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Sammen i Tårnborg – hver for sig
Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet
Meget er forandret siden sidste Tårnborgblad udkom i februar måned. Dengang, da
alt var ved det gamle, og verden ikke var
gået af lave. Dengang, da fremtiden så lys
ud, både beskæftigelsesmæssigt, økonomisk, sundhedsmæssigt og med gode udsigter for udviklingen af lokalområdet. Ja,
dengang, før coronaen!
Nu føler mange af os, at verden er gået
i stå. Mange er sendt hjem fra jobbet,
skoleelever og daginstitutionsbørn har
været hjemme, idrætsforeningen har lukket for alle fællesaktiviteter, kirken er
lukket, fysisk socialt samvær bliver frarådet – eller er ligefrem forbudt – for større
grupper, forsamlingshuset er lukket for
selskaber og bankospil, og Dagli’Brugsen
ønsker kun kunder, der handler alene, hurtigt og stort, men vil selvfølgelig gerne
sælge sine varer.
Det er ikke mærkeligt, hvis nogen føler
sig temmelig isoleret under disse vilkår.
Men det nytter, fortæller myndighederne.
Coronaen spreder sig mindre, end man
skulle forvente, fordi vi holder afstand til
hinanden! Men at vi skal holde afstand, betyder jo ikke, at vi skal afskære al kontakt
til venner, familie og bekendte. Heldigvis
virker telefonen, computeren, iPad’en og
kuglepen
med
brevpapir stadig,
så helt isoleret
behøver man ikke
være, men det er
nok en god idé
at se en smule ud
over parcellens
hæk – og sådan
lidt på afstand –
undersøge,
om
naboen alligevel
føler sig ensom og

trænger til omsorg og støtte!
Erhvervsliv og butikker har det svært
i disse tider, så især nu er det vigtigt, at
vi lokale støtter og handler i lokalområdet. Håndværkeren, dagligvarebutikken,
blomsterhandleren, massøren, takeawayudbyderne m.fl. behøver omsætning, hvis
vi ønsker, de stadig eksisterer efter coronakrisen.
Fornuftig adfærd i en forandret tid kommer ikke af sig selv. Selv coronaen fjerner
ikke dumhed og ubetænksomhed, så vi er
alle nødt til at hjælpe og vejlede hinanden
til at tage hensyn i alle kontaktsituationer
med andre, uanset alder, helbred og køn.
Enkelte i Tårnborg føler sig uden for smittefare, og det er jo godt, men netop denne
tanke kan resultere i mange flere smittede
blandt os, hvilket kan medføre både sygdom og død hos os. Heldigvis følger langt
de fleste tårnborgensere myndighedernes
råd om hensynsfuld afstand i samværet
med andre, så vi alle med tiden atter kan
få en hverdag, der ligner noget, vi før
kendte.
Meget er dog sket – og sker stadig i Tårnborg. I dette blad fortælles udvalgte historier og beretninger fra blandt andet skole-,
idræts- og kirkelivet i sognet. Forhåbentlig bliver du
bekræftet i, at der
stadig er masser
af gejst, livskraft
og gåpåmod i
hele
Tårnborgområdet, og hvis
vi bare passer
på hinanden, så
fortsætter
optimismen sikkert
mange årtier endnu. God sommer!
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Årsberetning for TIF 2019

Afgivet af Troels Christensen, formand for Tårnborg IdrætsForening
Søndag den 1.
sagerer (478). Størstedelen af fremgangen
marts var rigtig
skyldes at der er gået sport i at spille spil på
mange
mødt
computere - også kaldet eSport.
frem i TårnVi kan også glæde os over, at i løbet af
borghallen, hvor
året er der kommet ekstra service om bord
der blev budt
på “TIF-skibet: Kiosken er atter blevet åbpå morgenbrød,
net! Marianne og Thomas fra gymnastik står
juice og kaffe
pt. for driften og har lige takket ja til at ville
for de morgenfortsætte efter forsøgsperioden. Vi betaler med
duelige
samt
MobilePay og må klare selv-servicering i det
siden afviklet årsmøder i idrætsforeningens
daglige - men når der kommer mange - ved
mange afdelinger og til slut afholdt generalstævner og arrangementer i TIF-regi - så vil
forsamling i Tårnborg IdrætsForening.
Marianne og Thomas selv stå i kiosken og serDagens program fulgte foreningens
vicere. Samtidig har vi med økonomisk støtte
vedtægter, som blandt andet foreskriver, at
fra Spar Nord fået nye møbler i vores hall, så
formanden - p.t. Troels Christensen - afgivsamlet set er der skabt helt nye forbedrede muer en årsberetning, som i år blev modtaget
ligheder for hygge og socialt samvær, som jo
meget positivt med kraftige klapsalver.
også er vigtigt - her på “TIF-skibet.” Vi har
Du har her mulighed for at læse hele årsfået sat I-Charge montre op, så vores passageberetningen, som altså blev fremført af
rer kan få opladet mobiltelefoner og/eller få
TIF’s formand, Troels Christensen:
låst værdigenstande inde, medens man dyrker
Så står vi her igen. Et år er fløjet afsted. Men
sin aktivitet/sport. Samtidig kan vi reklamere
sikke et år. Kravler man lidt op i helikopteren
for vores aktiviteter på en info-skærm. I “TIFog kigger ned på “TIF -skibets” bedrifter - så
skibets” store hal har vi fået ni sponsorer
er er jeg sikker på, at der er nogen, der godt
hængt op under vores reklameskilt: Tårnborg
kan få åndenød. I alle afdelinger af skibet har
idrætsforening i vores blå- hvide farver. Tak
besætningen - ud over den daglige drift - udtil sponsorerne - Husk støt sponsorerne - de
viklet og skabt en masse nye tiltag. Samlet set
støtter os. Tak til floorball, som har været med
har “TIF-skibet” opnået ekstern finansiering
til det praktiske mht. ophængning af skiltene.
dvs. fået penge udefra - fondsmidler, ekstra
Jeg synes, det både pynter i vores hal og sigkommune midler, DGI-midler, private sponnalerer aktivitet og fællesskab. Højdepunkter
sorer mm. - til et utal af forbedringer af “TIFhar der været rigtig mange af i de forskellige
skibets” faciliteter til glæde og gavn for skibets
afdelinger, men det, som rammede det høje
passagerer. Samlet set har “TIF-skibet” modaktivitetsniveau ind, var den 24. april, hvor vi
taget tæt på en kvart mio. kr. til forbedringer
af DGI blev inviteret til Holbæk for at modaf faciliteter her og der. Midler, som jo som
tage hæderen og 5.000 kr. sammen med titlen
bekendt ikke kommer af sig selv. Herfra skal
som “Årets DGI- idrætsforening 2019.” En
lyde en stor tak til alle jer, der har bidraget til
titel som vi alle med rette kan være stolte af,
alle disse nyanskaffelser. Det har også resulog som I meget gerne må varme jer på i de
teret i en samlet “passagerfremgang” - for at
respektive afdelinger.
blive i skibssproget - iflg. indberetningerne
Fremtiden
på ikke mindre end 30 pct. - så “TIF-skibet”
Vi kan og skal ikke forvente, at vi i det komfragter og servicerer dagligt tæt ved 500 pasmende år på facilitetssiden kan præstere som
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i 2019. Det må være tid til stabilisering og
konsolidering…. så ikke de bærende kræfter
mister pusten. På “TIF-skibet” skal der ikke
trækkes større veksler, end ALLE synes, det er
sjovt at være med til at stå i front - og at kunne
modstå - hvis det pludseligt bliver stormvejr.
Men: Udeliv, idræt og bevægelse i naturen i
samarbejde med lokalråd og skole vil vi bruge
en del energi i det kommende år. Vi skal simpelthen inddrage vores unikke smukke natur i
vores portefølje af idræt og bevægelseslokationer. Lad naturen blive vores nye idrætshal.
Vi skal i det nye år have afdækket, om vi kan
få vores egen halinspektør som i gamle dage.
Vi har brug for en serviceperson, der kender til
hverdagen - kender afdelingerne - kender brugerne i hallen og gymnastiksalen, på banerne
etc. En person, der er der, når der er særlige
arrangementer, og som kan hjælpe til, når der
sker uforudsete hændelser .
Glædeligt er det, at det bobler med ønsker
- nedefra - om nye TIF-aktiviteter, som kan
blive en realitet i det år, der kommer. Vi skal
holde øjne og ører åbne - og stadig finde modeller, hvor vi kan få flere unge med i TIF. Vi
skal turde slippe frivilligheden løs over for de
unge i overskrifter, der siger de unge noget.
Klima, bæredygtighed, løsere formelle systemer, kortere projekter i tid etc. er interes-
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sante for de unge. Lad os tænke nogle af disse
emner ind i vores dagligdag.... der, hvor det
giver mening. Så vil vi indfange noget af den
unge energi, der er til rådighed, da 32 pct. af
alle unge er topmotiverede for at engagere sig
i frivilligt arbejde.
Til sidst - tak for indsatsen “alle mand om
bord”. Tak til sponsorer, kommunen og lokalrådet for det gode samarbejde, og tak til folket
bag Tårnborgbladet og den øvrige presse, som
har været med til at formidle vores aktiviteter.
På vegne af TIF’s Hovedbestyrelse,
Troels Christensen (formand)
Hovedbestyrelsen i TIF 2020
Under generalforsamlingen blev Troels
Christensen genvalgt som formand, så den
samlede TIF-hovedbestyrelse ser dermed
således ud:
Troels Christensen (formand), Søren Mikkelsen (næstformand), James Hansen (kasserer). Menige medlemmer: Kaj Sørensen (aktivitetsudvalget), Michael Dalby Jørgensen
(floorball), Line Timmerman (gymnastik),
Thomas Arvidson (eSport), Jørgen F. Rasmussen (60+motion) og Jozsef Horvath (fodbold)

