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   Du sidder nu med året 2019´s sidste num-
mer af Tårnborgbladet, og når et år er ved 
at rinde ud, ser man ofte tilbage på årets 
gang for sig selv, sin familie og måske 
sit land. Her i bladet vil vi dog nøjes med 
kort at evaluere 2019 for Tårnborg Sogn, 
og det kan gøres ganske kort, hvis man vil 
acceptere en kraftig generalisering: 2019 
har været et godt år for Tårnborg Sogn!
   Det går godt for vores børnehave og 
skole. Idrætsforeningen er i klar positiv 
udvikling med flere aktive i næsten alle 
afdelinger. Der er kommet nye beboere 
til området, og inden længe bliver der 
sandsynligvis bygget et seniorbofælles-
skab på Hesselbjerg. Der bakkes massivt 
op til de fleste arrangementer i sognet, og 
majoriteten af tårnborgenserne hilser på 
hinanden, når de mødes i området!
   Ja, vi har det godt med hinanden, og der 
findes en tydelig fællesskabsfølelse i sog-
net, hvilket også blev synliggjort mandag 
den 7. oktober, da depechen i den kom-
munale fællesskabsstafet blev ført succes-
fuldt gennem Tårnborg! Mange var mødt 
frem ved noret for at modtage de friske 
roere fra Korsør, som sikkert og hurtigt 
bragte depechen over vandet. Siden gik 
turen til fods og på cykel gennem sognet, 
hvor mange var mødt frem for at hjælpe 

depechen på vej. Især var det en stor ople-
velse, da Tårnborg Skole og Børnehaven 
Kildebakken blev passeret, for her blev 
stafetten hjulpet godt på vej med flag og 
søde tilråb!
   Mange kendte og ukendte fællesskaber 
sørgede aktivt for depeche-transporten 
gennem Tårnborg: Tårnborg Kirkes 
Menighedsråd, Tårnborgbladet, TIF-
60+motion, Børnehaven Kildebakken, 
Tårnborg Vandreklub, Sjællands Vete-
ranknallert Klub, Dagli’Brugsen i Frølun-
des butiksråd, Foreningen for Oplysning 
af Tårnborg, Foreningen for Liggecyklens  
Fremme i Tårnborg, TIF-Badminton, Lit-
teraturkredsen i Tårnborg og Tårnborg 
Lokalråd. Alle skal have tak for indsatsen 
for fællesskabet, og næste år bliver vi sik-
kert mange flere!
   Alle Tårnborgbladets læsere og an-
noncører ønskes hermed et meget tidligt 
Godt Nytår, og god fornøjelse med læs-
ning af bladet, der som sædvanlig starter 
med sporten, der efterfølges af kirkestof-
fet på midtersiderne og afsluttes med lidt 
af hvert, som forhåbentlig interesserer 
mange i Tårnborgområdet.
  Vi læses ved i 2020. Måske endda med et 
indlæg fra dig?

Et fællesskab i vækst
Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet
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Udeliv
TIF - formandsklumme 

  Idræt har i 
mange år været 
dyrket i haller 
og på baner, men 
de senere år har 
vi set, at folks 
idrætsmønster er 
ved at ændre sig.
Næsten halvde-
len af danskerne 
dyrker idræt og 

motion i naturen. 
  Det gør naturen til den mest populære 
idrætsarena i Danmark.
  Det er blandt andet løb, mountainbike, 
ridning, kajakroning og windsurfing, der 
trækker folk ud i naturen.
  Andelen af voksne, der bruger naturen 
som idrætshal, er steget fra 36 procent i 
2011 til 44 procent i 2016. 
  Men der er plads til endnu flere idræts-

udøvere i naturen.
  Generelt er der meget få faciliteter til 
outdoor-idræt i Danmark. 
  Det gælder ligeledes for os i Svenstrup 
og omegn.
  Vi så meget gerne, at vi fik etableret et 
samarbejde fx mellem skole, idrætsfore-
ning, lokalråd, kommune og DGI, hvor vi 
sammen fik kortlagt, hvilke outdoor-faci-
liteter der ville passe bedst ind i vores na-
tur og til vores ønsker. “Junglestien” ved 
noret ville være et oplagt nedslagspunkt at 
udvikle her i Svenstrup.
  Og så er det ellers med at komme i gang 
med at få ansøgt om midler til facili-
teterne. Vi deltager gerne. Vi vil i idræts-
foreningen meget gerne høre for interes-
senter, som vil være med til at få sat et 
sådant udviklingsarbejde i gang.
  Lad os sammen fremme idrætten i na-
turen.

For mere info: kontakt
Thomas Sonne Arvidson 
esport@taarnborgif.dk 
+45 40856797

Af Troels Christensen, formand for Tårnborg Idrætsforening
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58 35 60 22
www.lundemanglas.dk

Reskavej 7 ◆ 4220 Korsør

  Hallen blev åbnet for os 
den 12. august, og sæsonen 
slutter den sidste fredag i 
april 2020. 

   Hallen er kun lukket på helligdage samt 
i skolens juleferie.
   Vi har fået yderligere medlemsfremgang 
i år, og når alle er tilmeldt, regner vi med 
at runde 100 medlemmer. Dejligt, at der 
er større interesse for at spille badminton i 
vores lokalområde.

   Vi prøvede at starte ungdomsbadmin-
ton op sidste år i samarbejde med DGI og 
Tårnborg skole. Desværre var der ikke 
nok interesse blandt de unge, til at vi 

Så er vi i gang med badmintonsæsonen 2019-2020
Af Søren Mikkelsen, formand for TIF-Badminton

kunne fortsætte i år. Så vi har år aftalt med 
vores naboklubber, Vemmelev og Hulby, 
at vi laver ungdomstræningen fælles. 
   Vi træner i Vemmelevhallen onsdag og 
fredag fra kl. 16.00 til kl. 17.30, og vi har 
38-40 unge til træning hver gang.
Vi har haft lidt udfordringer. Tilmeld-
ingssystemet drillede igen lidt, da vi start-
ede med tilmeldingerne.
   Kommunen har lavet hallen til nøglehal. 
Det betyder, at vi selv skal åbne til om-
klædningsrummene, tage badmintonnet-
tene frem og rydde op efter os - (nøglen til 
rummene ligger i nøgleboksen og koden 
fås hos formanden).
   Vi håber, at I alle får en god badminton-
sæson med masser af motion og sjovt spil.
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Af Michael Dalby Jørgensen 

  Tilgangen til Tårnborg Floor-
ball fortsætter heldigvis stadig. 
Især ses det på motionsholdet, 

hvor der kommer folk fra hele kommunen 
og spiller med tirsdag og torsdag, men vi 
mangler i den grad ungdomsspillere! Så 
går du og ikke ved, hvad du skal lave om 
mandagen fra 16-17.00 og er u6-u9, eller 
om onsdagen fra klokken 16-17.00 og er 
u10-u15 – så kom forbi og prøv kræfter 
med Floorball!
  Vi har indgået endnu et samarbejde 

Tårnborg Floorball bliver ved med at vokse!

med Floorballcenteret, og vi har afholdt 
en klubaften, hvor medlemmerne kunne 
købe udstyr til en god pris. 
  Vi har den 5. oktober afholdt et suc-
cesfuldt stævne, hvor der som noget nyt 
også var inviteret til damestævne og 
60+stævne. 
  Vi har prøvet at spille træningskamp på 
stor bane mod Slagelse Piranhas, og vi har 
begge gange vundet. Så nu er der flere, der 
ønsker at spille turnering. Det vil vi prøve 
at få tilmeldt os til næste år.

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.

Floorball-udstyrsaften
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Lær din nabo at kende på en 
bustur til Flensborg! 

 
Lørdag den 30/11-19 med afgang kl. 07.30  

fra Dagli'Brugsen i Frølunde 
 

Prisen er 225 kr. inkl. en kop kaffe, et rundstykke og en 
øl/vand. 

 
10.00-13.00 Julemarked i Flensborg by 
13.30-15.30 Indkøb ved Fleggaard 
17.00-18.15 Aftensmad ved Lillebælts cafeteria 

Tiderne er cirkatider, og vi forventer hjemkomst ca. kl. 19.30 
 

 
Busturen er arrangeret af Tårnborg IF Gymnastikafdeling. 

 
 

Der vil være salg af øl/sodavand og vand til fornuftige priser i 
bussen :-)  

 
Beløbet for turen overføres via mobile Pay til box87662 og er 

bindende. Ønsker du at betale med kontanter, kontakt da  
Leon Elstrøm på mobil 61549666 

 
Sidste frist for tilmelding er den 9/11-19. 

