikling. 

 
I Kanonen er der tre fokuspunkter: Sprog, IT og 
Bevægelse. Disse fokuspunkter bliver der arbej-
det med i de tre forløb, som Kanonen beskriver, 
og som er fordelt over hele året: “Krible Kra-
ble” i efteråret, “Min fantastiske krop” i vinter-
halvåret og “Villads fra Valby” i foråret. Disse 
forløb planlægges og udføres i et tæt samarbe-
jde med Nini, lederen af 0. klasse på Tårnborg 
Skole. Det betyder, at vi nu tidligere på året 
besøger skolen. De besøger også os, og vi bliv-
er godt rystet sammen med 0. klasse. Det kan 
bidrage til en større tryghed, når Kildebakkens 
børn starter i 0. klasse i august.  

Vi har nu været igennem to forløb, og vi kan se, 
at børnene allerede nu er begyndt at være trygge 
ved lærere, de andre børn og lokalerne på sko-
len. Udover de obligatoriske besøg på Tårnborg 
Skole, som er fastlagt ud fra Kanonen, har 0. 
klasse besøgt os i børnehaven et par gange. Der 
leger børnene sammen, både nye og gamle ven-
ner, på vores legeplads. Det betyder også noget 
for børnehavens “gamle børn” at komme tilbage 
og hilse på børn og voksne, og se om det hele 
er, som det plejer      Tårnfalkens leder, Anne, 
besøger os en gang imellem for at hilse på 
børnene og skabe en relation. Ligeledes besøger 
vi også Tårnfalken i ferierne, hvor vi leger sam-
men med SFO’s børn. 
I det kommende forløb “Villads fra Valby” har vi 
sammen med 0. klasse planlagt, at den sidste uge 
i forløbet skal foregå på Tårnborg Skole, udover 
en dag hvor de besøger os og ser vores udstil-
ling. Der er også udover disse besøg planlagte 
besøgsdage, frem til skolestarten. 
Når det er forår i Børnegården Kildebakken, 
betyder det, at det også er Skovbørnehave-tid. 
Stuerne tager skiftevis ud i Korsør Lystskov, og 
er der i tidsrummet 7.00 - 16.00. Vi hører skoven 
vågne, vi undersøger skov og strand, vi dufter 
jordbunden og nyder, at der er højt til loftet. 
I disse dage er der plads til at råbe højt og klatre 
højt i træerne. I år skal Troldene (førskolegrup-
pen) ud i skoven i september og arbejde med 
“Krible Krable”- projektet.
Inden det er tid til at gå på sommerferie, holder 
vi vores store Sommerfest, som er højt på vores 
liste over vores højtider. Det er forældrerådet, 
som står for planlægningen, og i år er temaet 
“Vikinger”, og vi glæder os til at se, hvad det 
munder ud i. Det er en dag, hvor vi plejer at være 
klædt ud. Der er boder, som indbyder til leg med 
børn, og forældre og vi spiser vores medbragte 
mad. 

Brobygning mellem Kildebakken og Tårnborg Skole
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Af Thomas Hansen
Lørdag den 28. april startede tredje sæson i 
Rødhøjlund Naturplejelaug. 
Denne dag udsattes årets otte kvier af racen 
Black Angus.
Rødhøjlund Naturplejelaug udsætter hvert 
år kreaturer, som afgræsser det store areal 
mellem gocartbanen og motorvejen. Are-
alet er ejet af Slagelse kommune, og kvi-
erne hjælper med at skabe en varieret og 
spændende natur.Foreningen består af 32 
andelshavere, der alle holder af kød i en 

Rødhøjlund Naturplejelaug

enestående kvalitet og med en dejlig histo-
rie. Hver andelshaver aftager ¼ kvie, som 
svarer til 45-55 kilogram kød i fryseren, 
når dyrene slagtes i oktober måned. 
Som noget helt nyt udsætter naturpleje-
lauget i år også lam. Det drejer sig om væd-
derlam af racen Suffolk, som slagtes sidst 
på sommeren. De andelshavere, der vil 
have lam, aftager ½ lam. Tilsyn af dyrene 
går på skift mellem andelshaverne. Besty-
relsen udarbejder en tilsynsplan, så alle 

på forhånd kender de 5-6 dage, 
hvor man har tilsyn med dyrene.
En andel i en kvie koster 2900 
kr., og et ½ lam koster 750 kr.
Ved forespørgsel om ledige an-
dele eller øvrige spørgsmål skal 
man kontakte formand 

Thomas Hansen på 
tlf. 24911576 

eller 
thomas@hansenfam.dk.