Generalforsamling i TIF 2020 - Stor lydhørighed
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Årets lederpokal

Jørgen F. Rasmussen, som her får overrakt den
flotte vandrepokal af TIF’s formand, Troels
Christensen.

Årets leder-pokal 2019 blev tildelt TIF 60+motions formand,

Vandrepokalen er skænket af Tårnborg Forsamlingshus i 1978, og den har siden været
uddelt 36 gange, så enkelte år har TIF altså
ikke fundet en årets leder. Den første, der fik
tildelt den ærefulde titel med pokal, var i 1979
Kim Tjæreby Kristiansen, som mange sikkert
stadig husker for en fantastisk indsats som
træner, igangsætter og drivkraft for den succesfulde håndboldudvikling i TIF i 1980’erne
og 1990’erne.

Bilhuset Korsør Aps
Tårnborgvej 170, 4220 Korsør
Tlf: 58 37 29 00

www.bilhuset-korsor.dk

Blomster til enhver
begivenhed
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Touren kommer gennem Tårnborg
Af Jørgen F. Rasmussen, næstformand i Tårnborg Lokalråd
Til næste år, lørdag den 3. juli 2021,
kommer en af verdens største medie- og
sportsbegivenheder gennem Tårnborg.
Anden etape af årets Tour de France starter i Roskilde og slutter i Nyborg efter en
spektakulær kørsel over Storebæltsbroen.
Lige inden indkørslen til broen køres
7,5 kilometer gennem Tårnborg fra Broholmvej ved Bildsøvej - via Frølundevej og Stibjergvej ved Dagli’Brugsen i
Frølunde mod Højbjerg-Musholmområdet - hvorefter Tårnborg forlades ved indkørslen til Tårnborgvej ved Musholmvej.
En tur på 10-15 minutter for cykelrytterne,
afhængigt af vejr, vind og cykelhumør,
men feltet vil sandsynligvis være spredt
her ved etapens afslutning, så der vil være
masser at se og underholde sig med denne
lørdag eftermiddag i Tårnborg. Den store
reklamekaravane vil komme forbi godt en
times tid før den første rytter, og da etapen
forventes afsluttet cirka klokken 17.30 i
Nyborg, vil der nærmest med garanti være
udsigt til nye indtryk, spænding samt fart
og farver på hele Tårnborgruten fra omkring klokken 14.30, så du kan roligt begynde at søge efter et godt sted på ruten,
hvor du kan følge løjerne.
Begivenheden skal naturligvis gøres til
en gul fest hele dagen i Tårnborgområdet.
Slagelse Kommune er gået i gang med

forberedelserne til en række events både
før og under etapen, hvor målet er, at begivenheden bliver en fest for alle i kommunen og samtidig viser kommunen frem
fra sin bedste side over for de mange millioner følgere i tv og andre medier, samt
naturligvis også over for de mange cykelturister, man kan forvente, besøger kommunen denne dag – og forhåbentlig også
før og senere.
Tårnborg Lokalråd har sammen med
Tårnborg IdrætsForening besluttet at indkalde til et idémøde om Touren gennem
Tårnborg. Kommunen har ligeledes planlagt en række sparrings- og idémøder, som
vi naturligvis vil tilslutte os, men hvilke
ideer har vi/du til events før og under tourbesøget her i vores område? Du er meget
velkommen til at viderebringe dine ideer
til os, men ellers opfordres du til at møde
op til første idémøde, som endnu ikke er
datolagt – pga. covid-19 – men hold øje
med de sædvanlige informationskanaler,
hvor indkaldelsen vil kunne ses i løbet af
de næste måneder.
God Tour!
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Afslutning i TIF-Gymnastik

Af Line Torp Timmerman, forkvinde for TIF-Gymnastik
En hilsen fra gymnastikken, som jo desværre sluttede hurtigere, end vi havde
regnet med, og dermed ophørte sæsonen.
Derfor blev det en sæson, som sluttede
uden vores normale årsafslutning. Dette
er vi selvfølgelig meget kede af, da det
altid er dejligt at slutte sæsonen af med at
vise jer forældre, bedsteforældre og alle
inte-resserede, hvad jeres dygtige børn
har lært i sæsonens løb. Men i denne tid
er vi nødt til at stå sammen hver for sig,
så vi sammen kan komme over denne
pandemi.
Vi vil sige jer alle tusind tak for en dejlig sæson, og vi håber at se jer alle igen
til sæson 20/21, som starter i uge 37. Vi
glæder os ekstra meget til årsafslutningen
den 21/3-21 (sæt gerne kryds i kalenderen) da børnene jo skal vise, hvad de
har lært for to sæsoner ;-)
Når vi kommer tilbage til normale tilstande, sender vi en dato ud, med hvornår
vi vil være i hallen og give jer forældre
mulighed for at hente jeres barns opvisningstrøje, samt få en snak med instruktørerne og få sagt tak for en god sæson.
I slutningen af sæsonen havde vi tre instruktører på kursus i funktionel træning,
som blev afholdt her i Tårnborg. Dette
både så vi kan blive klogere og få nye
ideer til vores funktionel træningshold
om lørdagen, men også så de andre hold
kan få glæde af de nye øvelser. Jeg ved,
at Karin nåede at introducere det lidt på
Motion-Mix om mandagen, inden vi lukkede ned.
Høvdingebold nåede lige at komme i
gang, og det var fedt, at der dukkede så
mange kvinder op, for at skyde hinanden
ned ;-) Hannah glæder sig til at se jer alle
igen, når I kan starte op.

Vel mødt til en ny sæson i TIF-Gymnastik.
Vi glæder os til at se jer alle.