 
Ved for få tilmeldte forbeholder vi os retten til at aflyse turen,  

og pengene refunderes naturligvis. 
 
 

Vel mødt til en hyggelig tur  
med dem fra dit lokalområde :-) 
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  Modstanderne roser TIF Serie 4-holdet 
og kalder det et klassemandskab!
  Vores fantastiske serie 4-hold ligger nu 
nummer 1 i deres række. Derudover har 
de i pokalen elimineret såvel Vemmelev, 
Kalundborg og Mørkøv IF fra serie 2!
  Følgende er, hvad en af vores modstand-
ere, Sorø, skriver om TIF serie 4-holdet.
Sorøs træner, Peter Jeppsson, tager tem-
peraturen på Sorøs 2. hold:
  Sorø Frejas serie 4- hold har haft det 
svært i starten af sæsonen. Noget vi skulle 
forsøge at lave om på lørdag mod det ube-
stridte tophold fra Tårnborg IF.
  I starten af kampen kom Sorø Freja 
rigtigt godt ud og havde flere gode chanc-
er, som kunne havde ført til føring. Men 
efterhånden vi kom ind i kampen, fik den 
stærke modstander fra Tårnborg IF mere 
og mere fat og førte 0-2 ved pausen.
  Kort inde i anden halvleg fik Tårnborg 
et frispark 30 meter fra mål. Og med det 
mest vanvittige spark i Hahn Parks histo-
rie flækkede Dean Nielsen bolden direkte 
op i målhjørnet.

Bolden triller flot hos TIF-fodbold
Af Jozsef Horvath, formand for fodboldafdelingen

  Det skal hermed siges, at det hold Tårn-
borg IF kom med, var til mere end toppen 
af serie 4, så Sorøs serie 4-drenge levere-
de en flot kamp og kæmpede bravt.
  Nu skal vi videre og tage alt det posi-
tive med os, så skal vi nok få flere point 
på kontoen. Flere og flere spillere byder 
sig til holdet, og vi er ved at skabe et solidt 
hold 2.
  Med det hold vi stillede med mod Tårn-
borg, kan vi spille lige op med de fleste i 
serie 4. Men ingen slår Tårnborg IF, der er 
i en klasse for sig selv. 

Serie 4 
Sorø Freja - Tårnborg IF 0-3 (0-2)
34 min. 0-1 Anders Friboe
45 min. 0-2 Enes Hidiroglu
47 min. 0-3 Dean Sørensen
Gult kort: 20 min. Dan Corvil

  Fodboldfremtiden i TIF skal også 
sikres – så se her, børn i Tårnborg!
  Vores U7-hold er startet op, og der er le-
dige pladser, så kom og vær med!

TIF serie 4 hold
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BoligEksperterne

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

SOLGT 
eller

GRATIS
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  Efterårssæsonen i Tårnborg eSport har 
efterhånden været i gang i et par måneder, 
og der er fuldt tryk på.
  I sommerpausen har teknikudvalget 
knoklet med at sætte storskærme op i 
lokalet. Udover opsætning af skærmene 
har de brugt mange timer og kræfter på at 
kode de enheder, der via en mini-pc kan 
styre alle storskærmene og smide et live-
time signal fra alle computer op på skær-
mene. Derved kan vores trænere overskue 
flere spillere på en gang. Styreenhederne 
er også kodet til et hav af andre ting for 
at gøre trænings-sessionerne så nemme at 
gennemføre som muligt.
  Lige netop nu er vi i fuld gang med at få 
så mange hold som muligt tilmeldt Yousee 
eSportligaen, så vi har noget at træne frem 
til. Det foregår i de første runder online, 
og skulle man nå finalen, bliver de spillet 
i flotte omgivelser til maj 2020.
  Vi er også ved at forberede vores 3-dages 
LAN-event i november. Der skal arran-
geres strøm, internet, mad og sovepladser 
til ca. 120 deltager. Det kræver lidt koor-
dinering, og vi er helt sikre på, at det bliv-
er super skægt.
  På medlemsfronten er vi til efterårs-sæ-
sonen startet op med lidt færre medlem-
mer end ved opstarten. Tilgangen er dog 
stille og roligt ved at bringe os tilbage 
på ”vanligt” niveau. Der er stadig plads 
til flere nye medlemmer, så spred gerne 
rygtet!
  Besøg af Landudvikling Slagelse
Den 30. august havde Tårnborg eSport 
besøg af fire modige og gavmilde besty-
relsesmedlemmer fra Landudvikling 
Slagelse.
  Landudvikling Slagelse arbejder for at 
udvikle landdistrikterne i Slagelse Kom-
mune. Det gør de ved at uddele penge til 
nye udviklingsprojekter. Midlerne kom-
mer fra EU’s landdistriktsprogram og fra 
Slagelse Kommune.
  Landudvikling Slagelse valgte allerede 

tidligt i vores opstart at støtte Tårnborg 
eSport med 50.000 kr., og i dag var de så 
forbi for at se, hvad pengene er gået til.
  Hvad de ikke vidste var, at de også skulle 
prøve evnerne af i Counterstrike.
  Fem søde Tårnborg eSport-unger havde 
meldt sig til at bruge fredag eftermiddag 
som værter... og de var super gode til det.
  De hjalp de modige nybegyndere ig-
ennem en introduktionsbane, hvor de mest 
basale ting blev gennemgået... og så blev 
det tid til en match.
  Det blev til en “smal” 6-1 sejr til Tårn-
borg eSport.

  De fire bestyrelsesmedlemmer takkede 
for kampen og for en givende time i selsk-
ab med de dygtige og hjælpsomme unger - 
samtidig erfarede de, at eSport IKKE bare 
er at sidde foran skærmen. Der var mange 
ting og knapper, der skulle læres.

  Tak til Landudvikling Slagelse for uvur-
derlig støtte, og tak til Mathias, Daniel, 
Oliver, Emil og Frederik for stærkt og 
venligt værtskab.

TIF eSport er i rivende udvikling
Af Thomas Sonne Arvidson, formand for TIF eSport

Bestyrelsesmedlemmer fra Landudvikling 
Slagelse med deres kompetanter 

fra TIF eSport
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   Alt i alt er vi kommet godt fra start, og 
vi har nok gymnaster til, at alle hold bliver 
til noget. Vi kan kun sige, at det var den 
rigtige beslutning at flytte torsdagshold-
ene over i hallen, og vi glæder os til at se 
den udvikling, som den megen plads og 
de nye redskaber giver. 
   Som altid er der selvfølgelig plads til dig 
på et af vores hold, så kom forbi og vær 
med. Det kan også være, at du går med 
tanken om selv at starte noget op. Så tag 
fat i os, og vi snakker om din gode ide.
  Herunder følger lidt tekst fra de forskel-
lige hold.

Forældre/barn holdet
   Så er en ny sæson begyndt, og vi er godt 
i gang. Dejligt at se både gamle og nye 
ansigter på holdet. Der er stadig plads til 
flere på holdet. Så hvis det lyder inter-
essant, så kom endelig om tirsdagen. Vi 
kommer igennem nogle forskellige sjove 
sanglege, leg med faldskærm, bolde, lag-
ner og en masse andet. Der vil ligeledes 
altid blive opsat en redskabsbane, som ud-
fordrer motorik, balance og koordination, 
hvilket altid falder i god jord.
Tumlehilsner fra Nadja og Vita

Rollingeholdet
   Endnu en sæson er startet op, og vi er 
meget glade for at se mange ”gamle” børn, 
men også de nye børn på holdet. Men der 

er stadig plads til nye børn på holdet, som 
gerne vil lege med. Så kom endelig op til 
os om onsdagen.
   Vi er kommet godt fra start og får vores 
lille nye airtrack brugt hver gang, når vi 
laver forhindringsbane. Vi lægger vægt 
på, at banen både udfordrer børnene med 
højder og på deres motorik. Vi løber og 
leger, kravler og hopper, samt synger og 
danser hver gang, så børnene får mest 
muligt ud af gymnastiktimen.
Koldbøttehilsner fra Katrine, Pernille, 
Sarah og Line

Minispring (5-7 år)
   Vi er kommet godt i gang på minispring-
holdet i vores nye sæson.

