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Af Jørgen F. Rasmussen
Når et nyt år indledes, er det meget almin-
deligt, at man tænker lidt over, hvordan det 
gamle år forløb. Dette gælder også for Tårn-
borgbladets redaktion! – Det er jo let at være 
selvtilfreds, så vi syntes i redaktionen, at de tre 
første udgivelser ikke var så helt dårlige, men 
måske tog vi fejl, da ingen af os havde hørt 
kritik, hverken af negativ eller positiv karak-
ter! Så var der egentlig grund til at fortsætte 
blad-samarbejdet mellem Tårnborg Kirke, 
Tårnborg IdrætsForening og Tårnborg Lokal-
råd? For at blive lidt klogere på dette foretog 
vi en læserundersøgelse under julebazaren i 
forsamlingshuset, hvor små hundrede besø-
gende blev spurgt om deres mening om Tårn-
borgbladet.
   Blandt svarene var kun et negativt synspunkt: 
Der står intet i bladet, var kommentaren. De 
øvrige svar var domineret af ord som: godt 
initiativ, fortsæt, dejligt opslagsværk, smad-
dergodt, flot, alsidigt, smart med tre blade i 
ét, god størrelse, god blanding af nyt fra sog-
net og rart, det er opdateret. Enkelte havde 
ønsker til bladet, fx en artikel om dagplejen; 
mere for pensionister og oplysning om kon-
firmationsdatoer om to år. Vi vil naturligvis 
tilstræbe at leve op til ønskerne i nær fremtid, 
da læserundersøgelsen har givet os mod på at 
fortsætte endnu mindst et år.
   Der blev udlovet en flaske vin blandt del-
tagerne af læserundersøgelsen. Vinderen blev 
udtrukket af vores sognepræst, og det blev 
Christel Nielsen, som vil få udleveret gevin-
sten snarest.
   Lige nu sidder du så med den fjerde udgave 
af Tårnborgbladet. Du kan glæde dig til at læse 
om mange positive initiativer i vores lokalom-
råde. Vi har fx en folkeskole, som kan mærke 
fremgang i elevtallet; vi har en jubilerende 
børnehave, som altid er fyldt op med børn til 
sidst plads; vi har mange frivillige ildsjæle, 
der arbejder for vores idrætsforening, som 
næsten i alle afdelinger har vind i sejlene - 
hvilket især gælder den nye eSport-afdeling, 
som har en fantastisk medlemstilstrømning, 
men også i floorball-afdelingen og +60-afde-

lingen samt i de øvrige afdelinger er der en 
god succes at mærke. Vi har ligeledes en kirke, 
som tager mange spændende initiativer, både 
af religiøs og social karakter. Desuden er der 
alle de andre lokale initiativer i forsamlings-
huset, i Dagli’Brugsen og blandt virksomme 
tårnborgensere, der egenhændigt forsøger at 
sætte aktiviteter i gang til gavn for hele sog-
net. Tårnborg Lokalråds arrangementer og ini-
tiativer, som fx vandreklubben, spis-sammen-
arrangementer og nytårsløb, er der også flot 
tilslutning til, hvilket giver lyst til mere.  
   Og der er plads til mere i Tårnborg! Men 
hvad skal det være? Det har du måske nogle 
tanker om; hvilket du i så fald opfordres til 
at skrive nogle ord om til Tårnborgbladet, så 
dine ideer kan finde støtter og måske blive re-
aliseret! - Altså, fat pennen eller tastaturet, og 
skriv til os på Tårnborgbladets redaktion. Vi 
glæder os til at høre fra dig!

Godt Nytår!

Så starter Tårnborgbladet på et nyt udgivelsesår

Februarudgaven er nr. 4. i rækken af 
Tårnborgbladet. ris og ros modtages gerne 
i lokalrådets postkasse i Dagli’Brugsen.
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TIF på vej ud af dødvande
Af Troels Christensen, formand for TIF

På mange af de seneste generalforsamlinger 
har jeg måttet beklage, at vi er blevet færre 
og færre medlemmer i foreningen, men her i 
jubilæumsåret ser det ud som om, at “skuden 
er ved at vende.”
Vi har gang på gang efterlyst nye og unge 
kræfter, som ville tage en tørn med det friv-
illige arbejde, uden vi rigtig har kunnet regi-
strere det i nogle af vores afdelinger.
Men her i 2018 er der for alvor kommet gang i 

både de gamle og kendte aktiviteter, samt helt 
nye.
Vores økonomiske satsning på floorball viser 
sig nu at bære frugt.
Efter at vi har investeret i bander og udstyr, 
så har det strømmet til med medlemmer i alle 
aldre. Det er blevet dannet en afdeling, hvor 
en masse nye unge mennesker engagerer sig i 
sporten. Det er dejligt at opleve.

Vi har tillige også satset en del af foreningens 
egenkapital på at understøtte E-sport. Og det 
har også vist sig at blive en bragende succes. 
Det strømmer ind med medlemmer, og en 
meget aktiv bestyrelse har indrettet kælderen 
i hallen med computere, borde og stole m.m.

Tillige har flere af de gamle afdelinger - gym-
nastik, badminton og +60-idræt også mærket 
fremgang i medlemstallet. Så i hovedbesty-
relsen ser vi fortrøstningsfuldt på fremtiden.

Og endnu en gang: Dejligt, at så mange nye 
ansigter har meldt sig på banen. 

En stor tak til både gamle som nye, der holder 
gang i foreningen.

Alle i TIF ønskes et godt nytår.
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En stor tak skal lyde til alle for deltagelsen 
ved Bjarnes bisættelse i Tårnborg Kirke 
den 18. oktober. 
Det varmede helt ind i hjertet, at så mange 
var til stede for at tage afsked med Bjarne 
på en solrig og smuk dag.
Endvidere vil jeg sige en stor tak til be-
demanden ”Gitte”, der på en utrolig god, 
rolig og kærlig måde ledte os igennem 
bisættelsesarrangementet. Hun var der, 
når vi virkelig havde brug for det. Tak for 
det!
Tak til Nina for den smukke og følelses-
ladede tale til Bjarnes sidste rejse, og end-
nu engang tusind tak til dig, Nina, for at 
du hjalp os på vej i denne svære tid - nu og 
i tiden fremover.
Tak til Tårnborg Idrætsforening for at 
have fanen med i kirken. Foreningen 
var Bjarnes hjertebarn, og her satte han 
gennem mange år tydelige spor. Pas godt 
på TIF, nu Bjarne er væk!
Jeg, mine piger, Lone og Laila, og svi-
gersønnerne, René og Peter, og ikke 

Tak for opmærksomheden ved Bjarne Nielsens bisættelse

mindst mine tre børnebørn, siger tusinde 
tak for alle de varme hilsner, blomster, 
besøg og opringninger i denne svære tid.  
De kærligst og varmeste hilsner fra 
Birthe
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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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Af Jørgen F. Rasmussen
Lørdag den 16. marts afholder Tårnborg 
Floorball stævne for motionister og ungdom. 
Det bliver garanteret spændende og sjovt både 
at deltage aktivt i stævnet og at være tilskuer 
til det. Så kom op i Tårnborghallen i løbet af 
dagen og få en god oplevelse, medens du jo 

Motions- og ungdomsstævne i floorball i Tårnborghallen

passende kan heppe på hjemmeholdet!
Ungdomsholdene spiller fra klokken 9.00 til 
klokken 13.00, hvorefter motionisterne spiller 
indtil klokken 17.00.
Måske du selv får lyst til at blive aktiv i floor-
ball!