Arkivfoto fra opvisningen 2019
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Nyt fra TIF-Badminton

Af Søren Mikkelsen, formand for TIF-Badminton
Den 1. marts
2020 blev der afholdt årsmøde i
TIF´s foreninger og
dermed også i TIFBadminton.
Bestyrelsen blev
genvalgt, og efter den formelle del af
årsmødet var overstået, havde de fremmødte en god snak om aktiviteterne i foreningen.
Badmintonsæsonen skulle have været afsluttet den 29. april; men da vi lige nu har
en ufrivillig pause i træningen på grund af
COVID-19, har fritidsforvaltningen venligst forlænget badmintonsæsonen til den
30. maj, og vi håber, at mange vil benytte
sig af tilbuddet, så hallen bliver brugt.
Vi regner med, at næste sæson 2020/2021
starter i august, når skoleferien er slut. Vi
har desværre endnu ikke en dato for opstart - eller de nye træningstider.
Fritidsafdelingen har indkaldt til halfordelingsmøde den 2. april; men som situationen er lige nu, bliver mødet udskudt
til senere.

Så snart vi har fået tildelt haltimer og
rettet tilmeldingssystemet til de aktuelle
træningstider, bliver der åbnet for tilmelding til næste sæson. Hold øje med vores
hjemmeside “tårnborgif.dk” og vores
face-bookgruppe “Tårnborg badminton”.
Vi har luftet ideen om en fælles tur til
“Denmark Open” i Odense i oktober.
Vi har nu købt et antal billetter og reserveret en bus til arrangementet, som
bliver fredag den 16. oktober med afgang
fra Tårnborghallen kl. 16.00 og retur fra
Odense kl. 22.00.
Prisen for nummererede billetter samt
transport er kr. 150,- for TIF badmintonmedlemmer og kr. 395,- for ikke-medlemmer.
Vi laver tilmelding i begyndelsen af september, og det bliver efter først-til-mølleprincippet.
Bestyrelsen håber, at I alle har haft en
god badmintonsæson og ønsker jer en god
sommer.

Reskavej 7

◆

4220 Korsør

58 35 60 22
www.lundemanglas.dk
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En anden hverdag i Dagli’Brugsen
Af brugsuddeler Thomas Helkiær

Sidste gang vi skrev i bladet, forklarede vi, at du kunne give følgende svar til
naboen, hvis de spurgte til, hvordan det
går med driften i butikken: ”Tjoe, det går
da fremad i MIN butik, men VI har nu
sagtens plads til flere biler på p-pladsen!”
Tryksværten var knap blevet tør, før en
ny hverdag ramte Danmark, og i særdeleshed ramte Dagli’Brugsen-butikkerne
landet over. Fru Frederiksen lukkede landet ned - og sendte tusindvis af mennesker
hjem fra arbejde med besked om at blive
hjemme de næste 14 dage, som minimum.
Fra den ene dag til den anden blev sommerhusene fyldt op, og på tværs af landet
meldte stort set alle Dagli’Brugsens landbutikker om massiv vækst i omsætningen,
og Frølunde fulgte med og fik 40-50%
flere kunder igennem butikken fra den ene
dag til den anden. Et ryk ind i den størrelse
vil vi normalt først få, når påsken rammer
os, men kombinationen af høj sol og ganske lidt blæst fik hr. og fru Danmark ud af
storbyen og ud mod sommerhuset.
Når sådan en omvæltning rammer butik-

ken, så skal vi reagere hurtigt for at være
klar, rigtig hurtigt. Deadline for vareordrer var kl. 16:00, og statsministeren
holdt pressemøde kl. 20:00 med budskab
om nedlukning, så deadline VAR overskredet, og med de første kaotiske scener
i medierne samme aften, fra butikker med
lang åbningstid, så skulle vi være på forkant. Her kunne vi mærke styrken ved at
være en del af noget større, en koncern
med et bagland, et netværk af ressourcer,
der arbejdede målrettet og resolut. Allerede to timer efter pressemødet fik vi melding om, at to af vores største leverandører
på friskvarer var klar til ekstra leveringer
pga. situationen, og med varer fra både
Arla og Schulstad på hylderne til næste
morgen gik det ikke helt skævt - trods
ekstra rykind.
Coop reagerede prompte, og det kunne
vores kunder glæde sig over i Frølunde,
for vi havde ingen væsentlige udsolgte
varer de første 5 dage, bortset fra håndsprit. Det er mig dog stadig en gåde, hvorfor det netop er toiletpapir og gær, der
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bliver hamstret, når landet lukker ned? Og
endnu større gåde er det, at når samtlige
aktører på dagligvaremarkedet endda
står frem i fælles front og oplyser, der er
”varer nok til 4-6 ugers normalt salg, uden
problemer, hvis der handles normalt ind”,
at det så alligevel afføder en mig-førstmentalitet blandt flere kunder, lokalt såvel
som nationalt.
Havde du spurgt først i marts, havde
vi forklaret Coronavirus som ”en bette
forkølelse fra Kina, som nok er forbeholdt københavnere og deres caféliv”.
Der blev vi sq nok lidt klogere inden en
uges tid var gået, for det var ikke helt så
ufarligt og bestemt ikke kun noget, der
fandtes i København. Og så gik det ellers
stærkt med myndighedernes restriktioner,
yderligere krav til afstand, antal kunder
og handsker og så videre. Der kom hver
eneste dag nye restriktioner, vi skulle
forholde os til i butikken; et fuldstændigt
uoverskueligt scenarie for erhvervsdrivende og endnu mere uoverskueligt for fysiske butikker med hundredvis af kunder
dagligt. Men igen kunne vi fokusere på
kunder og varer, fordi vores hovedkontor klædte personalet på med daglige
opdateringer på situationen, på lovgivning og krav samt hvilke forholdsregler
og risici, vi skulle forholde os til. Som
Uddeler ville det være komplet utænkeligt at skulle drive butikken og samtidigt
holde sig opdateret med information fra
forskellige myndigheder, planlægge salg
og påske, fylde varer op på hylderne og
forudse, hvilke varer der skulle bestilles
og i hvilke mængde, uden at have en stor
koncern i ryggen til at hjælpe.
Er Brugsmanden nu også politimand?
Det har en enkelt gang eller to, været nødvendigt at bede vores kunder stramme
op i forhold til de retningslinjer og restriktioner, der har været indført fra myndighederne. Og ja, vi kunne godt være
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komplet ligeglade og bare sælge så meget
som muligt og så lade kunder være kunder,
men det ligger bare ikke i vores kultur i
Dagli’Brugsen, kun at fokusere på kroner og ører. Vi er tættere på vores kunder
end det, og det vil vi gerne have lov til at
være! Du skal ikke bare være en i rækken
og den næste i køen, der skal overstås. Du
er vores gæst, og du er velkommen, uanset
hvem du er, og vi vil gerne passe på dig,
når du besøger os, og hvis det så betyder,
at vi må løfte en pegefinger overfor nogle,
der ikke forstår reglerne, så gør vi gerne
det. Store bødestraffe og i værste fald
lukning af butikken er myndighedernes
mulige sanktioner, og foruden det, er den
øgede risiko for mit personales helbred
den måske vigtigste faktor til, at vi råber
op, da reglerne faktisk også hjælper til
at beskytte medarbejderne. Om det så er
at være politimand eller er for hård kost
for nogle, det tager vi med, men to meter
imellem kunderne, så få indkøb som
muligt pr. uge og helst kun en handlende
pr. husstand. Det, tænkte vi, var ikke ret
svært at forstå? Og for dem, som ikke
overholdt det; der var det nok ikke forståelsen, det kneb med, men nok snarere
viljen, uopmærksomhed eller vanens
magt, der var årsagen.
Vi ses i butikken, og husk at sætte pris på
mine ansatte – De fortjener det!
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60+motion holder formen

Af Jørgen F. Rasmussen, formand for TIF 60+motion
Motion i foreningsregi er ikke længere
muligt, efter at regeringen lukkede for
fællesaktiviteter, hvor afstand til hinanden ikke kan undgås. Men et virus
skal selvfølgelig ikke forhindre al sund
aktivitet og motion, så de fleste på TIF’s
60+motionshold har fundet alternative
veje til at vedligeholde formen, så de
stadig kan hævde sig aktivt i de forskellige discipliner i Tårnborghallen og på de
udendørs baner, når der forhåbentlig inden alt for længe atter åbnes op for socialt
og aktivt samvær i idrætsforeningerne.