   I år laver vi gymnastik i Tårnborghal-
len, som vi har kæmpet for at få lov til, så 
vores gymnaster rigtig kan få løbet og få 
fart på deres små fødder.
  På minispring er vi både piger og drenge 
i alderen 5-7 år.
   Vi træner vejrmølle, håndstand, flikflak, 
salto, kraftspring og en masse andre spæn-
dende ting.
  Vi slutter vores sæson af i marts, hvor vi 
har en opvisning så alle jeres venner og 
familie kan se alt det I har lært.
  Kom og prøv en time. Vi er kun lige 
startet på sæsonen, og der er stadigvæk 
plads til dig.
Venlige springhilsner fra Nicolai, Mette, 
Sandra, Sarah og Marianne 

Vi har det sjovt til gymnastik - Kom, og vær med!
Af Line Torp Timmerman, forkvinde for TIF-gymnastik
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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

Akrobatik 
   På akrobatikholdet i år er vi piger/kvin-
der og søger stadigvæk en masse drenge/
fyre samt mænd til holdet. Akrobatik han-
dler om smidighed, hvor vi fx går i spagat 
og går ned i bro. 
   Akrobatik handler også om balance, som 
vi øver ved håndstand, frø og pyramider.
Sidste sæson spurgte vi alle de unge gym-
naster, om de kunne prikke deres forældre 
på skulderen, og i år ser vi nu 4-5 kvinder 
deltage i vores pyramider til sidst i alle 
træningsgange. Det er bare super fedt, for 
så kan vi rigtig lave store pyramider.
   I år vil vi prøve at se, om vi kan komme 
ud og lave opvisning hos andre foreninger, 
så de kan se hvem Tårnborg er.

   HUSK, at vi stadigvæk søger unge over 
16 samt voksne til holdet.
Akrobatiske hilsner fra Mette, Sarah og 
Marianne 

Spring (7-15 år)
   Springholdet træner nu i Tårnborghal-
len. Det er noget, vi har kæmpet for at få 
lov til, for så kan de store, dygtige piger 
og drenge lave de flotteste, højeste og 
vildeste spring. Så nu er der plads til, at vi 
kan udvikle vores gymnaster.
   I år er vi allerede i gang med salto, kraft-
spring, håndstand og skrue på vores super 
gode airtrack samt på vores trampolin 
og den nye airmåtte, som virkelig giver 
mulighed for at træne nogle flotte, høje 
spring.
  Sæsonen er kun lige startet, og vi har 
altid plads til en ny dreng eller pige.
   I år vil vi afslutte med en opvisning, 
men vi vil også undersøge, om vi kan 
blive gæstehold ude til et par andre opvis-
ninger, så de kan se, hvem og hvad Tårn-
borg Gymnastik er.
Mange store springhilsner fra Nicolai, 
Mette og Marianne
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Af Thomas Thor & Marianne Olsen
Vi er to unge mennesker, som har valgt 
at starte Tårnborghallens kiosk op igen. 
Det er trist, at man har så flot en hal med 
mange forskellige sportsmuligheder, hvor 
kiosken alligevel længe har været lukket, 
trods mange forsøg på at finde nogen, som 
vil bestyrer den. Vi husker i gamle dage, at 
man sad og hyggede med sit team, efter at 
man var færdig med træning, og stemnin-
gen var helt i top. 
  Træning er mere end bare at udvikle sig 
eller holde sig i form. Det drejer sig også 
om at samle og få overskud til den travle 
hverdag, som vi alle har, og derfor er det 
sociale også vigtig en faktor for os. Der 
er sket meget i Tårnborg de sidste få år, 
og vi er ikke tvivl om, at vi kan være med 
til at bygge det lokale endnu stærkere op. 
Vi har fået nogle stærke gymnastikhold 
igen, fået eSport, floorball, petanque samt 
mange flere idrætsaktiviteter, og man kan 
mærke fællesskabet i Tårnborg bliver 
stærkere og stærkere. 
  Vi har begge i fuldtidsarbejde og har ikke 
startet denne kiosk op for at tjene penge, 
men for at bevare og udvikle det lokale. 
Derfor har vi i samarbejde med hoved-

bestyrelsen i TIF valgt et nyt koncept, som 
i princippet betyder, at der er selvbetje-
ning i kiosken i det meste af hallens åb-
ningstid. Alle lederne, som har nøgle, kan 
åbne kiosken, og så kan man betale via 
MobilePay, for det man tager i kiosken. 
  Prisen er FAST 10 kr. pr. stk. Udval-
get består af vand, is-te, sodavand, øl, 
chokolade, chips, popcorn, is m.m. og kan 
altid udvides, hvis der er ønsker. Kiosken 
kan åbnes, hvis der er stævner, hvor der 
også vil være mulighed for salg af toast, 
pomfritter samt eventuelt andre ønsker. 
Hvis man ønsker, at kiosken skal åbnes 
til et stævne, kan man sende en SMS eller 
ringe på 26633335 og lave en aftale med 
os. Det er altid en god ide at ringe i god 
tid. 
  Det er klart en drøm, at vi kan holde ki-
osken åben med betjening hver dag klok-
ken 17.00 – 21.00, men det er der des-
værre ikke nok kunder til. Skulle du have 
brug for os, eller har du en god ide, ser vi 
frem til at høre fra dig. Husk, vi kan altid 
bruge frivillige til lidt hjælp i hverdagen 
eller til stævner. - Skulle det have inte-
resse, bedes du kontakte os på 26633335. 

Tårnborghallens kiosk er atter åben
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Klokkerne kalde på gammel og på ung….

  På en af efterårets smukke oktober-
dage, hvor solen skinnede fra en blå 
himmel, der var så smuk som kun en 
efterårshimmel kan være det, og hvor 
vinden selv oppe ved Tårnborg Kirke 
holdt fri, hørtes de glade børnestem-
mer  fra 3. klasse på lang afstand, da 
de gik fra Tårnborg Skole og op til 
kirken. 
  Og inde i kirken dæm-
pede børnene helt spon-
tant deres stemmer, den 
halvløbende gang blev 
skiftet ud med en stille 
gang, som mærkede de 
helt automatisk, at inde 
i kirken der er der no-
get andet, noget vigtigt 
og noget helt andet på 
færde, som kræver en 
anden ro end på bold-
pladsen eller i sko-
legården.
  Da børnene havde sat 
sig på kirkebænkene 
sang de i kor med de klareste børne-
stemmer:

Kirken, den er et gammelt hus,
står, om end tårnene falde;

tårne, fuldmange sank i grus,
klokker end kime og kalde,

kalde på gammel og på ung,
mest dog på sjælen træt og tung,

syg for den evige hvile. 

  Aldrig nogensinde har vores store sal-
medigter N.F.S. Grundtvigs salme fra 
1836 lydt smukkere end da 18 barne-
stemmer fik lov til at fylde kirkerum-
met med deres sang. Aldrig har ordene 
om kirkeklokkerne, der kalder på gam-
mel og på ung, men allermest på det 

menneske, som har det svært, og hvor 
meningen med livet kan være så svær 
at finde, stået stærkere for mig, end da 
eleverne fra Tårnborg Skole sang den. 
   Og de ord, er de ord, er jo netop hele 
kernen i, at vi er i kirken. Det er menin-
gen med at tro, det er meningen med, at 
vi kommer i kirke for at få vores børn 
døbt, men også for at få vores elskede 

begrave. For klokkerne 
kalde på gammel og 
på ung.  De kalder på 
alle, som har brug for 
trøst, som har brug for 
styrke til at klare livet, 
og de kalder, så vi kan 
komme og takke for det 
store i livet. 
  Og børnene, ja, de 
stillede også spørgsmål 
om livet. Om troen. Om 
de store ting i livet og 
om de små ting i livet. 
“Hvad er det bedste ved 
at være præst?” og “Er 

