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D.v.s. Svenstrup-Halseby-Frølunde-Frølunde 
Fed-Tjæreby- Hulby plus 
Musholmbugten og Højbjergparken .

Tårnborgbladet udgives af Tårnborg Kirke, 
Tårnborg Lokalråd og Tårnborg Idrætsfor-
ening i fællesskab.
Deadline for næste nummer, som udkommer 
den 1. august, er 30. juni. 
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Tårnborg kirke:
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
E-mail : ndn@km.dk 
Tårnborg Lokalråd:  
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E-mail: taarnborg.aktiviteter@gmail.com
Tårnborg Idrætsforening:
Søren Mikkelsen
E-mail: mikkel.feddet@gmail.com
Layout:
Henrik Kjærside
E-mail: tif-avis@taarnborgif.dk

Forside: TIF´s gymnastikopvisning
Få informationer om foreninger og institu-
tioner i Tårnborgområdet på:
Tårnborg Lokalråd:
Formand: Karen Holst Carlsen
E-mail: taarnborg.formand@gmail.com
Hjemmeside: taarnborg.dk
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Af Jørgen F. Rasmussen,  
medredaktør af Tårnborgbladet
En del af læserne vil genkende overskriften 
som titlen på et nummer af musikgruppen 
tv2, og spørgsmålet er vel altid en overvej-
else værd! Svaret er ja - i hvert fald ifølge 
tv-2’s lyrik, og hvis vi ser på spørgsmålet ud 
fra en lokal synsvinkel, kan det være svært at 
være uenig. I Tårnborg er der grund til megen 
glæde og optimisme, hvilket du hurtigt kan få 
bekræftet, hvis du blot ofre nogle få minutter 
på læsning i nærværende blad: Fremgang i 
idrætsforeningens medlemstal; en aktiv kirke 
med gode, gratis sang- og musikkoncerter; 
gode chancer for, at sognet får opført et se-
niorbofællessskab; en (næsten) sikkerhed for 
at Ørnumvejens ruin fjernes; en folkeskole, 
der udfordrer, beriger og dygtiggør elev-
erne gennem både traditionelle og helt nye 
læringsmetoder; et engageret forretnings- og 
erhvervsliv, som fortjener sognets opmærk-
somhed - samt ikke mindst, de mange aktive 
tårnborgensere, der helt frivilligt og ulønnet 
tager aktivt del i arbejdet for et levedygtigt, 
trygt og fællesskabsorienteret lokalsamfund, 

hvor man kan leve fra vugge til grav.
Glæden og optimismen skal der naturligvis 
gøres en indsats for at bevare. Ikke meget 
bevares uden pleje og pasning, heller ikke et 
beboervenligt lokalsamfund. Men arbejdet 
behøver ikke blive stort, bare alle vil tage del 
i det efter evne og tid. Derfor finder du på 
bladets bagside en lille opfordring til, at du 
melder dig som frivillig i sognet - opgaveom-
råde, tid og varighed bestemmer du naturligvis 
helt selv; få hænder, fødder og hjerner er bedre 
end ingen, og mange af slagsen giver styrke 
for sognets udvikling og fremtid.
Husk, at du altid kan følge med i akti-
viteterne i sognet gennem læsning af den 
månedlige Tårnborgkalender, som kan ses i 
Dagli’Brugsen i Frølunde, i Tårnborghallen, 
på Tårnborg Skole, i Kildebakken og i Tårn-
borg Forsamlingshus. Desuden kan du læse en 
masse om sognets foreninger og institutioner 
på de respektive hjemmesider, som du finder 
adresserne på her i Tårnborgbladet side 2.
Du ønskes en glædelig sommer - og god læse-
lyst med dette nummer af Tårnborgbladet!

Er vi glade - eller hvad?

Ja, også Kildebakkens børn er glade!
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Pluk fra Formandsberetningen 2018
I forbindelse med årsmøderne i TIF i marts 
måned, hvor der afslutningsvis blev afholdt 
generalforsamling med blandt andet valg af 
hovedbestyrelse (se billedet side 13), afgav 
formanden beretning om årets gang i Tårn-
borg IdrætsForening i 2018. 
Her følger nogle uddrag af beretningen:

Af Troels Christensen, hovedformand i TIF
  Vi har gang på gang efterlyst nye og unge 
kræfter som ville tage en tørn med det frivil-
lige arbejde. Og dette uden vi rigtig har kunnet 
registrere det i nogen af vores afdelinger. 
  Men i 2018 er der for alvor kommet gang i 
både de gamle og kendte aktiviteter samt helt 
nye. Jeg er tæt på, at jeg vil kalde det for et 
PARADIGMESKIFTE. 
  Vi fik på sidste generalforsamling mandat 
til at satse. At satse nogle af vores opsparede 
midler på nye tiltag. Og det har vi gjort. Ikke 
brugt penge med bind for øjnene, men satset 
på det, vi tror på vil bære frugt. 

  Først vores satsning på floorball.
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. Vi har set en masse nye ansigter i 
vores forening, og bedst af alt - ikke kun for 
at nyde - men også for at yde! Og selvom det 
gælder om at vinde - så er der her lagt og til, 
at det skal være sjovt, og der er plads til alle. 
  Vi har tillige satset en del af foreningens 
egenkapital på at understøtte eSport. Vi blev i 
forsommeren kontaktet af en familie fra byen, 
som havde nogle ideer. Om vi ville høre på 
dem. Det gjorde vi. Og vi gav dem en gulerod 
i form at et betinget økonomisk tilskud. Har I 
medlemmerne? Har I trænerne? Og det ser p.t. 
ud til at blive en bragende succes.
  Vores kælder i hallen har fået en “make up” 
af de helt store. Det strømmer ind med børn 
og unge, som vi aldrig har set før i vores fore-
ning. En hyper aktiv og engageret bestyrelse 
har ligget “vandret” et halvt år for at få det 
hele op at køre. 
  Og jeg er nødt til at sige, at for “os gamle” 
er det en sand fornøjelse pludselig at møde så 
stort et engagement og så stor virkelyst i vores 
forening. Det er med til at smitte af på hele 
foreningens identitet og vores egen selvfor-
ståelse. TIF kan og vil! 
  Tillige har flere af de traditionelle afdelinger 
- gymnastik, badminton og 60+afdelingen 
også mærket fremgang i medlemstallet, så det 
nye er ikke sket og kommet til på bekostning 
af vanskeligere forhold for de “gamle” afde-
linger. Der, hvor vi har de største udfordringer, 
er på ungdomssiden i fodbold og badminton. 
Men forhåbentlig finder vi i det nye år på ideer 
til tiltrækning af unge – også til de gammel-
kendte idrætsgrene.

Tårnborg Idræts Forening årsmøde 2019
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Af Søren Mikkelsen
Badmintonsæsonen 2018/2019 sluttede den 
30. april 2019, og vi kan se tilbage på en rigtig 
god sæson.

Medlemsantallet steg til 92 medlemmer 
fordelt på motionsbadminton og fællestræ-
ning, og bortset fra de timer, vi har fredage, er 
alle baner optaget.

Efter at have afholdt skolebadminton med 
Tårnborg skole og træner fra DGI, startede 
vi juniortræning op i efteråret. Desværre er 
der ikke mange unge, der har lyst til at lære 
at spille badminton, og bestyrelsen vil senere 
tage stilling til, om vi skal tilbyde juniortræ-
ning i næste sæson.

Der er kommet flere spillere til fællestræning. 
Vi træner sammen med Hulby Badmintonklub 
både mandage og onsdage, og alle baner er i 
brug hver træningsaften.

Vi er usikre på, hvilke tider og timer vi vil få 
i Tårnborghallen i næste sæson. Flere klubber 
har ønsket at få timer i hallen, og nogle har 
ønsket andre tider, end de ellers har haft. Vi er 

indkaldt til fordelingsmøde med kommunen i 
slutningen af april, og når vi kender resultatet, 
vil I kunne se det på vores hjemmeside.

Tilmelding til næste sæson
Nå vi kender vores tider i hallen, skal tilmel-
dingssystemet rettes til, og vi håber, at vi kan 
åbne for tilmelding i begyndelsen af juni. Hold 
øje med hjemmesiden og facebook!

God sommer til alle.