Den første kvie på græs!
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Dagli’Brugsen Frølunde, Stibjergvej 2, 4220 Korsør 

Åbent alle ugens dage kl. 7-20 
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Af Thomas Helkiær
Vi har netop afholdt årsmøde (generalfor-
samling) i butikken sidst i marts, og her 
kunne de fremmødte medlemmer bl.a. høre 
om butikkens driftsforhold, varemæssige 
fokusområder og planerne for 2018. 
Og det var ikke helt rosenrødt det hele…. 

Om butikkens resultater og drift blev det 
blandt andet oplyst, at omsætningen på 6. år 
fortsat er faldende, ikke i samme grad som 
tidligere, men stadig faldende. Indtjenin-
gen på salg af varer ligger på niveau med 
året før, men det er bekymrende, set med 
driftsmæssige øjne, at udgifterne i butikken 
ikke falder i takt med omsætningen. Strøm-
forbruget, huslejen og varmeudgifterne er 
de samme, uanset om vi sælger for 10% 
mere eller mindre til kunderne, og så må 
vi skære ned på personale, minimere vores 
udsmid og investere mindre end ønsket.
Som konsekvens af den faldende omsæt-
ning i butikken har vi bl.a. også evalueret på 
vores udbringning og besluttet at nedlægge 
denne service. Det var rigtig ærgerligt, men 
strengt nødvendigt af økonomiske årsager, 
da der ikke så ud til at komme overskud på 
balancen ved udbringning. Det er helt basalt 
et spørgsmål om, at ydelser og resultater i 
butikken skal være rentabelt for Coop, hvis 
butikken fremadrettet skal have sin beret-
tigelse i markedet. De små fald i omsætnin-
gen år efter år er med til at presse butikkens 
drift i den forkerte retning, men på land-
splan har Dagli’Brugsen, SuperBrugsen 
og Kvickly igangsat en række tiltag med 

massive prisnedsættelser på en række da-
gligvarer, som navnlig vores butik forvent-
er at få stor effekt af. Både bestyrelsen, per-
sonalet og de fremmødte medlemmer blev 
ret hurtige enige om, at butikken med det 
nye ”fast-lav-pris” koncept sagtens kunne 
være med prismæssigt, hvilket også må få 
flere kunder til at handle lokalt og ikke køre 
til Korsør eller Vemmelev. 
Vi er ikke bedre som butik, end kunderne 
gør os til! Det er i bund og grund kunderne, 
der skaber butikken her i Frølunde, og hvis 
vores kunder bruger butikken som kiosk og 
kun henter øl og cigaretter, så er det kun 
øl og cigaretter, vi er gode til. Bruger loka-
lområdet os som mini-købmand, og køber 
de mest basale hverdagsvarer hos os, så er 
det de mest basale hverdagsvarer, vi har i 
butikken. 
Bruger kunderne os der imod som den 
lokale dagligvarebutik og lægger de dag-
lige indkøb hos os, så har vi også udvalget, 
som kan dække det daglige indkøb, både 
med kød, mejeri, brød og frugt og grønt 
mm. Netop frugt og grønt vil være butik-
kens fokusområde i 2018 sammen med 
”fast-lav-pris”, og vi har allerede bestilt 
nye salgsborde og haft medarbejdere på 
kursus, så vi kan få dynamik og gode idéer 
i afdelingen. 
Har du input eller vareønsker, så kan du  
snakke med Randi eller Thomas i butikken 
og hjælpe os til at blive endnu bedre lokalt.
Vi ses i butikken!
Hilsen Thomas (Uddeler)
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Størst betyder  
ikke det mindste.
Hos EDC BoligEksperterne går vi ikke op i at være byens største 
mægler. Vi går op i den gode oplevelse. Din gode oplevelse. 

Der er mange følelser forbundet med at sælge et hjem. Det ved 
vi. Derfor gør vi os umage for at sikre, at du bevarer overblikket i 
hele processen og lander på begge ben, når handlen er i hus. En 
 ordentlig og overskuelig handel er nemlig den bedste oplevelse,  
vi kan give dig.

