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Mindeord
Det var med stor sorg, at vi i Tårnborg Idrætsforening onsdag den
10. oktober om eftermiddagen fik meddelelsen om, at et af vores
bestyrelsesmedlemmer, Bjarne Nielsen, var afgået ved døden.
Vi har mistet et æresmedlem, en foreningsmand, en igangsætter, som i
årtier har nydt stor respekt for sit store uegennyttige arbejde for
idrætslivet i Tårnborg og omegn.
Vi vil især fremhæve hans store arbejde med at få oprettet en helt ny
afdeling, 60+, som i dag er en velfungerende afdeling
med egen bestyrelse.
Bjarnes brede lokalkendskab og hans DGI-engagement har været af
uvurderlig betydning for udviklingen af vores forenings aktiviteter.
Vi har mistet en loyal og et altid engageret bestyrelsesmedlem, som
bliver meget svær at erstatte i vores forening.
Æret være Bjarne Nielsens minde.
Troels Christensen, TIF-Formand

>>>Nekrolog på side 49
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Tårnborg IdrætsForening fylder 90 år den 22. november

Af Troels Christensen
Så er der kun et tiår tilbage, inden der helt sikkert vil blive inviteret til et brag af en fest.
Men en 90-års fødselsdag skal vi selvfølgelig
også markere, hvilket bl.a. vil ske her i TÅRNBORGBLADET, hvor vi lige tager et lille
tilbageblik over de vigtigste begivenheder og
årstal, når der granskes i de gamle annaler.
Historien om TIF
TIF blev formelt stiftet den 22. november 1928
under navnet Taarnborg Gymnastikforening også kaldet TGF.
Den første formålsparagraf var: Taarnborg
Sogn har Dags Dato oprettet en Gymnastikforening, hvis formål er at oplære Ungdommen til sunde Legemsøvelser.
Den første formand hed: Viggo Andersen.
På trods af ovenstående så er der faktisk dokumentation for, at der har været sportsaktiviteter endnu tidligere, da den gamle fane, som
stadig hænger i klubhuset, bærer fane-plader
for skydning så langt tilbage som 1887.
De forskellige idrætsgrene i foreningen blev
startet i følgende rækkefølge:
I 1887: Skydning
I 1928: Gymnastik
I 1936: Håndbold
I 1938: Badminton (startede i forsamlingshuset og i Jørgen Johansens forældres lade)
I 1939: Fodbold
(Håndbold og fodbold foregik ved Haneklint,
hvor der nu er kart-bane.)
I 1940: Folkedans

I 1975: Svømning
(Årstal for fx bordtennis og dart savnes p.t.,
men måske en læser kan hjælpe?)
Store mærkedage
I 1953 holdt man 25-års jubilæum i forsamlingshuset, hvor der kom 200 mennesker til
fællesspisning. Og man udnævnte det første
æresmedlem, Niels Thomassen.
I 1965 blev den første TGF-avis udgivet som
medlemsblad og omdelt i hele området.
I 1978 (22. november) afholdt foreningen 50års jubilæum i Tårnborg Forsamlingshus.

Chris Hansen (formand i 1978) indvier
fanen og holder tale ved 50-års jubilæet
(Den dag er TGF Korsør Kommunes største
idrætsforening med næsten 1200 aktive udøvere).
I 1981 blev foreningsnavnet ændret til det, vi
kender i dag: TIF, Tårnborg Idrætsforening.
I 1983 bliver Tårnborg-hallen indviet, og foreningen købte en gammel lærerbolig for 1
krone af kommunen og indrettede klublokale.
I 1988 afholdtes 60-års jubilæumsfest.
I 2000 fik TIF klublokaler i Tårnborghallen,

Tårnborgbladet november 2018

5

hvor de stadig er beliggende i dag.
I 2003 afholdtes 75-års jubilæumsfest i hallen.
I 2008 afholdtes 80-års jubilæumsfest i hallen.

elever i forskellige idrætslige discipliner.

Indvielse af fanen i 2008. Dennis Hansen
(formand i 2008) yderst til venstre.
Foreningen har i de første 90 år kåret
syv æresmedlemmer:
Niels Thomassen
Jørgen Johansen
Bjarne Nielsen
Tage Bohn-Jespersen
Karen Larsen
Lissa Jensen
Lillian Johansen

I dag er vi omkring 300 medlemmer, men efter
at der er investeret tid, kræfter og kroner i at få
nye aktiviteter på plakaten (+60-idræt, floorball og eSport) - så forventer vi en medlemsfremgang i de kommende år, så TIF stadig forbliver en aktiv forening – også lang tid efter, at
den om ti år runder de 100 års virke til gavn
for os alle i sognet.
Vi kan vist godt slutte af med at sende en tak
til alle de ildsjæle, som gennem nu 90 år har
gjort en indsats for udviklingen og bevarelsen
af vores lokale idrætsforening. Tak til alle, både
nuværende og forhenværende aktive, passive og ledende medlemmer i foreningen – og
lykke til med fremtiden!

Samlingspunktet for de mange afdelinger er
vores dejlige klubfaciliteter ved Tårnborghallen.
Medlemstallet har svinget meget gennem de
90 år, og i de bedre år har der været næsten
1200 medlemmer i foreningen.

Af formænd har foreningen haft 32 - så der
skiftes formand i gennemsnit hvert 3. år.
I dag består afdelingen af fem aktive afdelinger
med hver sin bestyrelse (gymnastik, fodbold,
badminton, +60-idræt og
aktivitetsudvalget).
To nye afdelinger er under
dannelse:
floorball og eSport.
Til koordinering af fore- KONTORER • INDUSTRI • INSTITUTIONER • PRIVATE
ningens samlede virksomHele 2016 kører vi med jubilæumstimepris kr. 296,- kun kr. 264,hed er der en fællesformand
samt en fælleskasserer, der
VED 10 TIMER BESTILT RENGØRING YDER VI 2 TIMERS
HOVEDRENGØRING UDEN BEREGNING
sammen med formændene
fra de respektive afdelinger
Ved 10 timer
bestilt rengøring,
yder virengøring
Vi er godkendt
af kommunen
til at levere
danner ledelsen og hoved2hjælp
timersgratis
hovedrengøring
uden beregning.
og
praktisk
til
ældre
under
”Fritvalgsordningen”
Hele 2016 kører vi med jubilæumstimepris kr. 296,- kun kr. 264,bestyrelsen i foreningen.

10PROFESSIONEL
års jubilæumstilbud

RENGØRING

EKSTRA LAV TIMEPRIS
2 TIMER
GRATIS
10 års
jubilæumstilbud
2 TIMER GRATIS
EKSTRA LAV TIMEPRIS

v/ Joanna Christensen ·

30% RABAT
2 TIMER
GRATIS

Til de nye kunder får du på første faktura 30% rabat.
Ved 10 timer
bestilt
rengøring, yder vi
(Ingen
binding).
Christensen
2 timers hovedrengøring udenv/Joanna
beregning.

Tlf. 26 80 34 17

Vi er godkendt af kommunen til at levere
rengøring/praktisk hjælp til ældre under ”Fritvalgsordningen”.

30% RABAT

www.rengoering-expert.dk

HUSK du kan trække beløbet fra i skat helt op til 15.000 kr.
om året
voksen
i husstanden.
Til de nye
kunder
får·pr.du
på første
faktura 30% rabat.
Telefon
26 80
34
17
www.rengoering-expert.dk

dende
dende ii 2016.
2016.

I dag samarbejder TIF med
en række andre lokale foreninger, bl.a. Lokalrådet, og
senest har TIF etableret helt
konkrete samarbejder med
skolen omkring træning af
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Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør

Woman

Konfektion
Nygade 10 - Korsør
Tlf. 58 37 07 00

www.korsorhvidevare.dk

Tårnborgbladet november 2018

7

Tanker og tilbageblik om en forening, der nu bliver 90 år
Af Birthe Nielsen, tidligere instruktør i TIF
Jeg har deltaget i foreningens aktiviteter
gennem mange år, og jeg startede til gymnastik som lille pige. Håndbold har også været
en del af ungdomstiden - det var dengang man
spillede på græsbaner; det var tider. Mange
stævner blev det til, og så var der bal om aftenen.
Men mest har det været gymnastikken.
Foreningen startede gymnastikhold med
musikledsagelse, så man købte et klaver, der
stod i gymnastiksalen. Det fik jeg så æren af
at spille på - til flere af holdene. Det var sjovt,
at der var musik til. Men pludselig skete der
det, at det blev moderne med båndmusik, og
så fik jeg selv lov til at lede nogle hold. Det var
jo dejligt at få brugt den viden, jeg havde lært,
da jeg var på højskole. Bare at kunne glæde
mange mennesker med at få rørt kroppen; det
er en stor glæde! Dette har jeg kunnet gøre i
mange år: At være noget for gymnastikkens
medlemmer. De to hold, jeg har haft gennem
mange år, er motionsdamerne og mor/barnholdet. Det var så ikke nok; så jeg deltog også i
bestyrelsesarbejdet en god tid, hvor jeg kunne