Med venlig hilsen
TIF Badminton

En god sæson i badmintonafdelingen
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  Tårnborg eSport kører nu på fjerde måned og 
må siges stadig at være en ny og ung forening.  
  Ikke desto mindre var initiativtagere Lena og 
Thomas Sonne Arvidson nomineret til initiativ 
prisen til idræts-honorerings-showet “Slagelse 
Guld”.
  Det blev desværre ikke til nogen pris denne 
gang, men når vinderen vandt for initiativet til 
“Floorball for kræftramte mænd”, er der al-
ligevel lidt retfærdighed til. Stort tillykke til 
Kim Klaris fra IF62.
  Tårnborg eSport blev ikke startet for at vælte 
os i priser, men for at skabe et frivilligt, lokalt 
forankret fællesskab. Og det er lykkedes til 
fulde, takket være opbakkende hovedbesty-
relse, medlemmer, forældre, trænere og gode 
sponsorer.
  Pris eller ej - frivillighed og fællesskab bærer 
lønnen i sig selv.

  De kommende måneder byder på forældre/
søskende tur til Copenhagen Games, udvalgte 
hold til Landsmesterskaberne i eSport i Vejle 
og gennemførelse af eSport-træneruddannelse 
i samarbejde med DGI eSport.
  Vi forventer også en snarlig og nødvendig 
opgradering af træningsfaciliteterne i lokalet, 
så trænerne kan gå endnu mere i dybden med 
strategi og kommunikation.
  Så der må siges at være fuld gang i Tårnborg 
eSport!

Der er fuld gang i Tårnborg eSport!
Af Thomas Sonne Arvidson, formand for TIF eSport
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Af Michael Dalby Jørgensen
  Tårnborg Floorball har afholdt sit første 
stævne i Tårnborghallen. Der var tilmeldt otte 
ungdomshold og seks motionshold. 
Stævnet blev en stor succes med aktive og 
glade deltagere, og med besøg af mange 
forældre i forbindelse med ungdomsstævnet. 
Det var en fornøjelse at opleve engagementet 
fra både ungdomsspillerne og forældrene. Det 
lover godt for klubbens fremtid!
  Til stævnet fik vi uvurderlig hjælp fra Ak-
tivitetsudvalget, Tårnborg E-sport, Tårnborg 
Lokalråd og Tårnborg Gymnastikforening. 
Tak, til dem alle!
  Stævnet blev vundet af Cardiff United i mo-
tionsrækken og Tårnborg Floorballs U9-hold 
vandt sølv medens U11-holdet vandt guld. Det 
var rigtig flot af vores ungdomshold. Tillykke 
til dem!
  Præmierne til stævnet blev sponsoreret DGI 
og Lemvig Müller, hvilket vi naturligvis er 
taknemmelige for i Tårnborg Towers.
Efter en del overvejelser har jeg søgt midler 
til endnu en bane og har modtaget støtte fra 
Slagelse Kommune samt Aktivitetsudvalget, 

og det har gjort, at der nu er indkøbt en bane 
mere samt nogle mål. Tårnborg Floorball er 
vokset og håber på, at der vil komme endnu 
flere unge til. 
  Det næste stævne er allerede i støbeskeen og 
forventes afholdt i slutningen af september 
måned. Det ser vi frem til med stor glæde og 
spænding.

Tårnborg Floorball fik succes med stævnet i Tårnborghallen

Cardiff City United

Tårnborg Towers fremtid synes sikret 
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Nybolig
Korsør

Nygade 5 � 4220 Korsør
4220@nybolig.dk 
nybolig.dk � Tlf. 5835 0188

Din lokale Nyboligmægler 
- Vi tilbyder solgt eller gratis

Går du med salgstanker?

Kontakt os allerede i dag for en gratis 
og uforpligtende salgsvurdering 

på tlf. 5835 0188.

  Nu er krolfbanen ved Tårnborgbanen klar-
gjort til sæsonen. Erling har venligt renset og 
pudset krolfhullerne og hulmarkeringerne, så 
alt er gjort klar til nogle forhåbentlig spæn-
dende runder på banen. Petanquebanerne er 
– måske – også klar til brug. Meget afhænger 
af, hvordan det går med planerne for opbyg-
ning af tre nye og bedre baner. Vi er så hel-
dige, at 60+holdet har modtaget støttetilsagn 
til nye petanquebaner fra både Velux-Fonden, 
Slagelse Kommunes Fritidsafdeling samt 
TIF’s Aktivitetsudvalg, men desværre har det 
vist sig svært at finde baneopbyggere, som kan 
gøre arbejdet for vores tilsagnsbeløb. Men hå-
bet er jo, som bladene på træer og buske netop 
nu, lysegrønt, så vi tror da på, at vi i løbet af 

sommeren og efteråret kommer til at spille på 
nye petanquebaner, som kan understøtte vores 
evner inden for spillet!
  Husk, at du altid er velkommen til at besøge 
os til tirsdagens aktiviteter ved og i Tårn-
borghallen klokken 10.00. Eneste krav er, at 
du er +60 år og har lyst til halvanden times 
socialt samvær, masser af smil, grin og livs-
glæde-påfyldning! Kontingentet for deltagelse 
er meget billigt, men hvis du bare gerne vil 
prøve, så er det helt gratis de første gange!    
Hvis du ikke har lyst til krolf og petanque, så 
er der mange andre muligheder for aktivitet 
ved Tårnborghallen. Du kan bare foreslå noget 
– der er sikkert nogle på 60+holdet, der finder 
interesse for forslaget! 

Så er udesæsonen på TIF’s 60+hold startet!
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for 60+holdet
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BoligEksperterne

EDC BoligEksperterne · Nygade 2 · 4220 Korsør · Tlf.: 5835 1700

SOLGT 
eller

GRATIS
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  Tårnborg Vandreklub, som jo stadig er en 
underafdeling af Tårnborg Lokalråd, har i 
den forgangne og nuværende sæson vandret 
mange kilometer i og udenfor lokalområdet, 
hvor årets vandringsguider - Kurt Rehder, Vil-
ly Jensen, Anne Mikkelsen, Eigil Hansen og 
Knud Hjort Rasmussen - har fortalt engageret 
om alt, hvad vandrerne har passeret, så man 
både har fået motion og frisk luft - men også 
under vandringerne er blevet klogere på ste-
det, hvor vi bor, på lokalhistorien og på fugle- 
og dyrelivet! 
  Det er rigtig dejligt, at vi i sognet har mange, 
der på eget initiativ melder sig til at guide en 
eller flere vandreture - tusinde tak for. Nogle 
vandringsdeltagere har ytret ønske om, at der 
ud over de traditionelle ture, der sædvanligvis 
har bestået af vandring og fortælling, også 
bliver arrangeret nogle turbo-vandringer, 
hvor hovedformålet er motion gennem 
rimelig rask vandring, og hvor fortælling-
spauserne bliver nedprioriteret. Og gode 
forslag skal da afprøves, så hvis nogen vil 
tilbyde sig som frontgænger i et par turbo-
vandringer i efterårssæsonen, der indledes 
først i september måned, så hører jeg gerne 
nærmere herom via nedenstående maila-
dresse.
  Men der er jo stadig fire vandringer i 
forårssæsonen 2019, så måske kan du finde 
en tur, du gerne vil deltage i!
Søndag den 19. maj klokken 14.00: ”Hvad 
blev der af Stibjerghuse?” m/Eigil Hansen. 
Mødested: P-pladsen ved Dagli’Brugsen i 
Frølunde.
  Mandag den 10. juni, 2. pinsedag, klokken 
10.30: ”Pinsevandring” m/Kurt Rehder i 
samarbejde med Tårnborg Kirke.  Møde-
sted: I Tårnborg Kirke
Søndag den 16. juni klokken 14.00: ”Hek-
setur” m/Gertrud Bendorff. Mødested: 
P-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde.

  Lørdag den 22. juni klokken 14.00: ”Som-
mervandring et sted i Tårnborgs natur” m/
Villy Jensen. Mødestedet meddeles senere.
Husk: Alle interesserede er velkomne til van-
dringerne, og intet medlemskab er påkrævet!
  Har du ideer til vandringer i efteråret 2019, 
eller er du interesseret i at guide en tur, hen-
vender du dig til lokalrådet på :
taarnborg.aktiviteter@gmail.com.

Motion, socialt samvær og lokalkendskab 
gennem Tårnborg Vandreklub

Af Jørgen F. Rasmussen, selvbestaltet formand for vandreklubben

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

RENGØRING

PROFESSIONEL RENGØRING
15 ÅRS JUBILÆUMSTILBUD

VI TILBYDER...
Rengøring • Hovedrengøring •  Skift/vask af sengetøj, gardiner m.m. 

