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Det bliver et fantastisk år for Tårnborg
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Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet
Et nyt år, en ny begyndelse og nye mulokal udviklingsplan er intentionen at udligheder. Sådan er det, når kalenderen
vikle et fundament til, at borgerne opnår
viser et nyt årstal. Også her i Tårnborg,
reel medbestemmelse for udviklingen af
hvor langt de fleste beboere i Svenstrup,
deres eget område. Vi håber at se rigtig
Frølunde, Frølunde Fed, Halseby, Tjæremange til borgermødet, så alle sognets
by, Hulby, Musholmkvarteret og Højgode ideer kommer frem til det videre arbjergparken ønsker et trygt liv i nærombejde”.
rådet med gode fremtidsudsigter for både
Det bliver godt at få gang i arbejdet for
unge, ældre og gamle. Ikke bare i 2020,
en god udvikling af vores område, men
men i mange år ud i fremtiden! Men ikke
planer gør ikke alt. I 2020 vil vi tårnmeget kommer af sig selv. Vi må selv
borgensere i endnu større grad gøre brug
gøre en indsats, hvis vores ønsker skal opaf tilbuddene i sognet: Flere vil handle
fyldes. Det gælder også for vores ønsker
i vores lokale butik, Dagli’Brugsen i
til nærområdets udvikling.
Frølunde; flere børnefamilier vil gøre brug
Derfor har Tårnborg Lokalråd i samaraf vores lokale børnehave og skole; flere
bejde med Slagelse Kommune besluttet
vil dyrke sport og motion i vores lokale
sig for at afholde et borgermøde i forsamidrætsforening, TIF; flere vil besøge vores
lingshuset den 22. marts for at påbegynde
lokale kirke, hvor der fx er lysfest den 8.
en såkaldt LUP, en Lokal UdviklingsPlan,
februar for alle i sognet; flere vil gøre brug
for Tårnborgområdet.
af det lokale erhvervsliv; flere vil deltage
I den anledning udtaler Karen Holst
i de mange arrangementstilbud i sognet,
Carlsen, som er formand for lokalrådet:
og mange flere vil møde op til årets gen” Borgermødet skal gerne sætte skub i
eralforsamlinger i de lokale foreninger, så
de gode ideer, som findes i sognet, samt
nye kræfter og ideer får større indflydelse
tydeliggøre hvilke ønsker borgerne har for
i sognet. Det vil styrke fremtidsudsigterne
udviklingen af vores område i fremtiden.
for Tårnborg, og det vil styrke fællesPå borgermødet håber vi, at der kommer
skabs- og tryghedsfølelsen i området.
mange ideer, som grupper af borgere i
Drømme har man lov at have, og drømme
området kan arbejde videre med, så der
kan forme fremtiden - så ja, 2020 bliver et
kan laves en lokal udviklingsplan til brug
fantastisk år!
for de nuværende borgere, men også for at
Du kan godt glæde dig - og tage del i det!
tiltrække nye borgere til området. Med en
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TIF i det nye årti...

Af Troels Christensen, formand for Tårnborg Idrætsforening
Allerførst rigtig godt nytår til alle TIFmindst, at vi formår at tiltrække
medlemmer, ledere og trænere.
yngre menneskers engagement
Vi står nu ved foden af et nyt årti, og
med ind i ledelseslagene i TIF.
som det har
Man kunne spørge: Tør vi slippe frivilværet tilfældet
ligheden fri over for de unge?
for mange anIdrætsforskningen fortæller os, at 31 pct.
dre foreninger,
af de unge er TOP-motiveret og ser sig
så har der også
selv som igangsættere. Dem skal vi have
i TIF været opfat i.
gang og nedBæredygtighed og klima har bl.a. deres
g a n g s t i d e r.
interesse? Skal vi have disse dimensioner
Foreningens
ind i foreningen? Skulle vi lave unge-råd
højdepunkt var
i samarbejde med skolens elevråd? Sætte
i 1978, hvor forpuljer til rådighed - kvit og frit - for nye
eningen kunne
tanker og initiativer på idrætsområdet.
mønstre
ikke
Åbne bestyrelsesarbejdet. Rykke idrætmindre end 1200 medlemmer med gymten mere ud i naturen? Gør medlemskabet
nastik og fodbold som de helt store afdefleksibelt. Der er masser af ideer at tage
linger. Korsør Kommunes største forefat på. Måske nogle dur.
ning!
Et er helt sikkert - at hvis ikke vi er i
Siden er der som bekendt løbet meget
SYNC med ungdommen - så vil vi på sigt
vand i åen. Og i takt med nye idrætsvaner
tabe indflydelse og domæne i vores lokal– og afdelinger, der forlod os - så dalede
område.
medlemstallet, og værst så det ud for tre
Men men men: TIF kan jo heller ikke undår siden, hvor vi var helt nede på godt 200
være de erfarne - som sørger for driften
medlemmer.
i det daglige. Som bruger knofedt hver
Her ved nytårskiftet er vi vokset til mere
eneste uge. Om det så er i aktivitetsudvalend det dobbelte, og det er primært sket,
get, med regnskabet, Tårnborgbladet, med
fordi der er åbnet op og satset på nye
sponsorerne, med kommunen, med DGI
idrætsgrene.
etc...
Afgørende for foreningens ve og vel vil
Lad os love hinanden, at i det nye årti vil
helt klart afhænge af, om vi er i stand til
vi alle holder øjne og ører åbne og giver
at følge med tiden, sørge for at have de
nytænkningen - uanset hvor den kommer
rigtige “varer på hylderne”. Sikre, at der
fra - EN CHANCE. Så er jeg sikker på
kommer den rigtige fornyelse og ikke
“at vinden vil fylde vores sejl”.

Fredag den 10. januar holdt TIF Nytårskur for bestyrelser og hjælpere i foreningen.
Kuren blev afholdt i foreningens lokaler i Tårnborghallen med god mad.

Tårnborgbladet februar 2020
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Tårnborg Gymnastik
Årsafslutning for Forældre/barn,
Rollinger, Akrobatik og Springhold

Søndag d 22. marts 2020 i Tårnborghallen
Klokken 10.00-13.00

Hermed inviteres forældre, pårørende og ALLE interesserede til at
overvære sæsonafslutningen for Tårnborg IF´s gymnastikafdelings børneog ungdomshold.
10.00
Indmarch og velkomst
10.15
Rollinger
Line, Pernille, Katrine og Sarah
10.25
Forældre/barn Nadja og Vita
10.35
Akrobatik
Marianne, Mette og Sarah
11.00
Gæstehold
11.20
Minispring
Marianne, Nicolai, Mette og Sarah
11.45
Springholdet
Marianne, Nicolai og Mette
12.10
Forældre/barn Nadja og Vita
12.30
Rollinger
Line, Pernille, Katrine og Sarah
12.50
Afslutning og fællesang

Salg af kaffe, kage, sodavand mm. i cafeteriet under hele opvisningen, og du kan
forudbestille en kande kaffe, så den er klar, når du kommer. MobilePay blot til
26633335 med dit fulde navn 
Ændringer i programmet kan forekomme.

