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Vi,	der	bor	i	Tårnborg	….
….. tænker nok ikke altid på, at vi er gan-
ske privilegerede. Vi bor i et sogn med en 
Dagli’Brugs, som giver gode indkøbsmu-
ligheder; vi har en dejlig, velsøgt børnehave; 
vi har en folkeskole, som eleverne elsker; vi 
har en udviklingsparat idrætsforening, som 
tilbyder masser af motion og livsglæde for alle 
aldre; vi har en fin hal og gode idrætsarealer, 
der står klar til alverdens sportsaktiviteter; vi 
har et forsamlingshus, der tilbyder fester og 
sammenkomster til alle formål; vi har en ak-
tiv kirke, som byder på meget mere end guds-
tjenester; vi har rimelige muligheder for at an-
vende kollektiv trafik; vi har en flot natur med 
skov, strand og vand, og vi har så meget andet, 
som du sikkert selv kan nævne – men det er jo 
ingen naturlov, at vi for altid vil beholde disse 
privilegier!
  Heldigvis har vi i sognet mange beboere, 
som arbejder ihærdigt for at bevare, udvikle og 
forbedre vilkårene for et godt liv i Tårnborg-
området. Det er dette arbejde, Tårnborgbladet 
forsøger at understøtte.
  Tårnborgbladets august 2018-udgave, som du 
netop nu læser i, er blad nummer to i det nye 

samarbejde mellem Tårnborg Idrætsforening, 
Tårnborg Kirke og Tårnborg Lokalråd. Blad 
nummer et fra maj måned blev modtaget med 
pæne ord fra mange i sognet, og vi, som står for 
bladets udsendelse, håber, at også dette num-
mer vil falde i læsernes smag. Hvis du vil være 
sikker på, at de næste udgaver af bladet inde-
holder noget af interesse for dig, så send nogle 
artikelforslag til os - eller allerhelst: Skriv selv 
en artikel til bladet!
  Det er kun gennem deltagelse og engagement 
i lokalsamfundets liv, at du får indflydelse på 
sognets udvikling. Hvis ingen - eller få - har 
lyst til at gøre brug af de lokale tilbud; det være 
sig de lokale institutioner, det lokale forret-
nings- og foreningsliv eller de lokale arrange-
menter, så mister vi sikkert hurtigt de lokale 
initiativtagere, og så er det måske lige meget, 
om man bor i Tårnborg, eller et andet sted!
  Så tag del i dit lokalsamfund! Læs Tårnborg-
bladet, og benyt dig af nogle af de mange tilbud 
og initiativer, som bladet beretter om. Modsat 
mange andre blade, så starter vi med sporten!  - 
Og siden følger kirke- og lokalstoffet!

God fornøjelse med læsningen!
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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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   Efter spillet slutter vi af med en kop kaffe 
og kage samt en god snak om, hvad der rører 
sig rundt omkring. Vi er en flok rare og glade 
pensionister, som har det sjovt og hygger sig.
HUSK: Vi skal lege og more os, selvom vi 
bliver ældre. Det er sundt og livgivende med et 
godt grin og hyggeligt samvær.  

  Vi håber, I har haft en dejlig sommer. Så er 
vi klar med nye kræfter tirsdag den 7. august 
2018 klokken 10.00 ved Tårnborghallen. Vi 
håber, at solen står højt på himlen, så der kan 
spilles både krolf og petanque. Man kan måske 
også spille hockey udendørs på plænen.
   En nyhed er, at vi har modtaget nogle van-
drestave; så er der nogle i Svenstrup og omegn, 
der kunne tænke sig at vandre en times tid, er 
I velkommen den 7. august kl.10.00. – Og så 
skal I huske, at vi slutter af med en kop kaffe 
og en gang snak. 
   Vi har det hyggeligt - så kom og være med!
At få rørt kroppen samt snaktøjet, er godt for 
velværet.
På gensyn 
Bestyrelsen for TIF 60+idræt 

TIF	60+	idræt	-	Kom	og	vær	med!
Af Inge Nielsen
   Vi har nu boet i Tårnborg i næsten 40 år, og 
jeg har altid været en del af TIF. Jeg har gået 
på aerobicholdet, til step og nu mixholdet - og 
ikke at forglemme vores tre børn, som har trådt 
deres første gymnastiksko og fodboldstøvler 
her.
   Men at jeg skulle op og lege i TIF som pen-
sionist, havde jeg ikke lige set komme.
   Ved ”Sommer i Tårnborg 2016” besøgte jeg 
60+holdet, hvor der blev spillet krolf, hvilket 
jeg syntes var sjovt og underholdende. Jeg 
blev opfordret til at komme og besøge dem, 
hvilket jeg gjorde - og er så blevet hængende 
lige siden.
  I vintermånederne er vi indendørs og her 
spilles floorball, og jeg skal love for, at der 
bliver gået til den. Pulsen stiger, og de får sved 
på panden. I vinter fik vi to rullecurling-spil; 
et sjovt og helt uforudsigeligt spil, som ikke 
bliver afgjort, før den sidste ”sten” er sendt af-
sted. Det er ret underholdende og foregår ikke 
uden ”spydige” og sjove kommentarer med 
stor humor.
   Yderligere spilles der bordtennis, bobspil 
og dart; så der er noget for alle spillelystne 
60+’ere.
   Så snart foråret er på vej, og det bliver lu-
nere i vejret, rykker vi udendørs, og her spilles 
krolf og petanque med stor entusiasme og med 
et stort vinder-gen krydret med en god gang 
humor.
   I krolf siger vi gerne ”Den, der kommer sidst, 
er også med” (og det er gerne mig :) :))

Af Bjarne Nielsen
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Blomster til enhver 
begivenhed

Boldmix	for	3-5-årige
Af Nina Dyrhoff Nyegaard
   I løbet af foråret har fodboldbanen genlydt 
af boldglade drenge og piger i alderen 3-5 år, 
der har fået lov til at lege, grine og spille bold 
under frie former. 
   Boldmix er ikke egentlig fodboldtræning, 
men vi prøver at give børnene glæden ved at 
bevæge sig med en bold. Vi dribler, kaster, 
sparker på mål, leger fange og meget mere. Der 
er plads til alle drenge og piger i alderen 3-5 år. 
Både dem der drømmer om at blive en ny Erik-

sen eller Schmeichel, men også dem, der bare 
gerne vil lege med en bold og have det sjovt. 
Fra september flytter vi ind i hallen. 
  Vi begynder igen mandag mandag den 10. 
september og 
glæder os til at 
møde alle jer, 
der var med i 
foråret, men 
forhåbentlig 
også nogle 
nye.
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TIF	Badminton
  Badmintonafdelingen er klar til den nye 
sæson, 2018/2019.
Vi har fået tildelt haltimer som følger:

Mandage  17.00 til 19.00 motionsspillere
Mandage  19.00 til 22.00       fællestræning
Onsdage   17.00 til 20.00       motionsspillere
Fredage    17.00 til 19.00       motionsspillere

  Der har ikke været den store interesse for at 
spille på fredage, så i næste sæson deler vi hal-
len med floorball, så floorball har 2 baner og 
badminton 4 baner.
  Første spilledag er mandag den 13. august 
2018, og sidste spilledag er fredag den 26. april 
2019.

