2. årgang

Nyheds-stof til ALLE i Tårnborg

August 2019

Tårnborg Kirkeblad
Tårnborg Idrætsforening

TIF- årets forening i DGI..... side 4
Petanquebane-indvielse....... side 11
Kirkebladet........................... side 17

Tårnborg Lokalråd

En skoleleder takker af............ side 32
Frølunde Fjordheste................ side 37
Oktoberfest.............................. side 43

2
Tårnborgbladet udkommer i 1400
eksemplarer i hele Tårnborg sogn og
lidt til.
D.v.s. Svenstrup-Halseby-Frølunde-Frølunde
Fed-Tjæreby- Hulby plus
Musholmbugten og Højbjergparken .
Skulle man høre om nogen, der gerne vil have
bladet, er der mulighed for et eksemplar i Dagli’Brugsen eller i Tårnborghallen.
Tårnborgbladet udgives af Tårnborg Kirke,
Tårnborg Lokalråd og Tårnborg Idrætsforening i fællesskab.
Deadline for næste nummer, som udkommer
den 1. november, er 30. september.
Kontaktpersoner fra de tre er:
Tårnborg kirke:
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
E-mail : ndn@km.dk
Tårnborg Lokalråd:
Jørgen F. Rasmussen
E-mail: taarnborg.aktiviteter@gmail.com
Tårnborg Idrætsforening:
Søren Mikkelsen
E-mail: mikkel.feddet@gmail.com
Layout:
Henrik Kjærside
E-mail: tif-avis@taarnborgif.dk
Forside: Sankthans 2019
Naturområde Ørnumbakken
Få informationer om foreninger og institutioner i Tårnborgområdet på:
Tårnborg Lokalråd:
Formand: Karen Holst Carlsen
E-mail: taarnborg.formand@gmail.com
Hjemmeside: taarnborg.dk
Tårnborg Kirke og menighedsråd:
Formand Jytte Jensen
E-mail: jytt.k.jensen@gmail.com
Hjemmeside: taarnborgkirke.dk

Tårnborgbladet august 2019
Tårnborg IdrætsForening:
Formand: Troels Christensen
E-mail: formand@taarnborgif.dk
Hjemmeside: taarnborgif.dk
Tårnborg Forsamlingshus:
Formand: James Hansen
E-mail: jamesgulla@hotmail.com
Hjemmeside: taarnborgforsamlingshus.dk
Tårnborg skole
Skoleleder: Martin Strandby Hansen
E-mail: sktaarn@slagelse.dk
Hjemmeside: taarnborgskole.slagelse.dk
Børnegården Kildebakken:
Leder: Kirsten Søndergaard
E-mail:kildebakken@slagelse.dk
Hjemmeside: kildebakken.slagelse.dk

Indholdsfortegnelse:
Leder........................................................ side 3
TIF- årets forening i DGI 2019 ............ side 4
Badminton .............................................. side 5
TIF-fodboldafdeling .............................. side 6
TIF-Floorball .......................................... side 6
TIF-Gymnastik....................................... side 9
TIF- 60+idræt og petanquebaneindv... side 11
Borgerbusforsøg..................................... side 12
Tårnborg skole ....................................... side 13
Åben Hal i Tårnborghallen .................. side 14
Kirkebladet.............................................. side 17
Læserkonkurrence ................................. side 31
Fagre nye verden i Dagli’Brugsen ........ side 31
En skoleleder takker af .......................... side 32
Et par gode tilbud i Tårnborg............... side 33
Hannes hjørne ........................................ side 34
Sankthans på Ørnumbakken ............... side 36
Frølunde Fjordheste .............................. side 37
Seniorboliger på Hesselbjerg................ side 39
Stand up-komiker,Forsamlingshuset .. side 41
Kildebakkens skovuge og sommerfest.side 42
Oktoberfest i Forsamlingshuset............ side 43
Tårnborg Vandreklubs kalender .......... side 44

Tårnborgbladet august 2019

3

”Der sker jo aldrig noget i Tårnborgområdet!”

Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet
Overskriften er et udsagn, som jævnligt høres blandt beboerne i Tårnborgområdet. ”Her
er så kedeligt, og folk gider ingenting her
i Svenstrup, Frølunde og alle de andre steder i området”, er opfattelsen blandt en del
i sognet. – Men det er jo vrøvl og en fuldstændig fejlagtig opfattelse, hvilket denne
udgave af Tårnborgbladet er et klart bevis på!
I hånden sidder du nærmest med et overflødighedshorn af tilbud om aktiviteter, underholdning og socialt samvær. Nu, hvor sommerferien atter er afløst af en til tider monoton
hverdag, er der i løbet af sensommeren og efteråret udbudt masser af forskellige aktiviteter,
der kan sætte kulør på tilværelsen i alle aldersgrupper. Det være sig sport- og motionsaktiviteter, koncerter, sociale fællesarrangementer
med fest og farver i varieret grad, stand up-komik, loppemarked, babysalmesang og meget
andet. - Og tilmed har ikke alle de kommende
måneders tilbud fundet vej til denne udgave af
Tårnborgbladet; enten pga. af langsomlighed
i detailplanlægningen hos arrangøren, eller
pga. pladsmangel i bladet! Derfor er det altid
en god ide at orientere sig på de respektive
foreningers og institutioners hjemmesider,
hvis web-adresser findes her i bladet på side
2, samt i den månedlige ”Tårnborgkalender”,
der offentliggøres centrale steder i sognet.
”Men det er så svært at få folk til at hjælpe til,
når noget skal arrangeres!” er et andet udsagn,
der jævnligt høres. Og ja, sådan kan man til
tider opleve det. Hvis der skal konkluderes ud

fra resultatet fra Tårnborgbladets maj-udgaves
bagsideopfordring om at melde sig til frivilligt
arbejde, så står det sløjt til med frivillighedsinteressen, men sådan er virkeligheden bare
ikke! Forkvinden for TIF-Gymnastik, Line
Timmerman, har fået den gode ide at oprette
en facebookgruppe under navnet ”Frivillig i
Tårnborg/Svenstrup” - og i skrivende stund
har 45 af sognets beboere tilmeldt sig gruppen!
Det er da utroligt glædeligt, at så mange er villige til at støtte aktivt op om arrangementerne
i sognet, og efterhånden som gruppen bliver
kendt, kommer der sikkert flere til! – Efteråret
vil så vise, om det så også er til gavn, og ikke
kun af navn, man har tilmeldt sig frivillighedsgruppen, men vi fleste er naturligvis optimister; der er absolut ingen grund til andet!
Så ja, der sker masser i Tårnborgområdet, og rigtig mange byder ind med støtte
og hjælp til arrangementerne. Mulighederne
i vores sogn er mangfoldige, så hvis man
savner en aktivitet eller bare samvær med
nogle, man har interessefælleskab med, så er
løsningen, at man tager initiativ til at finde
ligesindede, fx gennem et indlæg her i Tårnborgbladets novemberudgave eller ved at
kontakte nogle af de eksisterende foreninger
og institutioner. Her er du altid velkommen.
Men inden da kan du her i bladet læse lidt
om set og sket de seneste måneder i Tårnborgområdet, samt orienterer dig om sognets
tilbud de kommende måneder. Forhåbentlig
finder du noget, der rammer dine interesser.
God læselyst!
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TIF - Årets forening i DGI 2019

- Sponsorer strømmer til

Af Troels Christensen, formand for TIF
Det er ikke gået ubemærket hen, at Tårnborg Idrætsforening er blevet kåret som
årets idrætsforening.
Aldrig har vi tidligere oplevet så stor opmærksomhed og interesse for foreningen.
Både medlemsmæssigt og fra folk som
bakker op om foreningen aktiviteter.
Det er ikke en overdrivelse, når jeg postulerer: Sponsorer strømmer til!
Aldrig har jeg i mine mange år som
foreningsaktiv oplevet, at så mange private firmaer eller organisationer ønsker
at hjælpe os med at få økonomi til vores

mange aktiviteter.
TIF har inden for de seneste tre måneder
modtaget næsten 200.000 kr. fra sponsorer, der giver tilskud til de forskellige
afdelinger i TIF.
Samlet set betyder det, at vi kan gøre
mere for vores medlemmer, give en bedre
service og nogle mere attraktive rammer
at dyrke idræt i.
Vi er selvfølgelig yderst taknemmelige
for denne betydelige håndsrækning, og
det er blandt andet også derfor, at vi i
Tårnborghallen med “flammeskrift” på et
seks meter stort skilt udtrykker:
”Støt vore sponsorer - de støtter os”.
God sommer....
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Kære nuværende og kommende badmintonspillere
Af Søren Mikkelsen, formand for TIF-Badminton
Sæsonen 2019/2020 er allerede startet, idet vi åbnede for tilmeldinger
den 25. maj 2019.
Der er allerede mange, der har tilmeldt sig; men der er stadig ledige baner.
Første dag hallen er åben, er den 12. august, og vi spiller til udgangen af april måned.
Vi har følgende haltimer og priser i denne sæson:
•Mandage 17.00 til 18.00 - motionister kontingent kr. 1600 per bane
•Mandage 18.00 til 19.00 - motionister kontingent kr. 1600 per bane
•Mandage 19.00 til 21.00 - fællestræning kontingent kr. 400 per person
•Onsdage 17.00 til 18.00 - motionister kontingent kr. 1600 per bane
•Onsdage 18.00 til 19.00 - motionister kontingent kr. 1600 per bane
•Onsdage 19.00 til 20.00 - motionister kontingent kr. 1600 per bane
•Fredage 17.00 til 18.00 - motionister kontingent kr. 1000 per bane
•Fredage 18.00 til 19.00 - motionister kontingent kr. 1000 per bane
Tilmelding via vores hjemmeside “Taarnborgif.dk” og betaling med Dankort.
HUSK, at vi selv skal rydde op efter træningen, nettene skal sættes i vognen, og bolde
skal fjernes fra banerne.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen TIF-badminton