det forbudt at begå selvmord?” lød det 
fra dem. 
  Og deres lydhørhed.  Deres fascina-
tion, da de fik lov til at komme helt 
op i klokketårnet og se og røre ved de 
store klokker, der kan høres viden om. 
Deres umiddelbarhed og deres evne til 
at tro på, at vores liv også er fyldt af 
ting, vi ikke kan forklare, ja, den tror 
jeg mange voksne kunne lære lidt af. 
   For det er egentlig underligt, for børn 
ved det godt. At det at komme i kirke,  
det er noget særligt. Det er noget, der 
kræver, at de også for en kort stund 
slapper af, dæmper stemmerne og åb-
ner øjne og ører. Og der, hvor de gør 
det, ja, der sker det, at de ser, at kirken 
har en mening. Og at det, der sker i 
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kirken, har betydning også for dem. Ja, 
at klokkerne også kalder på dem. 
   Anderledes vanskeligt er det med 
os voksne. Det er så tit, at dåbsforæl-
drene bekymrede spørger: “Hvad nu, 
hvis den lille skriger”, “hvad nu, hvis 
storesøster ikke kan sidde stille.” 
   Men børnene, ja de er faktisk 
sjældent problemet i kirken. Børnene, 
de er faktisk parate til at møde, lytte 
og observere, når de kommer i kirken. 
Børnene, de lyser op i kirken. De er 
nemlig endnu ikke af den overbevis-
ning, at det er kedeligt at gå i kirke. 
   Det svære, det er faktisk de voksne, 
som højlydt sidder og taler under guds-
tjenesten, eller de voksne, som når 
“deres” families dåbsbarn er blevet 
døbt, tydeligt signalerer, at nu er deres  
10 minutters berømmelse overstået, nu 
er det vigtige i kirken slut, og glemmer 
at det næste dåbsbarn også er lige så 
vigtigt som deres, og som med et tror, 
at nu er kirken blevet til en cafe, bare 
uden cafe latten. 
   Det svære i kirken, det er ikke at 
holde børnene i ro. Det klarer de fleste 
børn faktisk helt instinktivt selv, hvis 
vi voksne bare stille svarer dem, hvor-
for Jesus hænger på korset, eller om 
kaninen, som lige er død, mon også 
kommer i himlen sammen med ol-
defar.
   Det svære, det er os voksne, som slet 
ikke kan holde ud, at der er et sted, 
hvor det slet ikke bliver kommenteret, 
hvor perfekte, og hvor succesfulde vi 
er. Det svære for os voksne, det er at 
acceptere, at i kirken, der hører vi det 
helt vanvittige; at alt det, som vi mener 
er allermest vigtigt: karrieren, udseen-
det, bilen, om vi nu er superforældre, 
der ikke serverer sukker til børnene og 
har et hjem, som altid viser så stort et 

overskud, at børnene aldrig har set et 
spindelvæv - det er faktisk slet ikke er 
så vigtigt.
   Og det er hårdt, at skulle lytte til det, 
skulle lytte til, at vi ikke selv er Herre 
over alt i livet. Det er hårdt, at skulle 
lytte til, at livet netop er at fejle, aldrig 
at blive god nok, at have det svært og 
at rejse sig igen, som Jesus gjorde det. 
Men det er så vigtigt at høre det. Det 
er er så vigtigt at høre, at det er et livs-
vilkår, at vi mennesker aldrig bliver 
gode nok. At vi altid kunne have gjort 
mere. For når vi hører det, som vi dybt 
nede godt ved, og som får os til at for-
tvivle og gå ned med stress; at vi aldrig 
er gode nok, når vi hører det i kirken, 
så hører vi netop også de ord, som Gud 
fortæller os, de ord, som børnene sang: 

klokker end kime og kalde,
kalde på gammel og på ung,

mest dog på sjælen træt og tung,
syg for den evige hvile.

   Kirken, den kalder netop på alle os 
uperfekte mennesker. Den kalder net-
op på os, når livet går i stykker, og i 
kirken, der får vi netop at vide: At for 
Gud, der er det eneste vigtige i vores 
liv, at vi bruger det, så godt vi nu kan. 
For selvom vi aldrig er gode nok, så 
tager Gud sig alligevel af os. 
   Så prøv næste gang, du kommer i 
kirke, at gå derind med barnets sind. 
Og prøv, hvis du har børn med så at 
se, hvad der sker, hvis vi voksne med 
vores opførsel, vores kropssprog viser 
dem, at det, der sker i kirken, faktisk 
har betydning. Det har den største be-
tydning at tro på, at Gud tager over, 
når vores liv går i stykker.  

Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Klokkerne kalde på gammel...

Hyggeklubben på Løvfaldstur 2019. 
   Onsdag den 18. september var Tårn-
borg Sogns Hyggeklub på udflugt til 
Hotel Hørby Færgekro. Her blev tid til 
at se sig lidt omkring efter kaffen med 
boller og lagkage til. Kroen ligger ved 
Hørby færgested på Tuse Næs ved Ise-
fjorden og Holbæk fjord lige overfor 
Holbæk.
   Det gamle færgested har eksisteret 
her ligeså lang tid, som Holbæk by har 
eksisteret (ca. 800 år), men færgekroen 
er første gang omtalt i 1730, hvortil 
rejsende har anvendt kroen som af-
slapning eller hvilested, før de drog 
videre. Den lille færge, der sejlede 
fra Hørby Havn til Holbæk havde sin 

glansperiode i 1950’erne og første del 
af 1960’erne, hvor den fragtede skole-
børn og udflugtsturister over fjorden. 
Enkelte af Hyggeklubbens gæster 
havde ungdomsminder fra sejltur med 
den lille færge. 
   På hjemturen kørte Egons Bus langs 
nordkysten mod Kalundborg, drejede 
sydpå ved Tissø, og fulgte vejen langs 
Storebælts kyst, over Tjæreby og til 
Restaurant Sommerlyst, hvor dagen 
sluttede med en dejlig flæskestegs- 
middag. Herfra blev kørt en afsæt-
ningsrunde, så alle kom godt hjem. 

Irma Dohlmann
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.... og klokkerne kalde på ung  
   En torsdag eftermiddag i slutningen 
af august måned, kaldte kirkeklok-
kerne på Tårnborgs børn. Og knap 
50 voksne og børn kom til kirke og 
hørte historien om Jakobs drøm om 
himmelstigen, sang med på vores sal-
mer, og forundredes over det smukke 
kirkerum. Bagefter var der pizza i kon-

firmandstuen og heldigvis var sensom-
mervejret med os, så der blev leget i 
præstegårdshaven bagefter, mens 
forældre og bedsteforældre kunne 
snakke indenfor. 
    
Vel mødt til næste børnegudstjeneste i 
januar: 

Hvem var de hellige tre konger?
   I januar, når julen er overstået har vi 
faktisk endnu en vigtig dag i kirken: 
helligtrekongersdag. 

 Det er fortællingen om de tre vise 
mænd, eller hellige tre konger, der 
fra Østerland så en stjerne og ful-
gte den hele vejen til Jesusbarnet i 
Betlehem. Kom til børnegudstjeneste 
torsdag den 16. januar kl. 17 i Tårn-

borg Kirke, og hør fortællingen om 
stjernen og de tre mænd. Bagefter 
spiser vi aftensmad i konfirmandstuen.  

  Til gudstjenesten kan man bare duk-
ke op, men af hensyn til mængden af 
mad skal tilmelding til spisning ske 
senest den 12. januar til ndn@km.dk. 

  Vi glæder os til at se jer allesammen.

Lørdagsdåb i Tårnborg Kirke
   Ønsker I at holde barnedåb på en 
lørdag, så er det også muligt i Tårn-
borg Kirke. Én gang i kvartalet af-
holder vi en særlig dåbsgudstjeneste 
lørdag formiddag, som er en kortere 
gudstjeneste, hvor dåben er 
omdrejningspunktet. Der vil typisk 
være flere dåb den dag, dog maks. fire 
børn. Vi holder lørdagsdåb næste gang 
den 25. januar kl. 11.00

Børnegudstjeneste torsdag den 16. januar kl. 17.00
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  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 danske kunst-
ner Kjeld Jørgen 
Jensen og den 
hollandske kunst-
ner Ton Kalishoek. 
To kunstnere, der 
udstiller i Tårn-
borg kirke denne 
weekend.   

  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 histo-
rie, få en snak med 
den udstillende 
kunstner – og hvis 
man har lyst – 
købe et kunstværk. Og om søndagen er der selvfølgelig også gudstjeneste 
kl. 10.30.  Tårnborg kirkes menighedsråd fortæller gerne om kirkens historie og 
byder på kaffe/ vand/ vin og en småkage mm! 

Kunst og Kirker
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Julens gudstjenester i Tårnborg Kirke 2019 
  Lige om lidt er det december, og det kan mærkes i 
Tårnborg Kirke.  Udover at advents-kransen bliver 
tændt hver søndag og juletræerne bliver sat op, er der 
tændt lys i kirken hver aften, så Tårnborg Kirke kan 
ses vidt omkring, og så vi kan blive mindet om jule-
budskabet: At der altid er et lys, der skinner i mørket. 
I december måned er der forskellige gudstjenester 
i kirken.   Både Tårnborg Skole og Børnegården 
Kildebakken kommer på besøg til krybbespil og 
gudstjenester, og hver søndag venter vi og forbereder 
os til Jesu fødsel.
1. søndag i advent den 1. december kl. 10.30: 
  Det første lys bliver tændt i adventskransen.