  Hallen er lukket i skolens juleferie fra den 24. 
december 2018 til den 2. januar 2019 samt på 
helligdage.
  Vores tilmeldingsystem er ved at blive ændret 
til den nye sæson, og vi håber, at vi kan starte 
tilmelding i slutningen af juni.  Endelig dato 
vil blive publiceret på vores hjemmeside samt 
badmintons facebookside. 
  Og som tidligere vil spillere, der var medlem-
mer i sidste sæson, få mulighed for at tilmelde 
sig samme bane/tid, som de havde i sidste sæ-
son. 
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer.

På bestyrelsens vegne
Søren Mikkelsen/ TIF Badminton
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58 35 60 22
www.lundemanglas.dk

Reskavej 7 ◆ 4220 Korsør

TIF	Floorball
Af Michael Dalby Jørgensen  
Vi starten den nye sæson i Tårnborghallen: 
Ungdom:  den 13. august klokken 15-17
Motionister:  den 14. august klokken 20-22
Vi glæder os til at se både nye og ”gamle” spillere!
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TÅRNBORG	IDRÆTSFORENING
Gymnastikafdelingen 

Af TIF Gymnastiks bestyrelse

Så	er	sæsonplanen	på	plads	for	2018	-2019
Vores instruktører har allerede meldt sig til kursus i efteråret, så de kan være med til at give den 
bedste gymnastikoplevelse til alle børn og voksne.
(Se de efterfølgende små beskrivelser fra instruktørerne!)

Tilmelding til holdene foregår på foreningens hjemmeside, hvor der betales med Visa/Dankort.
Selv om I har betalt, er der selvfølgelig 3 prøvegange. Vi refunderer, hvis det ikke var den rigtige 
aktivitet, I havde valgt.

Bestyrelsen savner et drengehold, så hvis der er interesse, kan vi altid oprette et hold.

Vi glæder os til at se jer.
 

Forældre-barn
Af Pernille Elstrøm
Forældre-barn holdet er gymnastik for de mindste (op til 3 år) hvor vi leger, synger og udfordrer 
samt styrker børnenes motorik. Barnet er sammen med sin voksne hele tiden, og vi har det sjovt 
sammen. 

Jeg håber at se en masse børn sammen med deres forældre/bedsteforældre til den nye sæson.

Gymnastikafdelingen deltog på sportspladsen ved ”Sommer I Tårnborg 2018”.
Tak til Karin og Marianne med hjælpere for en inspirerende dag.
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Rollingerne	-	(alle	børn	i	alderen	3-5	år)

Af Line Timmerman
Kom og vær med til lidt sjov leg og læring. Vi tumler, triller, kravler, løber, hopper og meget 
andet, der er med til at udfordre barnet motorisk. Her er plads til alle børn i alderen 3-5 år, som 
har lyst til at hygge sig en time om ugen med gymnastik og sang. 
Vi glæder os til at se jer. 

Gymnasterne	tager	ordet

Af Karin Louise Hjelholt Hansen
Som instruktør plejer det at være mig, som fører pennen. 
Hvorfor er jeg dog stadig Mix-Motion-instruktør? 
Fordi jeg kort og godt elsker foreningslivet - og ikke mindst holder meget af TIF Gymnastikaf-
deling.
Men hvorfor går mine gymnaster på holdet? Ja, det er dejlig læsning:

• Vi er én STOR familie. Sveder, griner og har det sjovt.
• Fordi jeg ikke må komme med på skiferie, 
 hvis jeg ikke går til gymnastik, og så er det super hyggeligt.
• Sammenholdet og stemningen. Samt den gode motion fra vores fantastiske instruktør.
• Fordi jeg elsker gymnastik.
• Noget skulle der ske, så hvorfor ikke starte her i lokalsamfundet.
• Savnede min gamle gymnastiksal - kunne ikke undvære Karin.
• Jeg kan snørre mine sko, uden at få ondt i ryggen.
• Super sundt.
• Det giver fysisk og psykisk velvære.
• For at få rørt sig - og fordi vi har det sjovt.
• Socialt samvær. Den eneste motion i ugen. Hyggeligt. Vi laver kun det, vi kan holde til/ 
 gider.
• Vi får rørt musklerne; også lattermusklerne. Det er bare alletiders. 

Så det er let at forstå, hvorfor jeg stadig elsker foreningslivet og instruktørtjansen!
Jeg vil gemme ovenstående Post-It-citater. De varmer en helt ind i hjertet. - Og det er sundt for 
sjælen.

 

HUSK	!!
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Af Jørgen F. Rasmussen
  Tak til alle de engagerede stadeholdere, ak-
tivitetsbestyrere og hjælpere, som var med til 
at arrangere den tredje udgave af ”Sommer i 
Tårnborg” ved Tårnborghallen i lørdags, den 
16. juni 2018.
  Vejrguderne skal også modtage en tak for det 
fantastiske sommerfestvejr, som dagen blev 
velsignet med - trods vejrmeldingerne om regn 
i løbet af dagen.
  De besøgende blev tilbudt et mangeartet 
program med aktiviteter for hele familien; 
fx kunne man overvære en fornem og under-
holdende opvisning af hundene fra Korsør 
Politihundeforening; man kun konkurrere med 
verdensmesteren i speedstacking; man kunne 
nyde kørslen med modeljernbanetog i Korsør 
Modeljernbaneforenings udstilling i Tårn-
borghallens forhal; Lars-Eriks legoudstilling 
var spændende for alle – uanset alder, hvilket 
også hans skildpadder var; Ungdomsbrand-
væsenets el-biler for de yngste gæster blev 
velbesøgt; Troels Christensen og Det Grå Guld 
spillede op til fællessang; Tårnborgs sogne-
præst berettede sjovt, underfundigt og interes-
sant om ”Præst i felten”; Jethoni viste sin pyra-
midekunst frem, og sådan kunne der nævnes 
masser af andre ting, der kunne opleves i og 

omkring Tårnborghallen i løbet af lørdag eft-
ermiddag. Om aftenen var der fællesspisning 
samt visning af vm-fodboldkampen Danmark-
Peru på stort lærred, hvilket blev en stor suc-
ces for Danmark, der efter en del besvær vandt 
1-0!
  Gæsterne, som fandt frem til sommerfesten, 
skal have en stor tak for fremmødet. Netop 
de gjorde, at dagen blev god for underhold-
erne, aktivitetsbestyrerne, stadeholderne og 
arrangørerne, men desværre fravalgte langt 
de fleste tårnborgensere ”Sommer i Tårnborg 
2018”, hvilket naturligvis får arrangørerne til 
at overveje, hvor der blev fejlet i planlægnin-
gen og programsammensætningen! Vi er sikre 
på, at lokalbeboerne er interesseret i, at der er 
aktiviteter i nærområdet, men tilsyneladende er 
det ikke i form af ”Sommer i Tårnborg”!

  Afslutningsvis skal der også lyde en tak til 
Nærradio Korsør, som hele eftermiddagen 
sendt live fra festpladsen med masser af god 
musik og interviewindslag. Udsendelsen kan 
høres som podcast fra den 25. juni 2018 via 
dette link: https://naerradiokorsoer.podbean.
com 

”Sommer	i	Tårnborg	2018”
Masser	af	underholdning,	aktiviteter	og	gode	tilbud	-	men	gæsterne	udeblev!
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Af Jørgen F. Rasmussen
  På Violvej i Svenstrup bor en kunstner, som 
har en stor passion: pyramider! Derfor kalder 
han sig pyramidekunstneren Jethoni. Hans 
borgelige navn er Jesper Thomas Nielsen, så 
måske du kan gætte, hvorfor han har valgt 
førnævnte kunstnernavn? 