Reskavej 7

◆

4220 Korsør

58 35 60 22
www.lundemanglas.dk
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En fantastisk sæson i TIF-Floorball

Af Michael Dalby Jørgensen, formand for TIF-Floorball
Tårnborg Floorball er nu gået på sommerferie, og hvilken sæson! Vi er vokset
til en forening, jeg er stolt af. Vi har afen 16.00-17.00. U10-u15 træner onsdag
holdt stævne, og vi har deltaget i mange,
16.00 - 17.00. Motionister træner tirsdag
og vi kan sagtens være med! Vi har i
fra 20-22 og torsdag fra 19-20.30.
denne sæson været heldige og gode til at
Vi skal den 5. oktober afholde stævne
søge fonde og sponsorater. Blandt andet
igen og håber på, at hele foreningen støtter
har Trelleborg Fonden sponseret 35000 kr.
op som sædvanligt, og at mange får lyst til
til indkøb af en ny floorballbane, så vi nu
at komme op i hallen og se os spille.
har mulighed for at sætte træning og spil i
Måske du får lyst til at deltage? Kom
gang på mange niveauer.
bare op i hallen, når vi træner. Du er meget
Vi starter op igen fra mandag d. 12. auvelkommen!
gust. Ungdom u6-u9 træner om mandag-

Der sker spændende ting i TIF-fodboldafdeling
Af Jozsef Horvath, formand for fodboldafdelingen
U5/6 fodbolddrenge i aktion

Takket være vores engagerede og dygtige
trænerteam kan vi i år bryste os med, at der er
blevet oprettet et ungdomshold U5/6, som har
trænet hver mandag indtil sommerferien.
Hvis U5/6 fodbold har interesse, venligst
kontakt da en fra trænerteamet, som består af:
Flemming Thomsen Øvre / 26 35 52 62,
Morten Hansen / 24 44 38 88 eller Musa Aktas
/ 25 13 43 04
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Til landskamp i Parken
I august måned er superveteranerne så igen
klar til at tage til DGI-landsmesterskaberne i
Brande.

Fodboldafdelingen arrangerede den 7. juni
en vellykket tur til Parken, hvor vi så en lettere kedelig landskamp mellem Danmark og
Irland. Kampen endte 1-1, så mål så vi, og
selskabet med de øvrige 35000 var sjovt og
oplevelsesrigt.
Superveteranerne på tur

Superveteranerne på den årlige træningstur
Svendborg. Menuen stod på sejr over Thurø,
biksemad samt øl i pausen - og lidt efter.......

Fremtiden tegner lys i seniorafdelingen
Vores 8-mands oldboyshold er ved at være
fortid. I stedet startes et 11-mands serie 6-hold
op efter sommerferien, og vi har fået henvendelser fra 15-20 personer fra andre klubber,
som ønsker at blive tilknyttet TIF-fodbold. Vi
er meget glade for den store fremgang for seniorfodbolden i TIF.
Vores serie 4-hold afventer pt. afklaring på,
om de er rykket op i serie 3. Vi krydser fingre
for en oprykning!
Fodboldafdelingens sommerfest
Sæsonens sidste begivenhed i fodboldafdelingen var den årlige sommerfest i hallens
klublokaler. Den foregik som sædvanligt den
næstsidste lørdag i juni måned. Programmet
stod på Bold & Grill samt en smule øl. Yderligere referat gives ikke - men det var sjovt og
meget underholdende!

Sidste års DGI-landsmesterskab i Brande.
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Nye redskaber til gymnastikafdelingen i TIF

Af Line Torp Timmerman, forkvinde for TIF-gymnastik
I gymnastikafdelingen ønsker vi hele tiden at
Disse indkøb af redskaber kunne ikke være
udvide, og den bedste måde at holde på vores
gjort uden støtte fra ”Udviklingspuljen - Kulgymnaster på og evt. få nye er ved at investere
tur og Fritid i Slagelse Kommune”, ”Børge
i nye redskaber. Så vi har købt en ny lækker
Kristensens Mindefond” og Aktivitetsudvalnedspringsmåtte, som er et alternativ til en
get i TIF. Vi takker mange gange for støtten til
springgrav. Denne måtte skal bruges i Tårnat udvikle vores gymnaster.
borghallen hver torsdag, når de to springhold
Går du med en instruktør i maven, eller har
træner på deres nye location.
du tid til at være hjælpetræner, er du meget
Vi følte ikke, at pladsen i gymnastiksalen
velkommen til at henvende dig til os.
var stor nok for vores gymnaster, og vi søgte
Vi ses til en fantastisk sæson med masser at
derfor om haltid, og fik det. Ved at skifte til
dejlig gymnastik!
hallen giver det mulighed for bedre tilløb til
de forskellige spring og mere luft mellem redskaberne. Vi glæder os meget til at komme i
gang i uge 37 og få afprøvet den nye måtte optimalt. Der er også indkøbt en ny saltoplint, så
vi håber, det vil bringe lykke for gymnasterne.
”Forælder/barn-holdet” og ”rollingerne”
fortsætter med at være i gymnastiksalen, og de
får også lidt nyt. Vi har købt en rutsjebane, og
mon ikke vi med tiden får købt en ting eller
to mere.

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.

Nybolig
Korsør

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

EDC BoligEksperterne · Nygade 2 · 4220 Korsør · Tlf.: 5835 1700
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60+idræt og petanque-baneindvielse

Af Jørgen F. Rasmussen, formand for TIF 60+idræt
Søndag den 30. juni blev de nyrenoverede petanquebaner ved Tårnborghallen indviet under overværelse
af en gruppe motionsinteresserede,
som var mødt frem til dagens Åben
Hal-arrangement, hvor TIF’s mange
sportsgrene blev præsenteret. Troels
Christensen klippede den røde snor, og
der blev budt på bobler og juice inden
banerne blev taget i brug. – Og banerne er flotte og gode! Så nu har alle
sognets 60+’ere gået og glædet sig til
sommerferiens afslutning, så de kunne
komme i gang med tirsdagsmotionen
ved og i hallen klokken 10.00, hvilket
skete den 30. juli. Hvis du tilhører målgruppen, er du også meget velkommen
til at slutte dig til vores spil og sociale
samvær. Bare kig op i hallen en tirsdag
formiddag!
Ved indvielsen af petanquebanerne
blev der udtalt varme taksigelser til
dem, som har muliggjort renoveringen af banerne: Først og fremmest Velux Fonden, som har doneret et stort
beløb, og som sammen med Slagelse
Kommunes Center for Kultur og Fritid
samt TIF’s Aktivitetsudvalg har sørget
for det økonomiske grundlag. Desuden lød der stor tak til 60+holdets
tidligere, desværre nu afdøde formand,
Bjarne Nielsen og efterfølgeren Inge
Nielsen for et ihærdigt forarbejde for
at rejse midler til renoveringen, samt
ikke mindst en tak til de mange frivillige ”arbejdsmænd” fra 60+holdet,
der sled og svedte mange gange under
nedbrydningen af de gamle baner samt
klargørelsen af de nye.

Troels Christensen klippede den røde snor

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.

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

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

2 TIMER
GRATIS

15% RABAT
NYE KUNDER FÅR
15% RABAT PÅ
FØRSTE FAKTURA.
(Ingen binding)

Ved 10 timer bestilt
rengøring, yder vi 2 timers
hovedrengøring
uden beregning.

og få et godt tilbud

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

Jernihaven

v/ Carsten V. Hansen

tlf: 21 71 68 44
jernihaven.dk

Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborg Lokalråd
Slagelse Kommune er i gang med at udvikle et
1-årigt forsøgsprojekt inden for den kollektive trafik.
Projektet vil styrke busbetjeningen i Stillinges nærområde, men desværre samtidig forringe den kollektive
trafik i Tårnborgområdet, da hensigten er at afbestille
buslinje 438, der som bekendt servicerer strækningen
fra Korsør Station via Stibjergvej til Frølunde Fed og
videre til Slagelse over Stillinge. Busruten er meget
omkostningstung i kommunens busbudget og har efter
sigende en meget lav passageromsætning, specielt fra
Korsør Station til Næsby Strand.
Projektet er det første transportprojekt i Slagelse
Kommune, hvor borgerne gennem nogle borgermøder
i Stillinge direkte har været med til at planlægge både
køre- og linjeplaner, og formålet har været at gøre den
kollektive trafik så billig som mulig, da dyre busbilletter kan modvirke borgernes aktivitet og deltagelse
i lokalområdet.
Tårnborg Lokalråd har haft en repræsentant udsendt
til det første borgermøde, og han var nok den eneste
repræsentant fra buslinjens rute i det gamle Korsør
Kommune, hvilket besværliggjorde formidlingen af
en bekymring for, hvordan man i fremtiden bliver
transporteret fra og til fx Frølunde Fed – det være sig
skoleelever, ældre borgere og turister – når der ikke
længere findes et kollektivt trafik-tilbud! Men måske
er der ikke brug for ruten?
Hvis du har interesse i sagen, bør du reagere, når projektet kommer i høring, hvilket er planlagt til perioden
5.-14. august! (Læs da nærmere på slagelse.dk).
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Tårnborg Skole: Ny leder, nye fag, Go’daw-fest og læsemakkere søges!