Reskavej 7

◆

4220 Korsør

58 35 60 22
www.lundemanglas.dk
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Nye aktiviteter i 60+motion

Af Jørgen F. Rasmussen, formand for 60+motion
En ny sæson er startet i TIF 60+motion,
med. Vi har i 60+motion også for nyligt
og det er en sæson, som byder på masser af
introduceret pickleball, som er et boldspil,
nye aktiviteter og god motion for alle som
der kombinerer det bedste fra badminton,
er fyldt 60 år, og som har lyst til god mobordtennis og tennis, så der er mulighed
tion for både krop og sjæl, for i 60+motion
for masser af spil, som bringer sveden
bliver både arm-, ben- og lattermusklerne
frem, men også
motioneret grundigt i et par timer tirsdag
aktiviteter, som
formiddag klokken 10.00. I denne sæson
ikke er så fysisk
tilbyder vi et par nye aktiviteter, da vi har
krævende, fx rulværet så heldige at modtage et tilskud fra
lecurling og bobBørge Kristensens Mindefond sidst i 2019.
spil.
Tilskuddet har sammen med yderligere et
Inden længe
DGI-tilskud muliggjort opfyldelse af et
banker foråret på,
ønske, som vi har haft længe, nemlig indog så vil der være mange af os, som går
købet af et bowlsspil, som - ud over at
udendørs for at spille krolf, pointspil elvære et spil alle kan magte, næsten uanset
ler petanque på sidste års nyanlagte baner.
fysisk formåen - er et gammelt skotsk spil,
Det ser vi frem til, men mange vil sikhvor det går ud på at trille de skævt vægkert også vælge stadig at fornøje sig med
tede kugler i en bue udenom en forhindring,
de indendørs aktiviteter som badminton
en såkaldt sovende politimand, på midten
og bordtennis samt de tidligere nævnte
af banen og dermed forsøge at komme så
sportsgrene - og måske endda med det
tæt som muligt på målkuglen, som kaldes
sveddryppende spil, floorball!
en Jack.
Efter de fysiske ”anstrengelser” står
Midt i januar havde vi besøg af Bowls
motionsdagen på kaffe med hjemmebagt
DGI fra Holstebro, som gav os en god inbrød og en masse snak om verdenssitutroduktion i spillet, men vi er stadig ganationen tilføjet en god mængde hyggeligt,
ske novicer, så meld dig roligt ind i forsocialt samvær. Du burde overveje at meleningen, og tag del i bowls eller et af de
de dig ind. Du er meget velkommen – og
mange andre spil som vi underholder os
så koster det kun 150 kr. for en hel sæson!

Nu er der ekstra fart over Tårnborg eSport
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets udsendte sportsreporter
Søndag den 12. januar afholdt Tårnborg
eSport og Korsør Kart Klub pressemøde hos
Comwell Korsør på Ørnumvej i forbindelse
med samarbejdet om en etablering af SimRacing (online simulator-racing) for klubbernes medlemmer. Den lokale verdenspresse
var mødt op sammen med mange eSport- og
racerbil-interesserede samt kommunens nuværende borgmester, John Dyrby Paulsen, og
den tidligere borgmester, Stén Knuth.

Det var et spændende møde med en af fremtidens populære sportsgrene, så hvis du gerne
vil opleve fart
og ræs - uden
fare for liv og
helbred - så bør
du melde dig
ind i Tårnborg
eSport!

Tårnborgbladet februar 2020
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Bustur til Flensborg

Af Line Torp Timmerman og Leon Elstrøm
Efter at have leget med tanken i længere
tid, om at forsøge at skabe et større fællesskab i Svenstrup, endte tanken med
en bustur til Flensborg Julemarked, hvor
man skulle tage naboen under armen
og dermed få en mulighed for at lære
flere i Svenstrup at kende. Men samtidig
ønskede vi også at støtte lokalt og valgte
derfor at handle ind til busturen i vores
lokale Dagli’Brugs.
Lørdag den 30. november gik turen
til Flensborg. Turen startede ved
Dagli’Brugsen Frølunde klokken 7.30,
hvor alle passagerne fik et rundstykke,
kaffe og en lille dram, som Dagli’Brugsen
havde sponsoreret.
Herefter placerede alle sig i bussen,
som blev kørt af Korsørs nye busselskab,
Korsør Turist, og turen gik mod Flens-

borg julemarked. Her blev der nydt et
par hyggelige timer, inden turen gik mod
Fleggaard, hvor alle kunne få handlet lidt
ind til den kommende jul. Sidst på eftermiddagen kørte bussen igen mod Svenstrup, hvor der på vejen hjem blev der
gjort stop ved Infoteria Lillebælt Syd, hvor
alle kunne få fyldt maven med god mad.
Bussen landede igen ved Dagli’Brugsen
Frølunde klokken 19.
Turen gav et flot overskud, som går til
TIF Gymnastik. Alle var enige om, at det
havde været en dejlig tur og var klar til
en ny tur i 2020. Så derfor undersøger vi,
om det kan lade sig gøre at arrangere en
ny tur i år.

Da tørsten meldte sig var der rig mulighed
for drikkevarer i denne flotte bod

En sidste chance for at at aflevere sine ønsker til julemanden

Mange tak for opbakningen!
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Nyt fra TIF-gymnastik

Af Line Torp Timmerman, forkvinde for TIF-gymnastik
Godt nytår til alle.
2019 er vel overstået, og 2020 er hilst
velkommen. Der er sket rigtig meget i
2019 i vores gymnastikafdeling. Vi har
været heldige at få en masse sponsorater,
hvilket har gjort det muligt at få opdateret
nogle af de gamle redskaber og også at
lave nye investeringer. Det har virkelig
været en succes, at vi har fået flyttet vores
spring- og akrobatikhold over i Tårnborghallen. Det skaber en meget bedre
mulighed for at udvikle vores gymnasters
spring, at der er mere luft omkring dem,
og at redskaberne ikke skal stå oveni hinanden, som det gjorde i gymnastiksalen.
Alle hold, som skal vise noget til årsafslutningen, begynder nu at planlægge og
finpudse det, som vi vil vise jer til opvisningen. Det bliver spændende at se, hvad
holdene har fundet på i år.
Husk at sætte kryds i kalenderen den
22. marts 2020 til den årlige årsafslutning kl. 10 i Tårnborghallen!
Juleafslutning i gymnastikafdelingen
Juleafslutningen på forældre/barn og rollingeholdet i TIF-gymnastikafdeling blev
traditionen tro afholdt med besøg af julemanden. Som altid kommer han og hygger med en sæk på ryggen, fuld af godteposer. Alle redskaberne kommer frem,
og forældrene har denne dag mulighed for
at løbe banen rundt med deres søde børn.
Det er en hyggelig måde at slutte året af
på, og vi instruktører får muligheden for
at snakke med jer forældre. Vi siger jer tak
for en dejlig første halvdel af sæsonen, og
vi glæder os til at tage fat på den sidste.
Mange hilsner fra instruktørerne på
forældre/barn og rollingeholdet.