  Jethonis store drøm er, at han engang i frem-
tiden kan få bygget en Tårnborgpyramide et 
sted i sognet, hvis der kan findes opbakning til 
projektet i nærområdet. Alternativt kan pyra-
miden bygges en andet sted på Vestsjælland, 
hvis nogen melder sig som interessenter og vil 
være med til at realisere pyramidevisionerne.
  Hvor kommer så denne pyramideinteresse 
fra? Ja, Jesper fortæller, at han helt fra teena-
gealderen har været fascineret af pyramider 
og lige siden den tidlige ungdom tegnede og 
malede pyramider, når en kreativ stund ind-
fandt sig. Atletik og især løb har altid haft 
Jespers store interesse, og helt fra ung har han 
været medlem af Atletikklub Delta Slagelse, 

hvor han for øvrigt har været i besiddelse af 
klubrekorden på 1000-meteren med tiden 
2 minutter og 32 sekunder (prøv, om du kan 
gøre ham det efter!). Logoet for Slagelse Atle-
tikklub er en pyramide, som er inspireret af 
det græske alfabets fjerde bogstav, der netop 
kaldes ”delta” og skrives som en ligebenet tre-
kant. Så Jethonis vej til pyramiderne er altså 
formet af sunde interesser som løb og kreativ 
kunstudfoldelse.
  Jethoni har sit galleri på Sorøvej 11 i Slagelse, 
hvor han har lejet lokaler hos popcornfirmaet 
POPZ, hvilket medfører, at man som gæst i 
galleriet bliver budt både på kaffe og popcorn 
ad libitum, medens man bliver vist rundt i gal-
leriets lokaler, som er spækket med Jethonis 
meget farverige og detaljefyldte malerier, der 
næsten alle indeholder én eller mange pyra-
mider – nog-le meget fremtrædende ved første 

blik, andre mere skjult - indtil man pludselig 
opdager dem. Sjove, spændende og livsglade 
malerier, som kan kaste lys over en tungsin-
dig dag, hvis man er så heldig at have et .. .....         
>> side 15

Pyramidekunstneren	i	Tårnborg
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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 gevinstlisterne 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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>>>Fortsat fra side 13
Jethoniværk hængende på sin væg i hjemmet.
  Jethonis pyramideinteresse rækker vidt. Han 
har blandt andet skrevet en historisk eventyr-
roman, ”I pyramidernes skygge”, som foregår 
i Ægypten, hvortil han også arrangerer guidede 
rejser, hvilket han ligeledes gør til Mexico og 
Peru. 

  Indimellem pyramidemalearbejdet og rej-
serne holder han jævnlige kunst- og rejsefore-
drag, og desuden bruger han meget tid på sit 
”JETHONI-PROJECT: PLEASE PROTECT 

OUR PLANET”, som er et initiativ til væk-
kelse af folks ansvarlighedsfølelse i forhold til 
miljøbevidsthed, genbrug og omsorg for natur, 
hav og hele jordkloden.
  I årenes løb har Jethoni udstillet sine værker 
utallige steder, blandt andet i kunstforeninger 

over hele landet, i Dan-
marks Radio, under ART 
EXPO i Rom og i den 
censurerede Kunstnernes 
Forårsudstilling i Århus, så 
Tårnborgs pyramidekunst-
ner er kendt vidt omkring.
  Du kan stifte nærmere 
bekendtskab med Jethoni 
ved fx at orientere dig på 
kunstnerens hjemmeside 
på www.jethoni.dk, hvor 
du blandt andet kan se 
et imponerende udsnit af 
hans spektakulære pyra-

midemalerier, eller ved at aftale et besøg i Je-
thonis galleri på Sorøvej 11 i Slagelse, hvor du 
med garanti vil føle dig meget velkommen.
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Tårnborg	Kirke	og	Sogn

August-September-Oktober	2018
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Murbrokker

  Sommetider sker det, at mennesker pludselig 
ikke ser anden løsning end at bygge mure. 
Bygge mure der placeres midt iblandt forskel-
lige menneskegrupper, i forsøget på at holde 
dem væk fra hinanden ofte pga. forskellig tro 
eller livsanskuelse. Der var mure om jøderne 
i 2.Verdenskrig, der var Berlinmuren, der er 
mure i Nordirland mellem katolikker og pro-
testanter. Der er mur på Vestbredden. Og der er 
frygten for Trumps mur..
  Mure bygget af frygt for andre mennesker, 
fordi de ikke tror, mener og gør det rette iflg. 
overmagten. Og i stille, fredelige og tolerante 
Danmark undres vi og rystes, når vi igen hører 
om en mur, for hvad skal det til at adskille men-
nesker på den måde? Hvad skal det til helt fy-
sisk at holde mennesker væk fra 
hinanden med sten og pigtråd? 
For det må da være muligt at 
kunne omgås hinanden fredeligt 
på trods af forskellighederne 
uden at skabe fysiske mure, 
siger vi til hinanden med en 
hovedrysten? 
  For vores dybt forankrede 
kristne tro, som generation efter 
generation har ladet være fun-
damentet for deres livssyn, og 
som er dybt indgroet i vores 
kultur resulterer i hvert fald ikke i mure. I Dan-
mark bygger vi i hvert fald ikke mure omkring 
hinanden. 
  Men sommetider sker det, at danske kristne 
alligevel bygger mure.  Sommetider sker det, at 

troen bliver en mur mellem mennesker. Ikke en 
fysisk mur bygget af sten. Men en mur bygget 
af fordømmelser og frygt for det anderledes, 
om det så er en anden tro, eller det er en anden 
levevis. 
  En mur bygget af krav til mennesket om at 
leve op til bestemte regler og love fundet i Bi-
belen, hvis mennesket skal være værdigt til 
at være under Guds velsignelse. En mur som 
truende hylder menneskets gerninger,  og som 
bliver brugt som mursten til at kaste i hovedet 
på de mennesker, som lever og tror på en an-
den måde end flertallet. Og som også skaber en 
mur i menneskets indre, hvor troen bliver til en 
tyngende dårlig samvittighed, fordi den opsæt-
ter en menneskestandard, som ingen kan leve 

op til i stedet for at se, at det væsentlige i kris-
tendommen altid er og må være, at mennesket  
Jesus døde på korset og opstod med det formål 
at vise os at muren mellem Gud og mennesker 
for altid er nedbrudt. Og at det på ingen måde 
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står i vores hænder at dømme og bygge mure 
mellem hinanden, men at det udelukkende er 
op til os, om vi vil tro på, at alle uanset hvad vi 
tror og gør, er i Guds gode hænder. 
  Og det ville 20 unge mennesker i Tårnborg 
gerne. For det er noget af det, de har lært i lø-
bet af årets konfirmandforberedelse: ikke at 
bygge mure mellem hinanden, men forsøge at 
nedbryde alt det dårlige, der kan opstå mellem 
mennesker.  Og den 10. maj 2018, blev de så 
konfirmeret. På en smuk forårsdag, hvor kir-
ken rungede af glade stemmer og forældrenes 
stolthed lyste ud af øjnene, da de så, hvordan 
i de fleste tilfælde det lille barn, der var ble-
vet båret til dåben, da de var helt små, nu var 

blevet til unge mennesker, der med en sjældent 
set alvorlighed selv gik vejen op til altret for at 
blive konfirmeret.

Tillykke til jer alle.
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard 

Pinsevandring	i	smuk	natur
 
  2. pinsedag havde 35 deltagere en usædvanlig 
smuk vandretur fra kirken til præstegården ad 
den gamle kirkesti via Halseby-søerne.  
  Vi begyndte med en andagt i kirken, hvorefter 
lokalhistoriker Kurt Rehder berettede om det 
spændende område, hvor Korsør Nor i tidligere 
tider gik ind, så Tårnborg kirke faktisk lå på en 
halvø.