sætte mit præg, for jeg var både kasserer og senere formand i et par år.
Det var tider, da man havde sin gang i foreningen, og mødte mange forskellige personer. Det kan man se tilbage med glæde; det
ville jeg ikke være foruden. Hele familien har
været en del af foreningen, og man har skabt
mange bekendtskaber. Det er det hele værd.
Børnene dyrkede svømning og gymnastik.
Min mand, Bjarne, spillede fodbold, badminton og deltog aktivt i bestyrelsesarbejde
på forskellige måder. Minderne går til alle de
sommerfester, vi har deltaget i, og hvor folk i
området bakkede op om arrangementerne.
Hvor mange æbleskiver er der ikke blevet bagt,
og det var et stort arbejde at lave dejen dertil;
men sjovt det var det!
Opvisningerne i gymnastiksalen var en særlig oplevelse. Det halve af salen var til gymnasterne, den anden del til tilskuerne. Selv
springgymnasterne var der plads til; tilløb
inde fra redskabsrummet - det gik også. Men
senere rykkede vi til Korsør. Men i 1983 kom
Tårnborghallen, så opvisningen vendte tilbage
til sognet.
Tiderne skifter hele
tiden, op og ned går
det, men idrætsforeningen består stadigvæk. Nye idrætsgrene kommer til,
dejligt at der er nogle
der tager initiativ;
bliv ved med det!
Foreningen ønskes
fortsat god vind frem
over. Håber, der
bliver bakket op om
disse aktiviteter, så
TIF stadigvæk består
om 90 år.

Fælles forårsopvisning mellem Vemmelev og Tårnborg i Storebæltshallen i 1976
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Tårnborg Floorball er her for at blive!
Af Michael Dalby Jørgensen
Vi har i denne sæson mere end fordoblet vores
antal af medlemmer på motionistholdet. Vi har
det ”skide skægt” og et rigtig godt sammenhold. Vi kan tage gas på hinanden og kæmper
på banen, men vi går alle derfra med et smil og
svedigt tøj.
I optakten til den nye sæson fik jeg en kedelig
besked om, at vores ungdomstræner stoppede,
hvilket vi var kede af. Det er dog lykkes mig at
finde en ny træner, som hedder Casper Ander-

sen, og han er her fra området. Vi startede op
med ungdomsafdelingen den 1. oktober. Der
vil fremover være træning hver mandag og
onsdag fra 15-17 i Tårnborghallen for børn og
unge i alderen 7-15 år.
Der er plads til mange flere både på motionistholdet og på ungdomsholdet; og kan du
lide at røre dig, så kig forbi. Vi har udstyr, som
du kan låne de første gange. Du vil sikkert hurtigt blive vild med floorball.
Vi ses!

Floorball har i denne sæson mere end fordoblet deres antal af medlemmer på motionistholdet.

Blomster til enhver
begivenhed
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Tårnborg IF-fodboldafdeling siger tak for støtten
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Af Morten Larsen
11.663 kroner lyder det glædelige store beløb på, som klubben har modtaget af sognets mange
bilejere, der har valgt TIF som den klub, de ønsker støttet gennem OK, hver gang der tankes
ved et OK-anlæg og betales via et OK- benzinkort eller den smarte OK-app. Vi er rigtig glade
for, at alle I støtter har tænkt på os, da I oprettede en konto med benzinkort hos OK, og vi håber
selvfølgelig, at I fortsat vil støtte os i fremtiden. Mange flere må naturligvis meget gerne slutte sig
til støtterne!
Tusinde tak fra TIF’s fodboldafdeling. På billedet ses, sammen med uddeler-Thomas i
Dagli’Brugsen i Frølunde, fire af drengene fra klubbens 11-mandshold i U16, som pt ligger nummer 1 i deres række.
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Skolebadminton: Et samarbejde mellem skole og idrætsforening
Af Søren Mikkelsen, badmintonafdelingen i
Tårnborg Idrætsforening
Tårnborg Skole og Tårnborg Idrætsforening
har i samarbejde med DGI arrangeret skolebadminton for 4.-5. klasserne på skolen.
Jacob, der er træner hos DGI, har undervist
børnene i deres idrætstimer fredage i ugerne
38-39 og 40.
I skrivende stund har børnene haft to lektioner, og det har været sjovt at se, hvor meget
de lærte om spillet efter bare en lektion. Så vi
glæder os til at se, hvad de har lært, når de har
haft 3. lektion.
Det ser ud til, at børnene hygger sig med en
ketcher og en fjerbold, og i Tårnborg Idrætsforening håber vi da også, at nogle af børnene
vil fortsætte med at spille badminton i
foreningen.

Hvis der er nok børn, der er interesserede,
har vi foreløbig afsat fire badmintonbaner i
Tårnborghallen, onsdage fra klokken 16 til
klokken 17, hvor Tårnborg Idrætsforening har
sørget for en instruktør til at træne børnene.
Den første træning fandt sted onsdag den 24.
oktober, og nu håber vi så på, at mange unge
fremover møder frem til nogle sjove, sunde og
sociale timer i Tårnborghallen.
Klubben leverer badmintonbolde, men badmintonketcher skal man selv medbringe.
Tiderne for ungdomstræningen vil også
fremgå af vores hjemmeside på
www.taarnborgif.dk, på vores facebookside
samt på opslag på Tårnborg Skole.
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Julegaven til moster, mormor, farmor og den søde nabo
Af Hanne Wellendorph
Find dine bomuldsrester frem og gør symaskinen parat til alletiders julegave .
• Klip/skær 9 kvadrater 13 x 13 cm.
• Læg dem tæt sammen 3 x 3 på bordet.
• Sy dækkeservietten sammen med sømrum ¾ cm - stryg .
• Klip kraftigt foerstof i serviettens størrelse.
• Læg servietten ret mod foerets ret og sy sammen – dog med en lille åbning midt på et af
kvadraterne.
• Vend servietten forsigtigt gennem åbning og stryg.
• Buk/put de 4 hjørner halvt ind så kvadraterne bliver .
trekantede og dækkeservietten 8-kantet – fasthold med
knappenåle.
• Sy en stikning 2-3 mm fra kanten, og pynt evt. med
påsat ”gavebånd” .

Reskavej 7

◆

4220 Korsør

58 35 60 22
www.lundemanglas.dk
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Der arbejdes ihærdigt med ”Tårnborg eSport”

Af Thomas Sonne Arvidson
At starte en spritny eSport-afdeling op, er ikke
noget der sker over natten… heller ikke selv
om det er i en eksisterende forening.
Der kræver hårdt arbejde at samle trådene og
få alle aftaler på plads. At skaffe økonomi og få
lokalet og miljøet i en kaliber der kan bære en
ny og spændende aktivitet i Tårnborg IF.
Den ti-mand-m/k store bestyrelse er i fuld
gang bag kulisserne, med ugentlige møder
og struktureret og detaljeret arbejde mellem
møderne.
Der søges i øjeblikket midler i fonde, kommune og sponsorer. Vi har allerede gode tilkendegivelser og sponsorater på plads, som offentliggøres snarest. Det er en fornøjelse med
den gode opbakning, vi møder alle steder. Tak
for det!
Vi ved, at I som kommende medlemmer
næsten ikke kan vente længere og gerne vil i
gang hurtigst muligt. Det samme gælder for
bestyrelsen. Vi synes selv, at det går for langsomt, selvom vi følger vores tidsplan ganske
fint… men vi brænder for projektet og glæder
os til at kunne byde jer velkomne.
Vi har haft en logo-konkurrence kørende og
er ved at bedømme de indkomne forslag. Vi
ser frem til at kunne præsentere jer for den endelige version.
Inden længe åbner vi op for en forhånds-

tilmelding, så vi kan afdække behovet for
træning i de forskellige spil og kan fastlægge
træningsdage og tider.
Spillene, vi kommer til at starte ud med, bliver
CS:GO, Fortnite og Overwatch/League of Legends. Når de kører planmæssigt, tager vi stilling til FIFA og eventuelt SIM-Racing.
På trods af at der nogle gange kan være lidt
stille i Facebook-gruppen ”Tårnborg eSport”,
må I ikke være i tvivl om, hvorvidt der overhovedet sker noget… for det gør der!
Vi vil bede jer om at væbne jer med tålmodighed. Så lover vi til gengæld, at vi kommer til
at informere jer yderligere om projektet inden
længe.
Bestyrelsen i Tårnborg eSport er følgende:
Formand: Thomas Sonne Arvidson
Næstformand: Rasmus Dræbye
Kasserer: Mads Gras
Bestyrelsesmedlemmer:
Lasse Vejrum
Kenneth Adrian
Morten Olesen
Tim Jensen
Bestyrelsessuppleanter:
Lena Sonne Arvidson
Jacob Madum-Kyhl
Johnny Gorker
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TIF Badminton- sæson 2018-2019
Af Søren Mikkelsen
Vi fik tildelt haltimer og rettet tilmeldingssystemet
til
allerede i slutningen
af maj, og for at undgå
tilmelding i ferieperioden, åbnede vi allerede i slutningen af juni
for tilmelding til denne sæson. Og det vil vi
fortsætte med, hvis det er teknisk muligt.
Vi er per d.d. mere end 80 medlemmer, og
mon ikke der kommer lidt flere, når alle har afviklet ferie, og udendørsaktiviteterne stopper?
Vi træner fortsat fællestræning sammen med
Hulby badminton, og på træningsaftenen,
mandage, kan vi stort set udnytte alle 6 badmintonbaner i Tårnborghallen. Som noget
nyt har vi yderligere indledt samarbejde med
Vemmelev og Boeslunde badmintonklubber,
hvor vi vil have fællestræning 1-2 gang om
måneden.
TIF badminton har desværre ikke haft en ungdomsafdeling i en del år. Der har tilsynelad-