• Strygning •  Indkøb •  Slutrengøring efter fraflytning af 
lejlighed og villa samt efter håndværkere.

Vi tilbyder også rengøringsafløsning i tilfælde af ferie, sygdom, orlov. 
Vi tilbyder rengøring, hovedrengøring, slutrengøring efter fraflytning af lejligheder 

& villa samt efter håndværkere, vask af trapper, strygning, indkøb, 
skift/vask af sengetøj m.m.

2 TIMER 
GRATIS

Ved 10 timer bestilt 
rengøring, yder vi 2 timers 

hovedrengøring 
uden beregning.

15% RABAT
NYE KUNDER FÅR 

15% RABAT PÅ 
FØRSTE FAKTURA. 

(Ingen binding)

HUSK 
du kan trække 

beløbet fra i skat 
helt op til 6.000kr. 
om året pr. voksen 

i husstanden.

Ring på 

tlf. 26 80 34 17 
og få et godt tilbud 

 

Vi er godkendt 
af kommunen til at 

levere rengøring/praktisk 
hjælp til ældre under 
”Fritvalgsordningen”
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Jernihaven
v/ Carsten V. Hansen

tlf: 21 71 68 44
jernihaven.dk

Årsafslutning for gymnastikken 

Af Line Timmerman
  Søndag den 17. marts afholdt Tårnborg IF’s gymnasti-
kafdeling vores årlige afslutning med ca. 350 gymnaster 
og besøgende, som kom og bakkede op om vores arrange-
ment. 
  Fem hold var på gulvet og viste med stolthed, hvad de 
havde lært i den forgangne sæson. 

  Men hvad er en forening, hvis ikke man hjælper hinanden. 
Da vi er blevet flere hold i gymnastikforeningen, giver det 
jo også flere tilskuere og en masse mere kaffe, der skal 
brygges. 
  Der skal derfor lyde en stor tak til Tårnborg Forsamlings-
hus og Tårnborg Towers, for at hjælpe os med det prak-
tiske. 
  Det er dejligt at være i en forening, hvor vi kan hjælpe 
hinanden på tværs af afdelingerne. 
Alle trænerne takker vores gymnaster og forældre for at 
støtte op om vores arbejde i foreningen. 
  Husk, at vi starter op med gymnastik igen til septem-
ber, og vi ser frem til at se alle vores dejlige gymnaster til 
endnu en ny sæson. 
  Hvis du skulle sidde med en god ide til et hold eller bare 
ønsker at være medhjælper, hører vi meget gerne fra dig,
 da der altid er plads til flere i TIF’s gymnastikafdeling.
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TIF’s hovedbestyrelse  2019-2020: Venstre bagerst: Kaj Sørensen, Aktivitetsudvalget. Thomas 
Avidson, eSport. Troels Christensen, Formand. Michael Dalby Jørgensen, Floorball.  James 
Hansen, Kasserer. Venstre forrest: Finn Belling, Fodbold. Søren Mikkelsen, Badminton. Line 
Timmerman, Gymnastik. Jørgen F. Rasmussen, 60+ afdeling 
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Få dit eget reklameskilt I Tårnborg-hallen 
(Vi producerer skiltet for dig og får det hængt op:)  

 
Opsætning senest 1. august 2019. 

 
Pris for 1 1/2 år (frem til 31.12.2020): 2.500 kr. 

 
Interesseret: Kontakt Søren Mikkelsen (TIF-næstformand) 

 
   mikkel.feddet@gmail.com.  mobil 238038 

 
 
 
 

Du skal levere: En fil som pdf, eps og ai i vector grafik.  
Og hvis der er billeder (bitmap) i filen, skal de være minimum 72ppi i 1:1. 
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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

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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“Og byer blomstred i rødt og hvidt”

  Jeg var ikke ret gammel da jeg første 
gang så et billede af jublende dan-
skere, der med dannebrog vajende i 
hænderne fyldte de danske gader med 
glæden sprudlende ud af deres an-
sigter. Og jeg spurgte min mor, om vi 
havde vundet et fodboldmesterskab,  
men min mor fortalte mig i stedet 
historien om en lærke, der lettede, og 
om hvordan tusind lærker fulgte, og 
hvordan fuglenes musik forplantede 
sig til ethvert menneske på jorden, der 
endelig efter fem års besættelse så det 
forunderlige ske og mærkede, at det 
var forår og Danmark frit. 
  For min mor fortalte mig om 5. maj 
1945. Og hun fortalte om årene, hvor 
danskerne håbede på, at det hele ville 
ende godt. Hun fortalte om dengang, 
hvor danskerne var nødt til at stå sam-
men og i det store og i det små forsøgte 
at stå fjenden imod. Sådan som også 
hendes mor, der selv havde oplevet 
krigen, havde fortalt hende om det. 
  Og hvergang, når vi nærmer os maj 
måned og foråret er smukkest, tænker 
jeg på, hvordan byerne blomstrede i 
rødt og hvidt. Og på, hvordan vi den 
4. maj sætter lys i vinduerne, for at 
huske på historien om dengang Dan-
mark i fem år havde været besat. For 
at mindes om det store fællesskab, der 
viste sig dengang, hvergang det lyk-
kedes at gå imod overmagtens regler.       
Dengang det viste sig at det giver me-
ning at håbe på bedre dage, dengang 
det viste sig, at det giver mening med 
udholdenhed at gå livet i møde og at 
tro på det gode sejrer til sidst. 
  Og jeg kan huske, at jeg, da jeg blev 
lidt ældre, vel en 12 år gammel, var så 
opsat på at finde en mening eller måske 
snarere en forklaring på, hvordan Hol-

ocaust kunne finde sted. Men jeg fandt 
aldrig forklaringen. Alt jeg fandt, var 
mig selv vågnende midt om natten, 
badet i sved, fordi jeg fik mareridt om 
at læse om jødeforfølgelser, gaskamre, 
oprop til det danske folk, spærrefor-
bud og Churchillklubben i Danmark. 
  Og en dag efter, at jeg var blevet vok-
sen, faldt jeg over en notesbog  fra 
ungdommens glade tid, hvor jeg skrev, 
at jeg tror at folk, der har oplevet både 
besættelsen og befrielsen, har oplevet 
noget dyrebart og værdifuldt i deres 
liv, som vi priviligerede børn, der vok-
sede op, hvor de store verdenskrige og 
den kolde krig for os var et overstået 
kapitel i historien, noget, som har gjort 
deres liv mere sårbart, men også mere 
meningsfuldt. 
  For de har oplevet, hvad det vil sige 
at kæmpe for noget, der er større end 
ens egne små selvcentrerede kampe 
om at komme bedst frem i verden. De 
har oplevet, hvad det vil sige at være 
del af et ubrydeligt fællesskab. Et fæl-
lesskab, hvor de har oplevet, at håbet 
og troen på noget større og vigtigere 
end dem selv gav dem styrke til at hol-
de ud og holde ved.
Sådan som vi får det at vide, hvergang 
vi finder vej ind i kirken. 
  For der lyder det til os, at vi er del 
af et fællesskab, som det på nogle 
punkter kan være så svært at forstå 
vigtigheden af, hvis man er vokset op i 
en tid, hvor det vigtigste er at være sig 
selv nok eller se bedst ud på facebook 
eller instagram, og man tror, at det 
vigtigste ved en barnedåb er at blive 
døbt på en dag, hvor der ikke er an-
dre børn, der skal døbes, eller når man 
måske til en begravelse ikke længere 
vil synge salmer, fordi de handler om 
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Gud og ikke om en selv. 
  Og jeg skrev dengang, at jeg egentlig 
på en paradoksal måde var lidt mis-
undelig på de mennesker, der havde 
oplevet besættelsen og befrielsen, for-
di de havde oplevet et fællesskab så 
vigtigt, at det resten af deres liv måtte 
smitte af på den måde, deres liv blev 
levet, og fordi de havde oplevet, hvad 
det kan føre til, hvis mennesker tror på 
det forkerte, hvis mennesker holder op 
med at håbe på fremtiden, hvis men-
nesker holder op med at engagere sig 
i verden. Hvis mennesker holder op 
med at tro.
  For de har oplevet, hvad der sker, 
når helt almindelige mennesker tror, 
de er gud. De har oplevet, hvad det vil 
sige, når magten lander i de forkertes 
hænder. De har oplevet, når det gode 
sejrer over det onde, og det kan aldrig 
tages fra én igen. 
  Og hver gang, når det bliver den 4. maj, 
og lysene tændes i vinduerne, tænker 
jeg på, om ikke vi privilegerede børn, 
der blev voksne uden at krigen ban- 
kede på vores hoveddør, egentlig er 
klar over, hvor vigtigt det er at tro på 
noget, der er større, end vi selv er. 