Af Susanne Bille Kristensen, lærer på Tårnborg Skole
Afholdt og dygtig skoleleder takker af
det med Anne Mikkelsen, som har bevæget
Anne Mikkelsen stopper som skoleleder på
skolen i en ny retning med fokus på trivsel og
Tårnborg Skole. Den 16. august er der indbudt
inklusion. En retning jeg ikke ønsker at ændre
til afskedsreception for den populære leder.
på,” erklærer han. ”Desuden er jeg dybt im”Anne har været et dynamisk og afholdt omponeret over skolebestyrelsens store arbejde
drejningspunkt for hele skolen de sidste tre
og engagement - både det daglige rugbrødsarår,” fortæller Martin Strandby Hansen, som
bejde, men også ved større arrangementer på
bliver ny konstitueret leder. Han har først som
skolen, hvor de velvilligt byder ind.”
tillidsrepræsentant for lærerne - siden som
Samarbejdet med lokalområdet nævner Marviceskoleleder samarbejdet tæt med Anne
tin Strandby Hansen som et andet fokusomMikkelsen. ”Jeg har været rigtig glad for samråde, som han gerne vil gøre forsætte med
arbejdet med Anne Mikkelsen, som har beat udbygge. ”Vi kan også være glade for, at
væget skolen i en ny retning med fokus på
samarbejdet med de lokale foreninger giver
trivsel og inklusion. En retning jeg ikke ønsker
os nogle ekstra muligheder, som vi har plaat ændre på,” erklærer han og understreger at
ner om at udnytte yderligere i det kommende
det gode, tætte samarbejde med lokalområdets
skoleår,” siger han.
institutioner og foreninger også vil have hans
Tårnborg Skole har i de sidste tre år vokset på
højeste prioritet.
både elevtal og trivsel, mens gode traditioner
Under Anne Mikkelsens ledelse har skolen
er fastholdt og nye traditioner er kommet til.
også åbnet op for et større internationalt samDet ser den konstituerede leder frem til vil
arbejde. Først med et stort anlagt tyskprojekt,
fortsætte:
som betød at hele udskolingen tog på udveks”Jeg vil arbejde for, at Tårnborg Skole fortsat
ling på et tysk gymnasium. Det blev fulgt op
vil være lokalområdets foretrukne skolevalg
med en udbygning af det internationale samarfor deres børn. Skolen har en dygtig og dedibejde via EU-midler, så skolen i dag samarbejkeret medarbejdergruppe, som allerede glæder
der med både en hollandsk, tysk og svensk
sig til at byde børnene velkommen tilbage
skole.
efter sommerferien, når vi igen åbner dørene
”Anne har været modig og haft udsyn, men
fredag den 9.august. Især bliver det spænsamtidig haft øje for de faldgruber et sådant
dende at møde de nye elever i børnehaveklasprojekt kan have for en mindre skole,”
sen og deres forældre, som traditionen tro
fortæller en af lærerne på projektet, Susanne
mødes ved flagstangen i gård 1 klokken 9.00
Bille Kristensen. ”Uden hende ved roret tror
første skoledag.”
jeg ikke, at det var lykkedes,” konstaterer hun.
Anne Mikkelsen har valgt at gå på pension for
Kom til Go’daw-fest - en ny tradition for
at have mere tid med familien.
hele Tårnborg
Igen i år inviterer Tårnborg Skole ALLE fra
Martin Strandby Hansen er ny konstitueret
Tårnborg og omegn til årets bedste picnic:
leder på Tårnborg skole.
Go’daw-festen tirsdag den 3. september. Her
Det er en erfaren herre på Tårnstår skolebestyrelsen for alt fra god musik til
borg Skole, som i august er ny
hoppeborg. En ting er sikkert: Det er et tilbud
konstitueret leder på Tårnborg
for hele familien - uanset om man har børn på
Skole. Han har arbejdet 14 år
Tårnborg Skole eller ej. Så tag selv mad med på skolen, både som almindeeller køb mad og drikke på stedet. Programmet
lig lærer, som tillidsrepræsenkommer ud på skolens Facebookside i august.
tant og det seneste år som viceskoleleder.
”Jeg har oplevet mange op- og nedture gennem
Nye fag til udskolingen på Tårnborg
årene. Jeg har været rigtig glad for samarbejNy lovgivning .......
>>>> side 35
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Åben Hal i Tårnborghallen

Af Jørgen F. Rasmussen, formand for TIF 60+idræt
Søndag den 30. juni havde TIF’s forskelvil ganske givet blive gentaget i nær fremlige afdelinger arrangeret ”Åben Hal og
tid, da en del tårnborgensere vistnok var
Baner” for alle interesserede i sognet. Som
forhindret i at deltage netop denne søndag.
det ses på billederne, var flere spændende
idrætsgrene repræsenteret. Arrangementet

Få dit eget reklameskilt i Tårnborg-hallen
(Vi producerer skiltet for dig og får det hængt op:)
Interesseret: Kontakt Søren Mikkelsen (TIF- næstformand)
mikkel.feddet@gmail.com .Mobil 23803880
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Bankospil i Tårnborg
hver MANDAG og TORSDAG kl. 18.50

i Tårnborg Forsamlingshus
med mange gode og
fine gevinster.
Kom og spil med og støt
Forsamlingshusets venner og
Tårnborg Idrætsforening.
Se gevinstlisterne på
taarnborgforsamlingshus.dk
og
taarnborgif.dk

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

www.bilhuset-korsor.dk

Tårnborgbladet august 2019
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Håndmalede urner designet af Henriette Harboe

m
Tillid genne er
n
4 generatio

Vi er glade for at støtte de lokale
arrangementer, med vores annonce

Aftaler kan træffes i jeres hjem
www.ligkiste.dk

Samtidig vil vi gøre opmærksom på en ting, som mange nok glemmer
nemlig Ens sidste ønske! Vi ved aldrig hvornår og hvordan vi skal dø,
så har du skrevet dit sidste ønske ned ?. Klik ind på vores hjemmeside
og download pjecen, hellere i dag, i morgen er det måske for sent!

Korsør
Ligkistemagasin ApS
Tlf. 58 37 03 72 · www.ligkiste.dk

Jens Baggesens Gade 37, 4220

pkldesign.dk
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Der er så smukt derude ved Tårnborg Kirke
Smukt knejsende på en bakketop,
midt i Guds fantastiske skaberværk og
med menneskets skaberværk i form
af Storebæltsbroen ved siden af, ligger den der: Tårnborg Kirke. Kirken,
som de fleste holder af, kirken som
så mange gerne vil giftes i, for sikke
smukke og romantiske bryllupsbilleder, der kan tages derude.
Kirken, som mange nyder at lægge
vejen forbi for at betragte udsigten
over Noret, lytte til gæssene, når de
skræppende
letter
mod
himlen, eller
vandet, når det
en sommerdag
er helt klart og
blikstille, for
der er noget
med de kirker,
som
ligger
spredt rundt
om i landet.
Der er et eller
andet ved dem,
som vi holder
af. Der er noget storslået ved de stolte
bygninger, der har ligget det samme
sted i hundreder af år.
Det gør noget ved os mennesker, når
vi står ved en kirke. Står ved de bygninger, som igennem årene har været
vidner til så mange menneskers gang i
sorg, når de bar en elsket til graven, og
i glæde, når de bar en nyfødt til dåben.
For kirkerne er noget grundlæggende
i vores kultur. Vi mærker det i hjertet.
At de har betydning. Og så gør det
noget ved os mennesker i Danmark,
os, som kalder os kristne, når vi hører
om folk med andre religioner, andre
værdier end vores, som er i landet, og