2. søndag i advent den 8. december kl. 16 - De Ni Læsninger. 
  I løbet af en time bliver hele Bibelens grundfortælling, lige fra Skabelsen til Jesu død 
og opstandelse, fortalt - gennem musik, korsang, fællessang og Bibellæsninger, oplæst 
af folk fra menigheden. Gudstjenesten, der har sin oprindelse fra den anglikanske kirke i 
England, blev første gang afholdt den 24. december 1916 i Cambridge, og var et forsøg 
på at lave en fornyelse af gudstjenesten. Selvom det er en gammel tradition, så er det 
stadig en anderledes gudstjenesteform, hvor menigheden bliver indraget på en anden 
måde end i en traditionel gudstjeneste.  Det kan være en kærkommen lejlighed til midt i 
juletravlheden at kunne læne sig tilbage på kirkebænken og slappe af til musik, sang og 
læsning og lade julefreden sænke sig for en stund. 
  Børne-og ungdomskoret vil indlede gudstjenesten med Luciaoptog.

3. søndag i advent den 15. december kl. 10.30 - Fredslyset fra Betlehem.
  Spejderne kommer med fredslyset fra Betlehem, som bliver brugt til at tænde alterlysene 
med. Fredslyset er blevet tændt i Betlehem og ført til Danmark ligesom den Olympiske 
Ild. Det symboliserer håbet om, at vi sammen kan skabe fred over hele jorden.

4.søndag i advent 22. dec kl. 9.00 tændes det sidste lys i adventskransen. 

24. december kl. 14.00 og 15.30

1. juledag kl. 10.30

Julesøndag 29. december kl. 10.30

Nytårsdag 1. januar kl. 16.00
  Champagnepropperne springer i Tårnborg Kirke den 1. januar for at markere, at et nyt 
år begynder i verden.  
  Vær med til at tage hul på det nye år og ønsk godt nytår til hinanden med bobler og 
kransekage i våbenhuset.  
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Kyndelmisse

“Det er koldt her-
ude, kyndelmisse 
slår sin knude”, syn-
ger vi om vinteren i 
St.St. Blichers sang, 
men hvad er kyn-
delmisse egentlig? 
Kyndelmisse er den 
danske oversæt-
telse af det latinske 
ord for lysmesse 
Candelarum Missa: 
Candelarum bety-
der lys og missa be-
tyder messe. 

I folkemunde kald-
tes dagen førhen 
også for Kjørmes 
Knud. Kyndelmisse 
betyder altså lys-
messe og markeres 
som dagen, hvor 
halvdelen af vinter-
halvåret mellem 
den 1. november og 
den 1. maj er gået, nemlig den 2. feb-
ruar. I kirken er der en tæt forbindelse 
med, at Jesus kaldes for lyset. 

I Tårnborg Kirke vil vi i samarbejde 
med Tårnborg Lokalråd og lysmester 
Arne Bendorff  holde lysmesse den 8. 
februar og fejre lysets komme ved at 

oplyse kirken og lytte til musik og 
læsninger, der handler om lyset i ver-
den. 
Det bliver anderledes, spektakulært 
og flot. Så læg vejen forbi Tårnborg 
Kirke den 8. februar 2020.
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Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke
                           
 13. juli   Tristan Toft Bruhn
 13. juli   Emmelie Sophia Brandstrup Jørgensen    
 28. juli   Marcus Bonne Larsen      
 04. august  Bella Skafte
    18. august  Luna Rikke Jensen
 18. august  Mathi Lyons Taylor      
 18. august  Ingrid Gitta Petersen      
  25. august  Caroline Schmidt Larsen     
 08. september  Nanna Der-Melkonian Krogh  
 06. oktober   Hugo Flemming Vindskorp Hansen   
 06. oktober   Lucas Høgh Hansen
 12. oktober  Holley Egede Marquardsen    
 12. oktober  Lotus Cornelia Marie Meyer    
 12. oktober  Waldemar Axel Melchior Dragsbæk   
 13. oktober  Alfred Paaske Clausen      
      
Viede i Tårnborg Kirke

20. juli         Nickie Boserup Hjeds Brandstrup & Kjeld Boserup Hjeds Brandstrup
10. august  Katrine Hindenburg Andersen & Casper Andersen   
17. august  Lonni Svendsen & Steffen Nielsen      
24. august Mette Bager & Thomas Bager      
07. september Pernille Lykke Lystrup & Rene Lykke Lystrup    
21. september   Sandra Natascha Ahrenkiel Adrian & Kenneth Ahrenkiel Adrian
21. september  Rikke Møller Hansen & Mark Møller Hansen
05. oktober Bettina Nørskov Mikkelsen & Hans Henrik Nørskov Mikkelsen 

Bisatte og begravede i Tårnborg Sogn

 16.  juli   Arne Sigvard Sylow Rasmussen 
 20.  juli.  Ebba Elise Nielsen
 10. august  Peter Wiegaard Hansen      
 05. oktober  Egon Nielsen      
 05. oktober   Rita Iris Nielsen      
 16. oktober  Poul Verner Nielsen
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      Aktivitetskalender

Tårnborg Sogns Hyggeklub 

13. nov. kl. 14.30:  Cathrine Rosengren fortæller om sit år som udvekslings-
   student i Mexico      
27. nov. kl. 14.30:  Juleafslutning med kaffebord, sang og hygge  
08.  jan.  kl. 14.30:  Willy Jensen fortæller om fugle og træernes hemmelige liv
     
         
    
Litteraturkredsen  

 0 5. nov. kl. 15.30       
  03. dec. kl. 15.30
  07. jan.  kl. 15.30       
                           

Sangaftener i konfirmandstuen 

 14. nov. kl. 19.30 - Sange til “Sorg og glæde” 
 12. dec. kl. 19.30 - “Vi synger julen ind”, med juleknas og godter 
 09. jan.  kl. 19.30 - “Vi synger drikkeviser” og nyder en øl

Menighedsrådsmøder

  12. nov. kl. 18.00
  10. dec. kl. 18.00

Lørdagsdåb 

  25. jan. kl. 11.00 
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November
Søndag  d.03.  november Alle Helgens dag kl. 16.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag  d.10.  november
Kunst og Kirker

Højmesse kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag  d.17.  november 22.s.e.trinitatis kl. 10.30 Elizabeth Knox-Seith

Søndag  d.24.  november S.S.I.K. kl. 09.00 Sanne Bügel Forner
December
Søndag d.01. december 1.s.i. advent kl. 10.30 Elizabeth Knox-Seith
Søndag d.08. december
  De ni læsninger

2.s.i. advent kl. 16.00 Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag d.15. december
  Fredslys kommer til  
  Tårnborg

3.s.i. advent kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag d.22. december 4.s.i. advent kl. 09.00 Ida Rusholt Lund

Tirsdag d.24. december Juleaften kl. 14.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
Tirsdag d.24. december Juleaften kl. 15.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Onsdag d.25. december Juledag kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag d.29. december Julesøndag kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Januar
Onsdag d.01. januar
 Champagne og
 kransekage

Nytårsdag kl. 16.00 Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag d.05.  januar Helligtrekonger kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Torsdag d.12. januar 1.s.e.H3K. kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag d.16. januar
 Spisning efterfølgende

Børnegudstjeneste kl. 17.00 Nina Dyrhoff Nyegaard

Lørdag d.19. januar 2.s.e.H3K. kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Lørdag d.25. januar Dåbsgudstjeneste kl. 11.00 Nina Dyrhoff Nyegaard
Søndag d.26. januar 3.s.e.H3K. kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard
Februar
Søndag d.02. februar Sidste s.e. H3K. kl. 10.30 Nina Dyrhoff Nyegaard

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne 1. december og 2. februar.
Champagne og kransekage efter gudstjenesten den 1. januar.
Der er spisning efter børnegudstjenesten den 16. januar.
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester. 
Ring 70 25 25 25 senest 1 time før.

Gudstjenester i Tårnborg Kirke
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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, Tanja Godtfredsen, Nina Dyrhoff Nyegaard

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

Kirkebladet side 12
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JOHNSEN
OPTIK

Briller
Kontaktlinser

Svagtsynsoptik
Lupper og læseglas

ALGADE 56
58 37 45 75

  Atter i år står lokalrådet bag salg af Børnehjælpsdagens 
julelotteri ind til juleaften. Derfor vil du sandsynligvis 
møde lotterisælgende repræsentanter fra lokalrådet for-
skellige steder i sognet i de kommende uger. Vi håber, at 
du tager godt imod dem, og at du selvfølgelig allerhelst 
også vil støtte de gode formål: Børnehjælpsdagens arbejde 
for anbragte og udsatte børn i Danmark – samt arbejdet i 
Tårnborg Lokalråd for Tårnborgområdets beboere!