  Senere blev der gravet ler til Svenstrup 
Teglværks produktion af sten, og under 2. ver-
denskrig blev der også gravet tørv, så egnens 
beboere kunne få brændsel til deres kakkelovne 
og holde varmen i de kolde krigsvintre.
 Under vandreturen i de smukke omgivelser 
var der også fine muligheder for at nyde en 
rig og afvekslende fuglesangskoncert, hvor 

selv nattergalen lod sig høre på denne smukke  
2. pinsedag.

  Turen sluttede i præstegårdens konfirmand-
stue, hvor der blev budt på en lettere anretning.
                                                                                                                           
Viola Nielsen 
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Cebastian Bech Jensen
Ditte Rosa Kold
Christian Vestenkjær Johansen
Emilie Flor Christensen
Emil Paaske Kvandal
Frederik Madsen
Frederik Frøhlich Petersen
Kenneth Ryan Nielsen
Lærke Nørgård Skau Mikkelsen
Marius Damgaard

Mascha Franklin Meldgaard
Matthias Lønberg Pihl 
Oliwia Joanna Jaros
Olliver Aagaard
Oskar Stengaard
Rhinet Malyeda Nagtalon
Sarah Pedersen
Selina Brandstrup Jørgensen
Sofie Jensen
Theodor Greisdal 

Årets	konfirmander	2018

Høstgudstjeneste

Vi	fejrer	høsten	den	23.	sep-
tember	kl.	10.30	i	kirken	med	
høstens	salmer	og	personalets	
smukke	pyntning	af	kirken.
Børne-	og	ungdomskoret	

Sæt	X	i	kalenderen

21.	oktober	kl.	16.30	til	årets	
jagtgudstjeneste,	med	jagthorn-
blæsere,	smukt	pyntet	kirke	og	
efterfølgende	spisning	i	konfir-

mandsstuen
Tilmelding	til	spisning	til	

ndn@km.dk	senest	den	13.	okt.	
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  Selv om man siger, at året går på hæld, er der 
noget storslået ved efteråret, som inspirerer til 
musik.

  Slagelsekoret byder denne søndag på sange 
og salmer med stor reference til efteråret og 
høsten, om end lidt sent for høstens vedkom-
mende. Vi har dog for vane i Danmark at knyt-
te begge sammen.

  Blandt meget andet kan især nævnes Aakjærs 
”Nu er det længe siden” med en anden melo-
di end den kendte. En melodi af Johannes 
Nørgård, som er mere i koncertstil end fælles-
sangegnet. ”Nu falmer skoven” vil blive sunget 
i en koncertudgave med vekselsang mellem 
damer, herrer, kor og publikum. Undervejs vil 
der også være et par afstikkere til den klassiske 
korlitteratur i form af stykker af engelsk og 

tysk oprindelse.

 Slagelsekoret har for vane at lade publikum 
medvirke flittigt i fællessang, og det er altid 
festligt, når alle rejser sig fra sædet og bidrager 
til det musikalske fællesskab. 
 Koret har flere musikere blandt sangerne, og 
ved denne lejlighed vil der være akkompagne-
ment af både klaver og fløjte og naturligvis 
orgel ved kirkens organist, Lise Christoffersen.

Bent Påske, korleder

Koncert	med	Slagelsekoret		-	14.	oktober	kl.	16	-	Fri	entre

 
 Syng og dans med din baby - et gratis tilbud 
til forældre til børn mellem 2 og 10 måneder. 
Selvom barnet endnu ikke synger har det stor 
glæde af den nære kontakt med forældrene og 
lyden af fars eller mor stemme er for barnet det 
skønneste i verden - uanset hvor godt far eller 
mor synger.
  Vi synger og "danser" 8 tirsdage i efteråret. 
Første gang er tirsdag den 4. september klok-
ken 10,30 - 11,15. Sidste gang er tirsdag den 
30. oktober. Vi slutter hver gang af med kaffe, 
te, småkager og ammestuesnak. 

  Bedsteforældre er også meget velkomne.
  Det er kirkens organist, Lise Christoffersen, 
der står for babysalmesangen.
  Tilmelding eller eventuelle spørgsmål til Lise 
Christoffersen, mail: andante@paradis. dk 
eller telefon: 58384538. 

Babysalmesang
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Nyt	fra	kirkegården	
 
  Kirkegårdens personale og kirkeværgen 
havde med en omfangsrig dagsorden ønsket 
at orientere menighedsrådet om igangværende 
arbejde på kirkegården, og om de udfordringer 
der sås i den kommende tid.

  Graver Lars, gravermedhjælper Irene og prak-
tikant Peter fortalte bl.a. om vækstproblemer 
med de fleste hække på kirkegården. Dårlig og 
udtjent jord har skylden, og der vil fremover 
alene blive plantet taks, når der skal ske ny-
plantning, eller når der skal udskiftes planter. 
Taks er den mest hårdføre og bedst egnede, og 
når der tilføres ny beriget jord, tror vi det med 
tiden vil give et smukkere og mere ensartet 
udtryk.

  Kirken måtte desværre tage afsked med 
nogle meget gamle markante træer af arten 
hængeask. Et lyn tog en stor gren, og ved en 
nærmere besigtigelse blev det konstateret, 
at alle kirkegårdens træer af den art generelt 
havde det meget dårligt. Faktisk så dårligt at 
rådne grene visse steder kunne være en fare 
for kirkegårdens brugere. Træerne blev straks 
fældet, og der er ultimo juni foretaget rodfræs-
ning. Om der skal ske genplantning, er der 
endnu ikke taget stilling til.

  Der sker i dag flere urnebegravelser, og urne-
grave efterspørges derfor i dag i højere grad 
end tidligere. Det har medført, at flere kiste-
grave er blevet omdannet til urnegravsteder, og 
den proces vil fortsætte i hele afdeling A (are-

alet syd for kirken ud mod Noret), 
Etableringen af den nye støttemur har endvi-
dere medført, at tunge maskiner ikke længere 
har adgang til hele afdeling A, og alene af den 
grund må flere kistegravsteder nedlægges.

  Vedligeholdelsesniveauet blev drøftet ge-
nerelt, og kirkegårdens personale forsøger at 
holde trit med ukrudtet. Vi ønsker en velplejet 
smuk kirkegård, som brugerne finder glæde 
ved at besøge. Imidlertid er der til tider travlt, 
og når personalet møder til tjeneste i kirken i 
weekenden, skal der efterfølgende afspadseres.   
Så må der stå en tidsel eller en mælkebøtte lidt 
længere, end vi ønsker. Vi håber på forståelse, 
og vil snarest gå til angreb med hakkejernet.
  Ifølge kirkegårdsvedtægtens § 17 skal inde-
haveren af brugsretten til et gravsted drage 
omsorg for gravstedets sømmelige vedlige-
holdelse. På nudansk betyder det, at gravstedet 
skal holdes fri for ukrudt.

  Nogle overlader mod betaling arbejdet til 
kirkens personale, men mange påtager sig selv 
opgaven, og så markeres gravstedet med et lille 
skilt, hvorpå der står ”Passes privat”. Det giver 
som regel ingen problemer, men ind i mel-
lem ses det dog, at gravstedsindehaveren ikke  
indfinder sig ret ofte. Når mængden af ukrudt 
bliver for stor, tager vi kontakt til gravstedsin-
dehaveren, og så løses problemet som oftest.   
Det sker dog, at det er en længere proces, som 
kan ende med, at kirkeværgen meddeler grav-
stedsindehaveren, at gravstedet sløjfes som an-
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regn løses problemet.