Auschwitz - livets endestation  
  Hver gang tænker jeg på, om vi er 
klar over, hvad det egentlig betyder 
at have noget at kæmpe for, hvad det 

betyder at være del af et fællesskab. 
Hvad det betyder at tro. Hvad det be-
tyder aldrig at blive ligeglad med an-
dre mennesker. Og hvad det betyder 
aldrig, aldrig nogensinde at glemme at 
fortælle videre til vores børn, hvorfor 
vi tænder lys 4. maj. 
  Hver gang tænker jeg på, hvor vigtigt 
det er huske at fortælle de store histo-
rier videre. De store historier, der er 
bundet af den tro og den Gud, som vi 
håber og tror på, er det lys, der altid 
skinner i mørket for os. Den tro og den 
Gud, som er det eneste, vi kan ty til, 
når det hele vælter omkring os. 
  For uden troen falder vores verden 
sammen. Uden de store historier i 
vores bagage mister vi os selv. Uden 
de store historier, som er båret af troen 
på, at der er noget i verden, det er værd 
at kæmpe for bliver alt ligegyldigt. 
  I det øjeblik, hvor vi ikke levner Gud 
plads i vores liv, der giver vi i stedet 
plads til til ondskaben. For kun troen 
og det fællesskab, som troen giver os, 
kan kæmpe imod de mennesker, som 
har som det højeste mål at guddom-
meliggøre sig selv for at få magten 
over hele verden og ødelægge alt det, 
der er smukt og stort. Alt det som folk 
stod sammen om under besættelsen. 
Alt det som folk fejrede 5. maj. Fri-
heden til livet. 
  For kun der, hvor vi giver plads til 
Gud i vores liv. Kun der, giver vi vir-
kelig plads til godheden. Kun der, giv-
er vi plads til at kæmpe for det, vi har 
kært. Kun der, giver vi plads til håbet 
om en bedre fremtid. 

Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Monument- og gravmindesikkerhed på kirkegården
  Overskriften dækker over indholdet 
af en skrivelse, som er tilgået sog-
net. Baggrunden er en ulykke, hvor 
en gravsten væltede ned over et barn, 
som kom alvorligt til skade. 
  Det har medført at pligten til at sikre 
monumenter og gravminder (læs 
gravsten) er 
blevet ind-
skærpet, og 
er årsag til, 
at kirkens 
p e r s o n a l e 
udfører kon-
trol af alle 
gravsten på 
kirkegården 
i dette forår. 
 Tårnborg 
Kirke lig-
ger smukt og 
med den mest pragtfulde udsigt over 
Tårnborg Banke og Korsør Nor. Imid-
lertid betyder det også, at kirkegården 
ligger udsat for vejrets kræfter og den 
kraftige blæst, som ofte forekommer 
herude ved vandet. Endvidere kan det 
særdeles våde forår medføre, at jorden 
under et monument bliver ustabilt.
  Under en storm i januar væltede en 
gravsten på kirkegården, og det viser, 
at det ikke er uden grund, sikkerheden 
indskærpes. 

  Ingen kom til skade. En lav hæk til 
gravstedet bag stenen blev trykket.  
Der skete minimal skade, og grav-
stedsindehaveren kunne selv rejse og 
sikre stenen. 
  Hvornår er gravsten og monumenter 
sikre ? 

  Kort fortalt 
skal gravsten 
og monu-
menter, der 
er højere 
end 60 cm, 
kunne tåle 
et træk eller 
skub på 35 
kg øverst på 
monumentet 
uden at vælte. 
Kirkeværgen 
og graveren 

vil foretage denne test på alle rele-
vante monumenter og kontakte grav-
stedsindehavere, hvor det er nødven-
digt.   Gravstedsindehaveren har det 
økonomiske og juridiske ansvar og det 
betyder, at evt. yderligere sikring af 
monumentet sker på dennes regning.
  Yderligere oplysninger kan fås ved 
kontakt til kirkeværgen.

Jørgen Christensen
Kirkeværge 

Koncert med Kim Sjøgren

En af vores dygtigste violinister - Kim 
Sjøgren, der er kendt for sin store 
musikalske alsidighed og sit  omfat-
tende repertoire, giver koncert i 

Tårnborg Kirke søndag den 12. maj 
klokken 16.
  Kim Sjøgren blev født i Nakskov i 
1955 og begyndte at spille violin 
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som 3-årig.
  Han blev optaget på Det Jyske Musik-
konservatorium, da han var 12 og gav 
debutkoncert 17 år gammel. Som 22-
årig blev han koncertmester for Det 
Kongelige Kapel, den yngste i kapel-
lets historie. I 2005 blev han udnævnt 
til professor i violin og kammermusik 
på Det Jyske Musikkonservatorium.
  Kim Sjøgren har modtaget adskil-
lige priser, bl.a. Jacob Gades legat, 
Peder Møllers musikpris og Musik-
anmeldernes kunstnerpris. Han har 
ved talrige lejligheder optrådt i radio/
TV og med samtlige symfoniorkestre i 

Danmark, og desuden har han givet 
koncerter i det meste af Europa, USA, 
Australien og Japan.

  Ved koncerten vil man kunne høre 
kendte og elskede melodier fra det 
klassiske repertoire krydret med hu-
mor og små anekdoter.
  Koncerten er gratis, men der kræves 
adgangskort, som frit kan hentes i 
Dagli’Brugsen i Frølunde fra mandag 
den 22. april. Dørene åbnes en time før 
koncerten. Der er ikke nummererede 
pladser.
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Kærlighed og lyse nætter -  Fortællekoncert 

  Snart er det sommer og de lyse næt-
ters tid. Snart blunder den lyse nat, og 
snart er det tid til at synge sommeren 
og glæden frem. I sommermånederne 
inviterer vi til aftensang i Tårnborg 
Kirke. Vi synger sammen nogle af de 
mange smukke sommersange og af-
tensange fra både Højskolesangbogen 
og Salmebogen.
 Kirkens orga- 
nist og kirkesanger 
vælger til hver 
gang forskellige 
sommersange og 
aftensange, som vi 
sammen synger og 
hører lidt om. 
Aftenen sluttes af 
med en forfrisk-
ning i våbenhuset 
eller foran kirken, 
hvor den smukke 
udsigt i aftensolen 
kan nydes.
  De lyse danske sommernætter er 
noget ganske særligt. De er fulde af 
glæde, latter, mystik, eftertænksom-
hed, poesi og kærlighed. I fortælle-
koncerten ”Kærlighed og lyse nætter” 
inviteres publikum med ind i sommer-
nattens magiske univers. 
  Tine Karlshøj-Andersen, fløjte og 
Andreas Flensted Jensen, klaver 
fylder kirkerummet med stemnings-
fuld musik. Koncerten blander flere 

elementer, som tilsammen giver en 
helstøbt oplevelse. Smukke klassiske 
værker for tværfløjte og klaver, som 
beskriver sommernatten, forelskel-
sen, desperationen og glæden. Nogle 
af de dejligste danske fællessange 
om sommer, kærlighed og levet liv. 
Dette bindes sammen af fortællinger 
om musikken, historierne bag, og 

lidt om hvad der 
står imellem node-
linierne, krydret 
med enkelte digte, 
der understreger 
stemningerne. Det 
gør koncerten til 
en stemningsfuld 
oplevelse med plads 
til at opleve musik 
på en helt ny måde, 
eller måske for første 
gang. 
  Fortællekoncerten 
fokuserer på at gøre 

musikken nærværende og vedkom-
mende, hvad enten man hører den 
tit, eller for første gang. Her er den 
hyggelige stemning i højsædet, og det 
må bestemt godt være sjovt at høre 
klassisk musik. 
  Tine Karlshøj-Andersen er uddan-
net fløjtenist på Musikhögskolan i 
Malmö med debut fra solistklassen på 
Det Jyske Musikkonservatorium. Hun 
spiller som freelancer med flere af de 
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største orkestre i Danmark og Sverige. 
Tine har en omfattende koncertvirk-
somhed, der tager udgangspunkt i for-
midlende koncerter. 
  Med sig på klaver har hun Andreas 
Flensted-Jensen. De to har dannet duo 
sammen siden 2011. Andreas er ud-
dannet på Musikvidenskabeligt Insti-
tut, Københavns Universitet. Han er 
en alsidig musiker, som blandt andet 
også skriver og instruerer musicals. 
Andreas er en dygtig og aktiv pianist 
og eftertragtet akkompagnatør. 
  Så har du lyst at høre, hvorfor geden 
danser i ”Dance de la Chevre”, om det 
ender godt for Carmen, og om tågen 
virkelig letter....? 
Så kom til koncert i Tårnborg Kirke 
torsdag d. 13. juni kl. 19.30. 
Sommersang