Af Søren Mikkelsen, f. TIF Badminton
På denne tid af sæsonen sker der ikke meget 
nyt. Banerne er fordelt til motionisterne, og 
fællestræningen er startet.

Det er glædeligt, at medlemsantallet er vokset 
lidt i år, idet vi er oppe på 92 medlemmer i 
foreningen.
Men vi har plads til flere motionsspillere. Vi 
har ledige baner mandage fra kl. 17.00 til 
kl. 18.00 og fredage fra kl. 17.00 til kl. 19.00.

Fællestræningen mandage fra kl. 19.00 til 
kl. 21.00, som vi laver i fællesskab med Hulby 
badmintonklub, fungerer rigtigt godt, og vi 
kan stort set besætte alle banerne på hver træ-
ningsaften.
Ungdomstræningen onsdage fra kl. 16.00 til 
kl. 17.00 blev startet op i begyndelsen af ok-
tober. Antallet af deltagere har varieret meget. 
Vi startede positivt op med 8 deltagere til den 
første træning, men desværre var der kun 2, 
der holdt ved. Der kom heldigvis et par nye 
spillere til i december, så vi regner med at 
fortsætte ungdomstræningen sæsonen ud.

Kommunen vil lave Tårnborghallen til en 
“nøglehal”. Det betyder, at yderdørene bliver 
åbnet/låst elektronisk, og at vi selv skal åbne 
hovedindgangen, indgangen til hallen samt 
omklædningsrum med brikker og nøgler. 

De afdelinger, hvor der vil være en træner til 
stede, har ikke problemer, men i badminton 
har vi lidt af en udfordring, da der ikke er en 
træner til at åbne hallen. Vi har ikke fundet løs-
ningen, og foreløbig vil hallen blive åbnet, og 
badmintonnettene taget frem af en pedel. Er 
der problemer, skal I ringe til vagttelefonen.

Vi har jo snart årsmøde i foreningerne (se 
indkaldelsen fra hovedforeningen), og besty-
relsen i badmintonafdelingen vil meget gerne 
møde nogle af spillerne og høre både ris og 
ros fra dem.

Vi ses på banerne 
og til årsmødet!

Rigtigt godt nytår til alle fra bestyrelsen i TIF Badminton
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Årsmøder og generalforsamling 
Program for 2. marts 2019 

 
Kl. 9.30: Morgenkaffe for alle fremmødte 
 
Kl. 10.00:  Årsmøder for afdelingerne  

 ifølge vedtægterne 
 
Badminton:   Forhallen 
Fodbold:   Forhallen 
Aktivitetsudv.: Klublokale 3 
Gymnastik:   Klublokale 2 
+ 60-idræt:  Klublokale 1 
Floorball: Klasselokale på skolen 
 (oprettelse af afdelingen) 
E-sport: Klasselokale på skolen 
 (oprettelse af afdelingen) 
 

Kl. 11.00: Generalforsamling i Klublokalerne 
ifølge vedtægterne 
 

Kl. 12.00: Afslutning 

Tårnborg Idrætsforening 
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Af Line Timmerman, TIF Gymnastik
Julemanden kom forbi onsdag den 12. decem-
ber og ønskede rollinger og forældre glædelig 
jul. Det er som altid en dag børnene ser frem 
til, og dagen hvor forældre hygger med sine 
børn på en forhindringsbane i salen. 
Julemanden har en stor sæk med, og i den er der 
en godtepose til hvert barn. Den bringer lykke, 
og vi sidder alle på redskaberne og gulvet og 
nyder indholdet af posen. Det er hyggeligt, og 
vi kan alle snakke sammen på et andet plan. 

Husk, at hvis du har et barn i alderen 3-5 år, 
som gerne vil gå til gymnastik, så er de stadig 
velkomne til at komme og være med. Vi hyg-
ger i gymnastiksalen på Tårnborg skole ons-
dage fra klokken 16.30-17.30. Har du et større 
barn, er der sikkert også et hold, der passer til 
det ønske, som dit barn måtte have.

Vel mødt og godt nytår

TIF Gymnastik for små og store børn
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Af Inge Nielsen, fungerende formand for +60  
Så er vi kommet ind i det nye år 2019. Rigtig 
godt Nytår til alle.

60+holdet er i gang, og lige nu er vi indendørs 
og spiller rullecurling, bobspil, bordtennis og 
badminton.
Vi har også mulighed for at spille floorball, 
men mangler et par eller flere ”kvikke hurtige” 
ben!!!!
Der må være flere +60’ere herude i Tårnborg, 
som sidder og putter sig. 

På med kondiskoene og kom op og besøg os 
og se, hvad du kunne have lyst til at deltage i. 
Der er helt sikkert også noget for dig!
Vi mødes i Tårnborghallen hver tirsdag for-
middag klokken 10. Spiller forskellige ting 
én times tid. Bagefter slapper vi af med kaffe, 
kage og hyggesnak.

Til foråret rykker vi udendørs, hvilket vi 
glæder os til, for vi skal i gang med renovering 
af vores gamle petanquebaner samt etablering 
af en ny, så vi nu får tre baner. 

Om foråret spiller vi også krolf - og der er altid 
mulighed for andre aktiviteter og plads til nye 
ideer.

Håber vi ses!

Er du +60’er? Så kom og vær med!

Så er der gang i bobspillet.
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JOHNSEN
OPTIK

Briller
Kontaktlinser

Svagtsynsoptik
Lupper og læseglas

ALGADE 56
58 37 45 75

På tur med vandreklubben.
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Tårnborg Gymnastik 
Årsafslutning for 

Forælder/barn, Rollinger 
Akrobatik og Springhold. 
Søndag d. 17. marts 2019 

i Tårnborghallen kl. 10-13. 
 
Der er gratis adgang. 
 
Hermed inviteres alle 

forældre, pårørende og ALLE interesserede til at overvære sæsonafslutningen 
for Tårnborg IF´s gymnastikafdelings børne- og ungdomshold. 

 
10.00 Indmarch og velkomst 
 
10.15 Rollinger Line, Pernille og Nadja 
10.25 Forældre/barn Pernille og Nadja 
10.35 Akrobatik Marianne, Heidi og Nadja 
 
11.00 Fri leg på airtrack for alle gymnaster 

og andre interesserede.  
 
11.20 Minispring Marianne, Nadja og Pernille 
11.45 Springholdet Marianne, Nadja og Heidi 
12.10 Forældre/barn Pernille og Nadja 
12.30 Rollinger Line, Pernille og Nadja 
 
12.50 Afslutning og fællesang 
 
Salg af kaffe, kage, sodavand mm. under hele opvisningen. 
Som noget nyt kan du forudbestille en kande kaffe, 
så den er klar, når du kommer. Senest kl. 9.00 
Betal med mobilepay på 71958038, skriv i kommentar antal kaffe, 
betal 30 kr pr. kande 
Tlf:60142106 mail: jamesgulla@hotmail.com 
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58 35 60 22
www.lundemanglas.dk

Reskavej 7 ◆ 4220 Korsør

Så er der gang i rullecurling hos +60 i hallen.
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Af Thomas Sonne Arvidson, Tårnborg eSport

Lørdag den 5. januar havde Tårnborg eSport 
officiel indvielse af klub og lokaler i Tårn-
borghallen.