  Kirkegårdens brugere er altid velkomne til 
at rette henvendelse til personalet eller til  
kirkeværgen.   

Jørgen Christensen, Kirkeværge      

Kirkebladet

lagt gravsted (stenen fjernes), og kirkens per-
sonale overtager vedligeholdelsen. Der har i år 
været en henvendelse til menighedsrådet om 
højt ukrudt, som gror op af kirkegårdsmuren.  
Det bekæmpes normalt med gasbrænder, men 
på grund af det meget tørre forår er den frem-
gangsmåde fravalgt. Når der er kommet noget 

 

  Ny fast brolægning fra kirkegårdslågen i vest 
til kirkens hovedindgang i tårnet.
  I sensommeren, september/oktober anlæg-
ges ny handicapvenlig brobelægning mellem 
Tårnborg kirkes hovedindgang og kirkegårds-
lågen.

  Arbejdet søges udført, så det giver mindst 
mulig gene for kirkegængerne, og vi glæder 
os til at kunne byde kirke- og kirkegårdens 
brugere velkommen til et trygt og smukt 
indgangsparti.

Jytte Jensen, Formand 

Ny	brolægning	fra	kirkegårdslågen	til	kirkens	hovedindgang

  
  I løbet af efteråret renoveres kirkens knæ-
fald, antependium (forhænget ved alteret) og 
prædikestolens beklædning. Tidens tand har 
slidt på især knæfaldets polstring. Derfor sker 
der en renovering  af knæfaldet - stilen bevares 
- men en ny, ergonomisk polstring af knæfaldet 

Fornyelse/renovering	af	kirkens	knæfald,	antependium	og	
prædikestolens		beklædning.

imødeses med glæde af mange kirkegængere.
  
Arbejdet vil ikke gribe ind i de kirkelige hand-
linger.

Jytte Jensen, Formand

Her anlægges handicapvenlig indgangssti
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Litteraturkredsens	sommerudflugt
  Det er tradition, at litteraturkredsen som af-
slutning på sæsonen tager på udflugt. Efter no-
gen snak frem og tilbage blev det vedtaget, at 
vi i år skulle besøge vores ukendte nabo: 
Nyborg.  
  Vi mødtes på Korsør station og 
tog toget 9:37. Togturen tog kun 
12 min. Hvorefter vi tog en by-
bus til Vor Frue kirke. Det er en 
smuk kirke med et rigt inventar, 
to døbefonte, en med himmel, 
flere epitafier, et korbuekrucifiks 
og sidst tilført en glasmosaik af 
Maja Lisa Engelhardt og et al-
terkrucifiks også af Maja Lisa, 
som forandres alt efter årstid og 
lys. Fra kirken gik vi til kirkegården, hvor vi 
mødtes med guiden, John, tidl. lærer nu lokal-
historiker. Med ham gik vi gennem landporten 

til voldanlægget, som er blevet smuk sat i 
stand med donation fra Mærsk Mc. Møller 
og hustrus fond. Selve Nyborg slot er under 
restaurering og udbygning, så det er lukket 

for tiden. 
  Vores guide sørgede for at 
vi var ved cafeen  ”Den gode 
smag”  på Torvet kl. 12. Her 
fik vi, som der stod i menu-
kortet: Tapas for de sultne.  
Derefter skiltes vore veje, 
nogle gik til stationen, andre  
fandt et hyggeligt sted til en 
kop kaffe  m.m.
  Vi mødes igen den 4. sep-
tember til ny sæsonstart, hvor 

vi læser Peter Bastian: Altid allerede elsket. 
Nye læsere er altid velkomne.  
Ulla Vedel

Billede	fra	Pinsevandringen
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Siden sidst 

Døbte	i	Tårnborg	Kirke

01. april   Isabella Gangsted Knudsen     
21. april               Roland Emanuel Wettendorff Larsen       
21. april               Vilmar Samer Hesselberg               
21. april               Isabella Heibøll Laustsen            
27. april           William Frese         
29. april Aksel-Emil Lund Wilstrup Nielsen       
02. maj  Ditte Rosa Kold                           
20. maj  Lissandra Elisa Gonzales Nielsen        
20. maj  Malik Carstensen         
20. maj Adam Falk          
20. maj Rasmus Wilhelm Skov Refsgaard        
03. juni  Linus Christopher Due Schmidt      
03. juni  Inge Maria Sandholdt Worm
    

Viede	i	Tårnborg	Kirke
19. maj Connie Hansen Engelby & Frants Engelby
26. maj Helle Elkjær Yring & Steen Elkjær Yring
02. juni Julie Lund Lindvig &  Ronni Lund Lindvig
02. juni Dorthe Teil Lindgaard & Lars Teil Lindgaard
03. juni Camilla Due Schmidt & Kenneth Due Schmidt
03. Juni Trine Sandholdt Worm & Mads Sandholdt Worm
16. juni Birgitte Olsen & René Sylvester Simonsen
30. juni Heidi Holck Wolfhagen & Michael Holck Wolfhagen

Bisatte	og	døde	i	Tårnborg	Sogn
10. maj             Per Gaardsmand Koch       
13. maj              Jytte Lykke Nielsen      
01. juni Annie Nielsen      
15. juni Michael Birch Larsen
25. juni Maja Gunhild Petersen  
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Aktivitetskalender
Tårnborg	Sogns	Hyggeklub
05. sep.  kl.14.30:  Gudstjeneste og efterfølgende kaffebord i Konfirmandstuen 

19. sep. kl. 12.30  Løvfaldstur - bemærk to timer før normal tid!!

03. okt. kl. 14.30:  Søren Mikkelsen fortæller om Det gamle Tårnborg.
   Tag gerne selv  gamle Tårnborg billeder med.

17. okt.  kl. 14.30:  Banko

31. okt.  kl. 14.30:  Ulla Vedel fortæller: ”Her er mit liv”.

14. nov. kl. 14.30:  Poul Henning Jensen fortæller om livet med Spejderne. 
 
28. nov. kl. 14.30:  Juleafslutning, med Quiz, Sang og Hygge.

Litteraturkredsen  
04. sept. kl. 15.30                                     
02. okt.  kl. 15.30 
06. nov. kl. 15.30
04. dec.  kl. 15.30               
            
Aftensang	i	kirken
08. aug. kl. 20.00

Sangaftener	
-	10	jeg	kan	li’.	
11. okt. kl. 19.30: James Hansen
08. nov. kl. 19.30: Gyrith Kaaber
13. dec. kl. 19.30: Thomas Hansen

Særlige	gudstjenester
22. sep. kl. 11.00  Dåbsgudstjeneste
23. sep. kl. 10.30  Høstgudstjeneste - Børne- og ungdomskoret medvirker
21. okt.  kl. 16.30  Jagtgudstjeneste med spisning i konfirmandstuen bagefter

Vll	DU	SYNGE	l	BØRNE-	OG	UNGDOMSKORET?
 

Tårnborg	kirkes	børne-	og	ungdomskor	har	plads	til	
flere	medlemmer,	så	hvis	du	kan	lide	at	synge,	så	er	
det	måske	noget	for	dig.	Vi	synger	mange	forskellige	
sange	og	salmer,	og	indimellem	deltager	vi	i	guds-
tjenesten	i	kirken.	f.eks	til	høst,	jul	og	påske.	