ende ikke været interesse fra ungdommen for
at spille badminton; men nu prøver vi igen.
I samarbejde med DGI og Tårnborg Skole
bliver der afholdt skolebadminton i ugerne 3839 og 40. Skolebadminton bliver afholdt i skoletiden sammen med skolens idrætslærer samt
en instruktør fra DGI.
Hvis der er nok unge, der vil fortsætte med at
spille badminton i fritiden, er TIF klar til at
starte en ungdomsafdeling op igen. Vi har ledige baner mandage og onsdage fra kl. 15 til kl.
17; men vi mangler en ungdomstræner eller 2,
og vi hører gerne, hvis nogen af jer skulle have
lyst til at arbejde med ungdomstræning.
Bestyrelsen håber, at I alle får en god badmintonsæson.
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TÅRNBORG IDRÆTSFORENING
Gymnastikafdelingen
Af Nadja og Pernille
Så er sæsonen i gang! Der er 90 børn og voksne, som har meldt sig på vores syv hold,
men vi kan stadig nå at klemme et par ekstra
ind.
Samtidig har vores instruktører været på kursus for at klare de opgaver, der ligger i at lede
gymnastikhold.

få strikket et godt program sammen til resten
af sæsonen.
Rollingerne er et børnegymnastikhold for de
3-5-årige drenge og piger, som gerne vil have
en sjov time uden forældre.
Vi lægger vægt på, at børnene bliver udfordret
motorisk så meget som muligt, samtidig med

Kursusdeltagelse 2018
Fire friske piger kan nu
kalde sig for instruktører
i basiskurset for voksne
instruktører. Kurset indeholder er kort grundviden om kroppen generelt – både hos børn og
voksne. Vi har været inde
på anatomi og fysiologi,
formålet med valget af
lege til timen, en god opvarmning, sanser og bevægelse, skader hos børn
og voksne, og hvordan vi
forebygger dem, rytme,
og hvordan man tæller
takter i musikken og
valg af musik, samt blevet oplyst om, hvordan
Fra venstre mod højre: Marianne, Pernille, Nadja og Line
foreningslivet hænger bedst
sammen i en forening som TIF. Et godt og
at det er skægt at være til gymnastik. Der er
spændende kursus med masser af læring for
til hver træning en bane, som indeholder noos alle.
get højt at hoppe ned fra eller kravle over, balanceøvelser, en kolbøttestation og en bane
Pernille og Line deltog også i et kursus, som
med forskellige højder, som børnene skal
hedder ”Børneholdets lim”. Her var der fokus
kravle op på og springe ned fra. Banen varieres
på at bruge alle de små ting i foreningen, som
selvfølgelig, når den er prøvet nogle gange.
ofte bliver glemt eller ikke bliver set som et
Hver træning indeholder lidt sangleg og leg til
redskab. Så nu skal vi i gang med at lege med
musik, hvor børnene får pulsen op.
lagner, hulahopringe, tæppefliser mm. Det var
Vi er p.t. 16 børn, som er super dygtige, men
et yderst effektivt kursus, og vi glæder os til at
her er altid plads til flere. Så kig gerne op i
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gymnastiksalen om onsdagen fra klokken
16.30-17.30, og hyg dig sammen med os.
Forældre-barn-holdet er gymnastik hver tirsdag for de mindste - op til 3 år,
hvor vi leger, synger og udfordre og styrker
børnenes motorik. Barnet er sammen med sin
voksne hele tiden, og vi har det sjovt sammen.
Der er altid plads til nye - så kom endelig og
leg med os!
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Bankospil i Tårnborg
hver MANDAG og TORSDAG kl. 18.50

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

Støt vores annoncører
-de støtter os!
Bilhuset Korsør Aps
Tårnborgvej 170, 4220 Korsør
Tlf: 58 37 29 00

www.bilhuset-korsor.dk
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TIF til sommerrevy i Sommerlyst.
Af Troels Christensen
37 glade TIF’ere var på sommerudflugt i Korsør
Lystskov, hvor vi var blevet (særligt) inviteret,
da vi jo som bekendt har mange revy-aktive
medlemmer i foreningen. Vi startede med stegt
flæsk og persillesovs.
Vi nød samværet og forestillingen i fulde drag
- især nød vi Kirsten Siggard, der øste af sin
store revyerfaring.
Selvom det var forpremieren, vi var inviteret

til, og vi var revyens første publikum, så havde
skuespillerne godt styr på både replikker og
sange.
Afslutningen med Charlie Chaplins »Smile«
summede hele revyen op - det er sundt at smile.
En fin oplevelse for alle - midt i den varme
sommer.
Her ser I et par billeder fra spisningen og revy.

18
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De østvendte ramper ved Tjæreby er åbnet
Af Jørgen F. Rasmussen
Alle veje fører til Rom – lidt færre til Tårnborg, men nu er der kommet en ekstra adgangsvej til Tårnborg.
De østvendte ramper ved afkørsel 41 på
Bilsøvej ved Tjæreby er nu, efter mange års
intensiv kamp af lokalpolitikere, lokalråd
og det lokale erhvervsliv, endelig blevet en
realitet.
Tirsdag den 23. oktober blev motorvejsramperne indviet ved en åbningsceremoni, hvor de
fremmødte blev budt på kaffe med tilbehør,
hvorefter Vejdirektoratets projektleder, Neal
McMullan bød velkommen, hvilket derpå
blev efterfulgt af tre taler ved borgmester John
Dyrby Paulsen, udvalgsformand og medlem
af Folketingets Transportudvalg Villum Christensen samt af byrådsmedlem Flemming
Erichsen.

men, for ønsket om ramperne har været stort
blandt borgere og erhvervsfolk i nærområdet i
meget lang tid. Specielt i Vemmelev har man
været udsat for mange gener fra tung trafik,
der har set sig nødsaget til at passere Borgergade, for at kunne køre på motorvejstilkørsel
42, øst for Vemmelev. De nye ramper vil sikre
hele lokalområdet god adgang til motorvejen
i begge retninger, hvilket vil være med til at
styrke den fortsatte udvikling af det lokale erhvervsliv samt formindske jobpendleres tidsforbrug for kørsel fra og til arbejde.
Som omtalt har vejen frem til åbningen af ramperne været belagt med mange sten og bump,
inden frontkæmperne for sagen nu kan glæde
sig over, at drømmen er blevet til virkelighed.
Jytte Knuth, som er formand for Vemmelev
Lokalråd, fortæller til Tårnborgbladet, at hun

Borgermøde i Vemmelev 27. august 2013 om ramperne
Efter talerne blev snoren til ramperne klippet,
og de første biler kunne benytte sig af adgangen mod København og resten af det østlige
Danmark, samt naturligvis også den modsatte
vej - tilkørsel 41 fra øst til Tårnborg og omegn.
Som Tårnborgbladets forside viser, så har der
tidligere i mange måneder været spærret for
færdsel på Bildsøvej over motorvejsbroen,
men den sidste ventetid har været kærkom-

allerede i 2005 afholdt det første møde om
ramperne med blandt andre borgmester Flemming Erichsen i Korsør Kommune, som det
jo hed dengang, og med John Dyrby Paulsen,
der på det tidspunkt sad i Folketinget. Siden
har møde afløst møde, samtale afløst samtale
og artikler og breve er skrevet her og der. Undervejs har Tårnborg Grundejerforening, som
også kalder sig Lokalråd,
>>> side 45
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Jul i skyttegraven