Over 200 unge gamere, forældre, pressefolk, 
sponsorer og nysgerrige lokalborgere kom for-
bi og var med til at gøre dagen helt fantastisk.

Da de obligatoriske åbningstaler af formanden 
for Tårnborg eSport, Thomas Sonne Arvidson, 
og hovedbestyrelsesformand for TIF, Troels 
Christensen, var vel overstået, blev snoren 
klippet og alle kunne komme ned og se det 

Indvielse af Tårnborg eSport

nyistandsatte lokale i kælderen.

Vores velvillige sponsorer Pølsebrødet.dk og 
Harboes Bryggeri havde sørget for pølsevogn 
(der blev konsumeret 368 stk. pølser) og kolde 
økologiske sodavand og juice.

Nu starter den længe ventet træning og den 
egentlige opbygning af f.eks. foreningskultur, 
bæredygtig frivillighed, fysiske aktiviteter, 
turneringsform og forældre-involvering.
Vi glæder os til at kunne holde jer opdateret 
herom.

Tårnborg eSports formand Thomas Sonne Arvidson byder velkommen ved opstarten af 
den nye afdeling i TIF.

Rigtig mange mødte op for at være med ved opstarten. Nogen af dem skal måske vente 
lidt endnu.
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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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Tårnborg Kirke og Sogn

FEBRUAR - MARTS - APRIL  2019
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Du må  ikke slå ihjel  
“Hvad er det vigtigste af de ti bud i Bi-
blen”, blev konfirmanderne spurgt om 
en dag. Og straks lød det fra de fleste: 
Det med at vi ikke må slå hin-anden 
ihjel. Og mon ikke det femte bud: 
”Du må ikke slå 
ihjel” er det bud, 
de fleste men-
nesker automatisk 
tænker på, hvis de 
bliver spurgt om 
det vigtigste af de 
ti bud i Bibelen. 
Tænker på lige 
nøjagtig det femte 
bud, fordi det er så 
elementært og ind-
lysende rigtigt, at 
vi mennesker ikke 
må slå hinanden 
ihjel. At det er så 
indlysende, at ver-
den ville være et 
bedre sted, hvis vi 
ikke slog hinanden 
ihjel, og tog livet 
af hinanden.
Heldigvis er det da 
også de færreste af 
os, der slår andre 
ihjel. Heldigvis er 
det de færreste af 
os, der udvikler os 
til seriemordere, 
og her i forholds-
vis fredelige Dan-
mark er det også 
de færreste af os, der kommer til at slå 
folk ihjel i krig.
Her i Danmark slår vi heldigvis ikke 
hinanden ihjel for måske at stjæle or-
ganer og sælge dem i håbet om at få et 
bedre liv. Her i Danmark slår vi ikke 

hinanden ihjel i Guds navn, men opfø-
rer os som civiliserede mennesker. Som 
civiliserede mennesker, der overholder 
buddet om ikke at slå ihjel og i stedet 
skaber liv, hvor vi kommer frem. Her i 

Danmark kunne vi da aldrig have slået 
Jesus ihjel….
Men tænker vi ordentligt efter, er 
virkeligheden så ikke en anden? Er 
virkeligheden så ofte ikke den, at vi 
måske nok ikke slår mennesker ihjel, 
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så de dør, men er virkeligheden ikke, 
at vi alligevel alt for ofte er med til at 
ødelægge hinandens liv og slå men-
nesker ihjel på vores egen civiliserede 
måde, så vi ikke ender i fængsel. 
Er virkeligheden ikke netop, at der 
hvor vi fordømmer andre mennesker, 
for deres måde at indrette deres liv på, 
der hvor vi fordømmer andre, fordi vi 
ikke mener, de lever ordentligt.  Der 
hvor vi peger fingre af de andre, fordi 
vi ikke forstår, hvorfor de ikke lever, 
som vi gør det. Der hvor vi inden vi 
lærer folk at kende dømmer dem ude 
pga. det ydre, pga. sladder vi har hørt, 
lige der slår vi mennesker ihjel. For der, 
hvor vi ikke først giver det andet men-
neske en chance for at vise, hvem det 
er , der slår vi ihjel. Vi slår muligheden 
ihjel for at finde ud af, at det menneske, 
som måske lever helt forskelligt fra os 
selv, faktisk også kan berige vores liv, 
netop i forskelligheden.  
Så er virkeligheden ikke netop, at in-
gen af os i sandhed kan leve op til det 
femte bud? Men at  vi skal forsøge på 
det. Skal forsøge på at møde ethvert 
menneske med den respekt og den 
tillid, som vi bliver mødt af Gud med. 
Nemlig det at  vi netop i vores forskel-
lighed har al værdi for Gud.
 
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard

DE TI BUD

Det første bud:
Du må ikke have andre guder end mig.

Det andet bud:
Du må ikke misbruge Herren din Guds 

navn. 

Det tredje bud:
Husk hviledagen og hold den hellig.

Det fjerde bud:
Ær din far og din mor

Det femte bud:
Du må ikke begå drab.

Det sjette bud:
Du må ikke bryde et ægteskab.

Det syvende bud:
Du må ikke stjæle.

Det ottende bud:
Du må ikke vidne falsk mod din næste.

Det niende bud:
Du må ikke begære din næstes hus.

Det tiende bud:
Du må ikke begære din næstes hustru, hans 
træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel 
eller noget som helst af din næstes ejen-

dom.
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En smuk og harmonisk sten-
belægning byder nu velkommen 
til Tårnborg kirkes hovedindgang. 
Anlægsarbejdet blev udført i no-
vember 2018. 

Belægningen består af en 
handicapvenlig midte udført i 
bordursten og omgivet af 
granitbrosten, der er i samklang 
med stenbelægningen udenfor 
kirkemuren. 

Det omgivende græsareal forøges 
og ”friskes op” til foråret. 

Tårnborg sogns menighedsråd 
Jytte Jensen

Nyt indgangsparti på Tårnborg kirkegård

Lysgloben 
 
Har lysgloben udviklet selvstændigt liv 
og flytter sig rundt i kirkebygningen? 
Den har efterhånden haft flere place-
ringer og er vist sidst set tæt ved kir-
kens udgang.
Er det noget nyt smart menighedsrådet 
har fundet på, eller er der en fornuftig 
forklaring?
Hvis man går på nettet og googler lys-
globen, finder man blandt andet kir-
kens historie beskrevet af daværende 

sognepræst Susanne Jensen og pastor 
emeritus Flemming Hansen. Spæn-
dende læsning som kan anbefales.
Her fortælles blandt meget andet om
 lysgloben. Hvorfor blev den indkøbt, 
og hvad tankerne bag menighedsrådets 
ønske om en lysglobe var.
Lysgloben blev opstillet i kirkeskibet 
tæt ved døbefonten, og mange har set 
en stolt far eller mor tænde et lys for 
sit ny døbte barn. En god og funktionel 
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placering når man alene tænker på den 
kirkelige handling.
Imidlertid må et ansvarligt menigheds-
råd også tænke på andre forhold og 
herunder selve kirkebygningen og dens 
udsmykning.
I årene 1994 og 1995 blev kirken reno-
veret, og herunder blev nogle sjældne 
og meget bevaringsværdige kalkmale-
rier afdækket. Nationalmuseets eks-
perter har et par gange påtalt, at det er 
meget uheldigt, at lysgloben stod pla-
ceret lige under kalkmalerierne fordi 
partikler fra stearinlysene sætter sig i 
maleriernes overflade og ødelægger 
den.
Efter sidste påtale besluttede 
menighedsrådet at indlede nogle for-

søg med lysglobens placering med det 
udgangspunkt, at den ikke kan stå tæt 
ved kalkmalerierne.
Derfor blev den placeret bagerst i kir-
ken tæt ved døren til tårnet, men det 
var uheldigt i forhold til kirketjenerens 
arbejde, ligesom der var en del træk fra 
tårnet.
Nu står lysgloben i våbenhuset, hvor 
den heldigvis bliver flittigt brugt.
Menighedsrådet har endnu ikke 
besluttet, hvad den endelige placering 
skal være. Vi indhenter erfaringer og 
lytter meget gerne til kirkens brugere.