Kristi Himmelfarts dag

  Igennem flere år har der været kon-
firmation i Tårnborg Kirke på Kristi 
Himmelfarts dag. Dette var der flere 
kirkegængere, der var kede af, fordi 
de så ikke kunne komme i Tårnborg 
Kirke på denne helligdag. Men i år, 
bliver konfirmanderne konfirmeret 
store bededag, hvilket betyder at der i 
år bliver prædiket om Kristi Himmel- 
fart, som er en vigtig kristen højtid, 
fordi det er den dag, Jesus bliver al-
lestedsnærværende, fordi han flyver 
til himmels. Og himlen, ja den er jo 
os alle nær. Den er nær, der hvor livet 
føles stort og godt, og den er nær, når 
vi grædende tænker på vores    >>

  Snart er det sommer og de lyse næt-
ters tid. Snart blunder den lyse nat, og 
snart er det tid til at synge sommeren 
og glæden frem. I sommermånederne 
inviterer vi til aftensang i Tårnborg 
Kirke. Vi synger sammen nogle af de 
mange smukke sommersange og af-
tensange fra både Højskolesangbogen 
og Salmebogen.
  Kirkens organist og kirkesanger 
vælger til hver gang forskellige som-
mersange og aftensange, som vi sam-
men synger og hører lidt om. 
  Aftenen sluttes af med en forfrisk-
ning i våbenhuset eller foran kirken, 
hvor den smukke udsigt i aftensolen 

kan nydes.
  Der er sommersang i Tårnborg Kirke 
torsdag den 11. juli og torsdag den 8. 
august kl. 19.30
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døde i himlen. På Kristi Himmelfarts 
dag er Jesus ikke længere bundet til et 
bestemt sted, bestemte personer og ti-

Pinsen i Tårnborg Kirke
  Pinsen er den mest 
oversete kristne højtid, 
lyder det ofte. Måske 
fordi den er så uhånd-
gribelig sammenlignet 
med jul, hvor vi fej-
rer et barns fødsel og 
påske, hvor vi godt ved, 
hvad betydning det har, 
når dem vi elsker dør.   
Og derfor også har brug 
for at tro på, at løftet fra 
den tomme grav om, at livet opstår igen 
også gælder os. Men pinsen, som hand-
ler om Helligånden, er lidt mere diffus. 
For hvad er Helligånden??? 
  Kom til gudstjeneste i pinsen og få 
svaret. Vi fejrer pinse søndag den 9. 
juni kl. 10.30 
  2. pinsedag har vi pinsevandring i 
samarbejde med Tårnborg Lokalråd. 

Vi mødes i kirken til en kort andagt, 
hvorefter vi vandrer ud i naturen, og 
leder efter pinsens tegn.  Efter van-
dringen slutter vi af med frokost i 
konfirmandkonfirmandstuen. 

Tårnborg Kirke mandag den 
10. juni kl. 10.30.

der, men til os alle.
  Kom til gudstjeneste Kristi Him-
melfarts Dag  torsdag den 30. maj 
kl. 10.30 
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Siden sidst

Døbte i Tårnborg Kirke

 13. januar   Viktor Truels Bergkvist Kryger    
 13. januar  Mollie Ryom Riis      
 19. januar   Merle Norba Nygaard Kristensen   
 19. januar Freja Ravn Mortensen      
 13. marts William Lynge Lie      
 13. marts Vigga Magna Kjærside      
 31. marts  Vilja Holmegaard Vallensborg Hvass  
 

  

Velsignede i Tårnborg Kirke

 16. februar   Benoni Bredo Larsen Carstensen & 
  Dorthe Ludwigs  Lehmann Carstensen

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn

 11. januar Anders Peter Hansen
 19. januar  Christian Verner Kroman Andersen   
 25. januar  Ellen Margrethe Hansen 
 01. februar Johannes K. Pedersen     
 08. februar  Allan Boris Klausen     
 08. februar Dan Levin Egerup 
 20. februar Keld Nordquist    
 09. marts Gustav Gorju Jensen      
 14. marts Tove Kock Pedersen      
 16. marts  Tage Nørskov Mikkelsen    
 29. marts  Kris Kristoffersen
 30. marts Grethe Hansen
 06. april Jens Richard Verner Mortensen



26 Tårnborgbladet  maj 2019Kirkebladet side 10

     
 
Aktivitetskalender

Tårnborg Sogns hyggeklub

Hyggeklubben holder sommerferie men er tilbage i september, hvor sæsonen 
begynder den 4. sep. 2019, kl.14.30 med gudstjeneste i Tårnborg Kirke og 
derefter kaffebord i Konfirmandstuen. 
Sæt også kryds i kalenderen til årets Løvfaldstur den 18. sep. 2019 kl.13.30

Litteraturkredsen  

7. maj: Udflugt til Fåborg. Tilmelding nødvendig
Vi begynder igen efter sommerferien den 3. september kl. 15.30 
                          
Koncert og Sommersang i Tårnborg Kirke

Søndag d. 12. maj kl. 16: Koncert med Kim Sjøgren
Torsdag den 13. juni kl. 19.30: Fortællekoncert: Kærlighed og lyse nætter
11. juli. kl. 19.30: Sommersang
8. august kl. 19.30: Sommersang

Menighedsrådsmøde

21. maj kl. 18.00
13. juni kl. 18.00

Lørdagsdåb 

13. juli. kl. 11 

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne 2. juni og 7. juli 
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke
Maj
Søndag 05.maj. 2.s.e.p. kl. 09.00 Sanne Bügel Forner
Søndag 12.maj. 3.s.e.p. kl. 10.30 Elizabeth Knox-Seith
Fredag 17.maj. Konfirmation kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 19.maj. 4.s.e.p. kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 16.maj. 5.s.e.p. kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Torsdag 30.maj. Kristi Himmelfarts kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Juni
Søndag 02. juni. 6.s.e.p. kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 09. juni. Pinsedag kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Mandag 10. juni. 2. Pinsedag kl. 10.30 Pinsevandring
Søndag 16. juni. Trinitatis kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 23. juni. 1.s.e.t kl. 09.00 Ida Rusholt Lund
Søndag 30. juni. 2.s.e.t kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Juli
Søndag 07.juli. 3.s.e.t kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Lørdag 13.juli. Dåbsgudstjeneste kl. 11.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 14.juli. 4.s.e.t kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 21.juli. 5.s.e.t kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag 28.juli. 6.s.e.t kl. 09.00 Sanne Bügel Forner

August
Søndag 04. aug. 7.s.e.t. 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 2. juni og 7. juli 
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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,  Irma Dohlmann, Viola Nielsen, Johanne Dyrhoff Nyegaard, 
Nina Dyrhoff Nyegaard

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

Kirkebladet side 12
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Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør
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Fastelavn på Tårnborg Skole
  Der sker rigtig meget på Tårnborg Skole ud 
over den almindelig undervisning. Fx havde 
vi et brag af en fastelavnsfest for 0. – 5. klasse. 

  Børnene mødte udklædte og forventnings-
fulde op. Og de blev ikke skuffede. Der var 
tøndeslagning i gymnastiksalen med katte-
konge- og dronning. Skolens 4. klasse bagte 
fastelavnsboller til alle, som blev fortæret med 
stor appetit.
  Men i år var der også en overraskelse, for 
der kom et band og spillede for børnene og 
os alle. Først samlet for alle, og senere kom 
de rundt og spillede i alle klasser og trak alle 
med i et spillende optog. Det var så festligt 
og aktiverede alle børnene. Dette sidste kan vi 
desværre ikke byde ind med hvert år. Det var 
et gratis tilbud, vi var så heldige at have fået, 
og det er vi dybt taknemlige for i disse økono-
misk trange tider.
  Vi gentager dog helt sikkert udklædning, 
tøndeslagning og hjemmebagte fastelavns-

boller næste år.
En by i landsbyen
  For 3 år siden havde indskoling og mellemtrin 
på Tårnborg Skole en temauge, hvor vi op-
byggede en by på skolen. Det var en stor suc-
ces, og eleverne har plaget om en gentagelse 
lige siden, så nu efterkommer vi elevernes 
ønske. Denne gang deltager udskolingen også, 
så vi kan få lidt flere butikker. Det er trods alt 
nemmere at lave en by med 150 ansatte end 
med kun 100.
  Vi holder Åbent hus for forældre, bedste-
forældre og naturligvis landsbyernes beboere 
her i Tårnborg, Svenstrup og Frølunde onsdag 
den 26. juni sen eftermiddagen. Vi håber at se 
mange tilknyttet skolen eller området. Det har 
været dejligt, når der kommer folk fra området 
til skolens arrangementer. Jeg vil ikke afsløre 
butikkerne endnu, men jeg kan da røbe, at det 
også bliver muligt at købe lidt til ganen. Og vi 
kan frem for alt garantere billige priser og stor 
kærlighed lagt i alle butikkers udbud.