Børnekoret	øver	hver	torsdag	fra	klokken	14	-	15	i	
konfirmandstuen,	og	her	synger	børn,	der	går	i	

3.	klasse.	
Ungdomskoret	øver	hver	torsdag	fra	15	-	16	også	i	
konfirmandstuen,	og	her	synger	børn	fra	4.	klasse	og	
opefter.	Hvis	du	kunne	tænke	dig	at	være	med	eller	
bare	prøve	at	synge	med,	så	kan	du	eller	dine	foræl-
dre	kontakte	Lise.	der	leder	begge	kor,	enten	på	mail:	

andante@paradis.dk	eller		telefon:	58	38	45	38.	
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Gudstjenester	i	Tårnborg	Kirke

August	2018
Søndag		d.05.	august 10.s.e.trinitatis kl.	09.00 Sanne	Bügel	Forner
Torsdag	d.08.	august Aftensang kl.	20.00
Søndag		d.12.	august 11.s.e.trinitatis kl.	10.30 Nina	Dyrhoff	Nyegaard
Søndag		d.19.	august 12.s.e.trinitatis kl.	10.30 Nina	Dyrhoff	Nyegaard
Søndag		d.26.	august 13.s.e.trinitatis kl.	10.30 Nina	Dyrhoff	Nyegaard

September	2018
Søndag	d.02.	september 14.s.e.trinitatis kl.	10.30 Nina	Dyrhoff	Nyegaard
Søndag	d.09.	september 15.s.e.trinitatis kl.	10.30 Nina	Dyrhoff	Nyegaard
Søndag	d.16.	september 16.s.e.trinitatis kl.	09.00 Ida	Rusholt	Lund
Lørdag	d.22.	september Dåbsgudstjeneste kl.	11.00 Nina	Dyrhoff	Nyegaard
Søndag	d.23.	september 17.s.e.trinitatis

Høstgudstjeneste
kl.	10.30 Nina	Dyrhoff	Nyegaard

Søndag	d.30.	september 18.s.e.trinitatis kl.	10.30 Nina	Dyrhoff	Nyegaard

Oktober	2018
Søndag	d.07.	oktober 19.s.e.trinitatis kl.	10.30 Sanne	Bügel	Forner
Søndag	d.14.	oktober 20.s.e.trinitatis kl.	10.30 Nina	Dyrhoff	Nyegaard
Søndag	d.21.	oktober 21.s.e.trinitatis kl.	16.30 Nina	Dyrhoff	Nyegaard
Søndag	d.28.	oktober 22.s.e.trinitatis kl.	10.30 Nina	Dyrhoff	Nyegaard

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 sognepræsten.
Vil	du	tale	med	din	præst?
Når livet går i stykker, kan du tale med din præst!
Det behøver ikke nødvendigvis være religiøse spørgsmål. Præsten er én du kan tale med om alle 
de tanker, der kan opstå, når det er svært at være menneske. Præsten har tavshedspligt, og du er 
altid velkommen til at aftale tid til en samtale.

Kirkebladet udgives af Tårnborg Menighedsråd.
Redaktør: sognepræsten

Fotos: Irene Kjergaard, Viola Nielsen, Nina Dyrhoff Nyegaard, Per Krogsgaard Larsen

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

Kirkebladet
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JAMEN, DET KAN DA IKKE VÆRE RIGTIGT!!!

mellem Violvej og Højbjergvej som fodgænger, dagplejemor med 
børn i hånden, cyklist, handikappet, ældre, turist på Trelleborg-
leden, turist på Musholmleden og Pilgrimsruten, medlem af 
vandreklub, medlem af cykelklub, renovationsarbejder, kloak-
arbejder, postbud, barn på vej til skole eller en af de utallige 
andre umotoriserede dagligt synlige personer, færdes med livet 
som indsats,  fordi det  er tilladt at køre          hvilket giver en

B R E M S E A F S T A N D på 20 - 30 METER!!!
og der er  intet fortov, ingen cykelsti .......kun kørebane!
som er så smal, at der lige akkurat kan passere 2 biler.
Det er en af de mest trafikerede veje i området med bus 438, mega 
store landbrugsmaskiner der tonser igennem samt mas-ser af per-
son/vare/lastbiler og motorcykler.....f.eks. lørdag d. 2/6 2018 
mellem  9:46 - 9:56 passerede 24 personbiler og 3 varebiler 
og søndag eftermiddag mellem 30 og 40 motorcykler.

at man på STIBJERGVEJ

50

Der er vitterligt beboere , som
aldrig går ude på vejen......... 
og det er endda en officiel 
vandre –og cykelrute!
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Vi er beboere på Stibjergvej der, med afsæt 
i Tårnborg Lokalråd, er gået videre til kom-
munen med problemerne, og her vil man så i 
løbet af kort tid modtage diverse ansøgninger 
om ændringer i trafikken på Stibjergvej.

I Tjæreby er der masser af bump og afstribninger i 
begge sider. for ikke at tale om skiltning !

på Stibjergvej er der hverken 
skiltning, bump eller afstribning

udmunding Højbjergvej udmunding Violvej

40
sommerhuse

40
sommerhuse

50

!

!!
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Af Susanne Bille Kristensen, lærer .
  Tårnborg Skole inviterer alle Tårnborg og 
omegns børn, voksne og rigtig meget voksne 
til årets hyggeligste picnic tirsdag den 4. sep-
tember fra klokken 16.30 til 19. Skolen har 
længe haft traditionen med en ”Go’daw-fest” 
for skolens elever og deres familier, men i år 
slår skoleleder Anne Mikkelsen dørene op for 
alle de mange andre, der bor i Tårnborg og 
omegn:
  ”Festen har i mange år været et tilløbsstykke 
for skolens familier, men vi vil gerne være med 
til at binde alle borgere endnu tættere sammen 
i Tårnborg og omegn - og dermed styrke lokal-
området”, forklarer Anne Mikkelsen. 

Hemmeligheder med Kildebakken ?
  Produktionsskolens band kommer forbi 
og underholder i løbet af festen - og skolens 
dygtige 0.klasse er gået sammen med Børne-
huset Kildebakken og har øvet i flere måneder. 
Hvad vil de ikke afsløre endnu? Men det bliver 
helt sikkert ikke sidste gang, børnehaven og 
skolen samarbejder om et fælles projekt.  
  Rammen er skolens grønne plæner, og under-
holdningen står skolens mange børn for. Der 
vil være konkurrencer, boder, leg og musikal-
ske indslag, men først og fremmest er det fæl-
lesspisningen på medbragte tæpper og camp-
ingborde, der er i højsædet. Tidligere år har 
skolebestyrelsen blandt andet stået for snobrød 
og bål - kom og se, hvad de finder på i år. 
  Og skulle der være nogen, der har lyst til at 
se nærmere på skolen, så giver skoleder Anne 

Mikkelsen gerne en guidet tur. 
Fakta!
   Du kan medbringe din egen mad - eller be-
stille mad gennem skolen. Der bliver mulighed 
for at købe drikkevarer og kage. Se skolens 
facebook-side for nærmere information efter 
sommerferien. 

  Tårnborg Skoles Go’daw-fest plejer at 
tiltrække både det gode vejr - og mange men-
nesker. Her er det sidst års fest, hvor der var 
fuldt hus. 

 

  Skoleleder Anne Mikkelsen, der her er ved 
at servere kage ved sidste års fest, glæder sig 
til at hilse på endnu flere lokale til årets fest. 
Hun lover at give en rundtur på skolen til alle 
interesserede!