 
Kirkeværge, Jørgen Christensen 
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Børnenes jul i Tårnborg

Selvom julen officielt sluttede på 
Hellig tre kongersdag den 6. januar, så 
skal julefreden og julebudskabet helst 
holde hele det nye år. 

Og med julebudskabet lyder det til en-
hver af os, at vi skal forsøge midt i 
vores travle liv, midt i det liv, som kan 
være så hårdt at leve, når ulykkerne 
rammer, men som heldigvis også har 
noget godt at byde på. Ja, da lyder det 
til os, at vi skal forsøge at finde glæden 
hver dag.

 Og kan man andet end glæde sig, når 

man ser tilbage på december måned og 
mindes alle de smil og glade stemmer 
der fyldte Tårnborg Kirke i den travle ju-
letid. For der er intet som samler sognet 
i december måned som julegudstjene- 
sterne for først Børnegården Kildebak-
ken, og senere Tårnborg Skole inden  
ca. 500 mennesker juleaften synger 
med af karsken bælg på julens skønne 
sal-mer til julegudstjenesterne. Til nyt-
året sprang champagnepropperne i 
våbenhuset efter gudstjenesten. 

Her er lidt billeder fra børnenes jul i 
Tårnborg.    

Julestemningen begyndte da alle bør-
nene fra Kildebakken gik den lange 
tur op til kirken for at synge og opføre 

krybbespil. Inden havde børnehaven 
klippet flot julepynt, som alle der har 
været i kirken i juletiden har beundret.
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Og dagen efter var det Tårnborg Skoles 
tur til at gå til kirke, mens klokkerne 
ringede dem på vej. Her er det blevet 
ny tradition, at 3. klasse går luciaoptog 
- både drenge og piger. Og 2. klasse 
opførte et stykke, hvor de forklarede 
salmen: “Dejlig er den himmel blå” in-
den skolen hørte Juleevangeliet. 
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Påske 
”Sorrig og glæde de vandre til hobe!” 
lyder det i en gammel salme af Tho-
mas Kingo. Så få ordene er, så meget 
stærkere og slidstærke er de. Der skal 
ikke meget fantasi til førend billederne 
dukker op som en film i ens hoved. Man 
ser det næsten for sig, den boblende 
glæde, der lyser ud af det menneske, der 
står med et nyfødt barn 
i sine hænder, men som 
samtidig lige har fulgt 
en af sine nærmeste til 
graven og ikke helt kan 
trænge den tyngende 
sorg bort. 
Det er livsvisdom, som 
ethvert menneske med 
tiden vil erfare på egen 
krop i eget liv som en 
klokkeklar sandhed, når 
man på en og samme tid 
er fyldt af glæde og sorg. 
Det er livsvisdom, som 
erfares dagligt. Livsvis-
dom som lyser ud af alle 
de menneskeskæbner, 
man møder på sin vej. 
Og det er livsvisdom 
som den kommende 
påske også har som omdrejningspunkt. 
For langfredag er sorgens dag. Lang-
fredag er dødens dag, mindernes dag, 
stilhedens dag, tomhedens dag, neder-
lagets dag. Langfredag er dødsdagen 
for et menneske, der kun ville det gode 
i livet. Dagen for det ondes sejr over det 
gode.
Men som de små spinkle, forårsblomster, 
der trodsigt trænger gennem den stadig 
halvfrosne jord, giver os et tydeligt tegn 
på at livet sejrer, skabte Jesus opstan-
delse, da han sprængte rammerne for, 
hvad der var muligt i verden og brød ud 

af dødens favntag påskemorgen for 
at give alle mennesker et nyt liv.
En liv, hvor døden er besejret, gennem 
troen på Jesu opstandelse og, hvor vi 
kan aktualisere den i vores liv her og 
nu på den forgængelige jord ved at  
tage hånd om det andet menneske. 
For opstandelsen viser sig i vores liv, 

hver gang glæden 
og godheden over-
trumfer sorgen og 
vores menneske-
lige ondskab. Den 
viser sig, når vi tør 
tilsidesætte vores 
selviske behov og 
i stedet værne om 
vores medmen-
nesker, også dem, 
som ikke er lige-
som os selv, dem 
som er det dårlige   
selskab, dem som 
tror at opstandelse 
og glæde i livet 
ikke gælder for 
dem. 
Og ikke mindst 
når vi tør tro på 

den glædelige påskehistorie, at vores 
liv, selvom det indeholder langfre-
dags smerte, også altid indeholder 
påskemorgens glæde. For sorrig og 
glæde de vandre til hobe – og hel-
digvis er glæden størst så kom i kirke 
i påsken og hør om livets storhed og 
korthed. 

Palmesøndag:  Gudstjeneste  kl. 10.30
Skærtorsdag:  Gudstjeneste  kl. 19.00
Langfredag:  Gudstjeneste  kl. 10.30
Påskemorgen: Gudstjeneste  kl. 10.30
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Siden sidst

Døbte i Tårnborg Kirke

13. oktober  Viktor Rønn Pedersen     
13. oktober  Lukas Rønn Pedersen      
11. november  Freia Mandrup Aabroe     
11. november Nora Petrine Hindberg Gundersen    
18. november Jonathan Lykke Shir Justinus     
2. december Silje Konstmann Petersen    
16. december  Nynne Folkvardsen Windeleff      
                          

Viede i Tårnborg Kirke

03. november Malou Eleonora Gregory & Nikolaas Jan Gregory
03. november   Conny Birthe Pristed & Børge Allan Pristed

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn

04. oktober Poul Frandsen
18. oktober Niels Bjarne Nielsen     
01 november Finn Karsten Jørgensen     
14. november  Ole Peter Bonne Bonnesen      
30. november Povl Svend Sørensen      
21. december Helen Elna Hansen       
29. december Otto Asbjørn Thing Kristiansen 



26 Tårnborgbladet  februar 2019Kirkebladet side 10

     
 Tårnborg Sogns hyggeklub

06. feb.  kl. 14.30: Musik med Frands Otto Rosengren 
20. feb.   kl. 14.30:  Villy Jensen fortæller om naturoplevelser
06. marts kl. 14.30:  Banko
20. marts kl. 14.30: Ulla Vedel: Her er mit liv
03. april  kl. 13.30: Afslutning 

Litteraturkredsen  

05. feb.   kl. 15.30
05. marts.  kl. 15.30
02. april   kl. 15.30
                          
Sangaftener - 10 jeg kan li’. 