Medens vi venter på den lykkelige dag,
hvor ingen længere skal frygte for liv og
helbred, så vandrer, cykler, maler, graver,
vasker og renser, tømrer og bygger, ordner
og klargør vi i stor stil, og i stille stunder
strikkes, synges og læses der blandt andet, så der er nok at lave, men det sociale
liv savnes af mange. - Men det kommer
igen, så hold øje med opslag de sædvanlige steder om tid og sted! Hvis du ikke
tidligere har taget del i aktiviteterne i
60+motion, så er du særdeles velkommen,
når vi starter igen!

Erik B er død

hærgen i landet. Hele holdet vil savne Erik
B’s gode humør og sociale sindelag til tirsdagsmøderne, hvor han trofast deltog med
iver og interesse, og altid med hyggelige
og venlige bemærkninger under både de
fysiske anstrengelser og under det afsluttende sociale samvær med kaffe og kage.
Erik B var især interesseret i at spille krolf
og petanque udendørs, og her brillerede
han - også til sin egen overraskelse (Eriks
syn var meget nedsat) - især i krolf med
masser af succesfulde kampe med få slag
til hullerne! Indendørs spillede Erik B
som regel rullecurling, hvilket han både
var glad for og ferm til!

Det er med stor sorg, at 60+motion har
modtaget besked om Erik Bøgeriis-Nielsens død i forbindelse med covid-19’s

Vi vil savne dig til fremtidens møder i
klubben, Erik B. - Æret være dit minde!

Tårnborgbladet maj 2020
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Mad

– leveret til din kantsten

Vi leverer varm aftensmad til din kantsten i 4220 Korsør
Økologisk mad lavet fra bunden mandag - fredag
Se dagens menu, bestil og betal på www.madvognen.dk
Kirkepladsen 10
4220 Korsør
Tlf. 44 22 42 20

Korsør

MadMarked

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

14

Tårnborgbladet maj 2020

Seniorbofællesskabet på Hesselbjerggrunden
Af Søren L. Pedersen, projektleder i OK-Fonden
I henved et år har vi i OK-Fonden arbejdet med planerne for etablering af et seniorbofællesskab på Mælkevej.
Seniorbofællesskabet, der er blevet til på
initiativ af Tårnborg Lokalråd og Slagelse
Kommune, kommer til at rumme 22 boliger og et fælleshus. Boligerne opføres
som udlejningsboliger i tre forskellige
størrelser med en gennemsnitlig størrelse
på ca. 85 m2, når man medregner boligernes andel af fælleshuset.
De 38 kommende beboere har meldt sig
til projektet i forlængelse af en lang proces med informationsmøder om projektet.
Her har man kunnet høre om det kommende byggeri - og om forventningerne til
fællesskabet og de kommende beboerne.
Netop nu skulle beboergruppen sammen
med OK-Fonden have taget hul på en
række spændende møder, workshops og
studieture til eksisterende seniorbofællesskaber, hvor vi skulle have samlet ind tryk og inspiration til planlægning af seniorbofællesskabet på Mælkevej. Alt dette
er naturligvis indtil videre udskudt på
grund af situationen med corona-virus, og

må vente til det igen er både lovligt og forsvarligt at mødes i større grupper.
Projektet ligger dog ikke helt stille af den
grund: Slagelse Kommune arbejder videre
med den nye lokalplan for området og det
foreløbige udkast til lokalplanen viser en
fin bebyggelsesplan med plads til hele to
tæt-lav bebyggelser (hvoraf det nordligste
er vores seniorbofællesskab) og herudover øst herfor et boligområde omkring
en et lille grønt område med en sø.
Tegningen her viser et udkast til anvendelse af lokalplanområdet for enden af
Mælkevej og nord for Frølundevej.

>>>>>

Lokalplanen forventes at blive vedtaget
endeligt i kommunen til efteråret, og - om
alt går vel - vil seniorbofællesskabet stå
klar til indflytning ca. 2 år senere.
Vi glæder os alle så meget til at komme
”rigtigt” i gang med projektet - nu må vi
blot være tålmodige, indtil det kan lade
sig gør.

Frølundevej 80, 4220 Korsør

Illustration seniorbofællesskab i Tårnborg
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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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Man kan da ikke lukke en kirke!
I begyndelsen af marts måned tog
min familie på ferie til Rostock. Alt
åndede stadig fred herhjemme, og i
den del af Tyskland var der heller ikke
de store smittetal. Både Danmark og
Tyskland var grønne rejseområder, så
ubekymrede tog vi afsted. Det skulle
blive rart med ferie. Men mens vi var
der, blev både Tyskland og Danmark
gule områder, og det var svært ikke
at blive lidt bekymret over for udviklingen, men udenrigsministeriet skrev
blot, at man skulle tage sine forholdsregler, når man rejste eller var på rejse, nøjagtig som man skulle gøre det
hjemme.
Om
dagen
hyggede vi os,
var i Zoologisk
have, var i kirker
og klostre, spiste
dejlig mad, nød
at slappe af i den
gamle
smukke
Hansestad, talte
om tiden under
kommunismen,
hvor frihed var
en by i Rusland.
Om aftenen, når
vi lå hjemme med
en bog på hotellet, fulgte vi med
i nyhederne, og
bekymringerne
ramte os. De slap
ikke helt taget i
os om dagen, selvom det selvfølgelig
blev forklaret som del af en leg til den
femårige, da sporvognen, vi skulle
med, kom og var lidt fuld, og jeg sang:
“Der kommer altid en sporvogn og en
pige til” ….. hvorefter jeg sagde: “Vi