Samarbejde
  Vi laver mange ting på skolen selv, men vi 
prioriterer også samarbejde med andre skoler 
– især i Korsør-Vemmelev-området
  Vores 4. klasse skal snart til blokfløjtestævne 
på Vemmelev Skole, vores 1. klasse skal lave 
”Musik og Bevægelse” fælles med de andre 
skolers 1. klasser her på skolen. Vores 3. klasse 
skal i Storebæltshallen til ”Tumle og Ton- 

sespring” og lave badut-
spring. Sidst, men ikke 
mindst skal 4. – 7. klasserne 
til Skole-OL.  Det er vigtigt 
med det musiske og fysiske – 
især i tider, hvor alle tilbring-
er mange timer på rumpen 
foran en skærm. Tidligere på 
skoleåret har det været an-
dre tilbud til alle klassetrin i 
denne kategori.

Masser af sjove, spændende aktiviteter på Tårnborg Skole
Af Anne Mikkelsen, skoleleder på Tårnborg Skole
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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. Hvem fra TIF var nomineret til ini-
tiativprisen ved årets ”Slagelse Guld”?

2. Hvem giver koncert i Tårnborg 
kirke den 12. maj klokken 16.00?

3. Hvilken dato og tidspunkt er der re-
kordarrangement for børn ved Sven-
strup Strand?

Send svarene til :
taarnborg.aktiviteter@gmail.com 
eller læg dem i lokalrådets postkasse 
på opslagstavlen i Dagli’Brugsen i 
Frølunde senest den 1. juni 2019.
Vinder af februar-nummerets 
læserkonkurrence blev Lykke Guld-
borg Andersen, som blev udtrukket 
blandt de mange indsendte, rigtige 
besvarelser af Søren Mikkelsen fra 
TIF-Badminton.
Vinderen har modtaget sin gevinst. 
Tillykke!

JOHNSEN
OPTIK

Briller
Kontaktlinser

Svagtsynsoptik
Lupper og læseglas

ALGADE 56
58 37 45 75
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  Vinteren og årets første måneder stod i  
skraldets og vandets tegn for Tårnborg Skoles 
linjehold ”International naturvidenskabelig 
linje”. Eleverne har konkurreret om at genan-
vende råstoffer på Yderzonen i Næstved, eks-
perimenteret med rensning af spildevand, 
været en tur i Holland og har arbejdet med 
genbrugskunst på Tårnborg Skoles hollandske 
samarbejdsskole i Emmen - og sidst men ikke 
mindst samlet skrald ind i forbindelse med 
Danmarks Naturfredningsforenings store af-
faldsindsamling i uge 13, her godt hjulpet af 
Tårnborg skoles 6. klasse.

  
  Tårnborg skoles internationale linje samlede 
skrald i forbindelse med Danmarks Naturfred-
sningsforenings store affaldsindsamling - her 
lidt af udbyttet. Der blev blandt andet fundet 
153 skodder på vejen fra Tårnborg Skole til 
Brugsen. 

Affald og spildevand - lokalt og internationalt

Af Susanne Kristensen, lærer på Tårnborg Skole

  Årets affaldsindsamling havde særligt fokus 
på cigaretskodder, som ikke nedbrydes i na-
turen. Der blev samlet mange poser! 

  En af de mere mærkelige ting, som Tårnborg 
skoles elever fandt, da de støttede Danmarks 
Naturfredningsforenings store affaldsindsam-
ling, var en ….kofanger. 

  I Holland skulle Tårnborg skoles elever 
blandt andet arbejde sammen med deres vært-
er om genbrugskunst.                                >>>>
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  Tårnborg Skole besøgte i februar Carmelcollege i den 
hollandske by Emmen. Sammen med vores tyske, svenske 
og hollandske partnerskoler blev der arbejdet med bære-
dygtighed og vandmiljø i alle afskygninger. Til efteråret er 
Tårnborg Skole vært for de andre skoler.

  På Yderzonen i Næstved eksperimenterede eleverne 
blandt andet med at rense spildevand.

 
  I Emmen i Holland besøgte eleverne og partnerskolerne 
et metalgenbrugsanlæg. 

16
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Af Hanne Wellendorph
Et ophæng som både børn og voksne kan få 
glæde af:
•  Betragt min sommerfugl ca. 12 x 12 cm, og  
   sy din egen af stof, eller klip den i karton. 
•  Gå dig en tur og find fire flotte pinde. 
•   Dan et kvadrat og bind pindene sammen med 
   sejlgarn. 
•  Brug nål og tråd til at spænde sommerfuglen   
   fast.
• Pynt med nogle træperler, og hæng her-  
   ligheden op i vinduet.

God fornøjelse!

Sommerfugl mellem pinde
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Blomster til enhver 
begivenhed

  ”Next Level” er Tårnborg Skoles nyeste til-
tag målrettet skolens ordblinde elever. En mål-
rettet efteruddannelse af elever og lærere skal 
fremover give skolens ordblinde de samme 
muligheder, som alle andre elever.  

  En fjerdedel af lærerne og en stor flok elever 
er i løbet af efteråret blevet uddannet til su-
perbrugere af IT-værktøjer. Efterfølgende ud-
dannede skolens lærer-superbrugere resten af 
lærerne i brugen af IT-hjælpemidlerne. Nu er 
skolens elev-superbrugere gået i gang med at 
uddanne skolens andre ordblinde i at bruge IT-
hjælpemidlerne.   

  ”Det er en kæmpe fordel for vores ordblinde-
elever,” siger Tårnborg Skoles læsevejleder, 
Pia Hansen.

  Tidligere kæmpede ordblinde-elever mod 
fordomme om, at de var dumme; de fordomme 
er for længst manet i jorden. En del elever er 
dog stadig flove over deres handicap, så selv 
om de har haft adgang til IT-hjælpemidler, så 
har de ikke villet gøre brug af det.
  ”Tidligere har der også hersket den fordom, at 
det var uretfærdigt, at ordblindeeleverne måtte 
benytte IT-hjælpemidler og få læst tekster op,” 
fortæller Pia Hansen, ”og det er jo ikke mere 
uretfærdigt, end når nærsynede bruger briller,” 
konstaterer hun. 
  Som en del af projektet har Tårnborg Skole 
valgt at introducere alle elever for en del af 
IT-redskaberne. Hjælpemidlerne må bruges 
til dele af den skriftlige eksamen af samtlige 
elever. Hvor det tidligere var de ordblinde- 
elever, der havde brug for hjælp - så er det 
nu dem, der kan hjælpe og guide klassekam-
meraterne - en bonus for de ordblinde elever, 
klassekammeraterne og fællesskabet.
Og projektet virker.
  ”Vi har her i foråret set eksempler på ord-
blinde-elever, som siden efteråret har løftet sig 
op blandt klassens bedste læsere, efter de har 
været igennem projektet,” siger Pia Hansen, 
”og det er vi naturligvis både stolte over og 
glade for”.