som vi føler os truet af.
Vi mærkede det i forbindelse med
det nu overståede folketingsvalg her
i sommer, hvor det var så tydeligt, at
mange i Danmark for tiden føler og
mener, at vi herhjemme er forfulgte, at
vi er truede. At kristendommen bliver
truet af islam, at den og vores samfund
bliver overtaget af islam. Men det er
heldigvis ikke i Danmark, at vi vælger
med liv og død i hænderne at bære et
kors om halsen eller at døbe vores børn,
sådan som vi
ulykkeligvis
så det i påsken,
da
terrorister dræbte så
mange kristne
i en kirke i Sri
Lanka.
I Danmark
er vores kamp
ikke en kamp
om liv eller
død.
Vores kamp
og vores våben, når vi frygter for, at det vi tror
på, det fundament vi igennem generationer har døbt vores børn på, at det
er ved at gå i stykker, det er netop at
støtte op om kristendommen. Det er
at danne ring om kirkerne, at lytte til
evangeliet, der flyder i kirken søndag
efter søndag eller på andre tidspunkter. Det er at lytte til kirkeklokkerne,
der samler os til fred, når de hver dag
ringer solen op og ned. Det er at bruge
kirkerne, dér, hvor vi bor
Og det er at tro på, at vores tro og
de værdier, vi kalder for danske, først
og fremmest er truet, der, hvor vi bliver ligeglade med troen. Den er truet,
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der, hvor vi tror, at det at være kristne,
det er en kamp om, at vores børn må
spise leverpostej i børnehaven, eller at
vi mister vores tro, hvis vi ikke stiller
op på rådhuspladsen i København og
spiser helstegt svinekød foran de muslimer, der fejrer ramadanen. For det er
ikke der vores kampe skal stå.
Men det at være kristen, det er en
kamp. Men det er ikke en kamp mod
andre mennesker eller andre religioner. For jeg tror, at kristendommen er
stærk nok til at møde selv den største
religion. Den er stærk nok til at møde
de Guder, der er i Islam, i jødedommen, ja, selv i ateistens tro, og som
udadtil ser så meget stærkere ud end
vores Gud, der hænger på et kors.
For den kristne Gud er godhed. Og det
holder heldigvis livet ud. Den holder
der, hvor vi indser, at det at være kristen, er mere end at stå på en bakketop
og betragte kirken udefra.
For det gør noget helt særligt ved os
mennesker, hvis vi åbner døren ind til
kirken. Hvis vi træder over dørtrinet
og går ind i kirkerummet, sætter os på
kirkebænken, synger med på salmerne,
lytter til Guds budskab, der lyder fra
kirkerummet, når der er dåb, begravelse, vielse, ja, når der er gudstjeneste.
Det gør noget ved os. Noget, som det er
svært at sætte ord på, men som en dåbsfar sagde så rammende: “Det er egentlig dumt, at jeg kun går i kirke, når jeg
er indbudt til dåb, vielse eller begravelse og til jul. For jeg kan jo mærke, at
den ro, der falder over mig i kirkerummet, er god for mig.”
For det, der sker i kirken, det der
måske virker så fremmed på os, der
har så travlt med at komme videre til
næste afsnit af Netflix-serien, det, der
pr. definition er kedeligt, det er faktisk
noget af det smukkeste og største og
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vigtigste i vores liv. Det gør faktisk
noget ved os mennesker.
For i kirken, der slutter vi sammen i
fællesskab om de værdier, som vi holder af. Der slutter vi i fællesskab sammen om et menneskesyn, hvor hver
en bombe, hvert et skud og hver en
hadefuld ytring mod andre mennesker
er et angreb mod det menneskesyn, vi
tror på. Om de så smides på kirker i
Sri Lanka af islamister, eller de smides
af en kristen fundamentalist på moskeer i New Zealand, eller de udråbes
af en dansker, mens Koranen sættes
i brand. Så er alt, der fører til død og
ødelæggelse, alt der fører til mistro
mennesker i mellem, et angreb på det
kristne menneskesyn, som bærer vores
kulturs sjæl, som bærer vores frihedsværdier, som bærer vores ytringsfrihed, som bærer vores samfund.
Og det må vi aldrig glemme. Vi må
aldrig af frygt glemme, at vi tror på, at
kærligheden og livet altid er stærkere
end døden.
Og det er lige nøjagtig det, vi slutter sammen om at tro på, når vi åbner
døren ind til kirken.
Så tror vi på, at det eneste, der kan
besejre ondskaben, det er aldrig at
stoppe med at tro på fredens Gud.
Den Gud, der kalder os ud af vores
frygt. Den Gud, der følger med os,
når frygten lammer os, og livet gør
allermest ondt, og som lover os, at
det stærkeste våben, vi har i livet til
at bekæmpe frygt og ondskab, det er
løftet om, at vores Gud aldrig bærer våben, men at han bærer os lige
så varsomt, som vi bærer de små
børn, mens han til os alle hvisker:
”Fred være med jer!”
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Børnegudstjeneste torsdag den 29. august kl. 17.00
Det er en travl tid,
vi lever i, og søndag
formiddag kan det
være svært at få tid til
at gå i kirke - især for
børnefamilier. Derfor
afholder vi nu børnegudstjeneste torsdag den 29. august kl.
17 i Tårnborg Kirke,
hvor man både kan gå
i kirke og spise aftensmad uden selv at stå i køkkenet. Vi begynder med en kort børnevenlig gudstjeneste i kirken. Når gudstjenesten

er slut, er der spisning
i konfirmandstuen og
hvis vejret er til det, kan
der leges i præstegårdshaven. Menuen er
selvfølgelig børnevenlig.
Til gudstjenesten
kan man bare dukke
op, men af hensyn til
mængden af mad skal
tilmelding til spisning
ske senest den 24. august til ndn@
km.dk.
Vi glæder os til at høre børnestemmer
i kirke og konfirmandstue.

Høstgudstjeneste og høstfrokost søndag den 15. sept. kl. 10.30
Vi fejrer høsten i den smukt pyntede
kirke, og vi synger høstens skønne
salmer. Børne- og ungdomskoret
medvirker. Efter gudstjenesten er der
høstfrokost i konfirmandstuen. Til
gudstjenesten kan man bare dukke

op, men af hensyn
til mængden af mad
skal tilmelding til
spisning ske senest
den 10. sept. til
ndn@km.dk

Jagtgudstjeneste og spisning søndag den 20. okt. kl. 17.00
Årets jagtgudstjeneste er den 20.
oktober kl. 17. Mød op i kirken til
jagt-hornsblæsere, en kirke pyntet i

Babysalmesang

Syng og dans med din baby - et gratis
tilbud til forældre til børn mellem 2 og
10 måneder.
Selv om barnet endnu ikke synger har
det stor glæde af den nære kontakt med
forældrene, og lyden af fars eller mor
stemme er for barnet det skønneste i
verden - uanset hvor godt far eller mor
synger. Vi synger og “danser” 8 tirsdage i efteråret. Første gang er tirs-

jagtens tegn og efterfølgende spisning i konfirmandstuen. Tilmelding til
spisning skal ske senest den 15. okt. til
ndn@km.dk.
dag den 3. september klokken 10.30
-11.15. Sidste gang er tirsdag den 22.
oktober. Vi slutter hver gang af med
kaffe, te, småkager og ammestuesnak.
Bedsteforældre er også meget
velkomne. Det er kirkens organist,
Lise Christoffersen, der står for babysalmesangen.
Tilmelding og eventuelle spørgsmål
til
Lise
Christoffersen,
mail:
andante@paradis. dk
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Monument- og gravmindesikkerhed på kirkegården
I sidste kirkeblad blev det meddelt,
at der var kommet ny lovgivning på
området og at alle gravstene med en
højde på mere end 60 cm ville blive
kontrolleret ved at stenen bliver udsat
for et tryk på 35 kg.
Kontrollen viste desværre, at næsten
30 gravsten på Tårnborg Kirkegård
ikke kunne godkendes.
Hvad er definitionen på et monument:
Ved et monument forstås foruden
gravsten også andre former for mindesmærker, fx kors, søjler og skulpturer samt indhegning i form af gitter
og lignende.
Ansvar:
Indehaveren af brugsretten til gravstedet har til enhver tid ansvaret for
gravstedernes og monumenternes sikkerhed, jf. standardvedtægtens § 17.
Hvis monumentet udgør en sikkerhedsrisiko, er det indehaveren af brugsrettens ansvar at sikre dette.

Hvis et monument forvolder personeller tingskade ved, at fx hele eller dele
af monumentet vælter, har indehaveren
af brugsretten som udgangspunkt det
fulde økonomiske og juridiske ansvar.
Vedrørende ansvar henvises i øvrigt til
altomkirkegaarde.dk.
Hvordan sikres et monument:
Kirken kan ikke anbefale specifikke
metoder til sikring af monumenter.
Der er mange muligheder, og herunder
at monumentet lægges ned, evt. understøttet af en sokkelsten.
Hvis det ønskes, at monumentet skal
være opretstående, kan en stenhugger
sikre stenen. Priser m.m. kan ses på
stenhuggerens hjemmeside.
Graveren kan rådgive i den konkrete
sag.
Underretning:
De berørte gravstedsindehavere vil
blive underrettet skriftligt
Jørgen Christensen
Kirkeværge.

Færdsel på stien nord for kirkegården er ikke tilladt
Graveren har konstateret, at der er alvorlige skader på stengærdet, som er
opført i kirkegårdens nordlige begrænsning mod foldene ved Halseby Mose.
Flere store sten ligger løse, og selv en
lille påvirkning kan få disse sten til at
falde ud over stien.
Et stengærde opfattes som noget
stærkt – noget, som kan stå i 100 år,
og det kan det måske også, MEN gærdet bebos desværre af mosegrise, som
fjerner den jord mellem stenene, der

skal stabilisere det hele. Det er mistanken, som vil blive nærmere undersøgt af en specialist i bekæmpelse af
skadedyr.
Respekter den opsatte afspærring.
Den er opsat for din skyld.
Endeligt skal det indskærpes på
det kraftigste, at enhver færdsel på
stengærdet er forbundet med fare.
Jørgen Christensen
Kirkeværge
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Koncerter i Tårnborg Kirke i efteråret
Koncert med ”Green Pipes” søndag den 18. august kl. 16

TINE K. SKAU OG CARL-AAGE ELIASSON

En kirkekoncert, hvor rammerne for
orglets håndtering sprænges i mødet
med fløjterne og den keltiske musik.
Airs – smukke og vemodige melodier,
der har så højt til himlen, at det dynamiske spænd er uendeligt! Jigs, reels
og polkaer med så megen vildskab,
at når orglet bydes op til dans, får
det pustet piberne ud! Da både blokfløjter/whistles og orgelet er luftaktiverede piber, bliver instrumenterne
en forlængelse af hinanden. En forlængelse, der sprænger rammerne for
den keltiske musik og gør den større,
inderligere og stærkere. Musikken er
utæmmelig og danser for fuldt
udtræk i Green Pipes.
Organist Carl-Aage Eliasson har organisteksamen fra Vestjysk Musikkonservatorium og omfattende koncertvirksomhed i ind- og udland.