Støt Børnehjælpsdagens julelotteri

16
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Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør
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Jernihaven
v/ Carsten V. Hansen

tlf: 21 71 68 44
jernihaven.dk

Livet i Taarnborg Sogns 
Forsamlingshus

Af James Hansen, formand for forsamlingshusets 
bestyrelse

  Siden 1931 har der været et samlingssted i Tårn-
borg, nemlig Tårnborg Forsamlingshus.
Hvem ejer så forsamlingshuset? Ja, det er der ingen, 
der gør! Men der findes en støttekreds, der udpeger 
en bestyrelse, som tager vare på husets ve og vel.

  Gennem alle årerne er det lykkedes huset at have et 
værtspar, der har stået for den daglige drift.
  De har haft deres interesse i at servicere og sælge 
fester og ”mad ud af huset” samt været en del af det 
sociale liv, der har være arrangeret i forsamlings-
huset.
  I februar valgte vores seneste forpagter at forlade 
stedet med øjeblikkelig virkning. Heldigvis har vi i 
bestyrelsen en driftig René Søgård, som på vegne af 
bestyrelsen har ført driften videre, imens vi har for-
søgt at finde en erstatning som forpagter. Dette er til 
dato ikke lykkedes.

  Så fremtiden for forsamlingshuset ser ud som føl-
gende:
  Hvis det ikke lykkes at finde en ny vært med udgan-
gen af 2019, vil vi videreføre huset som et såkaldt 
nøglehus. Bestyrelsen vil stadig stå for driften af 
baren og kantinen ved vores to ugentlige bankospil
samt stå for arrangementer ved mindehøjtideligheder, 
når der er begravelse fra Tårnborg Kirke.
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EMIL-blomsten - en bordblomst til alle tider.
Af Hanne Wellendorph

Jeg kender en sød mand med en stor smuk blomsterhave, som jeg dagligt går 
forbi. Haven er fuld af skønne farver og en daglig fryd for øjet og lille mig, der 
har ganske få blomster i egen have.  Tænke sig - nu må jeg plukke af dem og nyde 
at lave mine små bordblomster, der er hurtige at fremtrylle.

Gør sådan:
• vælg/find blomster i farver, der matcher bord eller dug
• klip stilken af ca. 1 cm under blomstens ”hoved”
• brug en lille skål /underkop - måske et låg fra syltetøjsglas - i en god  
 farve, der  matcher blomsten og er lidt større end denne
• læg blomsterhovedet i skålen og hæld lidt vand i!
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Blomster til enhver 
begivenhed

  Torsdag, den 19.09.19 klokken 9, var 
vi fire piger fra TIF 60+Motion, der i det 
dejligste efterårsvejr drog af sted mod 
Sydøstsjælland.  
  Vi ville opleve den smukke udsigt oppe 
fra det nye arkitekttegnede Skovtårn ved 
Camp Adventure i skoven ved Gisselfeld.   
Ad kørestols-venlige træstier anlagt i sko-
vens bund, føres man til og fra ankomst-
området, igennem Gisselfeld Klosters 
smukke gamle bøgeskov, hen til tårnet.
   Den samlede gåtur, inklusiv skovtårnet, 
er 3.2 km. Det var et meget imponerende 
syn, da vi stod for foden af tårnet. I tårnet 
går man ad en 650 meter snoet indvendig 
rampe op gennem det timeglasformede 
skovtårn, indtil man til sidst når op over 
de gyldne trækroner - i 45 meters højde!

Vi var helt på toppen!
  Her, 135 meter over havets overflade 
på Sjællands højest tilgængelige punkt, 
kulminerer turen med en 360 graders ud-
sigt over Sjælland. I klart vejr, som i dag, 
kunne vi med kikkert bl.a. se Avedøre-
Værket og Øresundsbroen. Vi så også et 
par ørne svæve rundt. Vi var så betagede 
af det fantastiske view, at vi blev der og 

Naturoplevelser i nye højder
Af Annelise, Hanne Lone, Inge og Kirsten fra 60+Motion

nød synet en times tid, før vi gik ned igen 
og returnerede gennem den friske smukke 
skov.
En meget skøn naturoplevelse! 
  Klatreparken med svævebaner af for-
skellige sværhedsgrader blev også flittigt 
brugt – af andre besøgende, altså!
  Det var en tur, der kun kan anbefales - 
også til mænd uden højdeskræk!
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   Glæde og fællesskab var endnu engang i 
højsædet, da Tårnborg Skole 3. september 
sagde Go’daw til det nye år. Truslen om 
regn havde rykket festen delvist indenfor 
i hallen, men Tårnborg-borgere lader sig 
ikke kue af trusler. Tårnborghallen var 
fyldt med glade børn, forældre og gæster. 
Udenfor blev der grillet, og den store hop-
pepude var fundet frem. Indenfor havde 
skolens forældrebestyrelse i samarbej-
de med skolens elever sørget for under-
holdning til store og små med musik og 
lege. Skolens nye leder, Martin Strandby 
Hansen, var godt tilfreds med sin første 
Go’daw-fest som leder: ”Det er simpelthen 
så skønt at se det stærke fællesskab, der 
er om Tårnborg Skole. At lokalsamfundet 
bakker op om vores traditioner er vigtigt 
for os som skole,” konkluderer han. 

26. november bliver næste mulighed for 
at vise fællesskabsånden i og omkring 
Tårnborg Skole. Det bliver fra klokken 
17-19, når vi går i fælles fakkeloptog 
fra Brugsen til Tårnborg Skole, hvor vi 
tænder juletræet. Turen starter som sæd-
vanlig ved Dagli’Brugsen i Frølunde, hvor 
der vil være salg af fakler. Vi gør et kort 
stop ved Kildebakken og slutter på Tårn-
borg skole med juletræstænding, godte-

poser til børnene og salg af lækker mad. 
Sidstnævnte bliver ændret lidt i forhold til 
sidste år, så der er mad nok både til dem, 
der har bestilt, og dem der ikke har!
Alle er velkomne!

Flere læsemakkere søges
  I sidste blad søgte Tårnborg Skole ef-
ter læsemakkere, og tre modige meldte 
sig. Indskolingen kan dog sagtens bruge 
endnu flere ”gamle” læsere til at læse 
og hygge en time om ugen med skolens 
”nye” læsere.
   Det er skolens læsevejleder, Pia Hansen, 
der har fået idéen til Projekt Læsemakker, 
som forhåbentlig kan give både børn og 
voksne en god oplevelse. ”Makkerlæs-
ning giver god træning og kan samtidig 
skabe grobund for en god snak om for-
skellige spændende emner eller oplevel-
ser,” 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.
 

Lokalområdet gjorde international uge 
på Tårnborg Skole til en succes
  Der var fem stjerner til Tårnborg Skole 
og lokale ildsjæle og samarbejdspartnere, 
da elever og lærere fra Sverige, Holland 
og Tyskland mødtes på Tårnborg Skole 
midt i september. Temaet var bæredygtig 

Stærkt fællesskab om Tårnborg Skole
Af Susanne Bille Kristensen, lærer på Tårnborg Skole

Der blev hygget til Go´daw-festen
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mad, og knap 100 elever og lærere brugte 
mandag til onsdag med at gå i dybden med 
temaet på skift rundt om i lokalområdet:  
Der blev eksperimenteret i skolekøkkenet  
med madspild fra bl.a. Netto og Brugsen i 
Vemmelev. Taget selfies med kalkuner og 
aet økologiske kaniner på Trivselsgården, 
mens eleverne fik ny viden om arbejdet 
med at skabe bæredygtigt landbrug.
  På   Madmarkedet i Korsør lærte de bl.a. 
om øko-mærker og det arbejde, der skal til, 
for at det lykkes. På Madspild mødte de fri-
villige, der dagligt kæmper for at vigtige 
ressourcer ikke går til spilde. Og Klar- 
skovgaard Comwell gav stof til eftertanke, 
da det gik op for eleverne, hvor meget en 
virksomhed faktisk kan spare miljøet for, 
hvis de virkelig sætter sig for det. 
   Efter tre tætpakkede dage i og omkring 
Tårnborg blev der spist og festet for alle 
knap 100 deltagere onsdag aften. 
   ”Vi er simpelthen så taknemlige over 
den opbakning, vi har mødt,” siger en af 
de tre projektlærere fra Tårnborg Skole, 
Susanne Bille Kristensen. ”Hver for sig 
har vores samarbejdspartnere bidraget til, 
at ugen blev, lige som vi kunne ønske os 
det,” konstaterer hun. 
   Og ugen blev i den grad bæredygtig. Da 
eleverne onsdag aften bænkede sig om det 
store fællesbord for at spise det mad, de 
selv havde lavet i løbet af ugen, var der i 
alt kun købt ind for 500 kroner. Resten var 
lavet på madspildsdonationer fra foræl-
dre, Stop Madspild, Netto i Sorø og Netto 
og Brugsen i Vemmelev. 