14. februar.  kl. 19.30: Kildebakkens leder: Kirsten Søndergaard
14. marts .  kl. 19.30: Irene Jensen

Menighedsrådsmøder

19. feb.  kl. 18.00
19. marts kl. 18.00
16. april  kl. 18.00

Lørdagsdåb 
13. april.  kl. 11.00
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke

Februar
Søndag 03. feb. 4.s.e.H3K kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 10. feb. Sidste s.e.H3K kl. 09.00 Sanne Bügel Forner
Søndag 17. feb. Septuagesima kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 24. feb. Seksagesima kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Marts
Søndag 03. marts. Fastelavn kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 10. marts. 1.s.i.fasten kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 17. marts. 2.s.i.fasten kl. 09.00 Sanne Bügel Forner
Søndag 24. marts. 3.s.i.fasten kl. 09.00 Ida Rusholt Lund
Søndag 31. marts. Midfaste kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

April
Søndag 07. april. Mariæ bebudelsedag kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Lørdag 13. april. Dåbsgudstjeneste kl. 11.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 14. april. Palmesøndag kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Torsdag 18. april. Skærtorsdag kl. 19.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
Fredag  19. april. Langfredag kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 21. april. Påskedag kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Mandag 22. april. 2.Påskedag Vi henviser til nabosognet
Søndag 28. april. 1.s.e.p. kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Maj
Søndag 05. maj. kl. 09.00 Sanne Bügel Forner

Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle guds-
tjenester. Ring 70 25 25 25 senest 1 time før.
Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne 3. februar, 3. marts og 
7. april.
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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  
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,  Tårnborg skole, Viola Nielsen, Johanne Dyrhoff Nyegaard, 
Børnehaven Kildebakken

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

Kirkebladet side 12
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Af Jesper Thomas Nielsen
Den lokale Svenstrup-Pyramide-Kunstner 
Jethoni,, alias Jesper Thomas Nielsen, invi-
terer indenfor til et spændende besøg:
 
Tirsdag den 5. marts 2019, kl. 19.00.  
 
Tag med på denne 
farverige rejse til 
Mexico, der er 
utrolig spændende 
med en drama-
tisk historie. Az-
tekere, mayaer og 
de spanske kolo-
nister m.fl. har alle 
sat deres præg på 
dette prægtige land, 
som er besøgt tre 
gange på forskel-
lige rundrejser af 
foredragsholderen. 
Kultur og natur er 
forunderlig i Mex-
ico. Inspirationen 
herfra bruges i ar-
bejdet som pyra-
midekunstner.

Se mere på www.galleri-jethoni.dk
Sted:  Galleri-Jethoni.dk, Sorøvej 11, 4200 
Slagelse, hos Popz
 
Pris pr. foredrag: kr. 100 incl. kaffe/the/pop-
corn m.m.

 
Bindende tilmelding:  
Indbetal om muligt 
på MobilePay 22 61 
21 29 med teksten:  
Navn(e) & land(e).
 
Spørgsmål besvares: 
Ring el. skriv til
jethoni@jethoni.dk
I pauser og før/efter 
er der mulighed for 
videndeling samt at 
se Jethonis kunst, 
som er inspireret af 
alle rejserne.
 
 

Magiske farverige Mexico

Blomster til enhver 
begivenhed
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Af Anne Mikkelsen, skoleleder
Det går stærk på Tårnborg Skole. Der er sket 
så meget siden sidste udgivelse af Tårnborg-
bladet.
Vi har fået mere end 20 nye elever. Enkelte 
er elever, der tidligere har forladt skolen, men 
som så heldigvis er vendt tilbage. Det er vi da 
glade for. Vi gør meget for, at alle nye (nye 
som gamle) elever kommer godt ind vores 
gode fællesskab.
Vi er glade for vores dagligdag og det lange 
seje træk hver dag, der giver den ballast, de 
kære børn og unge skal have med til deres 
videre liv. Det gælder både fagligt, socialt 
og personligt. Vi prøver dog at lave spræl og 
kreativitet i dagligdagen. I 5. klasse har de haft 
mulighed for at programmere robotter det sid-
ste stykke tid. Vores drøm er at få råd til selv 
at købe nogle, så vi ikke altid er afhængige af 
at kunne låne. Som I kan se på billedet, så er 
engagementet fra elevernes (og lærernes) side 
stort.

4. klasse lavede et fantastisk skuespil, Orla 
Frøsnapper, som de viste for deres lærere samt 
forældre og bedsteforældre. Det er en lille 
klasse, som har haft mange udfordringer, så 
det var bare en succes, at de kunne knokle og 
samarbejde så meget, som der skal til, for at et 
skuespil kan lykkes, og de gjorde det så flot. I 
det hele taget er det et godt tegn på, at klassen 
udvikler sig rigtigt konstruktivt. Glædeligt!
Men vi binder også skolen sammen med 
fælles oplevelser og traditioner. I både skolen 
og SFO’en er der fejret jul på mange måder - 
med og uden forældre og bedsteforældre.
Vi startede med skolebestyrelsens fine ar-
rangement, som bestod af et fakkeloptog 

Tårnborg Skole siden sidst

gennem byen og ned til skolen med en smut 
omkring Kildebakken, hvor de altid er søde til 
at tage godt imod den vandrende og kolde flok. 
Derefter var der dans om juletræet akkom-
pagneret af Produktionshøjskolen musiklinje 
i form af et band, der bare kunne spille og 
synge igennem på vores julesange. Vi sang og 
råbte så højt, at julemanden heldigvis hørte os 
og kom med sin sæk fyldt med dejlige slik-
poser til alle børnene. Der var rigtigt mange 
mennesker i optoget. Bl.a. var der en flot jule-
pyntet hestevogn. Og der var også lokale folk 
uden tilknytning til skolen, der mødte op. Det 
er vi rigtigt glade for. Der var mulighed for at 
købe mad, for dem der havde lyst til det. Det 
var 8. klasse og deres lærere, der knoklede for, 
at vi andre kunne købe denne ydelse. Over-
skuddet går til 8. klasses lejrtur til foråret. Vi 
hyggede os med maden inde i varmen.

Fredag den 30. november var det juleklip-
pedag i skolen. Der mødte mange forældre og 
bedsteforældre op i kortere eller længere tid. 
Det kan være svært at komme til den slags 
arrangementer, når både forældre og bedste-
forældre arbejder om dagen, men det er da 
rart, at nogle har mulighed for at give os en 
hjælpsom og kreativ hånd med på sådan en 
hyggedag. Det sætter vi pris på.
Den 13. december var der traditionen tro Lu-
ciaoptog med 3. klasse som aktører. Det var 
rørende at se de små hvide engle med deres 
lys. Jeg kan ikke undlade at nævne, at dren-
gene også gik med i optoget. Dejligt.
                                                      >>> side32
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SFO-julefesten var sjov og hyggelig med 
optræden fra børnene, Luciaoptog med SFO-
børn og frem for alt med mulighed for at købe 
kødsauce og spagetti samt alskens kager. Alt 
sammen lavet og solgt af vores gode SFO-
forældreråd, som havde taget en fridag fra ar-
bejde og studier for at kunne lave mad til os 
alle sammen. Overskuddet går til legeting i 
SFO’en.