tager den næste”. For vi skulle jo ikke
nå noget.
Og så kom vi hjem til Danmark, og
dagen efter lukkede myndighederne
vores samfund, og siden har alt været
så forandret. Og når man lige er kommet hjem fra ferie fra det tidligere Østtyskland, så er det svært ikke at tænke
på tiden før murens fald. På et lukket
samfund, på et samfund, hvor folk aldrig vidste, hvem der var venner eller
fjender. Hvor man blev overvåget,
og hvor man mødte hinanden med
mistro og mistillid.
Sådan har jeg det lidt i disse dage. Det
er grænseoverskridende at gå
i en stor bue
uden om sine
medmennesker,
når man er nødt
til at få handlet
det mest basale ind. Det er
mærkeligt som
menneske
at
mærke en udefinerbar følelse
af frygt, når
man ser andre.
Det er mærkeligt at blive
mistænksom
ved det mindste
lille host eller
snøften fra et
medmenneske,
eller fra sig selv. Det er grænseoverskridende at møde mennesker i sorg,
som skal have begravet deres elskede,
uden at man kan give dem et håndtryk
eller et skulderklap og at skulle lave
alskens regler for, hvor langt de skal
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sidde fra hinanden i kirken, og hvem
de må få med til afskeden. Og det er
grænseoverskridende at skulle opfatte
sig selv og andre som en trussel. Det
strider heldigvis imod alt menneskeligt, men det er det vi gør lige nu, fordi
vi håber og tror på, at det er vejen til at
få bekæmpet den usynlige fjende, som
har forandret vores verden.
Jeg havde altid troet, at hvis vores liv
og vores trygge og fredelige verden en
dag virkelig blev forandret, og vi ikke
længere kunne tale og leve frit mellem
hinanden, så var det pga. terror. Og jeg
har jo ikke været den eneste. Det er
derfor, der er blevet sat så meget overvågning op i vores samfund gennem
de sidste mange år, fordi terroren rykkede tættere og tættere på os. Og overvågning var løsningen, mente mange,
fordi vi skulle kunne afsløre fjenderne,
helst før de kom til vores land, men var
de her, så i hvert fald så hurtigt som
muligt, få dem afsløret via overvågning, men i stedet er vi blevet ramt af
en usynlig fjende, som ikke lader sig
stoppe af grænser, og som ikke kan ses
med det blotte øje eller opfanges på et
overvågningskamera.
En fjende, som vi kun kan bekæmpe
ved at gøre det, vi mennesker ikke er
skabt til: holde afstand, isolere os. Og
det er nok det værste. Det værste er
kun at kunne tale i telefon om frygten,
bekymringerne og uvisheden om, hvor
alt dette skal ende, og ikke, som vi ellers gør i kriser, holde sammen og holde ved og holde om. Det er det værste.
Og det er så uvirkeligt, at vi ikke kan
mødes i Kirken og blive del af det fællesskab, som viser os, at vi er i Guds
hænder, især når livet er sværest. Det
er mærkeligt at være præst i en krisetid, hvor alt det liv, der normalt var
og er omkring kirken, skal aflyses.
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Bryllupper bliver udskudt til næste
år, konfirmationer bliver udskudt til
en fremtid, som vi ikke ved, hvordan
ser ud. Påskegudstjeneste for børnehaven er aflyst. Det er mærkeligt ikke at
måtte åbne dørene op til det kirkerum,
hvor mennesker igennem hundreder
af år har fundet trøst og styrke, når
livet faldt fra hinanden. Det er uvirkeligt ikke at kunne fejre påske lige nu i
disse dage, hvor vi allermest har brug
for at høre om, hvordan Jesus stod op
af graven for at tænde lys i mørket.
Fordi de fleste af os mærker en frygt
for det ukendte, for fremtiden for livet
og frygten for at miste de mennesker i
vores liv, som vi måske ofte tager for
givet.
Men en dag bliver det sommer, og
en dag mødes folk igen. Forandrede,
som vores verden er forandret. Med
en erfaring om, hvor lidt vi mennesker
egentlig kan styre selv. Men måske
også med en større taknemmelighed
over det skrøbelige menneskeliv vi har
og visheden om, hvor godt vi har det
i Danmark i forhold til andre steder i
verden. Måske også med glæden over
at vide, hvor dyrebart livet er og med
visheden om, at vi mennesker har
brug for hinanden og ikke mindst en
hjælpende hånd. Måske vi endda lige
sender en tanke til Gud, som har lyttet
til vores bønner i disse dage.
Forhåbentligt mister vi ikke for
mange af dem omkring os, som vi
holder af, og som vi bekymrer os for.
Forhåbentlig kan vi leve med bekymringen, uden at det er den, der gør os
syge.
Forhåbentligt ses vi igen, og forhåbentligt kommer vi til at se og mærke, at
det atter bliver sommer.
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Al begejstring kommer med et forbehold ….
Al begejstring kommer med et forbehold ….
… synger Søren Huss i sangen Forbehold eller to. Og begejstringen over at
lave Kirkeblad, skrive om alt det, der
plejer at skabe liv og glæde i kirken,
i konfirmandstuen, om glade barnestemmer og gråstænkte hårtoppe,
der taler om ungdommens historier,
kommer da også denne gang med
et forbehold eller to. For det er ikke
nemt at lave Kirkeblad i de her dage,
hvor samfundet er lukket ned, men
forhåbentligt snart er på vej mod en
langsom genåbning. Ingen ved, hvad
morgendagen vil bringe af restriktio-

ner eller åbninger. Ingen ved, hvornår
flere mennesker end 10 må samles. I
skrivende stund ved vi kun, at indtil
10. maj er kirken lukket (bortset fra
det uopsættelige som bisættelser og
begravelser), men det er selvfølgelig
mit håb, at vi herefter så småt kan begynde at mødes i kirken igen. Til konfirmation, til bryllupper og barnedåb
og ikke mindst også til pinse, så alt,
hvad der er planlagt og skrevet i dette
blad, kommer med et forbehold eller to. Hold jer orienteret på sogn.dk,
Tårnborg Kirkes side på facebook eller hjemmesiden.

Pinsevandring 1. juni kl. 10.30

Sommersang i Tårnborg Kirke

2. pinsedag er det traditionen, at Tårnborg Kirke i samarbejde med Tårnborg
Vandreklub arrangerer en vandring i
det smukke landskab omkring Tårnborg Kirke. I år falder 2. pinsedag
mandag den 1. juni.
Vi mødes i kirken kl. 10.30 til en kort
pinseandagt, og derefter vandrer vi ud
i naturen og slutter af med hyggeligt
samvær og lidt frokost i konfirmandstuen.

Før i tiden var det normalt, at man
rundede dagen af med at synge sammen. Både for at takke for dagen,
der var gået, men også af den simple
grund, at det er svært at være sur, mens
man synger. Det er, som dagens møje
og besvær flyver væk, når sangen får
vinger.
Og der mødtes man rundt om i stuerne
eller om sommeren på fx Skamlingsbanken og sang og mærkede fællesskabet ved at synge de mange smukke
sange og salmer, som vi har i Danmark. Og mon ikke vi har brug for at
mærke fællesskabet, når sommeren
kommer i år?
Og hvor er det bedre og skønnere
at synge end i Tårnborg Kirke, mens
solen, der så sagte går til ro, skinner
på os gennem vinduerne. Og bagefter
træde ud i den sommer, som gør verden så smuk.
Så velkommen til sommersang
11. juni, 9. juli og 13. august kl. 20.00.
Vi slutter aftenerne af med et glas vin
i våbenhuset.
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Nye tiltag på kirkegården - Kirkegårdsvandring 19. maj

Der vil i den kommende tid være heftig aktivitet på kirkegården. Nybyggeri vil være meget synligt, og vi
håber ombygningen af graverbygningen bliver til glæde for medarbejdere
og kirkens brugere.

også kritiske bemærkninger til de eksisterende rammer.
Det er tit sådan, at man ”vænner sig”
og har svært ved at se fornuften i ændringer, men hun har evnen til at visualisere de forandringer, som skal ske
på vores kirkegård.