Kulden trænger sig ind under de lange
frakker, ned i de slidte støvler, kryber ind
under hjelmen og hen langs den kolde
jord, hvor geværet, der endnu oser varm
krudtrøg ud, forgæves forsøger at smelte
isen. Soldaterne skutter sig i skyttegravens kulde, mens tankerne går på langfart
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sneens hvide farve alt for hurtigt blandes af
faldne kammerater og fjenders blod og forvandles til rød. På hver side af ingenmandsland er fronterne trukket op med skyttegrave fulde af soldater blot et par meter fra
hinanden – fjender med nøjagtig samme
knuste drømme og med krigens rædsel
penslet ind i de unge ansigter, der for altid
vil være forandret af mødet med døden.
Men tiden går videre, selvom det er krig,
og juleaften nærmer sig. Soldaterne forsøger at glemme krigen for en stund og
hygger sig med gaverne, som familierne
har sendt til dem. Geværer, granater og
pigtråd er skiftet ud med cigaretter, whisky, chokolade og med et gennembrydes
stilheden – ikke af susende granater, men
af lyden fra tyske soldater, der stille synger: ”Stille Nacht, Heilige Nacht”, mens de
tænder stearinlys mellem de to fronter.
Og med et sker det fantastiske, det utrolige. Fra den fjendtlige front begynder soldaterne at synge: ”Its a long way to Tipperary” og med et istemmer de tyske soldater,
og julefreden sænker sig over kampzonen.
Tøvende træder fjenderne frem fra skyttegravene, mødes i ingenmandsland. Giver
hinanden hånden, deler en whisky eller en

til barndommens juleaftener ved pejsen,
mens de forsøger at skubbe tanken om granaterne, der fyger over hovederne på dem,
væk.
For det er 1914, og verden er i krig. Soldaterne befinder sig ved Vestfronten, hvor

smøg og ønsker hinanden glædelig jul.
Med et er soldaterne blevet mennesker
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ramt af julens budskab der insisterende
holder fast i, at der heldigvis altid er noget
større i livet end krig og ødelæggelse – tro,
håb og kærlighed?
I et kort øjeblik i krigen er kanonerne
ophørt, geværerne blevet kolde, men menneskehjerterne varme. For det umulige er
sket. Livet sejrer over døden. Håbet over
mismodet.
Den Store Krig, som 1. Verdenskrig blev
kaldt indtil 2. verdenskrig, varede fire år.
Den kostede utallige menneskeliv og ændrede verden for altid, som krige gør det.
For fra en sønderskudt verden skulle verden bygges op på ny.
Den Store Krig sluttede for nøjagtig 100
år siden den 11.november 1918 kl.11. Den
sluttede i håbet om, at det var den sidste
store krig, men 100 år senere ved vi godt,
at der kom utallige krige efter. Vi ved desværre godt, at julemiraklet dengang i 1914
ikke havde den store betydning på krigens

23

gang, og vi ved godt, at der udkæmpes
krige stadigvæk. For mennesker slås. Vi
slås, selvom vi ønsker fred.
Men hver gang vi alligevel stopper op og
lader julebudskabet slå rod hos os, hvergang sker der et lille mirakel og våbnene
tier for en stund, og freden sænker sig.

Billederne på side 20 og 21 er taget på en
studietur til Vestfronten. De er fra Ypres
i Belgien og viser krigens mange faldne.
Men også hvordan naturen formår at skabe noget smukt ud af gruen, for søen på
naturbilledet er skabt af et granatnedslag
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Advent og jul i Tårnborg Kirke
Nisserne er for længst dukket op i butikkerne sammen med julegodterne og adventskransene skal snart findes frem, for
det er lige straks jul. Men inden vi når juleaften er det adventstid. Den tid hvor vi
venter og forbereder os på julens komme
ved de sidste fire søndage op til jul at tænde
lys i adventskransen. Men også den tid,
hvor vi har travlt med at gøre alt klar til den
perfekte jul. Med julegaveindkøb, madlavning, kagebagning. Også i kirken forbereder vi os på julen. Men i kirken forbereder
vi os på at tage imod Jesusbarnet og det
budskab, som julen rummer. Budskabet
om at vi aldrig må glemme at kæmpe for
fred på jorden. Og at vi sommetider skal
søge efter det store i det små. Adventstiden
i kirken betyder også, at vi tager hul på et
nyt år i kirken. For i kirken er tiden inddelt
lidt anderledes, end den udenfor kirken.
Nemlig i det vi kalder for kirkeåret. Her
begynder året 1.s.i. advent, hvor det begynder med forventningen om, at Jesus
kommer til os på jorden. Dernæst følger Jesu fødsel, hans liv og død i påsken.
Helligåndens komme i pinsen, og Kristi
Himmelfart, hvoref-ter der kommer den
lange periode, som hedder Trinitatistiden, og hvor fokus især er på, hvilken
betydning det har for os, at Jesus blev
menneske. Nøjagtig som vi synger det
i salmedigteren N.F.S. Grundtvigs adventssalme: Vær velkommen, Herrens
år, som på en kort og præcis måde får
nævnt kirkens store højtider:
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da Vorherre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
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Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Påskemorgen, da Herren opstod,
da livstræet fæsted i graven rod.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøblighed.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag.
Velkommen, nytår, og velkommen her!
Bliver der for meget stress og jag i december måned, står kirken åben, og om søndagen forbereder vi os til julens komme
ved forskellige gudstjenester.

1. søndag i advent den 2. december
kl. 10.30 - Fredslyset fra Betlehem
kommer til Tårnborg.

Spejderne kommer med fredslyset fra
Betlehem som bliver brugt til at tænde alterlysene med. Fredslyset er blevet tændt
i Betlehem og ført til Danmark ligesom
den Olympiske Ild. Det symboliserer håbet
om, at vi sammen kan skabe fred over hele
jorden.
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2. søndag i advent
den 9. december
kl. 16 - Ludiaoptog
og De Ni læsninger
I løbet af en time bliver
hele Bibelens grundfortælling lige fra Skabelsen til Jesu død og
opstandelse
fortalt
- gennem musik, korsang, fællessang og Bibellæsninger oplæst af
folk fra menigheden.
Gudstjenesten, der har
sin oprindelse i den anglikanske kirke i
England, blev første gang afholdt den 24.
december 1916 i Cambridge, og var et forsøg på at lave en fornyelse af gudstjenesten.
Selvom det er en gammel tradition, så er
det stadig en anderledes gudstjenesteform,
hvor menigheden bliver indraget på en anden måde end i en traditionel gudstjeneste.
Det kan være en kærkommen lejlighed
til midt i juletravlheden at kunne læne
sig tilbage på kirkebænken og slappe af til
musik, sang og læsninger og lade julefreden sænke sig for en stund. Børne-og ungdomskoret vil indlede gudstjenesten med
Luciaoptog ligesom de også synger til gudstjenesten.

3. søndag i advent - den 16. december
kl. 9.00 - Her er der rig mulighed for at
begynde dagen tidligt med en gudstjeneste
og så fortsætte med juleforberedelserne.

4.søndag i advent - den 23. december
-lillejuleaftensdag.
Kan I ikke nå i kirke juleaften er det oplagt
at tage i kirke lillejuleaftensdag. Der er garanteret siddepladser til alle.

Juleaften Tårnborg kirke kl. 14 og
kl. 15.30.

De sidste par år har der været mere end
fyldt kl. 14 så hvis man vil være sikker på
en plads, kan man med fordel komme
kl. 15.30.

Nytårsdag 1. januar kl. 16

Champagnepropperne springer i Tårnborg
Kirke den 1. januar for at markere, at et nyt
år begynder i verden.
Vær med til at tage hul på det nye år og
ønsk godt nytår til hinanden med bobler
og kransekage i våbenhuset.
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Tårnborg Kirke byder på varm musik i en kold tid.
brasilianske harmonikavirtuos Sivuca.

Søndag den 11. november klokken
16.00 er der argentinsk tango og sydamerikansk musik på programmet, når duoen
BuchholzStensgaardTANGO giver koncert
i kirken. Her spiller de den smukke klassiske tangomusik af Carlos Gardel, som

man ofte forbinder med tangomusik, men
de spiller også den nyere tangomusik af
Astor Piazolla. Her kan nævnes klassikere
som Libertango og Adios Nonino, som
begger er både energifyldte og inderligt
smukke. Koncerten byder også på musik
af Ariel Ramirez og andre sydamerikanske kopositioner, arrangeret for harmonika
og marimba. Blandt andet musik af den

Harmonikavirtuos Ib Buchholtz har
gennem mange år været en ledende skikkelse og underviser ved Nordjysk Musikkonservatorium. Han er kendt fra mange
musikalske sammenhænge lige fra De
Gyldne Løver til Aalborg Symfoniorkester.
Kai Stensgaard, international kendt marimbasolist, har indspillet seks CD’er og
komponeret mange stykker for solomarimba, som spilles af marimbaister verden

over. Kai Stensgaard har turneret i USA,
Mexico, Argentina, Chile, Taiwan Japan og
EU, hvor han har givet koncert og masterclasses. Han er kendt for at have udviklet
en speciel spilleteknik, hvor han spiller
med seks køller.
Gå ikke glip af denne spændende koncert,
hvor der som altid er gratis adgang.
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Godt igang igen
Efter en lang og varm sommer, hvor
Hyggeklubben, Litteraturkredsen, Børneog ungdomskoret, konfirmanderne mm.
har holdt pause, er det hele nu så småt igang. Og konfirmandstuen summer atter
af det travle liv, der udspiller sig i og om-

kring konfirmanstuen ved præstegården.
Nøjagtig som kirken hen over sommeren
har været fyldt af mange glade stemmer,
mens bryllupssæsonen stod på, og hvor vi
også i år har haft aftensang i kirken i sommermånederne.