Vi sluttede 2019 i kirken med et lille julespil 
lavet af 2. klasse og skrevet af deres lærer, 
Pia. Vi gentog Luciaoptoget, og vores præst, 
Nina, lavede (som sædvanlig) en kort og 
nærværende prædiken for os alle.
Og så gik vi hjem og tog julepynten ned og 
sagde god jul til hinanden, og så mødte vi atter 
friske, udhvilede op med godt humør og god 
energi den 3. januar 2019. Godt nytår til alle.

Af Susanne Kristensen, Tårnborg Skole
Allerede i slutningen af september var det 
første hold elever afsted i Tyskland, hvor de 
formidlede deres viden om vejret og klimaæn-
dringerne lokalt og globalt. Efter jul skal de til 
Holland og til næste skoleår skal de til Sverige 
og Tyskland igen - ligesom de udenlandske 
skoler kommer på besøg på Tårnborg Skole. 
”Vi er kisteglade,” siger en stolt skoleleder 
Anne Mikkelsen, ”vores lærerteam har arbej-
det hårdt på at kunne give vores elever denne 
unikke mulighed - og nu er det lykkedes!”

Bygger på en succes
Projektet er en direkte udløber af Tårnborg 
Skoles store Tysklands projekt, som sidste 
år sendte skolens 7., 8. og 9. klasse en uge til 
det tyske gymnasium Sibylla-Meiners tæt ved 
Hannover. Besøget blev i februar fulgt op med 
genbesøg fra den tyske skole - og eleverne 
har i løbet af skoleåret arbejdet med et særligt 
fokus på Tyskland. 

Tårnborg Skole udbygger internationalt samarbejde
Tårnborg Skole udbyder nu en international naturvidenskabelig linje. Her skal eleverne 

præsentere og udvikle ny viden inden for temaerne miljø og klima i ind- og udland. 
Samarbejdet med den tyske skole og det ek-
stra fokus skabte i løbet af året ekstraordinære 
resultater for skolens udskoling. Blandt andet 
er elevernes lyst til at tage en ungdomsuddan-
nelse steget, deres tyskkundskaber er blevet 
målbart forbedret særligt i lytning og læsning 
- og hvor der tidligere har været stor spredning 
i karaktererne, så har alle deltagende elever 
fået et samlet løft. 
”Vi er super stolte over vores elever, som vir-
kelig har taget godt imod de nye tiltag,” siger 
skoleleder Anne Mikkelsen. ”De har haft det 
sjovt, men de har også lært noget - den kombi-
nation har givet bonus.”

EU-midler åbner nye muligheder
Det er midler fra EU, som giver Tårnborg 
skole mulighed for at udbygge samarbejdet 
på tværs af grænserne. Det har krævet nogle 
hårde måneder med planlægning og detaljere-
de og lange ansøgninger, men i slutningen af 
august kom bekræftelsen fra EU.
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FAKTA:
I løbet af de næste to år skal eleverne på Tårnborg skoles internationale naturvidenskabelige linje 
arbejde med: 

 ”Vejret lokalt og globalt”,som præsen teres i Tyskland

 ”Vand og Affald”, som præsenteres i Holland

 ”Genbrug”, som præsenteres i Sverige

 ”Dyrearter på tværs af grænser”, som  præsenteres i Sverige

 ”CO2-neutral mad”, som præsenteres i Danmark

Tårnborg Skoles elever hyggede sig godt sammen med elever fra Tyskland, Sverige 
og Holland.

”Midlerne betyder, at vi kan give vores talent-
fulde elever muligheder for at få nyeste viden, 
internationale kontakter og masser af gode 
oplevelser, det er vi naturligvis taknemlige 
over”, siger skoleleder Anne Mikkelsen, ”men 
hele projektet har også givet mine undervisere 

et indblik i, hvordan man kan lave undervis-
ning på tværs af landegrænser - så jeg er 
spændt på, hvad de kommer med, når dette 
projekt slutter i 2020,” smiler hun.
 I september 2020 mødes alle skoler igen i 
Tyskland for at sammenfatte erfaringer og re-
sultater. 
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Af Jørgen F. Rasmussen
   For femte gang blev der arrangeret nytårsløb 
og nytårsvandring i Tårnborg på årets sidste 
dag. Det blev - trods lidt dårlige vejrudsigter - 
en stor succes med omkring 120 aktive løbere, 
vandrere og hjælpere.
   Tårnborg Lokalråd og en gruppe af sognets 
ildsjæle havde atter inviteret interesserede til 
at løbe eller gå 2019 i møde og samtidig ønske 
GODT NYTÅR til venner og bekendte!
   Arrangementet startede med velkomst af 
lokalrådets formand, Karen Holst Carlsen, 
i gymnastiksalen på Tårnborg Skole. Efter 
velkomsten gennemgik ruteplanlæggeren, Bo  
Bagge, den rette vej for løbere og vandrere, 
hvorefter der var god, energifyldt opvarmning 
for de fremmødte ved Claudia Krogh og dat-
teren, Laura.
   Vejret viste sig heldigvis væsentlig bedre end 

vejrudsigterne havde spået, så alle vandrere og 
løbere fik en frisk tur stort set uden væde i luf-
ten.
   Efter 45 minutter var alle i mål i skolegården 
igen. Alle gennemførende børn modtog en 
medalje, og vinderne af løbet blev hyldet sam-
men med vinderne af børnequizzen fra
3-kilometer-ruten.
   Deltagerne afsluttede arrangementet med 
kransekage og en skål for hinanden og det nye 
år, der som vanligt blev budt velkommen ved 
fællesafsyngelse af den traditionelle nytårs-
sang "Vær velkommen, Herrens år" til musik 
af Troels Christensen.
   Lokalrådet ønsker alle deltagere og hjælpere 
tak for indsatsen og et godt nytår!
   Forhåbentlig ses vi igen til løb og vandring 
næste nytårsaftensformiddag!

Tårnborg Nytårsløb og Nytårsvandring 2019

Der ventes på startraketten

Fart over feltet til 
Tårnborg løbet 2019
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Af Jørgen F. Rasmussen
De kommende tre måneder byder på mange 
opgaver i Tårnborg Lokalråd: Den 19. marts 
afholdes der Beboermøde i Tårnborg Forsam-
lingshus, og her møder der forhåbentlig mange 
op, da det er mødet, hvor sognets beboere kan 
få indflydelse på udviklingen i lokalområdet. 
Beboermødet er lokalrådets generalforsam-
ling, og dagsordenen kan ses på et opslag her 
i bladet. Et punkt på dagsordenen er valg til 
lokalrådet, og her vil det være dejligt, hvis 
mange viser sig interesseret i at blive valgt. 
I øjeblikket sidder seks personer i rådet, men 
det vil være glædeligt, hvis der atter kan væl-
ges syv personer. Vedtægter m.v. kan læses på 
lokalrådets hjemmeside www.taarnborg.dk. 
Beboermødet starter klokken 18.00 med spis-
ning for interesserede. Menuen koster kun 50 
kr. pr. deltager. Hvis man ingen menu ønsker, 
møder man blot frem til selve generalforsam-
lingsdelen klokken 19.30.   

Traditionen tro slutter lokalrådet op om den 
årlige landsdækkende affaldsindsamling, som 
Danmarks Naturfredningsforening arrangerer. 
I år finder indsamlingen sted den 31. marts 
med start fra Dagli’Brugsen i Frølunde. Vi 
håber, at rigtig mange - både børn, unge og 
lidt ældre - vil møde op og tage del i et par 
timers indsats for at gøre vores sogn lidt rarere 
at færdes i. Desværre har vi jo stadig meget 
plastik, papir og dåseaffald liggende i vores 
natur, men ved en fælles, minimal indsats kan 
vi forbedre situationen, og ingen andre ser jo 
ud til at ville gøre det!