Ordblindhed: Elever hjælper elever til ”next level”
Af Susanne Kristensen, lærer på Tårnborg Skole
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Tårnborg Lokalråd har konstitueret sig frem til marts 2020

Beboermødet 2019

Formand:  Karen Holst Carlsen
Næstformand og sekr.:   Jørgen F. Rasmussen
Kasserer: Thomas Ø. Hansen
Medlem:  Gertrud Bendoff
Medlem:  Bjørn Pearman
Suppleant: Lars Winter 
Suppleant:  Leon Hejbøll Elstrøm
Bilagskontrollant: Jørgen Frandsen
Bilagskontrollantsupp.: Bjørge Olsen

Af Jørgen F. Rasmussen
  Til Beboermødet i forsamlingshuset i marts 
måned deltog 39 beboere samt fire af rådsm-
edlemmerne, og denne lokalrådets general-
forsamling blev en rolig sammenkomst uden 
sværdslag og med meget få kommentarer. For-
mandens og kassererens beretninger blev alle 
fremført af næstformanden, og alt blev blot 
taget til efterretning af forsamlingen. I beret-
ningerne blev der fokuseret på de mange posi-
tive ting, der kan iagttages i Tårnborgområdet.   
Heldigvis er sognet velsignet med mange ild-
sjæle, frivillige og igangsættere! Nævnt blev 
bl.a. nytårsløbet, affaldsindsamlingen, van-
dreklubben, ”Sommer i Tårnborg”, ”Naturom-
rådet Ørnumbakken”, ”Tårnborgbladet”, Spis 
sammen-arrangementerne og Hesselbjerg-
gruppens fantastiske arbejde; men meget an-
det kunne nævnes: fx Græskarhyggen, TIF’s 
utallige trænere og støtter, de frivillige i 
Tårnborg Forsamlingshus, i Hyggeklubben, i 
Tårnborg skole og Kildebakken samt til loppe-
markederne ved Dagli’Brugsen i Frølunde. Jo, 
der sker masser i Tårnborgområdet!
  Det eneste forslag til vedtægtsændringer 
var stillet af lokalrådet og blev enstemmigt 
vedtaget. Dette betyder, at lokalrådsmøderne 
for fremtiden er åbne for alle interesserede i 
sognet, og sognets foreninger og institutioner 
inviteres til at deltage med en repræsentant til 
møderne – dog skal man melde sin ankomst til 
lokalrådets formand senest fem dage før mø-
det med angivelse af et eventuelt punkt til 
dagsordenen, såfremt man ønsker noget 
bestemt behandlet på mødet.
  Siden beboermødet har lokalrådet konstitu-
eret sig og har i tiden frem til marts 2020 føl-

gende udseende:

  Foreløbig har lokalrådet besluttet at arbejde 
med gamle og nye initiativer i 2019, hvilket 
betyder, at sognets beboere kan forvente at 
blive tilbudt deltagelse i vandreklubben, en 
rekorddag for børn, sankthansarrangement, 
børne-arrangement i uge 42, plantebyttedag, 
græskarhygge, spis sammen-arrangementer, 
stand up-arrangement, ølbrygning, nytårsløb 
og affaldsindsamling. Måske bliver ikke alt til 
noget, men forhåbentlig det meste – og andet 
kommer sikkert til!
  Du kan følge med i lokalrådets arbejde, ak-
tiviteter og initiativer på www.taarnborg.dk
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Af Jørgen F. Rasmussen
  Overskriften er en let omskrivning af H.C. 
Andersens meget berømte indledning til Den 
grimme Ælling, men de står jo stadig ved magt 
i vore dage: Der er dejligt ud på landet – nogle 
steder! Men ikke alle steder! 
   Fx falder en uskøn sag på Ørnumvej mange 
i øjnene, når man færdes fra og til Tårnborg-
området.
Men nu er der håb, for nu fjernes ruinerne på 
Ørnumvej 
   Tårnborg Lokalråd har gennem seneste halve 
år haft kontakt til Slagelse Kommune for 
at få gjort noget ved ruinerne på Ørnumvej, 
tidligere kendt som Halskov Idrætsforenings 
klubhus samt omklædningsbygningen, som 
desværre nu kun står egnet til nedrivning.
   Begge bygninger står som skæmmende “øje-
bæer”, lige inden man kører ind i vores sogn, 
og det er øjensynligt, at mange igennem årene 
har været tiltrukket af bygningerne til formål, 
som har været ødelæggende for en fremtidig 
benyttelse til fornuftige aktiviteter.
   Viceborgmesteren i Slagelse Kommune, 
Villum Christensen, har meget prisværdigt 
arbejdet på en løsning af problemet, og han 

har meddelt lokalrådet, at der inden længe vil 
blive foretaget en nedrivning af klubhuset.
  Længe har det været tvivlsomt, om nogen 
skulle ønske at overtage ruinerne i den stand, 
de står i p.t., hvor de tydeligt udgør en risiko 
for alvorlige ulykker for uvedkommende per-
soner, der af vanvare elle med forsæt trænger 
ind i dem. Desværre er afspærringerne ikke 
effektive nok, så fx børn og unge har rimelig 
let adgang til bygningerne - og til de hermed 
følgende farer for tilskadekomst.
   Bygningerne er meget skadet af hærværk og 
”tidens tand”, hvilket sandsynligvis ikke er 
befordrende for tiltrækningen af nye beboere 
til området, samtidig med at det øger risikoen 
for tiltrækning af skadedyr og vandaler, der 
yderligere vil udvikle en endnu værre ruin-
dannelse på Ørnumvej til stor ulempe for os 
alle i nærområdet - og på længere sigt for hele 
kommunen, da meget få ønsker at bo i nær-
heden af en misligholdt ruin. 
   Nu er alt det altså snart fortid, og vi kan så 
alle glæde os over, at der atter bliver dejligt 
på landet langs hele Ørnumvej, så turen forbi 
golfbane, gokartbane og noret ikke længere 
forstyrres af uskønne synsindtryk.

Der er så smukt ude på landet ……..
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Så spilles der petanque i 60+idræt. Var det ikke noget for dig? Vi spiller også 
krolf. Vi spiller hver tirsdag fra 10.00 til 11.30 ved Tårnborghallen. Vi slutter af 
med kaffe og kage - samt en snak om alt og alle. 

Kom og deltag! Det er hyggeligt!
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Af Bjørn Pearman, næstformand for 
”Naturområdet Ørnumbakken”

  Kære alle beboere i Svenstrup og Tårnborg 
sogn.
 Her er en status vedrørende vores arbejde 
på ”Naturområdet Ørnumbakken”, som sta-
digvæk ser ud, som det altid har gjort!
  Men – nu har vi jo vundet de 100.000 kr. fra 
Slagelse Kommune i ”Borgerne Bestemmer”, 
så derfor synes vi, at I selvfølgelig skal vide 
noget om, hvad der foregå på området, da det 
jo er jer, som har stemt på os.
  Her inden længe bliver der sat to bord-bænk-
esæt op, så man kan sidde og få en forfrisk-
ning, imens man kan nyde den smukke udsigt.
  Vi har også planlagt Sankt Hansbål i sam-
arbejde med Tårnborg Lokalråd – så sæt kryds 

Planerne for udviklingen af ”Naturområdet Ørnumbakken”

i kalenderen allerede nu, og tag familie og ven-
ner med, så vi kan hygge os sammen, imens vi 
synger midsommervisen.
  De to store bøgetræer bliver lagt frit, så alt 
omkring dem bliver skåret væk, og den anden 
beplantning bliver skåret ned i højden og tyn-
det ud, så der på den måde bliver mere luft og 
plads på området - samt en bedre udsigt.
  Derudover så arbejdes der med en samlet plan 
for ”Naturområdet Ørnumbakken” med bade-
bådebro, shelter og udsigtsplatform.
  Men alle disse ting kræver myndighedsansøg-
ninger samt mange flere penge, så vi gør, hvad 
vi kan så hurtigt som muligt.
  I er altid velkomne på vores Facebookside: 
Naturområdet Ørnumbakken. Her er I meget 
velkomne til at skrive og følge med i, hvad der 
sker på Ørnumbakken.
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MAGNIFICO ITALIANO
Why Not?

Italien - Apulien

Årgang 2016 har fået flot international omtale

med GULD ved Berlin Wine Trophy 2018.

1 FL.

5900
Literpris 78,67

Vejl. pris 129,00

SPAR

70,00

Gran Rosso 
Italien - Apulien

Vi er helt nede i Italiens hæl, Apulien.
Duften er præget af friske kirsebær. God
frisk frugtsmag. God til stegte og
grillede kødretter og retter af vildt. Gran
Rosso er fremstillet på 60 %
negroamaro og 40 % primitivo-druer.

1 FL.

3900
Literpris 52,00

Vejl. pris 74,95

SPAR

35,95

Veronia Zinfandel
Italien - Apulien

Årgang 2017 den 28/4 2017 ved kr. 129,- hos

Vinavisen.dk: ”Til prisen 32,25 kr. pr.

normalflaske er denne boksvin et godt køb.