Juleafslutning hos Mix Motion
GODT NYTÅR til alle fra Mix Motion.
Holdet med voksne motionister, som elsker at blive rørt. Som I ser, er der også
tid til hygge. Vi holder juleafslutning i
gymna-stiksalen. Vi var der dog ikke alle
mand - nogle var til BANKO i forsamlingshuset. P.t. består Mix Motion af 6
mænd og 14 damer. Så der er også plads
til dig. Kom og vær med efter jul – så
starter anden halvdel af sæsonen – og så
til halv pris. Jeg lover jer, at alle muskler
bliver rørt. Så god og dejlig fornemmelse.
Hver mandag i gymnastiksalen. Kl. 18.3019.45.
Mon vi ses!!! Kom glad og prøv en gratis
time.
De bedste kondihilsner fra Karin
>>>>> side 12
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Minispring (5-7 år)
Opvisningen nærmer sig, og vores små
springere er altid klar til en ny træning og
fyldt med masser af energi. Der bliver løbet og løbet og løbet, inden vi kalder dem
sammen, men stadigvæk er alle klar til en
god gang opvarmning, som er meget nemmere, efter vi er flyttet over i hallen.
På minispring er vi både piger og drenge
i alderen 5-7 år, og det glæder os meget, at
det er et MIX-hold.
Vi træner vejrmølle, håndstand, flikflak, saldo, kraftspring og en masse andre
spændende ting.
De små gymnaster glæder sig, og hold op
I skal også glæde jer til at se, alt det de har
lært - på så få træningen og kun én time
om ugen.!
”Vi ses til opvisning den 22. marts 2020
med alle jeres venner og familie, så de kan
se, alt det I har lært!”
Mange spring-hilsner fra Nicola, Mette,
Sarah og Marianne
Akrobatik
Så er halvdelen af sæson gået, og vi er
godt i gang med de stille ting som f.eks.
smidighed, hvor vi går i spagat, går ned i
bro, men også op i høje pyramider, hvor
der bliver afprøvet grænser.
Akrobatik er også balance, som vi øver
ved håndstand, frø og pyramider, og vi har
nu fået 2-5 forældre med. Det gør træningen meget sjovere for gymnasterne, at der
er mere end to ad gangen, som kan være
med, når der laves pyramider. Nu kan vi
lave store pyramider; det elsker alle akrobaterne.
Men vi søger stadigvæk en masse drenge,
fyre, samt mænd til holdet - eller bare 3-4
stk., som kan komme hver torsdag kl.
18.00 – 19.00.
I år vil vi prøve at se, om vi kan komme
ud til opvisning hos andre foreninger, så
de kan se, hvad Tårnborg Akrobatik kan.

Tårnborgbladet februar 2020

Opvisningen hos TIF nærmer sig, og
holdet begynder allerede nu at glæde sig.
Holddeltagerne øver, øver og øver sig
hjemme, når de ikke er til træning, og kan
ikke vente med at vise jer, hvad de har
lært, når vi slutter af med opvisning den
22. marts 2020.
Akrobatik-hilsner Mette, Sarah
og Marianne

Spring (7-15 år)
På springholdet er vi i hallen, og vi er
så taknemmelig for, at det kunne lade sig
gøre.
De store piger og drenge springer og
laver mange høje og flotte lange spring,
og det kunne ikke været opnået uden den
gode plads, vi har i vores lokale hal.
Vi har så mange super dygtige piger og
drenge igen i år, og det ses tydeligt; men
det ses også, hvor meget de brænder for
spring, og at de øver sig hjemme og gerne
vil udvikle sig.
Vi glæder os til at vise jer deres saldo,
kraftspring, håndstand, skrue på vores super gode airtrack, samt vores trampolin og
nye airmåtte, hvor vi virkelig træner nogle
flotte og høje spring.
Opvisningen nærmer sig, og man må gerne komme op og se de dygtige gymnaster
springe, selvom man ikke har familie eller
venner på holdet.
Det er vigtigt for os at vise jer, hvad
TÅRNBORG kan, og hvor herligt et
fælleskab vi har, som vi håber, I vil komme

Tårnborgbladet februar 2020

og være en del af den 22. marts 2020.
Mange spring-hilsner Nicolai, Mette og
Marianne

Nyt tiltag i gymnastikafdelingen
Hver lørdag morgen kl. 8.30 - 9.45 er der
mulighed for at starte dagen med Funktionel Træning.
Men hvad er Funktionel Træning så?
Det er en træningsform, der går ud på at
forbedre naturlige bevægemønstre, som
du allerede laver eller kan få brug for i
dit daglige liv – som at løbe, løfte eller
springe. Træningen bygger på klassiske
øvelser, som bl.a. squats, og laves med eller uden remedier, som fx en kettlebell.
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Mens fitnesstræning i maskiner oftest
er målrettet en bestemt muskelgruppe,
er de funktionelle træningsøvelser mere
komplekse og kombinerer bl.a. styrke,
hastighed eller power med f.eks. balance,
smidighed eller reaktionsevne i samme
øvelse. Det er vigtigt, at træningen er udfordrende og afvekslende.
Målet er at gøre hele din krop velfungerende og stærk, samtidig med at du træner
din evne til at løfte tunge ting, flytte din
egen krop, løbe efter/fra noget. Rent fysisk betyder det, at du opnår en mere helstøbt toning af kroppen.
Træningsformen er til både mænd
og kvinder. Det handler om at tilpasse
øvelserne til det niveau, man er på og få
øvelserne ind under huden, før man øger
intensiteten eller volumen.
Der vil være et max på ca. 12 deltagere,
så skynd jeg at komme op og prøv en god
omgang træning!
------------------------

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
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Nyt fra TIF Badminton

Af Søren Mikkelsen, formand for badmintonafdelingen

Kære badmintonmedlemmer
Når I læser dette, er der kun 3
måneder, til vi skal holde sommerferie fra badminton, idet sidste træningsdag er onsdag, den 29. april.
Vi har igen haft en god sæson i foreningen.
Antallet af medlemmer steg til 94. Fællestræningen med Hulby Badminton mandage og
onsdage har fået flere deltagere, og alle banerne er i brug på træningsaftenerne.
Ud over fællestræningen med Hulby Badminton træner turneringsspillerne fra begge
foreninger en gang om måneden sammen med
Vemmelev Badminton.
Ungdomstræningen sammen med Vem-

melev Badminton
i Vemmelevhallen
går godt. Vi træner 1,5 time onsdage og
fredage og har ca. 15-20 deltagere hver gang.
Vi havde juleafslutning for de unge den 18.
december, hvor der blev leget med ketcher og
fjerbolde en times tid, hvoref-ter vi sluttede af
med et stykke pizza og en cola.
Årsmødet for TIF’s foreninger er i år søndag
den 1. marts kl. 9.30 i Tårnborghallen. Vi starter med kaffe, og kl. 10.00 afholder vi årsmødet
i TIF Badminton.
Bestyrelsen håber selvfølgelig på et stort
fremmøde af medlemmer.
Med venlig hilsen Bestyrelsen TIF Badminton
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INVITATION til opstart af en HAVEFORENING
for alle
der ønsker inspiration og viden om
dyrkning af økologiske og giftfrie haver