Men andre tiltag er under planlægning:
Menighedsrådet har i flere år drøftet
muligheden for at skabe en ny fællesgrav i en anden position, og så har
stenmuren mod Halseby Mose givet
anledning til store hovedbrud (og store
omkostninger). Nogle gamle mindesten er under restaurering og skal i løbet af foråret opstilles på kirkegården.
Der er bl.a. sat en mindesten efter en
”hædersmand”. En historie vores historiekyndige Kurt Rehder har kikket
nærmere på og senere vil berette om.
Når mindestenene kommer retur fra
stenhuggeren, vil de blive opstillet,
og sognets borgere vil blive inviteret
til at se resultatet. Kirkegårdskonsulenten har været på besigtigelse og
har vurderet menighedsrådets ønsker
og tanker om stenmuren og den nye
fællesgrav. Der er tale om forhold, der
skal godkendes af Stiftet og Nationalmuseet, så vi skal tænke os godt om,
før vi laver ændringer. Konsulenten
var imponeret over kirkegården og
dens smukke beliggenhed, men havde

Der skal ske noget med stengærdet,
så vi undgår sammenstyrtning og
igen kan åbne stien rundt om kirken,
og så skal vi drøfte, hvordan den nye
fællesgrav skal udformes. Der skal
skabes yderligere plæne, og de store
arealer med grus skal mindskes. Den
nuværende fællesgrav skal gentænkes
og have et nyt udtryk.
Alle disse tiltag og tanker vil blive
uddybet og drøftet på en kirkegårdsvandring tirsdag den 19. maj klokken
18.30.
Alle sognets borgere er velkomne, og
menighedsrådet byder på en kop kaffe
eller lidt koldt til ganen.
I disse tider må vi tage forbehold for
sundhedsmyndighedernes anbefalinger, men vi håber, at dagligdagen til den
tid igen ligner noget, vi kender.
Menighedsrådet vil lave opslag i Brugsen og på hjemmesiden om emnet.
Kirkeværge Jørgen Christensen
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Dannebrogsmand Ole Nielsen, Halseby
Veteran fra Treårskrigen 1848-1850

På Tårnborg kirkegård, lige inden for
lågen, der vender ud mod vest og Borgbanken, stod i mange år en gammel gravsten, der var forsynet med et marmorkors
øverst.
Gravstenen stod næsten upåagtet, og
navn og inskription var næsten
ulæselig, men stenen var
rejst over Dannebrogsmand
Ole Nielsen, der var veteran
fra krigen i 1848-50.
Ole Nielsen overlevede krigen, men blev efter
sin død hædret med dette
smukke mindesmærke, der,
foruden en marmorplade
med hans navn og datoer,
er prydet med et relief, der
forestiller en mortér.
Stenen har en del år været
borte fra ”sin plads” lige
inden for lågen, hvor den
naturligvis ikke har haft sin
oprindelige plads.
Men ikke desto mindre
er der nok mange, der har
savnet stenen med mindet om den gamle
hædersmand. Men det bliver der nu rådet bod på. Stenen kommer nu tilbage til
Tårnborg Kirkegård.

Hvad er historien?

På Lokalhistorisk Arkiv i Korsør er samlet udførlige oplysninger om Ole Nielsens
liv og familie, og også om den krigerdåd,
der gjorde ham fortjent til at få rejst dette
gravminde.
I Korsør Avis d. 12. april 1869 bringes følgende nekrolog:
”Tømmermand Ole Nielsen på Halseby
Mark er i løverdags efter længere tids
sygelighed afgået ved døden. Han var soldat fra 1848 og deltog med hæder i alle 3
års felttog.
I affæren ved Mysunde den 12. september 1850 var han underofficer ved Dinesens batteri og gjorde tjeneste ved det
halvbatteri, der kommanderedes af kap-

tajn Schou.
Da denne i begyndelsen af kampen faldt,
overtog Ole Nielsen kommandoen, - og
som det hedder i Vaupels skrift ”Krigen
1848-50”: ”Han fortsatte skydningen indtil Dinesen ankom på pladsen og overdrog
befalingen til løjtnant West”.
I Dinesens rapport fremhæves hæderlig Ole Nielsen, og kort tid
efter affæren blev han dekoreret med Dannebrogordenens Sølvkors.”
Det skal i denne forbindelse
nævnes, at kaptajn Wilhelm
Dinesen var far til Karen
Blixen.

Mindesmærket

Efter begravelsen rejstes
en gravsten/mindesten over
Ole Nielsen, hvilket omtales
i Korsør Avis den 19. juli
1869:
”Den 6. juli indviedes et
mindesmærke på Tårnborg
Kirkegård, som sognets
mænd har rejst over afdøde
tømrer og Dannebrogsmand
Ole Nielsen af Halseby, der udmærkede
sig ved Mysunde i året 1850, idet han, da
chefen faldt, overtog kommandoen over
et halvbatteri og med kraft vedblev at
beskyde fjenden.
En talrig forsamling af mænd og kvinder fra hele sognet overværede højtideligheden.
Monumentet, der er en sandstenspyramide, hvorpå der hviler et marmorkors,
har på forsiden 2 marmorplader; på den
øverste af disse er udhugget en morteer
med kugler, omgivet af en laurbærkrans,
og på den nederste den afdødes føde- og
dødsdag.
På bagsiden læses følgende inskription:
Sognets mænd have sat ham dette minde
i ærkjendelse af hans hæderlige våbendåd
ved Mysunde 1850.”
Kurt Rehder
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Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed
Overskriften er kendt fra et
populært program i fjernsynet, og er et udsagn ejendomsmæglere benytter, når de skal
beskrive, hvad der er vigtigst
i enhver boligsag.
Tårnfalkeparret, der sidste
år fik to unger på vingerne,
er igen flyttet til redekassen
på kirkegården. Man forstår
dem godt. Fra redekassen er
udsigt til Korsør Nor, Tårnborg Banke, Halseby Mose
og vores kirke. Smukkere beliggenhed findes vist ikke.
Sidste år fortalte en ornitolog, at der formentligt var tale om
et ungt førstegangsfødende par, fordi
der kun var 2 unger i reden mod normalt 3 – 4 stk. Vi ved jo ikke, om det
er samme par, men det vælger vi at tro,
og så håber vi, at der også i år kommer unger på vingerne, selvom de vil
opleve byggelarm i den kommende

tid.
Gravermedhjælper Peter følger tårnfalkene og kan fortælle mere. Blandt
andet at der er et særligt forhold mellem duerne og tårnfalken, og det er
ikke et rovdyr/byttedyr-forhold. Spørg
ham selv.
Jørgen Christensen, kirkeværge

Tårnborg Kirke har stadig 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 >> side 24
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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, 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, 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 kom til:
Orienteringsmøde om valg til Tårnborg Sogns menighedsråd 2020
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Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00
Mødet er planlagt til at finde sted i
Tårnborg præstegård i konfirmandstuen.
Se annonce i Korsør Posten, på kirkens hjemmeside og på facebook, når
vi nærmer os juni måned.
På mødet vil menighedsrådets
medlemmer orientere om arbejdet i et menighedsråd. Om ansvar,
forpligtigelse over for fortiden, historien og ikke mindst nutidens praktiske
gøremål: Budgetlægning, personaleadministration, arrangementer m.v.
i kirkeåret, vedligeholdelse af vores
fine, 800 år gamle kirke og kirkegården.
Kort sagt: kirkens liv og vækst.
Der er nok at tage fat på - og en inderlig tilfredshed, når det lykkes!
Jytte Jensen, formand
Tårnborg menighedsråd

Stedmoderblomsterne stod så flotte på
kirkegården, da vi plantede dem.
Men vi har nogle søde harer på kirkegården, som elsker dem. Ja, jeg tror
det er deres livret, for de har spist
alle hovederne på stedmoderne. Jeg
beklager meget, at de nu ser ud, som
de gør.
Graver Irene
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Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke
27. oktober		Mace Cornelius Jørgensen
25. januar		Mille Hejbøll Richard
25. januar		Victoria Evelyn Gregory
25. januar		Luna Hartig Sandholdt
25. januar		Walde Hejbøll Elstrøm
26. januar		Alvin Samer Hesselberg
9. februar		Victor Loose Nielsen
22. februar		Nanna Lykke Stuhr
1. marts		Oskar Hyldgaard Sieling
1. marts		Luna Sofie Blum

Bisatte i Tårnborg Kirke
26. oktober		Jacob Brøchner
10. december
Lisbeth Laursen
8. februar		Gudrun Inge Margrethe Nielsen
29. februar		Anne-Lise Jørgensen
4. marts		Else Marie Jørgensen
12. marts		Kaj Hansen
28. marts		Gerd Magdalene Beck
1. april		Sverri Salmony
4. april		Jens Erik Bøgeriis-Nielsen
7. april		Claus Keldke