Hjemme i hele byen
BoligEksperterne Nygade 2, 4220 Korsør  •  Tlf: 58 35 17 00
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Af Bjarne Nielsen
I skrivende stund er vinteren ved at gå 
på hæld, og efter flere gode sæsoner har 
60+holdet ønsket at blive en selvstændig 
afdeling under Tårnborg IF. 
Det blev godkendt på den årlige general-
forsamling i TIF. Indvalgt i bestyrelsen 
blev Inge Nielsen, Orla Sørensen og Bjarne 
Nielsen; som suppleant blev Lissi Jensen 
valgt. Vi er i dag 24 medlemmer i 60+idræt, 
der mødes hver tirsdag i Tårnborghallen 
klokken 10.00 – 12,00, hvor vi her om vin-
teren er aktive inde i hallen. Der foregår 
med bordtennis, badminton, bob, dart samt 
rullecurling, som er blevet meget populært. 
Et andet virkelig sjovt og sveddryppende 
spil, som nogle af os også har taget hul på, 
er floorball. Alle kan deltage. Selv om man 
er lidt øm hist og her, så er det godt for os i 

60+alderen at blive rørt. 
Her om sommeren er vi gået udendørs, 
hvor der bliver spillet petanque på to baner. 
Mange spiller også krolf, og der er mange 
andre muligheder ud over dette - så der er 
plads til nye ideer. Vi kan stadig spille bord-
tennis, badminton og floorball i hallen. Så 
kom op og prøv det af!
Men vi skal ikke glemme det allervigtigste: 
Det sociale islæt sættes højt, så vi slutter af 
med en kop kaffe og kage, og så vender vi 
verdenssituationen. Alt dette får du for en 
flad hund pr. år!
Hvis det er noget for dig, så tager vi altså 
kun et beskedent beløb på kr. 100,00 for en 
sæson. Og hvad får man for 100 kr.? Her 
får man motions, latter og socialt samvær!

Tårnborg If’s +60-idrætshold

Så er der gang i 60+bordtennis. Stilen fejler ikke noget.
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Af Thomas Hansen
Tirsdag den 20. februar havde Tårnborg 
lokalråd indkaldt til informationsmøde 
om de tomme grunde beliggende for 
enden af Mælkevej, bag brugsen. Om-
rådet betegnes ”Hesselbjerg”.
Slagelse kommune har i en længere år-
række haft arealet til salg. Lokalplanen 
for området giver mulighed for, at der 
kan bygges parcelhuse eller rækkehuse.
Knap 50 borgere mødte frem til mødet, 
og Slagelse Kommunes planafdeling, 
DKR-huse aps samt Nybolig Korsør, 
holdt et spændende oplæg.
Undervejs var spørgelysten stor, og 

lokalrådet tolker fremmødet og interes-
sen som et tegn på, at der er et behov 
for nye, og ikke mindst mindre, boliger 
i vores område.
Der er tale om et stort område, der er 
opdelt i mindre bidder, som muliggør, 
at området købes og bebygges i etaper.
Tårnborg Lokalråd vil i den kommende 
tid kontakte forskellige byggefirmaer 
for at høre, om de kunne have interesse 
i at opføre boliger på Hesselbjerg.
Hvis du har interesse i at vide mere om
området, kan info om området hentes 
på nedenstående adresse:  

Nye boliger i Svenstrup?

www.nyboligerhverv/slagelse sagsnr. 17S5794.
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16

JOHNSEN
OPTIK

Briller
Kontaktlinser

Svagtsynsoptik
Lupper og læseglas

ALGADE 56
58 37 45 75

Tårnborgbladets læserkonkurrence

Deltag i konkurrencen om en æske chokolade ved at 
svare rigtigt på tre spørgsmål, som du kan finde svar på 
ved læsning i bladet!

1.  Hvilken dato er der deadline for indlæg til næste  
 udgave af Tårnborgbladet?
2.  Fra hvem stammer citatet: ”Giv kejserens, hvad
  kejserens er”?
3.  Hvilket tilnavn har Tårnborg Skoles SFO?

Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com el-
ler læg dem i lokalrådets postkasse på opslagstavlen i 
Dagli’Brugsen i Frølunde senest den 1. juni 2018.
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”Sommer i Tårnborg” 
  Lørdag 16. juni 2018 

(Ved Tårnborghallen) 

Underholdning, markedsplads 
og sjove aktiviteter fra kl. 10.00-16.00  

Festlig og fornøjelig fællesspisning  
i Tårnborg Forsamlingshus kl. 18.00 

Arrangører: Tårnborg Lokalråd i samarbejde med Tårnborg Idrætsforening, 
Tårnborg skole, Tårnborg Forsamlingshus, Menighedsrådet ved Tårnborg Kirke, 
Børnegården Kildebakken og Dagli’Brugsen Frølunde 

Kom og hyg dig med sommeren i Tårnborg! 
 Tag naboen og vennerne med! 
  

Skan QR-koden eller læs mere på 
www.taarnborg.dk 

… og fælleshygge med VM-fodbold Peru – Danmark!  