Han kender desuden den såkaldte
rytmiske musik og dens virkemidler.
Denne erfaring kombineret med et
massivt spillemæssigt overskud giver
Green Pipes koncerter højde, drøjde
og dybde.
Tine K. Skau spiller whistles, blokfløjter, elody (elektrisk blokfløjte)
og guitarpedaler. Hun er uddannet på
Det Fynske Musikkonservatorium
og har omfattende turne- og ensemblevirksonhed.
Når små fløjter tager livtag med instrumenternes dronning, så skal det
gøres med en stålsat spillestil og en klar
bevidsthed om, hvad det er, fløjterne
kan, frem for orglet. Hvor orglet har
en statisk dynamik, kan fløjterne bøje
to-nerne og få dem til at sprælle af liv.
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Koncert med Vokalgruppen Fontana Søndag den 29. september kl. 16.00
Vokalgruppen Fontana er oprindelig Fontana, der aktuelt består af 11 sanen dobbeltkvartet dannet i Svendborg gere, ledes af Erik H. A. Jakobsen,
af 8 rutinerede korsangere, der ønske- som er cand.mag. fra Københavns
de at arbejde med et repertoire, som Universitet med musik som hovedfag.
ligger udenfor det gængse korrepertoire .
Han har i årenes løb sunget i flere kor,
Med sin kammer-besætning har Fon- bl.a. Ars Nova og Sokkelund Sangkor.
tana mulighed for at dyrke en slank og
gennemsigtig klang.
Til koncerten i Tårnborg Kirke vil
Fontana synge værker af Thomas TalVokalgruppen har et bredt repertoire lis og William Byrd og af nyere komfra renæssance og romantik til den helt ponister Vagn Holmboe og islandske
nye klassiske kormusik. Men gruppen Hildigunnur Rúnardóttir. Og så vil
har i de senere år også arbejdet med der naturligvis blive sunget danske og
rytmiske og jazz-prægede satser.
udenlandske efterårssange samt et par
danske aftensange.

Sangaftener i konfirmandstuen
Efterårets sangaftener begynder den
10. okt. kl. 19.30, hvor vi synger efterårets smukke sange. I november
synger vi sange under temaet: Sorg og
Glæde

Og i december synger vi julen ind.
Der er kaffe og kage i pause.
Husk også den sidste sommersangsaften i kirken 8. august kl. 20.00
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Kunst og kirker 2019
Lørdag den 9. november og søndag
den 10. november kl. 10 slås kirkedøren
i Tårnborg kirke op for en udstilling
med nutidig kunst:
Middelalderens kalkmalerier byder
velkommen til nutidig dansk og udenlandsk kunst præsenteret af den/ de aktuelle kunstnere, der udstiller i Tårnborg
kirke denne week-end.
Udstillingen er resultat af et samarbejde mellem Slagelse Turistforening og
Slagelse Provsti.
Der deltager 15 kirker i provstiet, og

man opfordres til at besøge ens egen
kirke, men også nyde de mange
tilbud i de øvrige 14 kirker.
Her kan man høre om kirkens historie, få en snak med den udstillende kunstner – og hvis man har lyst
– købe et kunstværk.
Tårnborg kirkes menighedsråd
fortæller gerne om kirkens historie
og byder på kaffe/ vand/ vin og en
småkage mm!.
Vi ses.
Tårnborg Menighedsråd Jytte Jensen
formand

Pæn tilslutning til pinsevandring
Vejret var med os, da den traditionelle
pinsevandring blev afviklet 2. pinsedag
med start fra kirken og med en kort andagt forud. Vandreturen var ikke så

lang i år, men til gengæld var vi med
Kurt Rehder som turleder og fortæller
gennem en både vidunderlig natur og en

særdeles interessant historie om den
gamle Tårnborg by ved Noret, slotsbanken og borgområdet.
Der blev også berettet om egnen,
som den tog sig ud i 11-1200- tallet, og der blev aflivet myter om
”de gamle lergrave”, som aldrig har
været anvendt til gravning af ler til
de skiftende teglværker. Ruiner af
den gamle ladegård og Korsør Nor,
som dengang indgik som en del af
Halsebysøerne, så kirke og borg i
virkeligheden lå på et stort næs, blev
der stillet mange spørgsmål om fra
deltagerne.
Kirkevandringen sluttede i præstegårdens konfirmandstue, hvor de
godt 30 deltagere fik lidt at spise og
drikke.
Viola
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Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke

				
13. april 		Signe Marie Ellersgaard					
13. april 		Louie Carlo Norr					
13. april 		Saga Liv Maarlev
13. april		Casper Nordam Rørbæk Jensen
14. april		August Bech Thomsen			
21. april		Johan Geneser Larsen					
21. april		Malthe Marcus Johansen				
5. maj		Laurits Øbro Nielsen 					
5. maj		Elvira Egholm Stjerne Pregaard 			
9. juni 		Romeo Meyer Egaña Castillo				
9. juni 		Daniel Ravn Sjøquist			
30. juni		Max Fuglsbjerg Møller Lægteskov			
30. juni		Lærke Pedersen					
						

Viede i Tårnborg Kirke

18. maj 		Pernille Meyer Frandsen & Martin Galschiøt Meyer

Konfirmerede i Tårnborg Kirke 17. maj
Casper Vedel Vangen Jensen 							
Joshua Alsholm Schønherr 									
Mathias Bjørg Haburg
Noah Vester Nielsen
Oliver Hollænder Pedersen
Poul Otto Niels Lyberth
Silas Laurits Simonsen
Simon Erik Jørgensen

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn
6. april.		Jens Richard Verner Mortensen
17. april		Erik Ralsted						
27. april		Laust Andreas Knudsen Nissen				
24. maj		Vagn Henning Jensen					
28. maj		Kathe Andersen						
19. juni		Kaj Skaarup Petersen					
5. juli		Birthe Kristine Andersen		
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Aktivitetskalender

						

Tårnborg Sogns hyggeklub
04. sept. kl.14.30: Gudstjeneste i Tårnborg Kirke og derefter kaffebord.
		18. sept. kl. 13.30: Løvfaldstur til Højby Færgekro		
02. okt. kl. 14.30: Danmark rundt på knallert ved Erling Frimann
		16. okt. kl. 14.30: Søren Mikkelsen viser billeder af det Gamle Tårnborg
								

Litteraturkredsen
		03. sept.kl. 15.30: Anne-Cathrine Riebnitzsky: Smaragdsliberen
01. okt.kl. 15.30							
		
					

Koncerter og Sommersang i Tårnborg Kirke
		08. aug. kl. 20.00 - Sommersang
		18. aug. kl. 16.00 - Koncert med ”Green Pipes”

		29. sept. kl. 16.00- Koncert med “Vokalgruppen Fontana”

Sangaftener i konfirmandstuen
10. okt. kl. 19.30 - Efterårets sange
		14. nov. kl. 19.30 - Sange til “Sorg og glæde”

Menighedsrådsmøder
13. aug. kl. 18.00
17. sept. kl. 18.00
23. okt. kl. 18.00

Lørdagsdåb
		12. okt. kl. 11.00

Tårnborgbladet august 2019
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Gudstjenester i Tårnborg Kirke
August

Søndag d.04. august
Søndag d.11. august
Søndag d.18. august

7.s.e.trinitatis
8.s.e.trinitatis
9.s.e.trinitatis

kl. 09.00 Sanne Bügel Forner
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag d.25. august

10.s.e.trinitatis

kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Torsdag d.29. august

Børnegudstjeneste

kl. 17.00 Nina Dyrhoff Nyegaard

September

Søndag d.01. september 11.s.e.trinitatis
Onsdag d.04. september Gudstjeneste for
Hyggeklubben
Søndag d.08. september 12.s.e.trinitatis
Søndag d.15. september Høstgudstjeneste
med frokost
Søndag d.22. september 14.s.e.trinitatis
Søndag d.29. september 15.s.e.trinitatis

Oktober

Søndag d.06. oktober
Lørdag d.12. oktober
Søndag d.13. oktober
Søndag d.20. oktober
Søndag d.27. oktober

November

16.s.e.trinitatis
Dåbsgudstjeneste
17.s.e.trinitatis
Jagtgudstjeneste
19.s.e.trinitatis

Søndag d.03. november Allehelgens S.

kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 14.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
kl. 09.00 Sanne Bügel Forner

kl. 10.30
kl. 11.30
kl. 10.30
kl. 17.00
kl. 10.30

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

kl. 16.00 Nina Dyrhoff Nyegaard

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne 1. september og 6. oktober.
Der er spisning efter børnegudstjenesten den 29. august, frokost i
konfirmandstuen efter høstgudstjenesten den 15. sep. og middag efter
jagtgudstjenesten den 20. okt. i konfirmandstuen
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle
gudstjenester. Ring 70 25 25 25 senest 1 time før.

Kirkebladet side 12
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Kontakt
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SOGNEPRÆST

GRAVER 		 GRAVERMEDHJÆLPER

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

Lars Nielsen		 Irene Kjergaard
Marsk Stigsvej 45		 Marsk Stigsvej 45
4220 Korsør		 4220 Korsør
3063 5417		
graverkontor4220@gmail.com
Mandag fri		

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

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

Praktisk vejledning
Dåb: Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognepræsten.
Vielse: Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognepræsten.
Begravelse/bisættelse: Aftale om begravelse/bisættelse sker ved henvendelse til sognepræsten.

Vil du tale med din præst?