formålet er
at skabe kontakter og fællesskaber for haveejere

og
at kunne give hinanden
indbyrdes inspiration til
dyrkning
og
anlæg af haver

at kunne arrangere fælles ture til f. eks.
planteskoler og besøgshaver

at kunne invitere foredragholdere
at kunne hjælpe hinanden ved større indkøb eller
anlæg af haver
at kunne skabe interessegrupper f.eks. til
biavl, hønsehold eller dyrkning af særlige planter
VI MØDES I TÅRNBORGHALLEN 14. MARTS KL.14
Henvendelse til Gertrud Bendorff mail: gertrudbendorff@live.dk
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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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Hvad er meningen?
“Hvad har du ment med os?”
Sådan lyder det anklagende og insisterende spørgsmål i Pär Lagerkvists
roman: “Det evige smil.” Spørgsmålet
kommer fra milliarder af døde mennesker, der har besluttet sig for at
foretage en massevandring for at finde
Gud og afkræve ham svar på livets
storhed og glæde, men også på livets
angst og uvisheden om, hvad meningen med livet, med mennesket overhovedet er. De vil drage Gud til ansvar
for det ubegribelige og mærkværdige
liv, for at finde ro og finde vished for
troen.
De drager af sted mod Gud for at
finde svar på de spørgsmål, som vi
også tumler med. De spørgsmål, som
jævnligt dukker op hos os. Om det er,
når vi mærker afgrunden under os, når
vi mærker lidelsen, eller det er, når vi
rammes af storheden over skaberværket og glæden overskygger alt, og vi
midt i smerten formår at finde noget
værdifuldt i den. Nøjagtig som os levende mennesker vandrer de af sted i
forsøget på at finde mening i deres liv
og i deres død. Og efter en lang vandring finder de det uopnåelige, det de
har længtes efter - de finder en gammel mand, der saver brænde, kroget og
kort af vækst mærket af års arbejde og

med et furet ansigt præget af møje og
sagtmodig alvor. Og de så, at han var
Gud.
Og der, sat over for muligheden for
at få svar på livets mening, stiller de
Gud spørgsmålet: ”Hvad har du ment
med os?”
Og Gud svarer stille og ydmygt:
“Jeg har gjort det så godt, jeg kunne.”
Hverken mere eller mindre, men det
svar kan menneskene ikke stille sig
tilfredse med. De fortsætter med at
kræve svar fra Gud, og hver gang ly-

der det fra Gud: “Jamen, jeg har gjort
det så godt, jeg kunne.”
Og skuffelsen og frustrationen breder
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sig forståeligt nok i folkeskaren. “Noget, må du da have ment, med at skabe
liv”. ”Der må da være noget mere, noget vi skal stræbe efter, noget vi skal
gøre i livet for at få del i storheden
over livet?”
Og langt om længe tilføjer Gud: “Jeg
har bare ment, at I aldrig skulle behøve
at nøjes med ingenting!”
“Jeg har bare ment, at I aldrig skulle
behøve at nøjes med ingenting!” De
ord rummer hele pointen med at tro.
De rummer pointen med at give Gud
en chance. De giver os svaret på, hvorfor det giver mening at gå i kirke.
For med Gud i livet åbner vi for muligheden for at gøre livet større end
det, vi kan se og måle.
Og er det ikke netop det, der har betydning i vores liv. At vi får at vide,
at vi ikke er ingenting. Men at vi har
betydning. For Gud og for hinanden.
For vi har fået livet af Gud, med muligheden for at fylde det ud med den
mening og den tro, der kan hæve vores
liv op til at blive meget mere end ligegyldigt. For det vi hører fra Gud og
i kirken, det er, at vi skal bruge vores
liv. Og vi skal bruge det i visheden om,
at vi som Gud også bare skal gøre det
så godt, som vi nu kan. Forsøge at leve
vores liv med hinanden, så godt som vi
nu kan, og sprede lys og glæde, hvor vi
kan, for det er meningen med os men-
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nesker. Så simpelt er meningen med
livet egentlig: Brug dit liv - så godt
som du kan!
Og livet er blevet brugt i kirken i
de forgangne måneder. Der er blevet
tændt lys og glæde, når folk i alle aldre
har lagt vejen forbi i advents- og juletiden. Luciaoptog, børnehave, skole,
pensionister og alle andre har spredt
lys og glæde hos hinanden. Og vist at
vi heldigvis ikke er ingenting, ligesom
kirken heller ikke er ingenting, men er
med til at give mening i livet.

Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Kunst og Kirker 2019
Weekenden den 9.-10. november
2019 vil blive husket mange år frem.
Tårnborg kirke deltog for første gang i
udstillingen Kunst og Kirker.
Arrangementet
er et samarbejde
mellem Slagelse
provsti og Slagelse Turistforening.
Styregruppen bestod af Per Thuesen, Ulla Thorbjørn
Hansen,
Branka Lugonje
og Estrid Maria
Eriksen.
15 kirker i provstiet havde tilmeldt sig, og der kom professionelle kunstnere fra blandt andet
Holland, Færøerne, Litauen og Norge.
I Tårnborg kirke havde vi udstilling af billedkunstneren Kjeld Jørgen
Jensen fra Hobro samt skulptøren Ton
Kalishoek fra Holland.
Deres kunstværker blev rost af de
knap 600 besøgende i vores kirke.
Alle kunstnere, der udstillede i de 15
kirker, var meget tilfredse og imponerede over arrangementet.
For at gøre de to dage lidt afvekslende havde vi lørdag foredrag ved Kurt

Rehder, der fortalte om Tårnborg – fra
vikingetid til nutid. Senere samme dag
underholdt Korsør Marineforenings
kor. En koncert der blev fremført med

sangglæde, humor samt smittende
humør.
Søndag var vi så heldige at kunne
opleve den kun 13-årige cellist Asta B
Wanscher. En stor oplevelse.
De mange besøgende blev i våbenhuset budt velkommen af menighedsrådet, der også bød på vin, kaffe og
vand.
En af ideerne ved Kunst og Kirker
var, at kunstnerne kunne blive privat indkvarteret hos menighedsrådsmedlemmerne.
Vi var så heldige at have Kjeld Jør-
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gen Jensen boende fra fredag
til søndag. En spændende
person. Vi fik snakket, grint
og drukket et enkelt glas rødvin. Dejligt med nye bekendtskaber.
Karin og Dennis Hansen

Lørdagsdåb i Tårnborg Kirke

Ønsker I at holde barnedåb på en
lørdag, så er det også muligt i Tårnborg
Kirke. Én gang i kvartalet afholder vi
en særlig dåbsgudstjeneste lørdag formiddag, som er en kortere gudstjene-

ste, hvor dåben er omdrejningspunktet. Der vil typisk være flere dåb den
dag, dog maks. fire børn. Vi holder
lørdagsdåb næste gang den 22. februar
og 8. maj kl. 11.00.
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Projekt redekasser ved Tårnborg Kirke