   Ugen sluttede af med besøg på Chris-
tiansborg, en kanalrundfart og en tur forbi 
Københavns Vand- og Energiforsyning, 
der gav eleverne lidt af en øjenåbner for, 
hvad klimaændringer betyder for vand- og 
energiforsyningen. 

   
Erfaringerne fra ugen er i øjeblikket ved at 
blive samlet til en større evaluering, men 
indtil videre har de udenlandske gæster 
kun haft ros til de mange bidragsydere til 
ugen. 
Citater fra Tårnborg Skoles elever: 
   Joachim, 9. klasse: ”Flere af de ting vi 
lavede var luksus!”
   Philip, 7. klasse: ”Ugen var sjov, fordi 
vi var nogle spændende steder og det sam-
menhold, vi fik i løbet af ugen, det var det 
bedste.” 
   Gustav, 7. klasse: ”Det har været en helt 
vild fed uge med nye mennesker og nye 
oplevelser. Sjove udflugter. Tak for en 
fantastisk uge.”

Et udsnit af Tårnborg Skoles mange internationale gæster

Et kæmpe toilet inspiceres indefra.
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Støt vores annoncører- de støtter os!

Bilhuset Korsør Aps
Tårnborgvej 170, 4220 Korsør

Tlf: 58 37 29 00
www.bilhuset-korsor.dk 

Tårnborgbladets læserkonkurrence
Deltag i konkurrencen om en af Tårnborg Kirkes gode flasker portvin ved at svare rigtigt på tre 
spørgsmål, som du kan finde svar på ved læsning i bladet! Portvinen er sponseret af Tårnborg 
Kirke.
1. Hvad hedder de to unge mennesker, der står bag nyåbningen af Tårnborghallens kiosk?
2. Hvem har skrevet salmen ”Kirken, den er et gammelt hus”?
3. Fra hvilke lande var der besøg af elever til Tårnborg Skoles internationale uge midt i septem-
ber?

Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com eller læg dem i lokalrådets postkasse på opslag-
stavlen i Dagli’Brugsen i Frølunde senest den 1. december 2019.
Vinder af august-nummerets læserkonkurrence blev Inge Christoffersen, som atter blev udtrukket 
blandt de mange indsendte, rigtige besvarelser af brugsuddeler Thomas Helkiær. Gevinsten på 
to pakker Cirkelkaffe, kan afhentes i Dagli’Brugsen i Frølunde, som har doneret august måneds 
gevinst. Tillykke!
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  I starten af sommeren udlagde Vejdi-
rektoratet ny asfalt på vestmotorvejen i 
det sydlige spor - fra Halsskov til Vem-
melev.   Efterfølgende lagde vi i familien 
mærke til en forandring/forøgelse af støj-
generne fra motorvejen. Vi er meget ude-
mennesker, og vi lagde tydeligt mærke 
til en forandring i støjniveauet, så vi nu 
har svært ved at være ude og nyde vores 
omgivelser. Vi har fx altid sovet med 
åbne vinduer. Det kan vi ikke mere!
  Jeg snakkede med vores naboer i områ-
det og spurgte også på vores lokale face-
bookgruppe, om nogen havde bemærket 
støjen.  Og ja, det var der mange, der 
havde. 
  Vi skrev (ca. 50 husstande) til vejdirek-
toratet og gjorde opmærksom på vores 
oplevelser med den nye asfalt og den 
øgede støj.
  Efter 1 1/2 måned fik vi svar. Vejdirek-
toratet mener ikke, at der er nogen særlig 
støj.  De har haft en målervogn ude og har 
målt fra 68 dB til 99 dB. Den nye asfalt 
larmer da også mindre end den gamle, 
nemlig 3 dB! Vi tænker, at en reduktion 
på sølle 3 dB i forhold til en gammel slidt 
asfalt er helt ved siden af. Det skal siges, 
at når man anlægger en ny vej i dag eller 
bygger nyt, så må støjen ikke overstige 
58 dB. Den lov er vi desværre ikke om-
fattet af, da vores område er af ældre dato
  Jeg talte med Martin C. Østergaard fra 
Vejdirektoratet, og han ignorerede fak-
tisk vores oplevelser. Han mener ikke, at 
en støj på omkring 100 dB er for meget.  
Senere på dagen fik vi en skrivelse fra 
områdechefen hos Vejdirektoratet, Søren 
Andersen. Han påpegede, at der er et 
problem. Rumlerillerne, som de har an-
lagt, larmer voldsomt. Så dem vil de lave 
om i nærmeste fremtid. Asfalten vil han 
ikke gøre noget ved. 
  Manden, som var ude i vores område 
for at foretage målingerne, var mildest 
talt målløs over larmen, og over at en så 
trafikeret vej ikke havde noget nødspor.  

Støjforurening i Svenstrup
Af Ole Reinholdt Jacobsen

Strækningen, som vi bor ved, er en af 
landets mest befærdede med cirka 50000 
køretøjer i døgnet.
  Nu har vi kontaktet trafikministeren. Han 
har kvitteret for modtagelsen af vores 
skrivelse, men har endnu ikke sendt os 
yderligere svar. Vi har desuden kontaktet   
Folketingets Transportudvalg, hvor der 
er en pulje på cirka 100 millioner kroner 
til støjdæmpende tiltag. De har svaret, at 
vores ønsker kommer med til deres næste 
udvalgsmøde. 
  Vi har et ønske om et støjværn fra 
støjvolden på Rødhøjvej til et godt stykke 
mod Korsør. Vi tænker på en strækning 
på omkring 1,5 kilometer. 
  Vi ved desværre fra en lokal borger-
gruppe i Bjæverskov, som i år får deres 
ønsker om støjværn opfyldt, at det kan 
tage lang tid at komme igennem fra ønske 
til handling. De har brugt knap 10 år på 
klager og møder inden deres ønske blev 
opfyldt. 
  Vores boligområde ligger tættere på mo-
torvejen og har højere støjniveau end i 
Bjæverskoveksemplet, så derfor håber vi, 
at sagsbehandlingen kan kortets meget af.
  Vi har under forløbet kontaktet diverse 
medier og har haft held med at stå frem 
med vores synspunkter. Vi tænker, at jo 
mere opmærksomhed der er omkring 
vores støjproblemer - jo bedre, og jo 
større er chancerne for at støjgenerne i 
Svenstrup-området bliver elimineret.  
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  I de kommende udgaver af Tårnborgbladet 
er det hensigten at præsentere en række af 
Tårnborgområdets virksomheder, butikker 
og institutioner. Vi vil lade det være op til 
Tårnborgbladets læsere at foreslå emner 
til artikelserien, for jævnligt sker det jo for 
mange af os, at vi passerer en af sognets 
virksomheder og tænker: Hvad går de dog 
og laver derinde? 
  Nu kan du måske få din nysgerrighed 
stillet. Du skriver bare dit forslag til Tårn-
borgbladet med en kort begrundelse for dit 
forslag: hvilken virksomhed og hvorfor 
netop denne?
  Vi lægger ud med at få udbygget vores 
kendskab til PTO-Teknik på Reskavej. 
En virksomhed, som mange sikkert ikke 
kender meget til. Derfor har vi bedt virk-
somheden fortælle lidt om sit formål virke, 
hvilket du kort kan blive klogere på i det 
følgende:
  PTO-Teknik blev stiftet i 1976 som en 
enkeltmandsvirksomhed, hvor hoved-
formålet var at importere kvalitetskraftud-
tag til det danske transportmarked. PTO-
Teknik A/S er placeret på Reskavej 16 i 
Korsør.
  I 2006 blev PTO-Teknik overtaget af Mi-
chael Bøgild Bødtcher. PTO-Teknik A/S 
har i de efterfølgende år udbygget produk-

tsortimentet med en stribe kvalitets-
produkter som bl.a. hydraulikpumper, hy-
draulikmotorer, ventiler, hydraulisk spil, 
pumpestationer, cylinder, kompressorer og 
hydraulikslanger m.m. til transport- og in-
dustrisektoren samt til forsvaret.
  Vi er faguddannede og besidder en højt 
specialiseret viden omkring mobilhydrau-
lik, som sætter os i stand til at rådgive og 
vejlede, dels med nye opbygninger og med 
udskiftning og fejlløsning.
  De fabrikker, vi har valgt at arbejde sam-
men med, er blandt de bedste i verden
og vores samarbejde går mere end 20 år 
tilbage. Vores produktsortiment er kendt 
for sin bredde, og vores leverandører har 
kernekompetencer indenfor forskellige 
materialer og stiller store krav til produk-
tionen. Sidste tilvækst på Reskavej 16 
er virksomhederne ”Winter-Tech” og 
”Summer-Tech”, som beskæftiger sig 
med snerydnings- og saltsprednings ma-
teriel, feje/suge-maskiner og ukrudts-
bekæmpelse.
  For at give vores kunder større viden om-
kring hydraulik og fejlfinding, afholder 
PTO-Teknik A/S kurser for mekanikere og 
sælgere. 