Når livet går i stykker, kan du tale med din præst!
Det behøver ikke nødvendigvis være religiøse spørgsmål. Præsten er én, du kan tale med om alle
de tanker, der kan opstå, når det er svært at være menneske. Præsten har tavshedspligt, og du er
altid velkommen til at aftale tid til en samtale.
Kirkebladet udgives af Tårnborg Menighedsråd.
Redaktør: sognepræsten
Fotos: Roni-Erik Jørgensen, Irene Kjergaard, Viola Nielsen, Nina Dyrhoff Nyegaard.

Besøg Tårnborg Kirkes Hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk eller på facebook Tårnborg Kirke
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Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør
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Tårnborgbladets læserkonkurrence
Deltag i konkurrencen om to
pakker Cirkelkaffe efter eget valg
ved at svare rigtigt på tre spørgsmål, som du kan finde svar på ved
læsning i bladet! Kaffen er sponseret af Dagli’Brugsen i Frølunde.
1. Hvem har sørget for det økonomiske grundlag til TIF’s nyrenoverede
petanquebaner?
2. Hvem giver koncert i Tårnborg
kirke den 18. august klokken 16.00?
3. Hvad kaldes Dagli’Brugsen i
Frølundes nye tiltag, hvor Coopapp’en skal anvendes?

Vinderen har modtaget sin gevinst.
Tillykke!

JOHNSEN
OPTIK

Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com eller læg dem
i lokalrådets postkasse på opslagstavlen i Dagli’Brugsen i Frølunde
senest den 1. september 2019.
Vinder af maj-nummerets læserkonkurrence
blev
Connie
Devantier, som blev udtrukket
blandt de mange indsendte, rigtige besvarelser af Jørgen F. Rasmussen fra Tårnborg Lokalråd.

Briller
Kontaktlinser
Svagtsynsoptik
Lupper og læseglas

ALGADE 56
58 37 45 75

Fagre nye verden – er nu også kommet til Dagli’Brugsen i Frølunde

Af Jørgen F. Rasmussen
Hvis du tror alt står stille her ude på landet, langt fra storbyen – så kan du godt tro
om igen! For al den smarte, moderne og
måske også tidsbesparende teknologi kan
også opleves og anvendes her i Tårnborg,
hvis man da tør!
Seneste eksempel på dette er Dagli’
Brugsen i Frølundes nyeste tilbud ”Scan
& Betal Mobil” for medlemmer, som har
Coop-app’en på telefonen. Tænk, nu kan
du bare selv scanne dine varer, pakke dem
direkte i indkøbsposen og betale - uden at

stå i kø ved kassen! Det lyder da smart,
så det måtte Tårnborgbladets >> side 38
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Tak til Tårnborg

Af Anne Mikkelsen, skoleleder på Tårnborg Skole

Det blev til knapt 3½
år som skoleleder på
Tårnborg Skole og
dermed som en del
af det lokale Tårnborg. Det har været
en fornøjelse med det
tætte samarbejde i
lokalsamfundet. Jeg takker alle for samarbejdet i denne tid.
Det har været fantastisk at arbejde sammen med Nina, Tårnborgs fantastiske
præst, som har stillet kirken til rådighed
for vores juleafslutninger med krybbespil, og som sendte vores dejlige elever
på juleferie med en altid nærværende juleprædiken tilpasset børnene og de unge.
Jeg håber, at dette samarbejde og samarbejdet om de unge konfirmander, minikonfirmander og alt andet vil fortsætte og udvikle sig mellem Nina og Martin, skolens
nye skoleleder.
Idrætten og foreningslivet for de ældre
blomster i fuldt flor, men for 3½ år siden
kneb det med at fastholde børn og unge
i TIF. Det har været spændende at se og
være en lille del af, at TIF igen er begyndt
at få fat i børnene og de unge med deres
nye tiltag i gymnastik, badminton (min
egne gamle sportsgren) og ikke mindst
floorball og e-sport. Så dejligt, at der er
kommet det liv i idræt og bevægelse, som
den unge generation trænger til.
Det er også dejligt at se, at Lokalrådet
i det hele taget er paraply for, at der sker
meget i Tårnborg – både udenfor og omkring skolen. Det har været dejligt, når I,
der ikke har børn på skolen, kommer til
Go’daw-fester, og hvad vi ellers arrangerer på skole. Jeg håber, der kommer
endnu flere i fremtiden. Næste mulighed
er Go’daw-festen den 3. september fra kl.
16.30-19. Tag madkurven med eller køb
lidt dejlig og sund mad, produceret af
vores dygtige elever.

Jeg vil også takke Børnehaven Kildebakken med leder Kirsten Søndergaard i
spidsen for et stadigt større og bedre samarbejde – ikke mindst til gavn for de
små poder, der skal starte i skolen. De 0.
klasser, der kommer fra Kildebakken, er
altid trygge, når de starter skole - takket
være dette store (sam)arbejde, der investeres i overgangen fra børnehave til skole.
Personalet på Tårnborg Skole kan ikke
takkes nok for den indsats, de har ydet
gennem de sidste 3½ år, hvor jeg har
været skoleleder. De har arbejdet hårdt
og engageret for, at skolen igen har fået et
godt rygte, og at forældre tilvælger skolen
frem for at fravælge os. Det er vigtigt for
alle i Tårnborg, at skolen består og har et
godt rygte, så vi kan få unge tilflyttere, så
landsbyen blomstrer i stedet for at uddø.
Det har været dejligt at arbejde her i
Tårnborg, og jeg stopper kun fordi, jeg
skal på efterløn. Jeg har nogle efterhånden
store børnebørn, jeg skal nå at nyde og
støtte samt en dejlig mand, der går på pension, som jeg gerne vil nyde mit otium
sammen med.
Tak til alle – også dem jeg lige har glemt
i farten – for frugtbart samarbejde. Jeg
vil takke af ved at glæde mig til min nye
fremtid, men det er også med vemod, at
jeg forlader Tårnborg Skole og Tårnborg.
Jeg vil ønske al muligt held og lykke og
god udvikling til lokalområdet og skolen.

Husk Go’daw-festen tirsdag den 3. september
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Et par gode tilbud til hele Tårnborg!
Loppemarked ved Dagli’Brugsen i Frølunde

Kom til stort loppemarked den 25. august klokken
10-14 ved Dagli’Brugsen i Frølunde. Du har fine muligheder for at gøre en god handel i en af de mangfoldige stande på pladsen, og sult og tørst kan stilles i
Dagli’Brugsens grill- og ølbar. Og så kan du jo også
handle dagligvarer med hjem fra Dagli’Brugsen!

Spis, syng og vær sammen

Så spiser Tårnborg sammen igen: Første gang i år den
25. september klokken 17.30 (bemærk tidspunktet!) i
Tårnborg Forsamlingshus.
Anden gang den 29. oktober 2019 samme sted, men
klokken 18.00.
Læs nærmere på opslag nogle uger før eller på
www.taarnborg.dk.
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Smid ikke de smukke brune vitaminflasker ud!
Af Hanne Wellendorph
- Læg tømte flasker i varmt sulfovand indtil etiketterne begynder at løsnes.
- Krads forsigtigt papirstumperne af uden at skade
glasset.
- Tør flaskerne og pynt/lim små border/bånd på.
- Sæt blomster - gerne vilde - i vand og pynt en kedelig vindueskarm med ægte genbrug!

God fornøjelse!
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>>>Fortsat fra side 13
Nye fag til udskolingen på Tårnborg
Ny lovgivning giver nye muligheder for
udskolingen på Tårnborg Skole. Fra dette
skoleår vil 7.-9. klasse kunne vælge mellem
flere praktisk linjefag: Håndværk og design,
International madkundskab og billedkunst. De
nye praktiske fag i udskolingen er et krav fra
Undervisningsministeriet, men er blevet taget
imod med kyshånd af Tårnborg Skole.
”Vi er superglade, det ligger helt i tråd med
den linje, vi har lagt de senere år,” siger Anne
Mikkelsen, afgående leder af Tårnborg Skole.
Skolen ansatte allerede i foråret en særdeles kyndig ny lærer til håndværk og design og
billedkunst, og der er store planer i disse fag.
Det internationale madkundskab-fag skal arbejde tæt sammen med det Erasmus-projekt,
som skolen har haft med en hollandsk, svensk
og tysk skole i de senere år. Til september
mødes alle fire skoler til en uge i Tårnborg,
hvor en af disciplinerne bliver at udvikle nye
bæredygtige nationalretter for alle fire lande.
Årets lærer stopper
En af Tårnborg Skoles respekterede matematiklærere
har valgt at gå på pension.
Dennis Hansen sluttede karrieren på fornemste vis med at blive kåret til
årets lærer af 9. klasse. Omsorg, ro og humor
er nogle af de ord, som gik igen ved afskedsreceptionen kort før sommerferien.