Aftensang

Tre aftener mødtes vi i kirken og sang
sommersange fra Højskolesangbogen. Det var et godt nyt initiativ, der
havde pæn tilslutning. Vi havde både
regnvejr og sommeraftener med flotte
solnedgange, så vi kunne nyde aftenerne både ude og inde til et glas vin.
Der hørtes da også røster om, at disse
aftener med sommersange i kirken
skulle fortætte til næste år, så nu må vi
se, hvad det kan blive til?
Viola Nielsen

Hyggeklubben

Den ny sæson i Hyggeklubben startede den 5. september med godt 40
fremmødte.
Der blev indledt med en gudstjeneste
i kirken, hvorefter deltagerne mødtes i
konfirmandstuen i Præstegården, hvor
menighedsrådet var vært. Der blev
budt på kaffe med lagkage og boller
og snakken gik lystigt over de veldækkede borde.
Viola Nielsen

Litteraturkredsen

Litteraturkredsen er også kommet fint fra
start. Første gang vi mødtes i konfirmandstuen havde vi læst Peter Bastians sidste
bog: Endnu allerede elsket, som var en svær
bog, men også en spændende bog, som
handlede om Peter Bastians store tanker
om livet, om døden om troen og kærligheden. I oktober læste vi Merete Pryds

Helles “Folkets skønhed” og i november og
december læser vi Henrik Pontoppidans:
“De dødes rige”. Litteraturkredsen er åben
for alle.
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Tårnborg Sogns Hyggeklub på løvfaldstur
Den 19.september var hyggeklubben igen på den årlige løvfaldstur.
Selvfølgelig var vejret med os, og vi
nød turen til Rødvig kro & Badehotel, hvor eftermiddagskaffen stod
klar.
Derefter var der tid til en lille gåtur til vandet med Stevns Klint som
baggrund – eller man kunne bare
sidde og nyde det gode vejr.
Vi kørte tilbage mod Korsør, hvor
chaufføren havde fundet den smukkeste rute gennem landskabet til
Sommerlyst.
Her blev der serveret flæskesteg
med det hele, og det gjorde stor
lykke hos alle.
Efter en dejlig dag var alle - godt
trætte - hjemme ved 19-tiden.
Vi har stadig en efterårssæson foran
os med spændende eftermiddage.
Anne-Marie Rosengren, formand

Anlægsarbejde på Tårnborg kirkegård
Mandag d. 5. november påbegyndes arbejdet med anlæg af handicapvenlig stenbelægning på kirkegården mod vest
mellem kirkegårdslågen og op mod den eksisterende belægning ved kirkedøren.
I de følgende ca. 2 uger bedes man benytte kirkegårdslågen mod øst ved den store
parkeringsplads.
I tvivlsspørgsmål kontakt graveren telefon
30 63 54 17.
Venlig hilsen
Tårnborg menighedsråd / Jytte Jensen
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Du gav mig, o Herre en lod af din jord
Høsten har trukket overskrifter i år, fordi
det gode sommervejr har kostet landmændene millioner, men derfor skulle
høsten alligevel fejres i kirken. Taknemmeligheden over at der overhovedet er noget at høste, og visheden om at en stor del
af høsten alene er i Guds hænder, er det
værd at takke for hvert år. For det er ikke
alene landmandens evner og fortjeneste,
men er afhængigt af vind og vejr. Fordi
alle gode gaver de kommer oven ned, som
vi synger i salmen: “Vi pløjed og vi såed”,
hvor vi på smukkeste vis bliver mindet om
Guds gavmildhed.
Kirken var igen i år flot pyntet. Og børneungdomskoret sang smukt.

Aktivitetskalender
Tårnborg Sogns hyggeklub

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

Sangaftener - 10 jeg kan li’.

11. okt. kl. 19.30: James Hansen
8. nov. kl. 19.30: Gyrith Kaaber

13. dec. kl. 19.30: Thomas Hansen

9. jan., kl.14.30

Den 10. januar: Birthe Vilhelmsen.

23. jan. 2019, kl.14.30

Den 14. februar: Kirsten Søndergård.

Litteraturkredsen

Den 14. marts: Irene Jensen.

6. nov. kl. 15.30: Henrik Pontoppidan: De
dødes rige 1. del.
4. dec. kl. 15.30: Henrik Pontoppidan: De
dødes rige 2. del.
8. januar kl. 15.30

Alle arrangementer starter kl. 19,30 i konfirmandstuen – alle er velkomne!

Lørdagsdåb
19. jan. kl. 11
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Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke				

08. juli
15. juli
22. juli
22. juli
12. august
19. august
19. august
26. august
26. august
02. september
09. september
22. september
07. oktober

Ellie Agnes Eliassen				
Hjalte Erik Eliassen					
Anna Liisborg Lykkeberg Sørensen			
Lærke Nohr Gregersen			
Llova Brøsch Alt Svendsen					
Elise Kirstine Hessner 				
Aya Kruse Jensen					
Malte Byskov Bendtsen					
Siia Jungslund Sunekær					
Asle Rosenqvist Nyvang Olsen					
Kalle Emil Clasen Fynholm					
Witus Kjeldstrup Vesterskov					
Malthe Nygaard

7. juli
7. juli
11. august
18. august
18. august
25. august
8. september
22. september

Karina Frimodt Stephansen & Jimmi Frimodt Stephansen
Marianne Kristensen & Claus Jørgen Kristensen
Louise Borring Lyving & Tobias Lyving
Rikke Pedal Eggert & Nicolai Eggert
Lotte Thunbo Folkmann & Nicki Folkmann
Kamilla Mai Samer Hesselberg & Kasper Samer Hesselberg
Pernille Hartig Sandholdt & Jacob Hartig Sandholdt
Bolette Elkjær Hansen & Simon Elkjær Hansen

11. juni
08. juli
29. juli
30. juli
22. august
04. september
15. september
22. september
29. september
10. oktober

Aksel Jensen 			
Grethe Hansen 			
Gerda Marie Nielsen 		
Kaj Juul Hansen 		
Erik Robert Hansen
Børge Larsen. 					
Nemo Aksel Leth Damgaard 					
Jens Christian Hartmeyer					
Poul Frandsen
Bjarne Nielsen

Viede i Tårnborg Kirke

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke
November 2018
Søndag d.04. november
Torsdag d.11. november
Søndag d.18. november
Søndag d.25. november

Alle helgens dag
24.s.e.trinitatis
25.s.e.trinitatis
s.s.i.k

kl. 16.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30

Poul Damsgaard
Bente Viuf
Bente Viuf
Simon Buchwald

December 2018
Søndag d.02. december
Fredslys fra Betlehem
bæres ind i kirken

1.s. i advent

kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

2.s. i advent

kl. 16.00 Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag d.09. december
De ni læsninger
Søndag d.16. december
Søndag d.23. december
Mandag d.24. december
Mandag d.24. december
Tirsdag d.25. december
Onsdag d.26. december
Søndag d.30. december

Julesøndag

kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Januar 2019
Tirsdag d.01. januar
Søndag d.06. januar
Søndag d.13. januar
Lørdag d.19. januar
Søndag d.20. januar
Søndag d.27. januar

Nytårsdag
Helligtrekonger
1.s.e.h3k
Dåbsgudtjeneste
2.s.e.h3k
3.s.e.h3k

kl. 16.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 10.30

3.s. i advent
kl. 09.00 Sanne Bügel Forner
4.s. i advent
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Juleaften
kl. 14.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
Juleaften
kl. 15.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
1. juledag
Nina Dyrhoff Nyegaard
Gudstjeneste i Vemmelev kirke

Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne den 2. december og den 6. januar.
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
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SOGNEPRÆST

GRAVER 		 GRAVERMEDHJÆLPER

Nina Dyrhoff Nyegaard
Marsk Stigsvej 19
4220 Korsør
5838 0021 / 2985 0021
ndn@km.dk
Mandag fri

Lars Nielsen		 Irene Kjergaard
Marsk Stigsvej 45		 Marsk Stigsvej 45
4220 Korsør		 4220 Korsør
3063 5417		 iik61@hotmail.com
graverkontor4220@gmail.com
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, Niels Schollert, Viola Nielsen, Nina Dyrhoff Nyegaard

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

Tårnborgbladet november 2018
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Tårnborg Lokalråd netop nu!

Af Jørgen F. Rasmussen
Måske er det ikke synligt, men lokalrådet
har som altid gang i mange projekter og ideer
– også i dette efterår! Men intet kan udrettes
uden støtte og opbakning fra sognets beboere, hvilket der heldigvis sjældent er mangel på. Dog ville det være dejligt, om endnu
flere melder sig som tovholdere, hjælpere og
deltagere i sognets arrangementer og projekter – eller måske endda ønsker og tilbyder at
overtage nogle af de opgaver, som lokalrådets
få medlemmer har vanskeligt ved at overkomme.
Oprettelsen af den nye forening, Naturområdet Ørnumbakken, har været en stor succes,
hvor mange i sognet heldigvis viste interesse
for udviklingen af et nyt rekreativt område, og
hvor de fleste ovenikøbet ønskede at indtræde
i en bestyrelse. Det er en stor glæde! - Sværere
har det været for Hesselbjerggruppen, som
trods ihærdigt arbejde har vanskeligt ved at
få gjort en bygherre interesseret i at bebygge
grunden på Hesselbjerg, så unge og ældre med
behov for en mindre bolig kan få opfyldt boligdrømmen i Tårnborg, og ikke være nødsaget til at fraflytte sognet.