Slagelse kommune søgte i foråret
placeringer til et antal redekasser for
at fremme antallet af natugler og tårnfalke.
Tårnborg Kirke har nogle store
gamle træer, som var helt perfekte
til formålet, og vi søgte derfor kommunen om at blive værtsfamilie for en
redekasse tilpasset natuglen.
Redekassen blev hængt op, og vi var
naturligvis spændte på, om nogen ville
flytte ind.
Til vores store glæde gik der kun et
par uger, før der var besøg.
Det var et tårnfalkepar, som efter et
par besigtigelser flyttede ind. De vidste
åbenbart ikke, at redekassen var fremstillet til en natugle, eller også ønskede
parret bare at leve lidt alternativt.
Derefter fulgte en spændende tid,
hvor man altid kunne få status hos
Peter (vores gravermedhjælper) Han
kunne berette om heftig aktivitet.
Altså var der unger i kassen. Der blev
udklækket 2 æg, og tilsyneladende har
der ikke været flere.
Lidt drama slap vi ikke for. Begge
unger nåede at falde ud af kassen.
Den ene kom selv tilbage til reden, og
den anden blev fundet på jorden, den
dag en ornitolog skulle ringmærke
ungerne. Ornitologen lagde ungen
tilbage i redekassen, og til alles glæde

overlevede begge, og alle har nu forladt redekassen.
Ornitologen fortæller, at der formentlig har været tale om et ungt par, som
har lavet rede for første gang. Han
henviser til, at der kun er født 2 unger
mod normalt 4.
Redekassen hænger stadig på sin plads
og ser indbydende ud. Fødeudbuddet
er desværre også helt på toppen. Vores
problemer med kirkegårdsmuren mod
mosen, skyldes mosegrise, mus og rotter, der underminerer stenene. Blandt
andet derfor er lige netop natugler og
tårnfalke specielt velkomne.
Mennesker med stor forstand på fugle fortæller, at vi kan være så heldige i
2020, at redekassen først anvendes af
natuglen og derefter af tårnfalken.
Vi glæder os allerede til den kommende ynglesæson.
Jørgen Christensen, kirkeværge
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Kyndelmisse i og ved Tårnborg Kirke
Kyndelmisse betyder lysmesse og
markeres som dagen, hvor halvdelen
af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj er gået, nemlig
den 2. februar. 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. I kan opleve nogle anderledes gudstjenester den aften,
hvor vi både kl. 19 og kl. 20 gennem
læsninger, musik og refleksioner hører
om lyset i verden. Det lys som altid
skinner i mørket: Guds lys. Det bliver
anderledes, spektakulært og flot. Så
læg vejen forbi Tårnborg Kirke den 8.
februar.

Babysalmesang i Tårnborg Kirke
Babysalmesang er et gratis tilbud
til forældre til børn mellem 2 og 10
måneder, der har lyst til at synge og
danse med deres baby i Tårnborg
Kirke.
Selvom børnene endnu ikke synger,
har de stor glæde af den nære kontakt
med forældrene, og lyden af fars eller

mors stemme er for barnet det skønneste i verden. Du skal altså ikke holde dig tilbage, hverken Pavarotti eller
Celine Dion kan konkurrere med din
stemme.
“Vi synger og danser” 7 tirsdage i
foråret. Første gang er tirsdag den 3.
marts klokken 10.30 - 11.15. Sidste
gang er tirsdag den 14. april.
Vi slutter hver gang af med kaffe, te,
småkager og ammestuesnak. Bedsteforældre er også meget velkomne.
Tilmelding snarest muligt og senest
den 27. februar til Lise Christoffersen,
mail: andante@paradis.dk
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Tårnborg Kirke har brug for et råd!
Stolt knejser Tårnborg Kirke på Tårnborg Banke med den skønneste udsigt
over Korsør Nor til den ene side og
landbrugsjord til den anden side. Kirken er i manges bevidsthed.
Det vidner samtaler med
folk om, der, selvom de slet
ikke bor i Tårnborg Sogn,
alligevel har et stort ønske
om at blive viet i kirken, eller få deres børn døbt, ja sågar ønsker mange at få deres
sidste hvilested på Tårnborg
Kirkegård, fordi udsigten er så smuk.
Og der er smukt deroppe ved kirken,
og der er smukt inde i kirken. Og der
foregår meget i kirken. Både de helt traditionelle ting, som gudstjenester, hver
eneste søndag, dåb, vielser, bisættelser og begravelser. Og derudover er der
faktisk også et rigt kirkeliv i sognet. Der
er hyggeklub i konfirmandstuen, der er
litteraturkreds, der er sangaftener, der er
børne- og ungdomskor, konfirmander,
babysalmesang, børnegudstjenester og
koncerter og meget mere.
Men alt dette kan kun lade sig gøre, fordi der er et råd i kirken. Et menighedsråd. For uden et menighedsråd - intet
kirkeliv.
Alle folkekirker i Danmark ledes af
menighedsrådet, der består af frivillige,
der på demokratisk vis vælges af sognets folkekirkemedlemmer. Alle over
18 år, der er medlem af Folkekirken, kan

stille op til menighedsrådet. Og der
er brug for alle aldre, begge køn og
forskellige meninger, for menighedsrådet er med til at planlægge, hvilke

aktiviteter der skal være i kirken. Ja,
det er med til at bestemme, hvad vej
kirken skal gå. Menighedsrådet har
også ansvaret for, at kirken bliver
ved med at være velholdt og et godt
sted at være.
Hvert fjerde år er der valg til
menighedsrådet, og det er der i år! Så
kunne du tænke dig at være med til at
præge Tårnborg Kirke, så er det nu,
du skal begynde at overveje det. Der
er mange forskellige opgaver i rådet,
og der er brug for mange forskellige
mennesker, så der er garanteret også
noget for dig.
Hvis du vil vide mere, så kontakt
menighedsrådets formand: Jytte Jensen eller kirkens præst Nina Dyrhoff
Nyegaard (kontaktoplysninger står
på bagsiden af Kirkebladet).
Nina Dyrhoff Nyegaard
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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.
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2020

LYSET
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* SE kirken belyst ude

* HØR klokkespil fra tårnet
* OPLEV et kirkerum med et
overraskende lysdesign
* VÆR MED når der er musik,
lys, lyd og kyndelmisselæsninger
* belysning ude og inde
18:30 - 22:00
* gudstjeneste

med læsninger, lys og lyd

19:00 - 19:30
20:00 - 20:30

vær velkommen alle
lørdag 8. februar
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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

Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør
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Der er fortsat Liv i Taarnborg Sogns Forsamlingshus
Af James Hansen, formand for forsamlingshusets bestyrelse

Det lykkedes os at finde en ny vært
til vores forsamlingshus. Vi siger
velkommen til Charlotte Jakobsen
som ny vært.
Der vil nu igen være mulighed for at
booke sine familiefester og andre arrangementer i huset.
Vi håber, at I alle vil tage godt imod
Lotte. Her er, hvad Lotte siger om at
være blevet en del at Taarnborg Forsamlingshus:

Min plan er at fastholde de traditioner, der allerede er i huset og på sigt at
starte nye traditioner i og for huset.
Her i starten tager jeg det stille og
roligt, da jeg har forpligtelser andre
steder også, såsom et deltidsarbejde,

som jeg over tid forventer at kunne
sige fra. Udover det har jeg pt. stadig
status som formand for et andet forsamlingshus, som ligger i Kalundborg
Kommune.
Mine personlige visioner for Tårnborg Forsamlingshus er at kunne påbegynde diner transportable ved siden
af arrangementerne i huset, som jeg jo
selvfølgelig håber, der kommer mange
af.
Jeg kan nævne brunch, som vil blive
udbudt i to eller tre varianter. Forskellige buffeter - både i huset og ud af
huset. Helaftensarrangementer med
forskellige menuer; møder med forplejning; kursus med forplejning og
mindesammenkomster.
Sammen finder vi ud af, hvordan
vi gør det enkelte arrangement så
vellykket som muligt. Jeg har både
faglærte kokke og faglærte tjenere i
min stab, samt folk der har arbejdet i
fagene i mange år. Så jeres arrangement vil der blive taget hånd om på
professionel vis.
På gensyn i Tårnborg Forsamlingshus!
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Nyt fra Tårnborg Skole

Af Susanne Bille Kristensen, lærer på Tårnborg Skole
Tårnborg tog hul på julen sammen
ken i jakkesæt og fuldstændig levede sig
Tårnborgs borgere viste for alvor juind i rollerne, til de syngende engle, der
leånden til dette års traditionsrige fakkelopfyldte kirkerummet med rytme og skøntog. Et stort opbud af både børn og voksne
sang. Der var virkelig noget at snakke om,
tændte faklerne ved Brugsen og sluttede
da eleverne glade gik hjem på juleferie.
af på skolen med sang, julemand, gaveposer og mange blev til flæskestegssandTårnborgs elever imponerer fagligt og
wich, varm kakao og æbleskiver. Tårnsportsligt
borg Skoles 7. klasse havde i år fået
Op til jul nåede både 9. klasse og elever
magten i køkkenet og fik både under og
fra 7. klasse at imponere. 9. klasse sluttede
efter ros for lækkerierne. ”Jeg er simdecember af med at forsvare deres projektpelthen så stolt af den måde alle løftede
opgaver, som fik stor ros. Her var ambiopgaven,” siger Martin Strandby Hansen,
tionsniveauet højt, og der blev arbejdet
skoleleder på Tårnborg Skole,” og hvor
med alt fra klimaproblematikker til den
er det skønt at se, hvor mange der bakker
økonomiske krise. Mens 9. klasse løftede
op om årets traditioner her i Tårnborg.”
sig fagligt, kunne 7. klasse hive en andenplads hjem i en stor basketball-turnering,
Vellykket brud på traditionerne
som blev afholdt for hele gamle Korsør
Juletraditioner er vigtige for Tårnborg
kommune. Skoleleder Martin Strandby
skole, så der er som sædvanlig blevet klipHansen er dog mindst lige så stolt af den
pet og klistret på hele skolen, og sidste
måde, som eleverne repræsenterede Tårnskoledag før juleferien var alle elever og
borg Skole på. ”De opførte sig simpelthen
lærere til gudstjeneste i Tårnborg Kirke. 3.
eksemplarisk og med en fantastisk teamklasse stod for det smukkeste Luciaoptog
spirit,” smiler en stolt skoleleder.
- og som sædvanlig var der et lille teaterstykke, men her stopper det sædvanlige.

I år havde to af skolens dygtige lærere
selv skrevet en julemusical, som 1. og 2.
klasse fremførte for en fyldt kirke. Ambitionsniveauet havde tydeligvis været højt
for Trine Sandholdt Worm og Birgitte
Breidahl, som stod bag stykket - og eleverne indfriede ambitionerne til fulde. Lige
fra de to unge fortællere, som indtog kir-

Lokale og globale venskaber
I det nye år kan eleverne se frem til at
Tårnborg Skole udbygger samarbejdet
både lokalt og globalt.
Læsemakker-projektet, hvor lokale ældre
læser med skolens yngste elever, har vist
sig som en succes, og skolen håber på, at
projektet kan fortsætte >>>>side 37
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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

Der julehygges på MIX-holdet
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Kildebakkens juletraditioner

Af Kirsten Søndergård, leder af Børnegården Kildebakken
Vi har tradition for at Troldestuen, vores
storgruppe, går Lucia. Det vises for forældrene ved et meget hyggeligt arrangement.
Vi får besøg af ”den rigtige” julemand,
som er kommet hos os igennem mange
år. Dagplejerne og deres børn er inviteret med. Først danser vi om juletræ, og
bagefter deler julemanden godteposer ud
til børnene, og en lille gave til alle voksne.

Før det kan blive rigtig jul, går vi i Tårnborg Kirke. Vi har hvert år besøg af fem af
vores tidligere medarbejder, som kommer
og går med i kirke. Nina (præsten) og personalet gør rigtigt meget ud af det. Vores
store børn er med i et krybbespil, og det
går de meget op i.

De tre vise mænd

Så er der uddeling af tidlige julegaver

Blomster til enhver
begivenhed

Bagefter gå alle tilbage i Kildebakken og
spiser risengrød.
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Tårnborgbladets læserkonkurrence

Deltag i konkurrencen om en cd fyldt med god musik fra
vores lokale festmusiker og dk4-dansktopstjerne, Troels
Christensen, ved at svare rigtigt på tre spørgsmål, som du
kan finde svar på ved læsning i bladet!
1. Hvilken dato kan man opleve arrangementet ”Lyset og
Tårnborg Kirke”?
2. Hvad handler borgermødet i Tårnborg Forsamlingshus
den 22. februar klokken 10.30 om?
3. Hvad er det, som Dagli’Brugsen i Frølunde er stolte af
for første gang i 10 år?
Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com eller læg dem i lokalrådets postkasse på opslagstavlen i
Dagli’Brugsen i Frølunde senest den 1. marts 2020.
Vinder af november-nummerets læserkonkurrence blev
Nelly Gundersen, som blev udtrukket blandt de mange
indsendte, rigtige besvarelser af sognepræst Nina Dyrhoff
Nyegaard. Gevinsten på en flaske af kirkens gode portvin
bliver snarest overbragt vinderen. Tillykke!

JOHNSEN
OPTIK
Briller
Kontaktlinser
Svagtsynsoptik
Lupper og læseglas

ALGADE 56
58 37 45 75
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Jernihaven

v/ Carsten V. Hansen

tlf: 21 71 68 44
jernihaven.dk
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og gerne med endnu flere frivillige.
Hvor indskolingen samarbejder lokalt, ser udskolingen til gengæld ud over landets grænser. Det
er nu på andet år, at skolens elever samarbejder
med tre udenlandske skoler i ERASMUS-projektet
”Green School in boxes”, som har fokus på bæredygtighed, klima og miljø. I slutningen af januar går
turen til Sverige, hvor den svenske skole har lagt et
spændende program. Eleverne glæder sig dog lige
så meget til at se de udenlandske kammerater igen.
Der er efterhånden opstået en del internationale venskaber.
Tårnborg Skole udvider
Januar betød også goddag til en udvidelse af Tårnborg
Skoles i forvejen gode tilbud til blandt andet sårbare
børn. I forvejen har skolen længe haft Trivselshuset,
hvor der også tilbydes skilsmisse- og sorggrupper,
men nu har skolen udvidet med en ekstra medarbejder, Mette Nyvang Kristensen, som allerede er i
fuld gang med at etablere et ekstra hus, der kan yde
særlig specialpædagogisk hjælp til de børn, der har
behovet.