Blomster til enhver
begivenhed

35
Læsemakker søges
Tårnborg Skole søger frivillige ”gamle”
læsere til at læse og hygge en time om ugen
med skolens ”nye” læsere i indskolingen.
Det er skolens læsevejleder, Pia Hansen, der
har fået idéen til ”Projekt Læsemakker”, som
forhåbentlig kan give både børn og voksne en
god oplevelse.
”Min idé går ud på, at vi skal bruge nogle
”gamle” læsere til at makkerlæse. Makkerlæsning giver god træning og kan samtidig skabe
grobund for en god snak om forskellige spændende emner eller oplevelser,” forklarer hun.
Er man interesseret i at høre mere, kan man
henvende sig enten direkte til skolen i åbningstiden eller sende en mail til Pia Hansen på
pimoh@slagelse.dk.
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Vellykket sankthans-arrangement på
”Naturområdet Ørnumbakken”
Af Jørgen F. Rasmussen
Det var et velbesøgt arrangement, som
fandt sted på Ørnumbakken sankthansaften 2019.
Omkring et par hundrede tårnborgensere
i alle aldre indfandt sig på det skønne område i løbet af de fire timer arrangementet
varede. Mandagens pligter med arbejde,
skole og børnehave fik nogle til at forlade
arealet forholdsvis tidligt efter snobrødsbagning og aftensmad tilberedt på grillen,
medens andre kom til lige før tændingen
af det store sankthansbål, der blev efterfulgt af sognepræstens humoristiske, tankevækkende og lærerige båltale. Og alle
så tilsyneladende ud til at nyde opholdet
og oplevelserne på en vejrmæssigt fantastisk sankthansaften i det smukt placerede

naturområde, som fremtiden forhåbentlig
vil gøre endnu mere attraktivt ved yderligere buskbeskæringer, anlæggelse af
shelter, udsigtsplatform og bådebro - men
mange tilladelser skal indhentes inden da.
Tak til Villy, Thomas, Søren, Bjørn og de
øvrige fra ”Naturområdet Ørnumbakken”,
der gennem et flot forarbejde med græsslåning, buskbeskæringer og bålanlæggelse muliggjorde, at der atter kunne
afholdes et sankthansbålsarrangement i
Tårnborgområdet, hvor kendte og ukendte
i fællesskab kunne nyde samvær, mad, bål
og midsommersang. Forhåbentlig kan arrangementet gentages til næste sankt-hans
aften med endnu flere deltagere fra sognet.

En ny tradition er startet: Sankthansbål på “Naturområdet Ørnumbakken”
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Frølunde Fjordheste
Af Bjarne Hansen
Jeg er blevet opfordret til at skrive lidt
om det liv, min familie og jeg har bygget
op i Frølunde på den lille gård, vi i 1989
købte af Klara Mogensen.
Da vi købte gården, var det drømmen om
et godt sted at vokse op for vore to børn
Mie og Kasper samt ønsket om at være
selvforsynende med gode madvarer og
sidst men nok ikke mindst at få plads til
min store interesse for fjordheste.
Gennem årene har vi i en periode haft
både får og frilandsgrise, men det er omkring fjordhestene mit indlæg koncentrerer sig.
Først var det nok tænkt som hygge
lidt a la Bonderøven, hvor de først indkøbte hopper blev brugt til lidt kørsel og
markarbejde, men da hestene var med fuld
stamtavle, kunne det jo være sjovt at få et
par føl.
Flokken voksede hurtigt, nok hurtigere
end min kone havde tænkt sig. Vi begyndte at udstille på dyrskuer og kåringer
med gode resultater, jeg blev valgt ind i
bestyrelsen for fjordhesteavlen og blev
uddannet eksteriørdommer. Dermed blev
udfordringen med at lave en anerkendt
hingst tillokkende. Nåleøjet er meget lille,
idet man i hver årgang sjældent ender op
med flere end 3-4 kårede hingste på landsplan. Det er dog lykkedes for mig adskillige gange at være med i denne liga.
Største avlssucces havde jeg nok i 2013,
hvor mine hingste tog samtlige fløjpladser.
Gennem årene er det blevet til ca. 100
føl. Det har været et fantastisk berigende
liv, men også med meget arbejde. Lønnen
har primært været livskvalitet, hvilket vel
også er den bedste betaling.
Det er lykkedes os at sende en hel del af
vores avl ud over Danmarks landegrænse.
Således har vi solgt heste til Tyskland,
Norge, Sverige, Polen og lige nu ligger

jeg i forhandlinger med en hollandsk avler
om salg af en avlshingst.
Derudover har vi, som de første avlere i
Danmark, eksporteret to ifolede hopper til
Australien. Så langt væk man kan tænke
sig - og ikke uden vanskeligheder i vores
kontrollerede verden. Turen var med fly,
luksusforplejning og flere karantæner
undervejs. Men alt lykkedes. ”Down under” har hopperne fået adskillige føl, som
forhåbentlig vil højne den australske avl.
Vi har stadig kontakt med køberen, der
lige har besøgt vores stutteri.
Alt i alt kan vi se tilbage på 30 år, som
har været fantastiske og håber, vi har flere
foran os, om end tempo og antal heste er
nedadgående.
Vore børn følger efter vores værdier, idet
de begge har slået sig ned med familier på
to gårde på Fyn. Vores søn har også interesse for fjordheste, og sammen med sin
kæreste har de deres eget fjordhestestutteri. En fælles interesse som fylder meget
i familien.
Vi har aldrig fortrudt vores valg af livet
på gården i Frølunde. Vi elsker stedet og
håber, vi har mange år endnu i Frølunde
og sender ofte en taknemmelig tanke til
Klara Mogensen, som lod os købe vores
dejlige sted.

Irene og Bjarne sammen med 2 af deres heste.
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>>Fortsat fra side 31..
udsendte naturligvis tjekke ud i Dagli’
Brugsen i Frølunde.
Og jo, det var såmænd ikke så svært:
I indgangen til Brugsen bemærker man
straks et skilt, der omhyggeligt forklarer
fremgangsmåden. Tænd Coop-app’en og
scan en vare, når du fristes eller har behov
for en. Når du er færdig med at handle, så
scanner du ”Betal” ved kassen, hvorefter
en grøn skærm toner frem på mobilen.
Den viser du til ekspedienten ved kassen,
medens du forlader butikken. – Ja, det var
let, hurtigt og uden ventetid! Eneste problem var at huske at scanne alle varer under indkøbet; man vil jo ikke være butikstyv!
Flere af kunderne i Brugsen fortalte, at
de absolut ikke vil bruge den nye mulighed, for så mister kassedamen bare sit
job om kort tid. Til det kunne brugsuddeleren, Thomas Helkiær, beroligende
fortælle, at hverken Randi, Thomas, Mia,
Kristina eller de andre søde medarbejdere
forsvinder, for de skal holde øje med, at
tingene fungerer samt hygge lidt mere
om varerne og kunderne, og så skal de
gøre butikken bedre for os, der handler i
Dagli’Brugsen. – Og der skal gerne fort-
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sat være rigtig mange af os i Tårnborg,
der handler i Dagli’Brugsen i Frølunde,
så vi også i fremtiden har et sted til lokale dagligvareindkøb! Så brug den lokale
Brugs – med eller uden ”Scan & Betal”.
Her er varer til os alle!

Tårnborgbladet august 2019

39

Borgermøde om boligerne på Hesselbjerggrunden

Af Jørgen F. Rasmussen
Der var stor interesse for det første borger- ligeledes gælder lejlighedernes og fælleshusets
møde om seniorbofællesskabet på Hesselbjerg- indretning og brug samt fællesarealernes udseende og indhold.
grunden.
Næste borgermøde, hvor den indledende
Omkring 100 borgere fyldte Tårnborg Skoles
gymnastiksal, hvor OK-Fonden tirsdag den 11. planlægning og en mere bindende tilslutning
juni på sin 50-års jubilæumsdag gav en klar og til projektet finder sted, afholdes den 20. augrundig information om muligheder og krav gust 2019 i Tårnborg Forsamlingshus klokken
for dannelsen af et bofællesskab i Tårnborgom- 18.00.
(Tredje møde om projektet vil blive afholdt
rådet. Væsentligst var det, at det er beboerne
selv, som skaber det velfungerende bofælles- den 17. september samme sted og tid!)
Ønsker man at deltage i borgermøskab – både rammerne og det sociale!
Et sted mellem 15-20 lejligheder forventes at det, skal man tilmelde sig via OK-Fonblive opført til indflytning i 2. kvartal 2022. At dens Søren L. Pedersen på mailadressen
det tager tre år inden bebyggelse kan tages i spe@OK-Fonden.dk.
Ønsker du flere oplysninger om projektet,
brug er blandt andet begrundet i den grundige
proces før byggeriet sættes i gang, hvor de kom- kan du læse om OK-Fonden på deres hjemmemende beboere bestemmer værdier, visioner, side www.ok-fonden.dk samt se noget af det
rammer og succeskriterier for bofællesskabet. anvendte materiale fra første borgermøde i
Boligernes størrelser bliver sandsynligvis på Tårnborg Skoles gymnastiksal på lokalrådets
65, 85 eller 100 kvadratmeter, men også på det hjemmeside www.taarnborg.dk
område er der stor beboerindflydelse, hvilket
Tidslinje for projektet