Vinen er nemlig rigtig god med saftig frugt,

tilpas krydring og en sødme, som mange vil

være glade for”.

1 BOKS

12900
Literpris 43,00

Vejl. pris 179,00

SPAR

50,00

Rosso Fuoco
Italien - Apulien

Vi er helt nede i Italiens hæl, Apulien.
Fremstillet på druerne negroamaro og
primitivo-druer. Duften er frisk
kirsebærpræget. Smagen er tør med en
god frisk frugtsmag af kirsebær. God til
stegte og grillede retter samt vildt.

1 FL.

3900
Literpris 52,00

Vejl. pris 77,95

SPAR

38,95

Dagli'Brugsen Frølunde · Dagli'Brugsen Frølunde · 4220 Korsør · Telefon 58 38 00 03 · www.daglibrugsen.dk

Alle Ugens Dage

Åbningstider:
07.00 - 20.00

Dagli'Brugsen Frølunde
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Af Gulla Hansen og Jørgen F. Rasmussen
  Det har i mange år været et stort ønske at få 
bygget nogle ældrevenlige lejeboliger i Tårn-
borgområdet, så folk, som ønsker at bytte deres 
ejerbolig med en lejebolig, har mulighed for at 
blive i det område, de kender.
  En ”Hesselbjerggruppe” under Tårnborg 
Lokalråd har derfor taget initiativ til en kon-
takt til OK-Fonden for at fremme opførelse af 
seniorboliger på Mælkevej 2A. Kontakten blev 
taget, efter der i efteråret 2018 blev afholdt et 
møde i Tårnborg Forsamlingshus, der skulle 
synliggøre, om der i lokalområdet var inter-
esse for opførelse af lejeboliger for seniorer. 65 
borgere mødte op, og hovedparten meldte sig 
som potentielle lejere, som støttede ideen om 
opførsel af lejeboliger på Mælkevej.
  Et af hovedargumenterne for opførsel af bo-
ligerne er, at det vil have stor betydning for 
udviklingen af lokalområdet og vil styrke mu-
ligheden for et generationsskifte, da børnefa-
miliers mulighed for indflytning i områdets 
parcelhuse øges, når og hvis ældre generatio-
ner flytter i attraktive seniorlejeboliger.
  Det er der nu åbnet mulighed for, idet Slagelse   
Kommunes Økonomiudvalg har stemt ja til, 
”at OK-fonden får tilsagn om, at der kan arbej-
des videre med projektet i form af borgerind-
dragelse, borgermøde m.v. for at få afdækket 
interessen for et seniorbofællesskab i Sven-
strup”. På nuværende tidspunkt vides ikke, 
hvornår byggeriet kan påbegyndes, men man

forventer, at det vil tage to til tre år, før de 
første beboere kan flytte ind i en af de omkring 
20 seniorboliger med tilhørende fælleshus.    
Byggeriet er tiltænkt aldersgruppen 50+ og 
boligerne bliver i størrelserne 65, 80 og 90 m2. 
  OK-Fonden, som har udvist interessere for 
byggeriet, er en selvejende organisation, hvis 
formål er at drive almene ældrevenlige boliger 
og seniorbofællesskaber. Et seniorbofælles- 
skab kendetegnes ved, at boformen har et so-
cialt element, der prioriteres højt. Beboerne er 
ikke blot gode naboer – alle indgår i et forplig-
tende fællesskab, der går ud på at skabe og 
vedligeholde tryghed og godt naboskab for 
hinanden.
  Lokalrådet glæder sig meget over det yderst 
tilfredsstillende resultat af ”Hesselbjerggrup-
pens” vedholdende arbejde, og atter kan vi 
altså konstatere, at det nytter noget, hvis lokal-
samfundet i fællesskab arbejder for en sag: Så 
lytter kommunen og øvrige instanser, der skal 
hjælpe en ide på vej! Tak for det! – Nu mangler 
så selve realiseringen af projektet! Det håber vi 
selvfølgelig at se om nogle år - og måske kan 
det følges op af flere boliger på Hesselbjerg?  
Der er stadig plads nok!
  Såfremt man er interesseret i et kommende be-
boermøde om byggeriet og lejemulighederne, 
kan man henvende sig pr. mail til taarnborg.
formand@gmail.com eller lægge en seddel 
med navn og telefonnummer i lokalrådets post-
kasse i Dagli’Brugsen i Frølunde.

Seniorboliger på Hesselbjerggrunden

Her ligger – måske - om nogle år 20 seniorboliger!
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  Søndag den 31. marts var datoen, hvor Dan-
marks Naturfredningsforening på landsplan 
blæste til indsamling af affald over hele lan-
det - og i år med særlig fokus på de millio-
ner og atter millioner af cigaretskod, der hver 
dag havner over alt på gader og stræder. Sla-
gelse kommune er også i år aktive deltagere 
i affaldsindsamlingen ved at stille poser, af-
falds-snappere og andet til rådighed og - ikke 
mindst - fjerner det indsamlede affald ved de 
forskellige indsamlingspladser

 
  Mange Lokalråd har været aktive hververe af 
beboere, der i et par timer kunne røre sig i den 
friske natur og samtidig gøre en god indsats i 
kampen mod det svineri, som alt for mange 
desværre er aktive deltagere i. Et af de mere 
aktive råd er Tårnborg Lokalråd, som også i 
år stillede talstærkt op til indsamlingen med 
start og slut ved Dagli´Brugsen i Frølunde.  
  En rute gik med udgangspunkt fra Tårnborg 
Kirke og videre ned mod noret. Der blev sidste 
år ved samme tid indsamlet omkring 95 kg af 
diverse affald. I søndags kunne det så konsta-

teres, at mængden af indsamlet affald denne 
gang ikke blev større end sidste år. Det hele 
skal gå rigtigt til, og derfor bliver det indsam-
lede naturligvis vejet. Det blev til i alt 59 kg 
og 700 gram.

  Der blev indsamlet mange skodder, der dog 
ikke fyldte noget vægtmæssigt. Det gjorde til 
gengæld en gammel plastfront fra en bil, et 
utal af efterladte og udbrændte bomberør fra 
nytåret, og et hav af dåser og flasker. Blandt de 
mere kuriøse ting var der også et par helt funk-
tionsdygtige rulleskøjter samt en penisattrap, 
som en eller flere nok var kørt træt i. Af uran-
sagelige grunde skulle de så ende i naturen.

  Der kunne være blevet indsamlet en del mere, 
men et par indsamlere løb undervejs desværre 
tør for de hvide affaldssække.

  Det hele blev taget med godt humør, og 
brugsuddeler Thomas var klar med kaffe, 
kringle og vand og øl til dagens indsamlere. 

Et skodjob der giver mening
Tekst og foto af Vagn Ryager 

Tårnborg Lokalråd aktive

Hvad blev der indsamlet?
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BØRNENES

REKORDBOG
            
          kommer til
SVENSTRUP  strand
lørdag d. 25. maj 2019

fra k
l. 13 - 15
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Vil du hjælpe til i en af lokalområdets foreninger eller ved arrangementer, 
som afvikles i Tårnborgområdet, så udfyld dette skema! 

Det kan være alt fra nogle få timers hjælp til støtte i en hel sæson. 
Alt den hjælp vi kan få, vil vi med glæde tage imod! 

 
Navn  Tlf. nr.  

Adresse  

 
Opgavehjælp kan f.eks. være følgende: 

Jeg griller de bedste pølser  
At skænke er rigtig god fadøl, er lige mig ;)   
Oprydning, det er nemt – Giv mig en time, så er vi færdige!  
Jeg er mesterbygger og hjælper gerne med at stille ting op ;)  
Jeg er fantastisk til at bage  
Jeg er den fødte sælger – Sodavand og kage serveres med et 
smil ☺ 

 

Jeg tror, at jeg vil blive en rigtig god træner for et hold i næste 
sæson ☺ 

 

Jeg ved, jeg vil blive en fantastisk hjælpetræner i næste sæson  
Jeg er mere administrativ, så bestyrelsen er mig – kontakt mig 
meget gerne ☺ 

 

Ingen af de overstående, men jeg tilbyder gerne at: 
 

 

 
Tårnborg Lokalråd og sognets foreninger må meget gerne  

kontakte mig vedrørende kommende opgaver ☺ 
 
Send dit skema til taarnborg.aktiviteter@gmail.com, eller læg det i lokalrådets 
postkasse i Dagli’Brugsen i Frølunde. 
    

Tårnborg Lokalråd er  
        også på Facebook ☺   