Tårnborg Vandreklub, som har sit udspring i 
Tårnborg Lokalråd, turnerer for fjerde år rundt 
i sognet og omliggende landskaber. Heldigvis 
melder der sig til stadighed nye personer, 
som gerne vil forestå en vandring under for-
skellige temaer og mål. Det er en stor glæde! 
Vandringerne er med til at markedsføre Tårn-
borgområdet for udefrakommende, samtidig 
med at det udvikler kendskabet til sognet for 
nye og gamle tårnborgensere. Så, hvis du ikke 
tidligere har deltaget i vandringerne, så er det 
måske nu, du skal overveje at deltage? Alle 

interesserede er velkomne i vandringerne, og 
det er helt gratis at deltage! Programmet for 
forårssæsonen kan ses her i bladet!

Hesselbjerggruppen, som ihærdigt arbejder på 
at få gjort en bygherre interesseret i at bebygge 
grunden på Hesselbjerg, så færre ved nyt bo-
ligbehov er nødsaget til at fraflytte sognet, har 
måske inden længe godt nyt. I hvert fald er 
der kontakt til nogen, der udviser interesse for 
gruppens ideer, så vi må krydse fingre for et 
heldigt udfald.

Som det sikkert er kendt, har lokalrådet taget 
initiativ til at gennemføre ”Borgerne Bestem-
mer”, som er et kommunalt støttet koncept, 
hvor der udloddes 100.000 kr. til sognets bed-
ste ideer - i den hensigt at sætte yderligere 
skub i udviklingen af området og styrke fæl-
lesskabet. Der var afstemning i forsamling-
shuset den 23. januar om tre indkomne forslag 
til udvikling af sognet. Hvilket projekt der 
vandt, kan desværre ikke meddeles her, da 
afstemningen fandt sted efter dette Tårnborg-
blads deadline, men du kan naturligvis læse 
om resultatet på lokalrådets hjemmeside.

Desuden arbejder lokalrådet p.t. med at un-
derstøtte forskellige arrangementer. Fx i 
forbindelse med sankthans; et Tude Å-film-
projekt; en plantebyttedag; et rekordernes 
dag-arrangement for børn; ølsmagnings- og 
-brygningsevents; oktoberfest og meget andet.

Du kan altid melde din eventuelle interesse for 
at arrangere, hjælpe og støtte et projekt ved at 
henvende dig til lokalrådet, og du kan orien-
tere dig om planlagte arrangementer og lokal-
rådets arbejde på hjemmesiden taarnborg.dk 
samt i lokalrådets facebookgruppe Tårnborg.

Et travlt forår i Tårnborg Lokalråd
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Af Kirsten Søndergård, leder af Kildebakken

   Den 1. marts har Børnegården Kildebakken 
40-års fødselsdag. 
Samme dag kan Lene Harritz fejre 40-års ju-
bilæum. 
   Børnehaven har igennem mange år været en 
stor del af lokalsamfundet her i Tårnborg. Vi 
var med til at starte lokalgruppen op, som se-
nere er blevet til Tårnborg Lokalråd. 
  Børnegården Kildebakken var fra starten 
en institution med både vuggestuebørn, 
børnehavebørn og fritidshjemsbørn. I 1985 fik 
vi udvidet med en vuggestuegruppe og blev 
mere stueopdelt.  Institutionen er nu normeret 
til 17 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn. Vi 
er hele tiden fyldt op med børn, både fra lokal-
området og fra Korsør. 
   Lene har været med fra Kildebakkens begyn-
delse. Hun har igennem alle årene været med 
til at præge Kildebakken, og hun har passet 
rigtig mange børn fra lokalområdet. Tiden er 
gået og børnene vender nu tilbage til institu-
tionen som forældre; så nu er det deres børn 
Lene passer. Tidligere forældre vender nu 
tilbage som bedsteforældre. 
   Lene har arbejdet på alle 
stuer i huset, og hun er et 
kendt ansigt i lokalområdet; 
vi kan ikke gå en tur, uden der 
bliver råbt: ”Hej Lene.”  

   Lenes kæphest i det pæda-
gogiske arbejde er Natur og 
Rytmik / Bevægelse.
   På gåture samler Lene natur-
materiale, som hun og børnene 
kan bruge til noget kreativt. 
Lene har været gymnastik-
instruktør i den lokale idræts-
forening og står tit for be-
vægelse i institutionen. og 
når vi er i gymnastiksalen på 
Tårnborg Skole. 
   Lene har været institutionens 
TR-repræsen-tant igennem 25 
år. 

 

  Lene brænder stadighed for arbejdet med   
børn. Lene er en pige, der altid er glad og 
har en positiv tilgang til børnene. I forhold til 
kollegaer er Lene meget hjælpsom og bytter 
gerne vagt for at hjælpe en kollega.

   Vi glæder os til at fejre Lene på dagen. 

Fødselsdag og jubilæum i Kildebakken

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

HUSK du kan trække beløbet fra i skat helt op til 15.000 kr.  
om året pr. voksen i husstanden.

Rengøring • Hovedrengøring • Vinduespudsning 
Skift/vask af sengetøj, gardiner mm. • Strygning 

Indkøb • Lettere havearbejde mm. 
Vi tilbyder også rengøringsafløsning i tilfælde af ferie, sygdom, orlov

v/ Joanna Christensen · Telefon 26 80 34 17 · www.rengoering-expert.dk
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10 års jubilæumstilbud 

EKSTRA LAV TIMEPRIS
Hele 2016 kører vi med jubilæumstimepris kr. 296,- kun kr. 264,- 

2 TIMER GRATIS
Ved 10 timer bestilt rengøring, yder vi 

2 timers hovedrengøring uden beregning. 

30% RABAT
Til de nye kunder får du på første faktura 30% rabat. 

(Ingen binding).

Vi er godkendt af kommunen til at levere 

v/ Joanna Christensen · Telefon 26 80 34 17 · www.rengoering-expert.dk
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v/ Joanna Christensen · Telefon 26 80 34 17 · www.rengoering-expert.dk

Ti
lb

u
d

d
en

e 
er

 g
æ

ld
en

d
e 

i 2
01

6.

PROFESSIONEL 
RENGØRING

KONTORER • INDUSTRI • INSTITUTIONER • PRIVATE
 

2 TIMER GRATIS
VED 10 TIMER BESTILT RENGØRING YDER VI 2 TIMERS 

HOVEDRENGØRING UDEN BEREGNING

Vi er godkendt af kommunen til at levere rengøring 
og praktisk hjælp gratis til ældre under ”Fritvalgsordningen”

v/Joanna Christensen 

Tlf. 26 80 34 17
www.rengoering-expert.dk

v/ Joanna Christensen · Telefon 26 80 34 17 · www.rengoering-expert.dk
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Dagli’Brugsen Frølunde, Stibjergvej 2, 4220 Korsør 

Åbent alle ugens dage kl. 7-20 
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Rent lokalt 

Affaldsindsamling i lokalområdet 
Søndag den 31. marts 2019 

Kom og vær med! 

Sammen gør vi vores lokalområde til et endnu skønnere sted at bo! 