Juleafslutning på Tårnborg skole
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Borgermøde i
Tårnborg Forsamlingshus
Kom til Borgermøde og frokost
Lørdag den 22. februar kl. 10.30-13.30
I Tårnborg Forsamlingshus
Nu skal der sættes skub i de gode idéer på tværs! Vær med, når Tårnborg Lokalråd sætter ekstra
fokus på udviklingen af dit lokalområde.
Vi har brug for at få input og for at debattere, hvordan Tårnborg skal udvikle sig i fremtiden,
hvilke temaer skal der sættes ekstra fokus på, skal det fx være:
-

Friluftsliv
Erhverv
Natur
Unge
Ældre
Idrætsliv
Infrastruktur

Eller noget helt andet!

Billeder er fra Tårnborg Lokalråds hjemmeside

Vi har brug for tilmeldinger pga. forplejningen
Skriv navn med antal deltagere til: fvped@slagelse.dk – senest den 19. februar 2020
Vi ser frem til et godt møde
Tårnborg Lokalråd
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Indkaldelse af alle
Tårnborgs borgere til

B E B O E R M Ø D E og
Generalforsamling
Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 18.00
i Tårnborg Forsamlingshus

DAGSORDEN
Lokalrådet

Tårnborg Lokalråd og Naturområdet Ørnumbakken afholder fælles
generalforsamlingsaften efter denne tidsplan:
18.00-19.00: Lokalrådets beboermøde
19.00-19.45: Spisning (tilmelding nødvendig. Pris kun 50 kr.)
19.45-20.30: Naturområdet Ørnumbakkens generalforsamling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og stemmetællere
Formandens beretning
Kassererens beretning
Indkomne forslag
Valg af lokalrådsmedlemmer og suppleanter
Valg af bilagskontrollanter
Eventuelt

Forslag til Beboermødet skal være formanden i hænde
senest 10 dage før beboermødet.
Forslag kan sendes til: taarnborg.formand@gmail.com
Dagsordenen for Naturområdet Ørnumbakkens generalforsamling
følger foreningens vedtægter

På Tårnborg Lokalråds vegne:
Karen Holst Carlsen
Formand
På Naturområdet Ørnumbakkens vegne:
Willy Arentoft
Formand
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Dagli’Brugsen i Frølunde
- en forretning i Tårnborgområdet

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 Tårnborgbladet med en kort begrundelse for
dit forslag: Hvilken virksomhed, og hvorfor netop denne?
I dette nummer af Tårnborgbladet har vi
bedt brugsuddeler Thomas Helkiær svare
på et enkelt spørgsmål:
Hvordan går det så i Dagli’Brugsen
Frølunde?
”Tjoe, det går da fremad, men vi har nu
sagtens plads til flere biler på p-pladsen”
svarer Uddeler Thomas.
For første gang i mere end 10 år kan
Dagli’Brugsen Frølunde være stolte af at
have knækket kurven med nedadgående
omsætning, men de kommer bestemt ikke
sovende til det, og det er endnu for tidligt
at konkludere på økonomien for et samlet 2019. Der mangler i skrivende stund
de sidste afregninger så årsregnskabet er
ikke færdigbehandlet endnu. ”Vi kommer
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helt sikkert ikke ud med et overskud, det
ligger helt fast, men hvis vi kan se den
samme tendens på bundlinjen, som vi ser
på omsætningen, så er der håb forude,
for at butikken i overskuelig fremtid kan
komme i plus”.
Der, hvor butikken er hårdest ramt,
er på antallet af kunder, der benytter
Dagli’Brugsen til de daglige indkøb. Der
er slet ikke nok kunder til hverdag, og det
har blandt andet betydet ændring af åbningstiderne gældende fra 1. januar i år,
hvor der blev klippet en halv time af i hver
ende, så det fremover derfor hedder ”Alle
ugens dage 7:30 til 19:30”.
Så er der nok nogle, der vil påpege, at
butikken har et for lille udvalg, for mange
nedsatte varer pga. kort holdbarhed, og
priserne er alt for dyre og mange andre
årsager, til at det daglige indkøb ikke lægges lokalt. Hertil kan Brugsmanden så
svare, at heldigvis er vi på fornavn med
rigtig mange kunder, der kommer dagligt
og ugentligt, og det er dem, der holder liv
i butikken. Men hvis flere handlede lokalt,
ville der være færre datonedsatte varer,
udvalget kunne være bredere og så ville
større køb hos leverandørerne kunne give
lavere salgspriser i butikken.
Og det kræver selvfølgeligt lidt indsigt;
Et tænkt eksempel kunne være om udvalget af frisk salat. Der er 10 icebergsalat i
en kasse, og butikken kan ikke hjemkøbe
halve kasser. Når der er 5 kunder, som
ønsker icebergsalat, vil 5 stk. >> side 42
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kunne sælges til normal pris, men der vil
så også være 5 stk., som sælges til nedsat pris, inden de bliver triste. Havde der
nu været 5 kunder mere, som ønskede
icebergsalat, havde butikken ingen tilsætning haft. Når der så nu engang blot er 5
kunder, der køber til normalpris, så kan
butikken vælge, enten at undlade icebergsalat på hylderne eller at prissætte varen,
så tilsætningen dækkes, og regnestykket
på en kasse salat går i blankt nul. Det betyder så, at butikken ikke tjener en eneste
krone på den kasse, der er hjemkøbt, og
så vil det være dårligt købmandskab at
tilbyde endnu en variant af salat som fx
kinakål eller hjertesalat, og dermed er udvalget begrænset, alene på grund af antallet af kunder i butikken.
Men lige nu glæder personalet sig
over, at det går den rigtige vej, og
glæder sig over at flere og flere støtter op lokalt. ”Vi kan høre på vores
kunder og se på tallene, at den seneste
omrokering i efteråret har givet energi og
dynamik til butikken, og kunderne køber
flere varer hos os end tidligere, så det går
helt klart den rigtige vej”, siger Thomas
og påpeger, at de berømte JA TAK-tilbud,
der udbydes via butikkens facebook- side,
selvfølgelig også bidrager væsentligt