Tårnborg Spiser sammen

Lokalrådet har taget initiativ til at gennemføre
”Borgerne Bestemmer”, som er et kommunalt
støttet koncept, hvor der udloddes 100.000 kr.
til sognets bedste ideer - i den hensigt at sætte
yderligere skub i udviklingen af området og
styrke fællesskabet.
Desuden arbejder lokalrådet med de mere
”traditionelle” opgaver: Spis sammen-arrangementer i forsamlingshuset; Græskarfest i oktober; Nytårsløbet; Tårnborgblad-samarbejdet;
Tårnborgkalenderen; Tårnborg Vandreklub
og meget andet. Du kan altid orientere dig
om arrangementer og lokalrådets arbejde på
hjemmesiden www.taarnborg.dk samt i lokalrådets facebookgruppe Tårnborg.
Som tidligere år har lokalrådet besluttet at
støtte Børnehjælpsdagens julelotteri-salg,
hvilket også betyder, at flere af lokalrådets
ideer kan realiseres, såfremt sognets beboere
køber én eller flere lodder, da en del af det
indkomne beløb tilfalder den forening, som
står for salget. Så vi håber, I tager godt mod
lokalrådets julelotteri-sælgere i november og
december måned. På forhånd tak for støtte og
opbakning!

Opvarmning til nytårsløb

Sommer i Tårnborg

STIBJERGVEJ

Tårnborgbladet november 2018

en landsbygade
med trafikproblemer

Beboergruppen på Stibjergvej har fået positiv tilbagemelding fra
“miljø, teknik og trafik” i Slagelse Kommune vedrørende kommende
ændringer i de trafikale forhold........ og tak for det!
Sagen er nu overgået til politimyndighederne.

Vi har også henvendt os til MOVIA vedrørende BUS 438, som kører
igennem landsbygaden osende, larmende og UDEN passagerer!
Vi forventer et snarligt positivt svar om en ruteomlægning.

afstand ca. 20-30 meter

bremseafstand ved 50 km/t er 20-30 meter
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Nye linjefag på Tårnborg skole
Af Susanne Bille Kristensen, tysklærer på
Tårnborg Skole
Tårnborg Skoles to nye linjefag åbner nye muligheder for skolens udskoling. Eleverne kan
nu vælge mellem Multisportlinjen eller Den
Internationale Naturvidenskabelige Linje. Og
her er ikke tale om fodbold i hallen i et par
timer, eller en film om verdens brændpunkter.
Multisportlinien skal i løbet af året prøve
kræfter med stort set alle større og mindre
sportsgrene i Korsør og omegn. Allerede nu
har eleverne været på golfbanen og linjens
leder, Martin Strandby Hansen, lover, at der
kommer endnu mere spændende på programmet, blandt andet skal eleverne prøve kræfter
med tennis og roning. “Vi går i dybden med
disciplinerne teoretisk og praktisk,” forklarer
han, “udover at understøtte afgangsprøvefaget
idræt - er samarbejdet med at gøre hinanden

bedre også en nyttig dimension af faget.” For
Martin Strandby Hansen handler faget dog om
endnu mere, når eleverne kommer med ud på
besøg i de lokale klubber: “Vores elever skal
også være gode ambassadører for skolen, de
skal lære sportsmanship og fairplay,” siger han.
Den Internationale Naturvidenskabelige Linje
er opstået i et tæt samarbejde med en svensk,
hollandsk og tysk skole. Eleverne fra de fire
lande skal alle arbejde med forskellige klimaog miljøtemaer, som de undersøger både
gennem besøg hos eksperter - og gennem
forsøg. Alle resultater skal de efterfølgende
præsentere, når de besøger hinandens skoler i
løbet af de næste to år. Projektet er en udløber
af et projekt, som skolen sidste år gennemførte
med den tyske skole.

Korsør Golfklub tog godt imod eleverne fra Tårnborg Skoles elever fra Multisportlinjen

Tårnborgbladet november 2018
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Der bliver med sikkerhed noget om snakken:
Bedst, det er der på ”Naturområdet Ørnumbakken”
Af Bjørn Pearman
Slagelse kommune har stillet naturområdet på
toppen af Ørnumbakken til sognets rådighed,
som et åndehul for alle os her i Svenstrup og
omegn.
Vi har nu nedsat en bestyrelse i den nystiftede
forening ”Naturområdet Ørnumbakken”.
Vi har mange planer med området, og vi får
brug for frivillig hjælp samt ideer fra jer alle.
Bestyrelsen er:
Formand Willy Arentoft
Næstformand Bjørn Pearman
Jan Kirk
Sune Borup Jacobsen
Thomas Hansen
Søren Lambertsen
Martin Thorlacius
Her er ting, som vi har tænkt, der kan arbejdes
frem mod på området:
• Bord og bænke-sæt til en hyggelig frokost,
en kop kaffe eller bare til at sidde og slappe af
og nyde udsigten.

• Udsigtsplatform, så alle kan nyde udsigten
ved kanten af Korsør Nor – også i kørestol.
• Shelter, som man kan tilbringe sin fritid i,
samt nyde den smukke natur.
• Både-/badebro, hvor man kan have sin båd
liggende samt bade fra; og hvor sejlende kan
komme med deres joller, kanoer og kajakker.
• Dertil et slæbested til at tage både op og i
vandet.
Alt dette tager jo tid og koster mange penge, så
derfor vil vi søge alle de fonde vi kan, så området kan blive et naturligt åndehul for os alle.
Så meld jer ind i foreningen ”Naturområdet
Ørnumbakken” på vores Facebookside.
Medlemskabet er gratis frem til generalforsamlingen i april 2019. Derefter vil det kun
koste kr. 100,- om året.
Når der på et tidspunkt bliver plads til både, så
aftaler vi til den tid prisen for at have en båd
liggende.
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Tak for en fantastisk Go’daw-fest
Af Anne Mikkelsen, skoleleder på Tårnborg
Skole
Som skoleleder på Tårnborg Skole, vil jeg sige
tusind tak for en fantastisk Go’daw-fest på
Tårnborg Skoles grønne arealer tirsdag den
4. september.

Tak til alle forældre, “bedster” og andre
pårørende for at møde op med godt humør,
positive indstilling og bidrag til den gode
stemning. Men også et tak til vores nye
skolebestyrelse for deres store indsats - og til
Tanja (skolebestyrelsesformand) for at holde
styr på det hele. Og ikke mindst tak til personale og forældre for at få boder og underholdningen muliggjort.
Personligt siger jeg tak for dejlig mad til 9.
klasse, Marianne og Isabellas mor. Og tak til
Laurtiz’s mor for at styre kaffeboden med fast
hånd og kærlig arm. Og ikke mindst tak til
Vejrguderne.
Det var en fornøjelse at se på al den hygge og
aktivitet og glade børn.
Vi takker også gamle forældre og bestyrelsesmedlemmer for at komme og deltage. Det er så
hyggeligt, at I stadig vil være en del af os. Lokalråd, TIF og Vandreklubben havde også et par
repræsentanter, der var forbi. Tænk en gang: en

af dem havde været sundhedsplejerske på skolen for længe siden.
Ikke mindst var vi så glade for at se børnene fra
Børnehuset Kildebakken, som optrådte så fint.
Det bunder bl.a. i vores gode samarbejde med
Børnehaven. Vi glæder os til næste år, hvor
Kildebakken måske også kommer
med deres egen bod eller med noget
andet spændende. Dejligt med så
mange glade unger.
Mads fra Juniorklubben var også
forbi. Tak for, at du/I prioriterede
dette. Vi kan jo heller ikke undvære
vores gode samarbejde med jer.
Jeg forsvandt godt 1/2 time under
festivitassen for at lave rundvisning
på skolen for den lokale vandreklub,
men jeg nåede da heldigvis at hilse
på mange af jer forældre også og
se vores dejlige unger både arbejde
og nyde det. Et godt koncept med,
at de både nyder og yder, siger jeg
som mangeårig skolelærer og skoleleder med
holdninger til den slag (som de fleste vist ved?).
Det giver medejerskab og ansvarsfølelse og et
VI frem for kun et JEG. Vi lærer og udvikler
os heldigvis stadig i fællesskaber. Folkeskolens
fornemmeste opgave.
Det var en stolt leder, der gik hjem fra Go’dawfesten tirsdag den 4. september 2018.
Til dem, der evt. ser nogle fra Produktionshøjskolens musikværksted/Bandet og
børnehaven, vil I så hilse og sige tak for deres
fremvisninger. Vi regner med at se både band
og nogle fra børnehaven til vores…
FAKKELOPTOG/JULETRÆSTÆNDING
tirsdag den 27. november klokken 17.00 fra
Dagli’Brugsen i Frølunde. Der vil 8. klasse
så lave mad, vi kan bestille og købe. De skal
tjene penge til deres lejrskole (gerne London)
i foråret 2019. Nu må vi se, om de kan leve op
til standarden sat af 9. klasse her til Go’daw-
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festen?
Til næste år vil vi ud over klippekort lave en
ordning for de helt små børn, så de kan smage
og/eller prøve enkelte ting for en billigere pris,
så de ikke behøver at købe hele klippekortet til
de 20 kr.
Vi har evalueret med elever, personale og i
bestyrelse, så vi kan gøre Go’daw-festen endnu
bedre til næste år, men hvis andre fra lokalområdet eller lignende har gode idéer, så send
dem til skolebestyrelsen, personalet eller mig.
Vi tager imod idéerne med kyshånd. Så må vi
se, hvad der kan blive til noget. Næste år vil vi
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gerne have endnu flere med fra lokalområdet.
Med håbet om at se jer til mange andre arrangementer på Tårnborg Skole - fx. til fakkeloptoget den 27. november og med ønske om
et fantastisk efterår …