Go’daw-fest	
Hygge,	underholdning	og	god	mad	for	hele	familien.
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Af skoleleder Anne Mikkelsen
  Tårnborg Skole havde en hyggelig dimission 
for 9. klasse den 27. juni. Flaget var hejst, og 
den røde løber blev rullet ud i dagens anled-
ning. 
  Der var taler fra skoleleder og klasselærer og 
et par gode “ farvel og held og lykke i livet”-
sange. Desuden blev eleverne udsat for en sid-
ste test i skolen, hvor ikke mindst fantasi og 
det at tænke “skævt” gav de fleste point. Foræl-
drene bidrog ved at hjælpe eleverne, mens læ-
rerne også blev testet.
  Dette er jo altid en glad, hyggelig og højtidelig

dag, men også med et stænk af vemod. 
  Vi håber, at skolen har bidraget med gode 
kundskaber og andre kompetencer til de unge 
menneskers rygsække ud i den store, vide ver-
den. 
  Vi ønsker 9. klasse tak for de mange år, tak for 
en super sidste skoledag og god vind. Nogle 
gange vender enkelte af de unge tilbage i form 
af en vikartjans på skolen. 
  Vi må se, hvad fremtiden bringer.
  Eleverne gav den en skalle til de afsluttende 
prøver, så de fortjente deres eksamensbevis.

Farvel	og	god	vind	fra	Tårnborg	Skole	til	9.	klasse.
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Af skoleleder Anne Mikkelsen
  Der skulle knokles lige til det sidste på Tårn-
borg Skole, inden de kære børn kunne sendes 
på sommerferie. 8. klasse og deres idrætslærere 
havde arrangeret en fantastisk “Grøn dag” for 
hele skolen, så vi kunne slutte af med pulsen 
oppe og med alle muskler masseret. Der var 
udfordringer for fysikken, for hjernen og ikke 

mindst for lattermusklerne. Eleverne var delt 
op på tværs af alder, og det var igen rørende at 
se, hvordan de store elever tog sig af de små.      
Der blev udkåret vindere, men jeg tror, at alle 
vandt en super god dag.
  Der blev traditionen tro sluttet af ved skolens 
flagstang med præmieoverrækkelse, Boogie 
Woogie og feriesangen skrålet ud over sko-
legården. 
  Når vi slutter næste skoleår i juni 2019, så 
vil vi slutte med en temauge, hvor eleverne og 
personalet vil opbygge en by på skolen med 
forretninger, bank, café o. lignende. Vi prøvede 
dette med indskolingen og mellemtrinnet for et 
1½ år siden, og eleverne har plaget for en

 

sådan temauge igen lige siden. Denne gang vil 
vi så have hele skolen med, og derfor vil byen 
blive mere omfattende, og måske vil vi invitere 
lokalområdet over til at kigge, købe og nyde, 
hvis vi også denne gang skulle være så heldige 
at få en “massageklinik” i byen. Hvem ved?
  Skoleåret starter op igen for elever den 13. au-
gust, men personalet er på skolen i ugen inden, 
og kontoret er ligeledes åbent i denne uge (uge 
32). Vi glæder os til at byde elever og forældre 
velkommen tilbage fra ferie denne dag - ikke 
mindst de nye 0. klasser, som mødes foran flag-
stangen klokken 9.00.

Sidste	skoledag	på	Tårnborg	Skole	-	i	høj	aktivitet.
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Af Thomas Hansen
  Før byrådsmødet den 30. april 2018, sendte 
Tårnborg Lokalråd et ”idekatalog” omhand-
lende den knap 5000 m2 store grund beliggen-
de på Ørnumbakken på Halsebyvej.   Tårnborg 
Lokalråd ville med forslaget gøre byrådet op-
mærksom på, hvilke store muligheder for ak-
tiviteter og tiltag der er i forbindelse med den 
smukt beliggende grund.
  På byrådsmødet besluttede det samlede byråd 
i Slagelse Kommune at lade forslaget fra Tårn-
borg Lokalråd få en chance. 
  Det betyder, at borgerne i Svenstrup nu har 
en fantastisk mulighed for at skabe en rekreativ 
perle. 
  Den 21. juni afholdt Tårnborg Lokalråd et 
lille uformelt ”interessemøde” på grunden. 
Formålet med mødet var at inddrage alle in-
teresserede i processen og høre meninger og 
tanker fra så mange som muligt.
  På mødet blev der ivrigt diskuteret ideer, tiltag 
og muligheder. Udfordringer med niveaufor-
skel ned til vandet, bekymringer om hærværk 

Skal	vi	have	et	”brolaug”	i	Svenstrup?

på området og økonomi blev også vendt.
I det hele taget var det et godt og positivt møde, 
hvor vi bagefter konkluderede, at der er stor in-
teresse for projektet.
  Blandt de nævnte ideer var: Slæbested, både/
badebro, undervisning af børnehave/skole, 
udlån af kajak/kano/robåd, fiskerimiljø, facili-
teter til surfere, sejlskole, dykkerskole, bålsted, 
bord/bænkesæt, shelter, åbent vand-svømme-
bane, undervandsjagt og mange flere.
  Meningen er, at der skal stiftes en forening, 
der skal varetage den fremadrettede udvikling 
af området. Der indkaldes til stiftende general-
forsamling i september.
  Så hold øje med Tårnborg Lokalråds hjemme-
side på www.taarnborg.dk og facebook for 
mere info om dato.
  Det er vigtigt, at alle der har lyst til at påvirke 
udviklingen dukker op til generalforsamlingen, 
for tanken er jo, at dette herlige projekt skal 
være VORES FÆLLES PROJEKT.
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Af Jørgen F. Rasmussen
  Er du til frisk luft og motion i en mangfoldig 
natur, så bør du tage en tur i Højbjergskoven, 
som absolut er et besøg værd for hele familien, 
for her er en skov fyldt med oplevelser for både 
børn og voksne.
  
   Hvis du så også har en cykel - og måske end-
da en mountainbike - så bør du prøve skovens 
MTB-spor, som nu efter to års samarbejde mel-
lem de to sporansvarlige, Thomas Lundeman 
og Henrik Thomas, og Skov- og Naturstyrel-
sen, har udviklet sig til et meget alsidigt spor 
for alle cykelentusiaster.  
  
   En mandag formiddag havde Thomas Lun-
deman inviteret denne artikels skribent på 
en cykeltur på MTB-sporet, som siden 2016 
har udviklet sig til sin nuværende længde på 
godt fire kilometer. Og det blev en fantastisk 
tur gennem tæt løvskov, smukke lysninger og 

Thomas ved start og slut af MTB-sporet.

skovbryn, nåletræsskov og smalle, stenede og 
knoldede stier, hvor man med spænding og 
under stor koncentration ventede på eventyret 
efter det næste sving på sporet. 

  Thomas ledte an på sin mountainbike, og 
skribenten halsede efter på sin nypudsede Ra-
leigh, som nok ikke er en bjergcykel, men som 
alligevel kunne forcere MTB-sporets bakker 

og udfordringer, hvilket er et klart bevis på, at 
dette spor er for alle; uanset .....  >>> side 39

På	sporet	i	Højbjergskoven
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Dagli’Brugsen Frølunde, Stibjergvej 2, 4220 Korsør 

Åbent alle ugens dage kl. 7-20 
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>>>Fortsat fra side 37
alder og hvilken type cykel, man er ejer af.