Flot fremmøde til borgermødet om Hesselbjergbebyggelsen

40

Tårnborgbladet august 2019

Tårnborgbladet august 2019

41

Phillip Devantier

– en selvironisk, spontan og sindssygt sjov stand-upkomiker og vinder af DM i stand up 2018
Af Jørgen F. Rasmussen
Hvis du interesserer dig en smule for komik,
stand-up og sjov, lattervækkende underholdning, så kender du sikkert også Phillip Devantier. Fyren, der vandt danmarksmesterskabet i
stand-up 2018, som mange grinede til på TV2
Zulu, har haft sin opvækst i Tårnborgområdet,
trådt sine barnesko på Vinkelvej i Svenstrup
og gået i skole på Tårnborg Skole, hvor han
måske ikke ligefrem sled i det, men efterfølgende har han alligevel præsteret at uddanne
sig til folkeskolelærer. Den uddannelse lever
han ikke af i dag; nu er han komiker på fuld tid
– og til november besøger han Tårnborg for at
give os alle i sognet en sjov og underholdende
aften.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8.
november 2019 klokken 19.00, hvor Tårnborg
Lokalråd indbyder til ”En aften helt til grin
– med Phillip Devantier, dig selv og andre!”
i Tårnborg Forsamlingshus. Hovednavnet vil
naturligvis være Phillip Devantier, men du
kan også selv få mulighed for at fremvise dine
evner som stand-up-komiker, hvis du har mod
på dette. Man kan allerede nu købe billet til arrangementet via lokalrådets hjemmeside www.
taarnborg.dk, og måske er det en ide at skynde
sig, for vi bliver vel mange, og billetantallet er
begrænset.
Tårnborgbladets udsendte har i anledning af arrangementet fået Phillip til at fortælle lidt om
sig selv:
- Da jeg voksede op på Vinkelvej i Svenstrup,
havde jeg nok ikke forestillet mig, at jeg en dag
skulle leve af at underholde. Og så alligevel.
- Jeg drømte nemlig om at blive skuespiller.
Jeg var kæmpe fan af ”Linie 3” og kan stadig
i dag grine højt af deres shows, selvom jeg for
længst har lært samtlige replikker udenad. Min
bror og jeg så mange af de gamle klassikere

med Dirch Passer, Ove Sprogøe osv.
Fællestrækket for det hele var humoren. De var
vel allesammen skuespillere, og derfor skulle
jeg også være det, når jeg engang blev stor.
Onde tunger vil sige, at jeg allerede dengang
var forholdsvis stor af min alder. Det var først
da jeg blev ældre, at jeg lærte betegnelsen “komiker” at kende. Jeg troede som barn, at alle,
der stod på en scene eller var foran et kamera
og fik folk til at grine, var skuespillere.
I dag er Phillip blevet 27 år, bosat i Odense
og har som nævnt uddannet sig til et job, der
er mindre grinagtigt end turnéerne landet rundt
som stand-up-komiker. Men stand-up-livet er
mindst lige så hårdt som lærerjobbet.
- Den store forbandelse ved mit arbejde er, at
jeg aldrig holder fri. Det gør komikere ikke. Vi
kan ikke bare slukke for den kontakt i vores
hjerne, hvor der står ”Tænk På Noget Sjovt”.
Det kommer ganske naturligt til os, og derfor
er det rart med rolige omgivelser, når vi endelig
prøver at skrue ned for blusset. De omgivelser
finder jeg, når jeg kommer hjem til Svenstrup.
Og så glæder det mig, at se den lokale brugs
med benzinstanderne stadig er i gang. Jeg rejser landet rundt hele tiden og kommer derfor
engang imellem forbi små byer, hvor butikkerne har drejet nøglen om. Det er en skam.
- Og nu ser jeg meget frem til at skulle optræde
på hjemmebanen den 8. november og jeg håber
da, at det lille lokalsamfund vil komme og
støtte op. Så lover jeg, at jeg til gengæld vil
gøre mit bedste!
Forhåbentlig ses vi i Tårnborg Forsamlingshus fredag den 8. november klokken 19.00 til
”En aften helt til grin!”

42

Tårnborgbladet august 2019

Kildebakkens Skovuge og sommerfest
Af Kirsten Søndergård, leder af Kildebakken
Vi har i uge 22-23 afholdt vores Skovuger
ved FDF-hytten i Korsør Lystskov.
Stuerne har på skift været afsted i tre dage.
Børnene bliver afleveret og hentet i skoven. Vi
er rigtig glade for at forældrene bakke op om
projektet, ellers kan det ikke lade sig gøre.
Her er en beskrivelse af Skovugen fra
Krudtuglerne og fire børn fra Troldeungerne:
Så er vores skovuge ved at være forbi. Vi har
haft nogle dejlige dage med oplevelser ud over
det vi plejer.
Vi har været på ture hver dag, hvor vores
fokus har været: tid til fordybelse, nysgerrighed og forundring.
Første dag gik vi ind i skoven, vi gik ikke så
langt. Vi fik set næsten alle skovsnegle, der
var sorte, brune og hvide. De klistrede godt i
hænderne.
Vi lyttede til fuglene og kikkede efter egern.
Tre børn så et egern.
Vi har hver dag trænet vores balance. Vi
har gået på væltede træstammer, store sten

og skrænter. Det ujævne underlag var udfordrende at gå på. På pladsen hjemme ved
hytten har vi leget mange forskellige lege; her
er fantasien og sanserne blevet brugt livligt.
Den anden dag gik vi langs stranden. Her
skulle vi kravle over store sten og skrænten,
der var faldet ned nogle steder. Vi gik tilbage
til hytten, gennem skoven. Her var der mange
fine huler, som vi legede i og på. Om efter-

middagen hentede vi sten på stranden og tog
dem med til Skovhytten og malede på dem.
Den sidste dag gik vi den anden vej, gennem
troldeskoven og ned på stranden ved Alhøjvænget. På stranden fik børnene lov til at
mærke på vandet med fødderne. Vandet var
koldt, men sandet var varmt.

Over middag holdt vi fødselsdag for et barn,
som blev 5 år.
Tusind tak til jer forældre, for at I vil køre
børnene frem og tilbage disse tre dage.
Hilsen Krudtugler og Troldeunger.
Så har vi holdt vores årlige sommerfest –
stor succes med 202 tilmeldte børn og voksne. Tusind tak, fordi I bakker så talstærkt op.
Emnet i år var Cirkus.
Det var en forrygende fest med cirkusforestilling, hvor alle børnene optrådte. Efter spisningen var der markedsplads med forskellige
boder.
En stor tak til forældrerådet, fordi de har
været med til at arrangere sommerfesten og
pyntet legepladsen så fint.

God sommer til alle
Hilsen alle os i Kildebakken
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Tårnborg Lokalråd indbyder til:

den 5. oktober 2019
i Tårnborg Forsamlingshus
Dørene åbner klokken 15, hvor man kan hygge sig med at slå søm i træstubbe, beundre de fine
lederhosen/dirndler eller nyde en oktoberfestøl.
Der bliver serveret Pulledpork Burger med coleslaw klokken 17:00.
Musikken denne aften vil naturligvis udelukkende være tyrolermusik.
Pris kun 249 kr. - som inkluderer mad og 2 liter oktoberfestøl/sodavand eller en flaske vin!
Der kan tilkøbes ØL-billetter for 50 kr., som gælder for 1 liter oktoberfestøl.
Vin og sodavand kan købes i baren.1 flaske vin 100 kr., 0,5 l vand/sodavand 15,- kroner.

Der vil være 150 billetter til salg, så hvis man vil være sikker på en god fest, så skynder man sig at booke.
Seneste tilmelding er den 5. september

Arrangører: Tårnborg Lokalråd i samarbejde med
Tårnborg Forsamlingshus.
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Vandreturene i efterårssæsonen 2019

Kom og vær med, når vi tager på vandring og nyder naturens flora og fauna
samt hører og ser spor fra de tidligste tider i Tårnborgområdet og omegn
Søndag den 8. september kl. 14.00
”Vandring over indvundet land til forsvunden by og borg” – guidet af Villy Jensen.
Turen er sæsonstart i vandreklubben og samtidig en del af årets ”Vandrefestival 2019”.
Mødested: P-pladsen ved Tårnborghallen.
Distance og varighed forventes at være cirka 4-5 km på to timer.
Søndag den 22. september klokken 14.00
”Byvandring i Korsør” – guidet af Kurt Rehder
Mødested: P-pladsen Nankes Plads/Skovvej/Algade
Distancen og varigheden forventes at være cirka 4-5 km på to timer.
Søndag den 29. september kl. 14.00
”Kongeveje omkring Tårnborg” – guidet af Kurt Rehder. Mødested: ”Naturområdet
Ørnumbakkens” P-plads på toppen af Ørnumbakken, Halsebyvej 12.
Distancen og varigheden forventes at være cirka 4-5 km på to timer.
Fredag den 11. oktober kl. 16.00:
”Sundhedsugevandring” ad stier, over bakker og gennem efterårsskoven –
guidet af Jørgen F. Rasmussen. Mødested: Den lille P-plads på Storebæltsvej lige ved Korsørbyskiltet. Distancen og varigheden forventes at være cirka 4-5 km på to timer.
Søndag den 27. oktober kl. 14.00:
”Kirkegårdsvandring på Tårnborg Kirkegård” i samarbejde med
Tårnborg Kirke - guidet af Kurt Rehder. Mødested: Den vestlige P-plads ved
Tårnborg Kirke. Varighed: Et par timer.

Søndag den 10. november klokken 14.00:
”Turbovandring gennem parker og langs nor” – guidet af Jørgen F. Rasmussen.
Mødested: Over for Ørnumvej 15 på den gamle vej langs Korsør Nor. Distancen og
varigheden forventes at være cirka 5-6 km på godt én time.
Søndag den 8. december klokken 14.00:
”Vinter i Korsør Lystskov” – guidet af Villy Jensen.
Mødested: P-pladsen ved Sommerlyst. Distancen og varigheden cirka 4-5 km på to timer.
Alle interesserede er velkomne - og det er gratis at deltage!

Der tages forbehold for distance- og varighedsangivelser!

Tjek nærmere deltaljer om turene på www.taarnborg.dk i ugen op til de enkelte vandreture.