Anne Mikkelsen (th) og Tanja Godtfredsen

Der er gang i 60+ i Tårnborg IF
Af Hanne Lone Hansen
Efteråret og vinter står for døren, og nogle
nye aktiviteter står på programmet for 60+. Så
trækker vi indendørs og får gang i floorball,
badminton, bordtennis og rullecurling. Vi har
stadig gang i lattermusklerne, men nu er der
også andre muskler, der bliver rørt. Især floorball, badminton og bordtennis kan få pulsen
op og sveden til at springe. Efteråret er det tidspunkt på året, hvor vi får mest motion. Hele
hallen summer af liv og glæde, når 20-25 på

60+ giver den gas.
Der er dog stadig plads til flere medlemmer,
især til floorball kunne vi være flere, så vi hyppigere kunne udskiftes, da det er en hård sport.
De udendørs aktiviteter trækker dog stadig
i os, så længe vejret er til det. Vi har stadig
uprøvede aktiviteter i 60+, så som krocket,
kongespil og vandrestave.
Kom og vær med! Det er sundt for sjæl og
legeme at være aktiv fysisk - og dejligt at være
del af et socialt fællesskab.
Kom og prøv det!

Betaling i forsamlingshuset mandag og torsdag mellem kl. 12-22
eller via MobilePay på nummer, som oplyses ved tilmelding!

Tilmelding til Tårnborg Forsamlingshus på 58380008 senest den 15. november kl. 16.00!

Få sulten stillet
i hyggeligt samvær med
kendte og ukendte
fra sognet;
Pris for hovedret og dessert:
lyt til god musik og få
gang i både krop og sjæl! # Pensionist, førtidspensionist, efterlønner eller under 12 år: 40 kroner
# Alle andre: 50 kroner

”Spis, syng og
lad det swinge”

Alle i Tårnborg Sogn,
både unge og ældre,
inviteres på et billigt
måltid mad, hvor der
samtidig bydes på socialt
samvær med mange andre
fra sognet!

med det hele!

* Flæskesteg

* Velkomst

Menu

Læs mere på
www.taarnborg.dk

& ”Tårnborg
Forsamlingshus”

underholdning

* Musik-

kaffe, te og glögg i baren

- og mulighed for tilkøb af

m/tilbehør

* Dessert: 3 æbleskiver

* En forstyrrelse

i Tårnborg Forsamlingshus
Onsdag den 21. november 2018 klokken 18.00

Tårnborg spiser sammen
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Fra forsamlingshus til konferencecenter
Af Jørgen F. Rasmussen
Tårnborg Forsamlingshus har gennemgået en
større renovering i løbet af sommeren: Vægge,
døre og paneler er smukt nymalede, og på gulvene er lagt lyddæmpende tæpper, som styrker

akustikken, så det lydmæssigt bliver endnu
rarere at deltage i husets arrangementer. Og
arrangementer er der mange af i forsamlingshuset, og der skulle meget gerne komme endnu flere i fremtiden, fortæller husets nye forpagter, Dortethea Holm - eller i daglig tale blot
”Dorte”.
Dorte har en uddannelse inden for hotelbranchen og har gennem årene været ansat i
forskellige stillinger på gode hoteller, også her
i nærområdet. Hun har blandt andet i en årrække været ansat på Grand Park Korsør, det
nuværende Comwell Korsør, og Dorte kom
direkte fra en stilling som receptions- og salgschef på Musholmcentret - ”Musholm - Ferie,
Sport og Konference” - inden hun blev fristet
af mulighederne i at være forpagter af Tårn-

borg Forsamlingshus - eller ”Tårnborg Konferencecenter”, som er navnet, Dorte ønsker at
markedsføre huset under.
Som det nye navn antyder, så har Dorte en
drøm om at tiltrække nye kunder som fx firmaer, kommuner og institutioner, der kunne ønske
at afholde konferencer eller mødevirksomhed under
hyggelige, nærværende og
landligt fredelige forhold, hvor
atmosfæren opleves mere intim end på de store konferencemastodonter i byerne.
Chancen for at Dortes drøm
bliver opfyldt er ganske god,
da hun har et væld af erfaringer, kontakter og ideer, som kan
støtte hende i at tiltrække arrangementer til Frølunde. Hun
har et stort netværk inden for
hotelbranchen, især inden for
konferencearrangementer, da
hun i en årrække har været
ansat hos Danske Konferencecentre i Birkerød, som er
en sammenslutning af professionelle møde- og
konferencecentre i Danmark. Her koncentrerede hun sig om at skaffe kunder til landets
konferencecentre; nu er det så planen, at Dorte
skal finde kunder til sit eget konferencecenter!
Men ting tager som bekendt tid, og lokalbefolkningen bliver absolut ikke glemt. Dorte er
meget interesseret i et godt samarbejde med
lokalbefolkningen, og hun håber, at mange
fortsat vil anvende huset til fester, sammenkomster og arrangementer. I øjeblikket er en
ny hjemmeside under udarbejdelse, men man
kan stadig læse om mulighederne i huset på
forsamlingshusets nuværende hjemmeside.
Hvis man ønsker yderligere oplysninger om
priser, menuer og arrangementstilbud, er man
altid velkommen til at ringe til Dorte på
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telefon 58380008.
Mange ting peger frem mod en succes for
forsamlingshuset og Dortes fremtid: Dorte
har gode talegaver, som sandsynligvis kan
tiltrække gode kunder; hun har effektive
hjælpere til servering og køkkentjans blandt
andre i skikkelse af datteren, Michelle, og
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Søgård, som støtter i stort og småt i bestræbelserne på at udvikle forsamlingshuset til et
moderne konferencecenter til gavn for hele
sognet.
Så kom forbi Tårnborg Forsamlingshus en
dag, hvor der er offentlige arrangementer, fx
til banko, fællesspisningerne eller julebazaren,
og forvis dig om huset gode atmosfære. Du får
sikkert lyst til at afholde din næste fest i de lyse
lokaler; så spørg Dorte om mulighederne!
Tårnborgbladet ønsker Dortethea Holm og
Tårnborg Forsamlingshus tillykke med det nye
konferencecenter, og held og lykke med fremtiden!

Michelle og Dorte i køkkenet
sønnen, Mikkel. Dertil kommer et uvurderligt
samarbejde med Madam Bagger i Korsør, som
står for maden ved større selskaber, konferencer og møder; og i det daglige arbejde har
Dorte en værdifuld sparringspartner i Réne

Dorte i de flotte, nyistandsatte lokaler
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Dagli’Brugsen Frølunde, Stibjergvej 2, 4220 Korsør
Åbent alle ugens dage kl. 7-20
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bidraget med gode tanker og ideer; blandt andre
deltog Poul Otto Seidel, Valdemar Jensen og
Stella Hansen i møder med Vemmelev Lokalråd, der siden fik foretræde hos den daværende
transportminister, Hans Chr. Schmidt, på
Christiansborg. Efter ministermødet afholdt
Vemmelev Lokalråd borgermøde den 27. august 2013 med deltagelse af transportministeren, hvilket var ganske flot af ham, da han
samme dag fyldte 60 år. - Og det lader til, at
transportministeren lod sig påvirke af argumenterne fra lokalråd, borgere og erhvervsliv;
i hvert fald indgik et flertal af Folketinget en
Trafikaftale i 2014, som de østvendte ramper
ved Tjæreby blev en del af.
Det har kostet ca. 24 millioner kroner at
gennemføre rampeprojektet, som ud over ram-
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perne også indeholder en udvidelse af motorvejsbroens bredde, så der er blevet plads til
nye svingbaner. Udgifterne til projektet er delt
ligeligt mellem Staten og Slagelse Kommune.
Nu kan vi så alle glæde os over pionerernes arbejde for realiseringen af østramperne. Spændende bliver det dog for Tårnborgområdet, og
specielt for beboerne i Halseby, Tjæreby og på
Agervej, om den nye tilkørselsmulighed vil
øge trafikken disse steder, og dermed gøre det
lidt mere usikkert at færdes og bo her, uden en
forebyggende indsats for trafiksikkerheden.
Dejligt er det under alle omstændigheder, at
det østlige Danmark nu har lettere adgang til
Tårnborgområdet.
De skal være velkomne!