Tårnborgbladet februar 2020

til væksten. Hvis hver enkelt husstand i
lokalområdet blot lagde kr. 50 mere indkøb i butikken pr. uge, så ville butikken
være en hel anden, end den er i dag. Mere
skal der faktisk ikke til!
Dagli’Brugsen i Frølunde er lokalområdets butik, og ejet af Coop, som så er
ejet af alle dem med medlemskort. Det
betyder, at der ikke sidder en gruppe aktionærer og tjener penge på butikken, som
der gør hos mange af konkurrenterne, og
da det er medlemmernes butik, har Uddeleren heller ikke kapital bundet i forretningen, som fx en købmand har det. Så
det er ikke for Uddelerens skyld butikken
skal trives, det er for lokalområdets skyld,
for borgernes skyld og for fællesskabets
skyld. Og laver butikken overskud, så vil
det overskud blive en del af Coop, som
er ejet af medlemmerne, og på den måde
komme retur til medlemmerne i form af
investeringer og moderniseringer af butikker, vareudvikling, omstilling til grøn
energi, bæredygtig drift eller andre
hjertesager.
Så når naboen spørger dig ” Hvordan tror
du det går i Dagli’Brugsen Frølunde?”
Kan du svare; ”Tjoe, det går da
fremad i MIN butik. Men VI har nu
sagtens plads til flere biler på p-pladsen!”
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Måske er det værd at notere sig, at …
… Tårnborg Nytårsløb med start fra Tårnborg Skole nytårsaftensdag klokken 10.00 endnu en gang blev en succes med mange aktive, som mødte op for at vandre eller løbe 2020
i møde - samt for at byde det nye år velkommen med en skål og en sang.
… Tårnborg Vandreklub starter sin forårssæson den 8. marts klokken 14.00 med en
turbovandring gennem Højbjergområdet. Sæsonen byder på syv vandringer, hvis rute
og mål man kan orientere sig om på opslag diverse steder i sognet. Alle interesserede er
velkomne, og deltagelse er gratis.
… man skal huske at tilmelde sig, hvis man ønsker at indtage et billigt måltid til det dobbelte beboer- og generalforsamlingsarrangement med Tårnborg Lokalråd og Naturområdet Ørnumbakken i forsamlingshuset den 24. marts. Man er naturligvis også meget
velkommen til at deltage - uden at spise!
… der atter i år er affaldsindsamling i Tårnborgområdet. I år finder indsamlingen sted
søndag den 26. april klokken 10.00 - 12.00 fra Dagli´Brugsen i Frølundes P-plads. Det
plejer at være hyggeligt, så kom og tag del i arbejdet for at gøre vores område en smule
grønnere og skønnere at bo i.
… sidste frist for at tilmelde sig interesselisten for seniorbofællesskabet på Hesselbjerg
udløb med udgangen af januar 2020. Det forventes, at en ny lokalplan for området snart
er færdigbehandlet, så byggeriet kan forberedes og påbegyndes. De kommende beboere
af bofællesskabet stilles i udsigt at kunne flytte ind i sidste del af 2022.
… Tårnborgbladet efterlyser medarbejdere, som gerne vil arbejde med et lokalt blad.
Så er du interesseret i at skrive, fotografere, layoute, researche gode lokale historie eller måske i at finde annoncører og bidragsydere til bladet, så hold dig ikke tilbage, men
henvend dig til en af de nuværende medarbejdere - som du på side 2 her i bladet kan se,
hvordan du kontakter.
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Tårnborgkalenderen – i uddrag!
Aktivitetskalender for ”Tårnborg Sogn”
(Svenstrup, Frølunde, Halseby, Tjæreby, Hulby samt Højbjerg- og Musholmkvarteret)

Februar, marts og april 2020
Dato

Dag

Tid

Aktivitet

Hver
Hver
Hver
Mange

søndag
mandag
torsdag
ugedage

10.30
18.50
18.50
-

Gudstjeneste v/sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
Banko i Tårnborg Forsamlingshus - Husets Venner
Banko i Tårnborg Forsamlingshus - TIF
Sport i TIF – i og ved Tårnborghallen

4. februar
5. februar
8. februar
13. februar
22. februar
22. februar
23. februar
23. februar

Tirsdag
Onsdag
Lørdag

Torsdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag

15.30
14.30
18.30

29. februar
1. marts

Lørdag
Søndag

16.00
9.30

3. marts

Tirsdag

10.30

12. marts
14. marts
22. marts
22. marts

Torsdag
Lørdag
Søndag
Søndag

19.30
14.00
10.00
14.00

24. marts

Tirsdag

18.00

31. marts
31. marts
1. april
5. april

Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Søndag

15.30

26. april

Søndag

10.00

3. marts
8. marts

1. maj

Tirsdag
Søndag

Fredag

19.30
10.30
11.00
10.00
13.00

15.30
14.00

13.30
14.00

Litteraturkredsen afholder møde i konfirmandstuen.
Hyggeklubben afholder møde i konfirmandstuen hver 14. dag.
”Lyset og Tårnborg Kirke”. Kom og oplev lørdagens lys, lyd og
læsninger i Tårnborg Kirke. Det bliver et usædvanligt kirkebesøg!
”Vi synger vinterens sange” i konfirmandstuen.
Borgermøde med frokost i forsamlingshuset.
Lørdagsdåb i Tårnborg Kirke.
”Sycafé Taarnborg”. Kom og sy med i hallen sidste søndag i mdr.
Fastelavnsfest for alle i Tårnborg Forsamlingshus.
Arrangører: TIF og Tårnborg Sogns Forsamlingshus.
”Generalforsamlinger i Huset”. Tårnborg Forsamlingshus og Venner.
Årsmøder (10.00) og generalforsamling (11.00) i TIF.
Dagens møder starter med morgenkaffe i Tårnborghallen!
”Vi synger og danser”. Babysalmesang i Tårnborg Kirke syv tirsdage
frem til den 14. april. Tilmelding: andante@paradis.dk
Litteraturkredsen afholder møde i konfirmandstuen.
Tårnborg Vandreklub: ”Sæsonstart og turbovandring i
Højbjergområdet” v/Jørgen F. Rasmussen.
Mødested: P-pladsen ved Højbjergskoven/Tårnborgvej.
”Vi synger forårets sange” i konfirmandstuen.
”Oprettelse af haveforening”. Tårnborghallens mødelokaler.
Årsafslutning i Tårnborg Gymnastik i Tårnborghallen.
Tårnborg Vandreklub: ”Vandring ad de gamle veje i Svenstrup og
Frølunde” - guidet af Kurt Rehder.
Mødested: P-pladsen ved Tårnborg Forsamlingshus.
Beboermøde og generalforsamling i Tårnborg Lokalråd og
Naturområdet Ørnumbakken i forsamlingshuset.
Litteraturkredsen afholder møde i konfirmandstuen.
Deadline for forslag til artikler i Tårnborgbladet (se side 2).
Hyggeklubben afholder afslutningsmøde i konfirmandstuen.
Tårnborg Vandreklub: ”Forårstur til Fedet over Rolandsvej”
- guidet af Kurt Rehder. Mødested: Frølunde Gadekær.
Affaldsindsamling i lokalområdet – Kom og gi’ en hånd rent lokalt!
Mødested ved Dagli’Brugsen i Frølunde.
Majudgaven af Tårnborgbladet udkommer.

Følg også med på taarnborg.dk, taarnborgif.dk, tårnborgkirke.dk, taarnborgforsamlingshus.dk,
kildebakken.slagelse.dk og taarnborgskole.slagelse.dk samt på Facebook!
Har du arrangementer til aktivitetskalenderen, henvender du dig til: taarnborg.aktiviteter@gmail.com