Kirkebladet side 10
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Tårnborg
Kirke
og
Sogn
Aktivitetskalender
2020
for konfirmandstuen ved Tårnborg Præstegård og kirken

Tårnborg Sogns Hyggeklub
Hyggeklubben holder ferie!
Vi regner med at begynde 2.september kl. 14:30 med gudstjeneste
og efterfølgende kaffebord i konfirmandstuen

Litteraturkredsen
Litteraturkredsen holder ferie.
Vi begynder igen 1.september kl. 15:30

Sommersang i kirken
Torsdag 11.juni kl. 20:00
Torsdag 9.juli kl. 20:00
Torsdag 13.august kl. 20:00
Vi slutter hver aften med en forfriskning i våbenhuset

Kirkegårdsvandring
Tirsdag 19.maj kl. 18:30
Vi slutter vandringen med lidt til ganen

Orienteringsmøde om valg til
Tårnborg Sogns menighedsråd
2020
VÆR VELKOMMEN

Tirsdag 9.juni kl. 19:00
i konfirmandstuen
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Tårnborg
Kirke
og
Sogn
Gudstjenester
2020
MAJ

Søndag

3. kl. 10:30

3.s.e.p.

Nina Dyrhoff Nyegaard

Fredag

8. kl. 10:30

Bededag

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag

10. kl. 10:30

4.s.e.p.

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag

17. kl. 9:00

5.s.e.p.

Adrian Hove-Kreutzfeldt

Torsdag

21. kl. 10:30

Kristi Himmelfartsdag

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag

24. kl. 10:30

6.s.e.p.

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag

31. kl. 10:30

Pinsedag

Nina Dyrhoff Nyegaard

JUNI
Mandag

1.

kl. 10:30

2. Pinsedag

andagt med pinsevandring
Søndag

7. kl. 10:30

Søndag

Nina Dyrhoff Nyegaard

Trinitatis søndag

Nina Dyrhoff Nyegaard

14. kl. 10:30

1. søndag e. Trinitatis

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag

21. kl. 10:30

konfirmation

Nina Dyrhoff Nyegaard

Søndag

28. kl.

9:00

3. søndag e. Trinitatis

Adrian Hove-Kreutzfeldt

Søndag

5. kl. 10:30

4. søndag e. Trinitatis

vikar

Søndag

12. kl. 10:30

5. søndag e. Trinitatis

vikar

Søndag

19. kl. 10:30

6. søndag e. Trinitatis

vikar

Søndag

26. kl.

7. søndag e. Trinitatis

Adrian Hove-Kreutzfeldt

8. søndag e. Trinitatis

vikar

JULI

9:00

AUGUST
Søndag

2. kl. 10:30

Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte
kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring 7025 2525 senest 1 time før

VÆR VELKOMMEN
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Tårnborg
Kirke
og
Sogn
Praktiske oplysninger
2020

SOGNEPRÆST Nina Dyrhoff Nyegaard 5838 0021/2985 0021 ndn@km.dk
Marsk Stigsvej 19, 4220 Korsør
har fri om mandagen

GRAVER

Irene Kjergaard

Marsk Stigsvej 45, 4220 Korsør
graverkontor4220@gmail.com
3063 5417
mandag fri

GRAVERPeter Mandrup Jørgensen
MEDHJÆLPER
ORGANIST
KORLEDER

Lise Christoffersen

KIRKESANGER Annette Justesen
MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Jytte Jensen

KIRKEVÆRGE Jørgen Christensen

5838 4538

andante@paradis.dk

4128 0738

ajustesen@jubii.dk

5838 0297

jytt.k.jensen@gmail.com

2537 2321 Vandkærsvej 6, 4220 Korsør
kirkevaerge.taarnborg@gmail.com

Praktisk vejledning

DÅB
VIELSE
BEGRAVELSE/BISÆTTELSE
alle aftaler sker ved henvendelse til sognepræsten

Ønsker du at tale med din præst?
Når livet går i stykker, kan du tale med din præst! og det behøver ikke nødvendigvis
at 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 en tid til en samtale.

Kirkebladet udgives af Tårnborg Menighedsråd.
Redaktør: sognepræsten
Fotos:
Irene Kjergaard, Irma Dohlmann,
Jørgen F. Rasmussen, Nina Dyrhoff Nyegaard

VÆR VELKOMMEN

Tårnborg Kirkes hjemmeside:
www.tårnborgkirke.dk
eller på facebook Tårnborg Kirke
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Læseleg i Kildebakken

Af Lise fra Vildbasserne i Kildebakken
I Børnegården Kildebakken arbejder vi
med læseleg. Læseleg er et pædagogisk
redskab, hvor vi igennem højtlæsning, leg
og samtale udvikler børnenes sprogforståelse.
Vi arbejder i mindre grupper (4-6 børn)
ca. 1 gang om ugen i 3-4 uger og med den
samme bog.
Første gang læser vi bogen, vi taler om,
hvem der har skrevet bogen (forfatteren),
og hvem der har lavet illustrationerne.
Den voksne udvælger nogle gode ord,
som vi snakker om. Gode ord kan være
”du er SNU”, ”du er en HELT” eller ”han
er SKRØBELIG” osv.
Vi taler med børnene om de gode ord,
hvad betyder de, og kan de betyde flere
ting. De GODE ORD bliver forældrene
gjort bekendt med, så de har mulighed for
at tale med deres børn derhjemme. Når
børnene kender historien, læser de den
højt for hinanden, leger historien og tegner flotte tegninger, hvor vi kan se handlingen.
Vi læser historien sammen med de andre børn, og det er tydeligt at se, at de

børn, der er med i læseleg-gruppen, meget
gerne vil fortælle om handlingen og de
GODE ORD.
Vi ser mange tegn på læring. Vi kan
høre, at børnene bruger de ord, vi arbejder med, i deres daglige kommunikation i
rette sammenhæng. Derudover oplever vi
også, at børnene beder om at låne bogen,
og at de læser den for hinanden. Forældrene fortæller os, at børnene snakker om
bogen derhjemme, og flere har været på
biblioteket for at låne bøgerne.
Læseleg er en god og sjov aktivitet, som
alle børn kan have glæde af. Samtidig
giver det børnene mulighed for at udvide
deres sprog-forståelse og give dem lyst til
at læse bøger og lege med sproget.

Læseleg:
Anna og Christian Kildebakken
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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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Lærere og elever fandt nye måder at være sammen på

Af Susanne Bille Kristensen, lærer på Tårnborg Skole
Tårnborg Skole:
Onlineundervisning i grupper,
enkeltvis og med
hele klassen. På
Facetime. På Office365 Teams.
På Facebook. Via
videoer. Lærerne
har i den sidste
periode
fundet
nye veje til at nå
deres elever. Men uanset hvad, så har det
ikke kunnet erstatte det savn, som alle
føler.
Vi savner hinanden
Tårnborg Skole savner sine elever. Og
eleverne savner skolen. ”Jeg ved godt,
at jeg plejer at sige, at jeg keder mig på
skolen,” råbte Nadja fra 7. klasse, da hun
midt i perioden fik lov til at hente bøger i
skolegården og fik muligheden for at råbe
sammen med klasselærer Susanne Bille
Kristensen henover skolegården: ”Men
jeg keder mig altså mere derhjemme!”
konstaterede hun. Nadja er ikke den