Vi mødes ved Dagli’Brugsen i Frølunde klokken 10.00.  

Lokalrådet har i samarbejde med Slagelse Kommune 
 sørget for affaldssække og affaldssnappere.  

Medbring gerne trafikvest, havehandsker og godt humør! 

Det indsamlede affald afleveres klokken 12.00 ved Dagli’Brugsen,  

og arrangementet afsluttes med en tår at drikke. 

    Tag naboen, vennerne og hele familien med! 
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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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Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 18.00  
i Tårnborg Forsamlingshus 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af lokalrådsmedlemmer og 

suppleanter 
Forslag skal være formanden i hænde  

senest 10 dage før beboermødet.  
Forslag kan sendes til: taarnborg.formand@gmail.com   På Tårnborg Lokalråds vegne: 

Karen Holst Carlsen 
Formand, Tårnborg Lokalråd 

Indkaldelse af alle  
Tårnborgs borgere til  

B E B O E R M Ø D E  

o g  h e l s t e g t  k y l l i n g  m e d  a g u r k e s a l a t ,  k a r t o f l e r  o g  s k y s o v s ! 

D
A

G
SO

R
D

EN
  

  
 

Det koster kun 50 kroner at deltage i den indledende bespisning!  
Spisetilmelding til forsamlingshuset  

senest den 13. marts på telefon 58380008. 
Selve beboermødet (generalforsamlingen i Tårnborg Lokalråd)  

starter klokken 19.30, og man kan selvfølgelig vælge  
først at møde frem på dette tidspunkt. 
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Tårnborg Vandreklub - Forårssæsonen 2019
Kom og vær med, når vi tager vores vandresko på og går ud for at nyde naturens flora og 

fauna samt for at se og høre om de tidligste tider i Tårnborgområdet
 og i de omliggende nabosogne! 

 Søndag den 24. februar kl. 14.00:
 Sæsonintro og -start med vandring under titlen ”Foråret nærmer sig på Lejodde”. 
 Guide: Villy Jensen. 
 Mødested: P-pladsen ved Musholmvej ved indkørslen fra Storebæltsvej.
 Søndag den 24. marts klokken 14.00:
 ”Tårnholm-vandring”. Guide: Knud Hjorth Rasmussen. 
 Mødested: På gårdspladsen ved Tårnholm hovedbygning.
 Søndag den 7. april klokken 14.00: 
 ”Bonderup-vandring”. Guide: Kurt Rehder. 
 Mødested: Gårdspladsen ved Bonderup.
 Lørdag den 27. april klokken 9.00:
 ”Agersø-tur”. Guide: Karen Holst Carlsen.
 Mødested: Stigsnæs Færgeleje (husk at købe færgebillet!).
 Søndag den 19. maj klokken 14.00:
 ”Hvad blev der af Stibjerghuse?” Guide: Eigil Hansen. 
 Mødested: P-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde.
 Mandag den 10. juni, 2. pinsedag, klokken 10.00: 
 ”Pinsevandring” med Kurt Rehder i samarbejde med Tårnborg Kirke.  
 Mødested: I Tårnborg Kirke
 Søndag den 16. juni klokken 14.00: 
 ”Heksetur”. Guide: Gertrud Bendorff. 
 Mødested: P-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde.
 Lørdag den 22. juni klokken 14.00: 
 ”Sommervandring et sted i Tårnborgs natur”. 
 Guide: Villy Jensen. Mødestedet meddeles senere.

Tjek nærmere deltaljer om turene på www.taarnborg.dk i ugen op til de enkelte vandreture.
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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 læs-
ning i bladet!

1. Hvilken dato afholdes der fastelavnsfest i Tårnborg For 
 samlingshus?
2. I år fylder Kildebakken 40 år, men hvem har været i  
 børnehaven i lige så mange år?
3. Hvorfor har man flyttet kirkens lysglobe fra sin oprin 
 delige plads?

Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com 
eller læg dem i lokalrådets postkasse på opslagstavlen 
i Dagli’Brugsen i Frølunde senest den 1. marts 2019.

Vinder af november-nummerets læserkonkurrence blev 
Inge Christoffersen, da hun var den eneste, som havde 
besvaret alle tre spørgsmål korrekt. 
Forhåbentlig er spørgsmålene lidt lettere denne gang!

Vinderen har modtaget sin gevinst. Tillykke!
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Tårnborgkalenderen – i uddrag!  
     Aktivitetskalender for ”Tårnborg Sogn”  

 (Svenstrup, Frølunde, Halseby, Tjæreby, Hulby samt Højbjerg- og Musholmkvarteret)   

Februar, marts og april 2019 

Følg også med på taarnborg.dk, taarnborgif.dk, tårnborgkirke.dk, taarnborgforsamlingshus.dk, 

kildebakken.slagelse.dk og taarnborgskole.slagelse.dk samt på Facebook! 

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

  Få flere oplysninger på de månedlige Tårnborgkalendere, som offentliggøres på www.taarnborg.dk 

og i Tårnborg-facebook-gruppe 

 

  Dato Dag Tid    Aktivitet   
Hver 
Hver mandag 18.50 

Gudstjeneste
Banko i Tårnborg Forsamlingshus - Husets Venner 

Hver Banko
Mange ugedage - Sport i TIF – i og ved Tårnborghallen 

  
6. februar Hyggeklubben  
7. februar Torsdag  Skolefest for 6.-9. klasse på Tårnborg Skole. 

14. februar ”Ti jeg kan li’” 
24. februar Søndag 10.00 ”Sycafé Taarnborg”.  Kom og sy med i hallen sidste søndag i mdr. 
24. februar Tårnborg Vandreklub: ”Foråret nærmer sig på Lejodde” v/Villy Jensen. 

 
1. marts Fredag  Børnegården Kildebakken har 40-års jubilæum. 
1. marts Fastelavnsfest 
2. marts Lørdag 9.30 Årsmøder (10.00) og generalforsamling (11.00) i TIF.  

Dagens møder starter med morgenkaffe i Tårnborghallen! 
3. marts  Fastelavnsfest for alle

 
14. marts Torsdag 19.30 ”Ti jeg kan li’” med Irene Jensen i konfirmandstuen.  
16. marts Floorballstævne 

 
19. marts Tirsdag 18.00 BEBOERMØDE – Lokalrådets generalforsamling i Tårnborg Forsamlingshus 

med spisning ved tilmelding på 58380008 senest 13/3. Læs nærmere på 
www.taarnborg.dk! 

24. marts Tårnborg Vandreklub: ”Tårnholm vandring” 
 

31. marts Søndag 10.00 Affaldsindsamling i lokalområdet – Kom og gi’ en hånd rent lokalt!  
Mødested ved Dagli’Brugsen i Frølunde. 

31. marts   Deadline  
3. april Onsdag 13.00 Hyggeklubben afholder afslutningsmøde i konfirmandstuen. 
6. april Plantebyttedag ved Dagli’Brugsen i Frølunde. 
7. april Søndag 14.00 Tårnborg Vandreklub: ”Bonderup-tur” - guidet af Kurt Rehder.  

Mødested: Gårdspladsen ved Bonderup. 
9. april Skolefest

13. april Lørdag 11.00 Lørdagsdåb i Tårnborg Kirke. 
27. april Tårnborg Vandreklub ”Agersø tur”” 

 
1. maj Torsdag  Majudgaven af Tårnborgbladet udkommer. 

 