PTO-Teknik
- en virksomhed i Tårnborgområdet

Her ses en del af Team PTO-Teknik: Charlotte Madsen, lager/
bogholderi - Lars Kristensen, salg/teknik - Kai Hansen, adm./
bogholderi - Michael Bøgild, ejer/CEO



42 Tårnborgbladet  november 2019

Naturområdet Ørnumbakken, som er det 
lille grønne område på Halsebyvej - ud 
mod Korsør Nor, har, som mange ved, 
fået en pulje penge fra projektet Borgerne 
Bestemmer.
  Pengene skal bruges til udvikling af om-
rådet.
  Bestyrelsen bag området har mange ideer 
og planer, og på skitsetegningen kan man 
se lidt om, hvilke tanker bestyrelsen har 
gjort sig omkring udvikling af området.
Håbet er, at området med tiden bliver en 
lille perle, som områdets beboere kan få 
glæde af. 
 Naturområdet Ørnumbakken ligger 
meget smukt, og at give alle interesserede 
mulighed for at benytte området ligger 
bestyrelsen meget på sinde.
  Pengene fra Borgerne Bestemmer, er 
først og fremmest øremærket en bro, som 
bestyrelsen mener, vil være første skridt i 
at gøre området attraktivt og tilgængeligt.
   Broen er tænkt som en fast pælebro i træ.  
Broen skal gå 45-50 meter ud i vandet.
  Broen biver en bro, der kan bruges til 
mange ting: fx isætning af kajakker og an-
dre små fartøjer, krabbefiskeri, badning, 
afslapning og bådebro.
  Slagelse Kommune har givet tilladelse 
til opførelse af broen, men vi mangler sta-
dig tilladelse fra Kystdirektoratet omkring 
den del af arbejdet, der skal foregå på 
landjorden. Som det ses på skitsetegnin-
gen, ønsker vi nemlig også at etablere en 
ophalerrampe, udsigtsplads mm., og det er 
denne del, vi nu afventer svar på. Det nyt-
ter jo ikke meget at have en bro, hvis den 
ikke må have forbindelse til kysten…
   Bestyrelsen håber at have de nødvendige 
tilladelser inden foråret 2020, så etable-
ring af rampe og bro kan påbegyndes.
   I den forbindelse vil bestyrelsen indkal-

de interesserede borgere til at hjælpe med 
diverse opgaver.
   Mange personer har henvendt sig til 
bestyrelsen med spørgsmål om, hvor-
for der ikke sker noget på området. Med 
denne forklaring håber vi at have forklaret 
den manglende udvikling på området. 
   Bestyrelsen har også et ønske om at 
beskære en del af plantevæksten på om-
rådet, men i stedet for at fjerne for meget 
bevoksning, går vi behersket til værks.   
Vi ønsker nemlig ikke at fjerne en masse 
beplantning uden grund. Området skal jo 
stadig bevare sin høje værdi for fugle og 
insekter. 
   Spørgsmål som pris for medlemskab, 
bådeplads mm. er ikke på plads endnu, 
men det er en god ide at følge Naturom-
rådet Ørnumbakkens Facebookside. Her 
vil ny udvikling løbende blive beskrevet.  
På siden kan der også stilles spørgsmål til 
bestyrelsen.
   Hvis der sidder personer derude, som 
kunne have lyst til at deltage i udviklingen 
af området via en bestyrelsespost, er der 
altid plads til en mere.

Naturområdet Ørnumbakken – ideer og planer
Af Thomas Hansen, p.v.a. Naturområdet Ørnumbakkens bestyrelse

Skitse af området med de nuværende planer.
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… du nu kan afhente bio-poser til det grønne restaffald i Dagli’Brugsen i Frølunde! 
Hjælpsomme tårnborgensere sørger for leveringen til Dagli’Brugsen, indtil kommunens 
Affald og Genbrugs-afdeling bliver overbevist om, at vi også i Tårnborgområdet har 
brug for et sted, hvor der kan afhentes madaffalds-poser.

… Tårnborg Vandreklub stadig har to vandringer tilbage i efterårssæsonen: ”Turbovan-
dring gennem parker og langs nor” den 10. november samt ”Vinter i Korsør Lystskov” 
den 8. december. Begge gange klokken 14.00. Alle interesserede er velkomne, og del-
tagelse er gratis.

… også i år afholdes Tårnborg Nytårsløb med start fra Tårnborg Skole nytårsaftensdag 
klokken 10.00. Vi håber, at atter rigtig mange møder op for at vandre eller løbe 2020 i 
møde - samt vil være med til at slutte turen af ved at byde det nye år velkommen med en 
skål og en sang.

… der er stand up-underholdning med DM-vinderen fra 2018, Phillip Devantier, i Tårn-
borg Forsamlingshus fredag den 8. november. Du kan – måske – stadig nå at købe billet 
til ”En aften helt til grin!”

… Flextrafik-ordningen kan blive ekstra interessant for mange, hvis tankerne om 
nedlæggelse af busrute 438 effektueres. Der findes fem forskellige kørselsordninger un-
der Movia Flextrafik. Nogle af kørselsordningerne skal du visiteres til af din kommune, 
mens en af ordningerne er åben for alle. Sidstnævnte har en grundtakst på 36 kroner for 
op til 10 km. kørsel inden for kommunen. Kørsel over 10 km. koster 6 kr. pr. km. Læs 
mere om ordningen på www.moviatrafik.dk/flexkunde.

… næste møde om dannelsen af seniorbofællesskabet på Hesselbjerg afholdes i Tårnborg 
Forsamlingshus tirsdag den 5. november klokken 18.00. Alle interesserede er velkomne, 
men tilmelding er nødvendig til OK-Fondens Søren L. Pedersen på 
SPE@OK-Fonden.dk.

Måske er det værd at notere sig, at …
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Tårnborgkalenderen – i uddrag!  
     Aktivitetskalender for ”Tårnborg Sogn”  

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

November, december 2019 og januar 2020 

 

  Dato Dag Tid    Aktivitet   
  

Hver 
Hver mandag 18.50 

Gudstjeneste
Banko i Tårnborg Forsamlingshus - Husets Venner 

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

 
5. november Møde i Tårnborg Forsamlingshus 

 
8. november Fredag 19.00 Stand up med Phillip Devantier i forsamlingshuset 
9. og 10. nov. ”Kunst og Kirker”  
10. november Søndag 14.00 Tårnborg Vandreklub: ”Turbovandring gennem parker 

langs nor”” v/Jørgen F. Rasmussen. Mødested: Den gamle vej 
langs noret over for Ørnumvej 15. 

20. november ”Tårnborg spiser sammen”
24. november Søndag 10.00 ”Julebazar” i Tårnborg Forsamlingshus. Arr: TIF’s aktiv.udv. 
26. november Fakkeloptog og juletræstænding 

tog fra Dagli’Brugsen i Frølunde. 
30. november Lørdag 7.30 Julemarked i Flensborg med bus fra Dagli’Brugsen 
8. december Tårnborg Vandreklub ”Vinter i ” –

 
11. december Onsdag 13.00 ”Julehygge i Taarnborg” i Forsamlingshuset for sognets 

ældre og pensionister. Arr. Husets venner & bestyrelse. 
28. december Juletræsfest for alle

30. december Mandag  Deadline for aflevering af forslag til artikler til 
Tårnborgbladets februarudgave (se side 2) 

31. december ”Tårnborg Nytårsløb”

 
1. januar 2020 Onsdag 00.00 Godt nytår til alle i Tårnborg! 

26. januar ”Sycafé Taarnborg”.  
1. februar Lørdag  Februarudgaven af Tårnborgbladet udkommer 

 taarnborg.dk, taarnborgif.dk, tårnborgkirke.dk, taarnborgforsamlingshus.dk, 
kildebakken.slagelse.dk og taarnborgskole.slagelse.dk samt på Facebook! 

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

 
  Få flere oplysninger på www.taarnborg.dk 

og i Tårnborg-facebook-gruppe
 

 