Sæsonens sidste vandringer i Tårnborg Vandreklub
Af Jørgen F. Rasmussen
Der er to vandringer tilbage i efterårssæsonen 2018. De er følgende:
Søndag den 11. november klokken 14.00: ”Hulby - før og nu” - guidet af Kurt Rehder.
Søndag den 9. december klokken 14.00: ”Vinter i Tårnborgs natur” - guidet af Villy Jensen.
Husk: Alle interesserede er velkomne til vandringerne, og intet medlemskab er påkrævet!
Har du ideer til vandringer i foråret 2019, eller er du interesseret i at guide en tur, henvender du
dig til lokalrådet på taarnborg.aktiviteter@gmail.com.

Tårnborg Vandreklub på tur

Der er andet end vandring i klubben
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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.

BoligEksperterne
Hjemme i hele byen

Nygade 2, 4220 Korsør • Tlf: 58 35 17 00
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Da jættestuen i Tjæreby blev restaureret

I Tårnborgbladets augustnummer kunne læses
en artikel om jættestuen på Brandsbjerg. I en
tidligere TIF-avis fra juni 2004 beskrev
Henrik Kjærside sine oplevelser i forbindelse
med, at Nationalmuseum restaurerede jættestuen, hvilket vi synes, fortjener en gentagelse
her:

Af Henrik Kjærside
En dag, hvor jeg var ude at cykle, kunne jeg
ikke styre min nysgerrighed mere. Der holdt
en bil oppe ved jættestuen, selvom klokken var
17.00.
Jeg kørte derop og faldt i snak med vedkommende. Han var ansat ved Nationalmuseet, og
var ved at restaurere gravhøjen. Museet var blevet gjort opmærksom på, at dele af stensætningerne var løse, med risiko for nedstyrtning, og
så var der nogen, der på egen hånd var begyndt
at grave inde i jættestuen , men det var tilsyneladende kun drengestreger.
Planen var nu, at man skulle sikre jættestuen,
så den ikke styrtede sammen, men på en eller
anden måde fandt man et hul i budgettet (ca.
én million kroner) så man i stedet for kunne
reetablere hele jættestuen.
Næsten alle de manglende sten til jættestuen lå
spredt på og omkring højen. Der manglede kun
en “lille” dæksten til taget. Den var pist væk. En
sådanne dæksten vejer ca. 8 tons. Det lykkedes
at finde en sten, der kunne bruges i Gammelrand Grusgrav, og den blev den 10. maj lagt på
plads. Resten af stenene er blevet sikret, og det
hele er dækket til igen, så der kun er den oprindelige indgang tilbage.
Jættestuen stammer fra
cirka år 3200 før 0. Den er
blevet brugt i cirka 1000
år. Den blev første gang
udgravet i 1890-1891. Det
var en købmand T.H. Berg
fra Slagelse, der begyndte
udgravningen, men han
blev stoppet af Oxholm fra

Tårnholm. Oxholm kontaktede amtmand Vedel
fra Sorø, som så bad Nationalmuseet fortsætte
udgravningen. Man fandt 34 “beboere” siddende op af væggene og et utal af liggende “personer”. Årsagen til de siddende ”beboere” er, at
man tog dem ud én gang om året ved specielle
“helligdage”, og så satte man dem tilbage igen.
Derfor manglede flere af “beboerne” hænder,
fingre, tæer eller fødder. De var tabt undervejs.
Først senere begyndte man at “lægge” beboerne
ned. Jættestuen i Tjæreby er den eneste kendte
med indgang mod nord. Tag og cykl dig en tur
ud på Kongevejen, hvorfra der er adgang hen
over Carsten Johansens jord til jættestuen, og
se, hvor flot den er blevet.

Sådan forestiller tegneren Tim Grønnegaard
sig at stenalderfolket opførte de monumentale
anlæg. Fra bogen: Jættestuer i Danmark. Konstruktion og restaurering. Af Svend Hansen.
Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1993.

48

Tårnborgbladet november 2018

Tårnborgbladet november 2018

49

Nekrolog over Bjarne “Brugs” Nielsen
han arbejdede, til han gik på
pension.
For Bjarne var det ved ankomsten til Tårnborg helt
naturligt at melde sig ind i
den lokale idrætsklub TGF,
som den hed dengang, for at
spille fodbold. Bjarne faldt
hurtigt til i klubben, og han
fik straks en stor omgangskreds her. Inden længe var
han kendt af de fleste i sognet, både fra sin sport og fra
sit arbejde i den lokale
superbrugs.
Idrætsforeningen havde en
stor plads i Bjarnes hjerte
gennem hele livet, og det er
blevet til en lang række tillidshverv og gøremål i det,
der i dag hedder TIF. Siden
har han utrættelig virket som
træner, holdleder, formand
og bestyrelsesmedlem i flere
af klubbens idrætsafdelinger,
hvor han de første mange år
Billedet er taget ved TIF’s generalforsamling den 24. februar 2018 især involverede sig i fodbold
og badminton, men han har generelt altid gjort
Det er med stor sorg, at vi har modtaget meden stor indsats for at styrke og udvikle fældelelsen om, at en af de mest engagerede ildlesskabet, det sociale samvær og klubånden i
sjæle i Tårnborg Sogn, der samtidig var en
Tårnborg Idrætsforening.
af de helt STORE kræfter i Tårnborg Idrætsforening gennem mange år, ikke er mere.
I 1985 modtog Bjarne TIF’s solidaritetsvandrepokal for sit vedholdende arbejde med at
Bjarne “Brugs” Nielsen er død efter en blodstyrke sammenholdet og solidariteten i TIF.
prop, onsdag den 10. oktober 2018. Bjarne blev
Bjarne er ligeledes udnævnt som det 3. æres73 år.
medlem i klubben siden stiftelsen i 1928,
hvilket tydeligt fortæller, at klubben tidligt var
Bjarne kom som ganske ung kommis til Brugopmærksom på den utrolige indsats, Bjarne
sen i Frølunde, hvor han virkede i mange år,
gjorde gennem årene.
inden han drog videre til OBS i Slagelse, hvor
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Engagementet i det lokale idrætsliv havde han
stadig ved sin alt for tidlige bortgang. Senest
som udvalgsformand i 60+idræt, som han med
stor succes har gjort til en TIF-afdeling med
mange medlemmer. Bjarne var ligeledes en
af de centrale initiativtagere, da floorball blev
en sportsgren i TIF. Aktiv i sportsgrenen blev
han dog kun nogle få gange på 60+holdet, da
benene ikke altid ville det samme, som Bjarne
ønskede.
I en årrække var Bjarne næstformand i bestyrelsen for Tårnborg Forsamlingshus, hvor han
også lagde mange arbejdstimer til gavn for
hele Tårnborg Sogn. Bjarne tog for nogle år
siden initiativ til en koordinering af lokalsamfundets aktiviteter og arrangementer gennem
en fælles aktivitetskalender i sognet. Initiativet udviklede sig siden til det, der blev kaldt
”Tårnborggruppen”, som bestod af repræsentanter fra foreninger og institutioner i lokalområdet: Skole, børnehave, idrætsforening,
kirke, forsamlingshus og mange andre. Tårnborggruppen blev efterfølgende afløst af Tårnborg Lokalråd, hvori Bjarne dog ikke ønskede
at indgå som aktivt bestyrelsesmedlem, men
hvor han altid tog del og mødte frem, når der
blev efterlyst hjælp og støtte til arrangementer
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i sognet, fx til Sommer i Tårnborg og Tårnborg
Nytårsløb.
Når tiden tillod det, var det hans frimærkesamling, der havde hans store interesse, ligesom slægtsforskningen var noget, der optog
ham meget.
Men at beskrive alt, hvad Bjarne involverede
sig i privat, i fritiden og på arbejds-pladsen,
vil fylde tykke bøger, så afslutningsvis nævnes
blot Bjarnes allerstørste passion, nemlig
kærligheden til hustruen, Birthe, som han –
naturligvis – første gang mødte i TIF samt i
lokalområdet, hvor hun var en aktiv deltager
i foreningslivet.
Vores dybeste følelser og tanker går til Bjarnes
efterladte familie, hustruen Birthe, de to voksne døtre, svigersønnerne og de tre børnebørn,
som har mistet deres mand, far, svigerfar og
morfar.
Vi vil savne dig, Bjarne.
Æret være Bjarne Nielsens minde.
Tårnborg Idrætsforening
og Tårnborg Lokalråd
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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. TIF-Badmintons formand, Søren Mikkelsen, er på en
del billeder her i bladet. Hvor mange?
2. Hvad hedder duoen, som giver koncert i Tårnborg
Kirke den 11. november?
3. Dorte, kalder forsamlingshusets nye forpagter sig, men
hvad er hendes rigtige fornavn?
Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com eller læg dem i lokalrådets postkasse på opslagstavlen i
Dagli’Brugsen i Frølunde senest den 1. december 2018.
Vinder af august-nummerets læserkonkurrence blev Peter
Just, som blev udtrukket blandt de mange indsendte, rigtige
besvarelser af sognets præst Nina Dyrhoff Nyegaard.
Vinderen har modtaget sin gevinst. Tillykke!

JOHNSEN
OPTIK
Briller
Kontaktlinser
Svagtsynsoptik
Lupper og læseglas

ALGADE 56
58 37 45 75
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