   Så det er bare at få pumpet cyklen og sætte 
kursen mod Højbergskoven, som du finder 
for enden af Stibjergvej, når du kommer fra 
Svenstrup. Netop hvor vejen skifter navn til 
Storebæltsvej, er der på venstre hånd en lille 
parke-ringsplads, hvor du kan finde informa-
tionstavler om mulighederne i området. På 
pladsen kan du eventuelt sætte bilen og stige 
på cyklen eller måske begive dig på en skov-
tur til fods. Hvis du vælger MTB-sporet, så er 
både start og mål ved indkørslen til p-pladsen, 
og hele sporet er ensrettet med tydelige pile-
afmærkninger. 

  Alt afhængigt af form og cykelstandard, så 
kan du forvente, at 
en tur rundt i ter-
rænet kan klares på 
en halv times tid, 
men hvis du vil sætte 
rekorder, så skal du 
helst under sytten 
minutter! Vælger 
du at nyde naturen, 
tager det længere 
tid, men så får du 
også fornøjelsen af 
mindst tolv forskel-
lige træsorter, utal-
lige fuglearter og 
både harer, råvildt 
og andre pattedyr. 
Du kan jo selv tælle 

undervejs!

  Du kan selvfølgelig også løbe eller gå på 
de udlagte vandrestier i Højbjergskoven.  
Eventyret er næsten det samme, men hvis du 
foretrække at gå eller løbe på MTB-sporet, så 
vær ekstra opmærksom på cyklisterne, og be-
væg dig i den ensrettede retning, så ingen over-
raskes af modgående trafik!

  Ønsker du at se et kort over Højbjergskovens 
MTB-spor, kan du finde det på taarnborg.dk 
(skriv ”MTB-sporet i Højbjergskoven” i søge-
feltet!)

God tur! 
En fantastisk oplevelse 

er du sikker på!
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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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Tekst og akvarel af Villy Jensen
  På vejen mellem Halseby og Tjæreby tegner 
bakkedraget Brandsbjerg sig mod himlen i syd. 
Bakkedraget er i tidens løb blevet tilført to 
store menneskeskabte kupler. Den ene kuppel 
er en jættestue.
  Byggeriet af dette gravkompleks er sket for 
cirka 5.200 år siden – i bondestenalderen.
  Vi har ingen skriftlige kilder omkring byg-
geriet, men opgaven har været uhyre arbejds-
krævende. Mange fra de nærtliggende bo-
pladser har været hjælpere. På dette tidspunkt i 
vores oldtid var der ikke landsbyer, der kunne 
virke nødvendigt socialt samlende – men so-
cialt samlende og styrkende har byggeriet og 
vedligeholdelsen af dette gravanlæg været. Det 
blev her man samledes og delte erfaringer og 
erindringer.
  Jættestuer var stedet, hvor man opbevarede 
dele af sine døde forfædre – ikke hele skeletter.  
Det hele døde menneske har indledningsvist 
været placeret andetsteds – for så siden at blive 
repræsenteret i jættestuen med enkelte knogler.  
De fundne knogler peger i retning af, at der er 
flyttet meget rundt på de knogledele, der nåede 

ind i stuen.
  Der er blevet holdt ceremonier og ofret ved 
jættestuen. De dødes knogler er måske blevet 
taget frem – vist frem - for siden igen, at blive 
lagt tilbage på en plads inde i det mørke rum.
  Der har været en tro på kontakt mellem de 
døde og de levende. Ved gaver, mad og ved 
hyldest af forfædrene kunne man bevare deres 
beskyttelse og hjælp. Det var nødvendigt med 
det gode forhold – for modsat kunne forfædre 
også nedkalde ulykker og andet grumt over 
familie og egn, hvis de følte sig svigtet.
  I Danmark er der cirka 700 jættestuer bevaret 
ud af i alt anslået 4000. Jættestuen på Brands-
bjerg er speciel, derhen at den har indgang mod 
nord, hvor det typiske er indgang vendt mod 
syd eller øst. Ud af alle landets stuer har kun to 
indgang mod nord.
  Kun tredive skridt fra den 5.200 år gamle 
stue ligger en anden høj. Det er en gravhøj 
fra bronzealderen. På blot 30 skridt kan man 
her vandre næsten 2.000 år frem i Danmarks 
gravskik og tro – ganske utroligt.

Jættestuen	på	Brandsbjerg
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Af Villy Jensen og Jørgen F. Rasmussen
 ”Tude Å – Der, hvor land bliver til vand”, er 
titlen på en helt ny film fra Tårnborgområdet.
  Det er en kortfilm (3 minutter og 44 sekunder) 
som er blevet til på initiativ af Villy Jensen 
og Jørgen F. Rasmussen, begge fra Tårnborg. 
Tårnborg Lokalråd har så velvilligt lagt sit 
gode navn til opgaven.
  3 minutter og 44 sekunder synes ikke lang 
tid, men når der skal skrives manuskript ud fra 
ideer; der skal findes genstande og lokationer 
for optagelser; der skal rettes og tilrettes – og så 
om igen; så er der meget arbejde i hvert sekund 
af filmen. Filmen blev optaget fra klokken 5.30 
morgen den 7. maj 2018. Strålende solskin og 
lunt vejr. Produktionshøjskolen mødte frem 
med fire dygtige billed- og lyd-håndværkere.   
Optagelserne stod på i op mod fem timer.
  Udover selve billedsiden, så har folkene fra 
højskolen også lagt musik på. En musik, der 
sammen med billede og tale giver et godt og 
frisk morgenindtryk fra de store arealer derude 
ved den gamle bygrænse mellem Korsør og 
Slagelse.

  Tude Å-filmen tager sit afsæt i de fremskredne 
planer, som kommunen har vedtaget for at føre 
åens sidste del inden Storebælt tilbage til dens 
oprindelige løb.
  Hvad, hvordan og hvornår den meget store 
opgave tager fart, ved vi ikke, men det har 
været væsentligt for os at få samlet billedma-
terialer om, hvordan der ser ud derude i dag – 
hvad der er derude i dag - og som nødvendigvis 
må forsvinde under vand, når genopretningen 
af å-løbet er afsluttet.
  Det skal her bemærkes, at der ikke er adgang 
til de områder, hvor filmen er optaget. Det er 
tidligere ejere og forpagtere, der velvilligt har 
sagt ja til adgang for vore ideer til filmen.
  Filmen er blevet til med støtte fra Landud-
vikling Slagelse, LAG Lokale Aktions Grup-
per, Leader, Den Europæiske Landbrugsfond 
– og så naturligvis XORfilm, Korsør Produk-
tionshøjskole.
  Hvis du gerne vil se filmen, kan du finde den 
via dette link https://youtu.be/TN4q-yjG4kg 
eller ved at besøge lokalrådets hjemmeside.

Tude	Å	-	Der,	hvor	land	bliver	til	vand!	
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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 læs-
ning i bladet!

1.  Hvilken alder skal man have for at deltage på gymna-  
 stikholdet, der kaldes ”rollingerne”?
2.  Hvad skal man ifølge kirkegårdsvedtægtens §17?
3.  Hvem er indbudt til at deltage i Go’daw-festen på 
 Tårnborg Skole den 4. september klokken 16.30?

Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com el-
ler læg dem i lokalrådets postkasse på opslagstavlen i 
Dagli’Brugsen i Frølunde senest den 1. september 2018.

Vinder af maj-nummerets læserkonkurrence blev Gulla 
Hansen, som blev udtrukket blandt de mange indsendte, 
rigtige besvarelser af Hanne Wellendorph, der var måned-
ens ”lykkens gudinde”. Vinderen har modtaget sin gevinst. 
Tillykke!
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