eneste, der savner,
skrev far til Mikkel
fra 2. klasse, da han
dagen før påskeferien sendte foto ind til
skolens Facebookside
af Mikkel på hans
hjemmearbejdsplads.
Og flere forældre
fortalte
begejstret,
at deres børn ville ”have mere Trine” og
havde sunget med, da 0. klasses lærer
Trine Sandholdt Worm havde lagt morgensang via video ud til eleverne.
Før Corona
Det er svært at huske, at der var en tid
før Corona overtog vores hverdag. Men
i slutningen
af
januar
var skolens
Erasmushold faktisk
på
besøg
i Sverige.
Dengang
var det sta-
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dig muligt at gå på elg-safari, lave eksperimenter i de svenske klasselokaler
med spildevand og insekthoteller og shoppe i Malmø. 9. klasse nåede en tur i teatret
og se ”Jorden indre” med Iben Hjejle og
på Statens Museum for Kunst og se guldaldermalerier. Det var før den 11. marts,
hvor Danmark lukkede ned.
Konfirmationer udskudt
Skolen lukkede officielt ned for alt andet
end nødpasning den 16. marts. I praksis
kom der dog kun ganske få børn på Tårnborg Skole den 12. og 13. marts. 8. klasses lejrskole og 7. klasses konfirmationer
blev udskudt. Forældre og elever tog det
pænt. Alle forstod alvoren og gjorde det
nødvendige. Den første uge var alt stadig
usikkert. I første omgang hed det to uger.
Budskabet til lærerne var: Hav fokus på
dansk, matematik og engelsk. Sørg for
opgaver til eleverne derhjemme. Men det
lod ingen sig nøje med.
Fælles på afstand
Efter de første dage blev det hurtigt
tydeligt, at der var brug for mere end bare
opgaver. Mange lærere fik travlt med at

sætte sig ind i nye måder at undervise
på online. Det var nyt for både elever
og lærere, men allerede fra slutningen af
første uge var der fast undervisning og socialt samvær online på mange klassetrin.
I 1. klasse mødes de hver dag kl. 9.30.
Nayas mor fortæller: ”Naya nyder det så
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meget, og der bliver virkelig gået op i det.
Jeg bliver sendt ud af stuen og tysset på,”
skriver hun, ”Det er skønt at se det, som I
har sammen. Og ja, en stor glæde for Naya
at se Pia, men også at se vennerne. Det er
en stor hjælp i alt dette,” konstaterer hun.
Online-møderne blev særligt vigtige i
7. klasse, hvor en af eleverne i perioden
mistede sin stedmor. Ved hjælp af de digitale møder kunne klassen fælles holde en
lille mindehøjtidelighed, hvor der blev
tændt lys og holdt et minuts stilhed.
Fremtiden
Ved redaktionens slutning havde Slagelse
Kommune varskoet alle ansatte - også
skolens lærere om, at der kunne blive brug
for dem, når pandemien topper i Danmark.
Mange af skolens ansatte havde allerede
meldt sig frivilligt til kommunens nødstab. Det vil sige at hjælpe og aflaste, hvor
det er nødvendigt med eks. at lave mad,
transportere værnemidler, administration
eller rengøring.
Endnu ved ingen, hvornår skolen åbner
igen. Når den åbner vil eleverne møde en
nypudset skole. Skolens ledelse har valgt
at bruge penge på at få malet væggene, så

tiden blev brugt til noget godt.
Indtil skolen åbner, vil lærerstaben gøre
alt for at hjælpe eleverne og deres familier.

Pas på jer selv og hinanden.
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(Den 17. april startede de første elever - 0. – 2. klasse - på Tårnborg Skole igen, red.)

Juhuuu - i gang igen

0.-2. klasse nød første skoledag fredag d. 17. april. Dansklærer og læsevejleder Pia Hansen tog 1. klasse med
ud i skolegården “Naturen”, hvor de
skulle finde ting, som skulle skrives
i en bog. Hver elev havde fået deres
eget lille “bord” i god afstand fra de
andre. Naya fra 1. klasse var glad for
at være tilbage; “Det bedste er at være
tilbage og kunne lege med mine venner”, sagde hun. De legede blandt
andet fangelejr, hvor de fangede hinanden med en pind.

0. klasse var i deres egen skolegård og de var også gode til at finde på nye
måder at være sammen på til første
skoledag. Først brugte de forskellige
måder at opdage, hvor meget to meter faktisk er. Her med en cirkel. Og
så stod den på fangeleg, hvor de skulle
fange hinandens skygger.
God plads til alle
Tårnborg Skole har god plads, så alle
klasser har i den næste periode deres
egen skolegård - et stort udendørs
område, hvor de kan være og lege.
Derudover har alle klasser fået tildelt
1-2 klasseværelser, hvor de kan være,
hvis det bliver nødvendigt. Alle klasser
har selvfølgelig egen indgang, og de
er, hvor de normalt plejer at være.
En klasse har dog måttet ændre fuldstændig hverdag. 3. klasse er nemlig
kommet op på “de stores” gang og må
også være i deres skolegård. Men det
var der ingen, der brokkede sig over.

Tårnborgbladet maj 2020
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Tårnborgbladets læserkonkurrence
Deltag i konkurrencen om en æske chokolade sponseret af
Tårnborg Vandreklub ved at svare rigtigt på tre spørgsmål,
som du kan finde svar på ved læsning i bladet!
1.
2.
3.

Hvilken dato kører Tour de France gennem Tårnborg?
Hvem spiser stedmoderblomster på kirkegården?
Hvor mange boliger kommer seniorbofællesskabet
på Hesselbjerggrunden til at bestå af?

Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com eller læg dem i lokalrådets postkasse på opslagstavlen i
Dagli’Brugsen i Frølunde senest den 1. juni 2020.
Vinder af februar-nummerets læserkonkurrence blev Erik
Gundersen, som blev udtrukket blandt de mange indsendte,
rigtige besvarelser af Troels Christensen, som ligeledes har
doneret gevinsten, som består af en cd fyldt med god musik
fra vores lokale festmusiker og dk4-dansktopstjerne. Cd’en
bliver snarest overbragt vinderen. Tillykke!

JOHNSEN
OPTIK
Briller
Kontaktlinser
Svagtsynsoptik
Lupper og læseglas

ALGADE 56
58 37 45 75
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Borgermøde om en
Lokal UdviklingsPlan i Tårnborg

Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborg Lokalråd

Jernihaven

Den 22. februar blev der afholdt borgermøde i forsamlingshuset, hvilket blev en meget glædelig succes
med mange deltagere. Mødet blev ledet af kommunens udviklingskonsulent Finn Vedel Pedersen og blev
indledt af formanden for kommunens Miljø-, Planog Landdistriktsudvalg, Jørgen Grüner. Målet var at
få dannet en arbejdsgruppe, som skal sætte arbejdet
med en lokal udviklingsplan i gang.
Planen, som kort kaldes en LUP, beskriver en vision
for et område - altså Tårnborgområdet - og hvilke
strategiske indsatsområder, som borgerne ønsker at

v/ Carsten V. Hansen

tlf: 21 71 68 44
jernihaven.dk

Pænt fremmøde til LUP-mødet
udvikle. Uden problemer tilsluttede fem af sognets
mest arbejdsomme, idérige
og visionære
kræfter sig
gruppen, der nu
- forhåbentlig inden længe
- kan starte
arbejdet, men
desværre bliver
også dette
forsinket pga.
coronaen.
Hmm, ja - hvilke muligheder
har vi mon ?
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Karlas erindringer
- fra en barndom på Frølunde Fed
1. kapitel
Her er Karlas
erindringer fra
sin barndom
på Frølunde
Fed. Hun voksede op hos
sine
bedsteforældre, Marie og Ludvig
Petersen, Broholmvej 170. I
1938 blev hun
gift med gartneren i Frølunde, Anton Hansen, som

hun levede sammen med i 65 år. Eigil
Hansen, søn af Karla, viderebringer her
Karlas barndomserindringer til Tårnborgbladets læsere.
Karla søgte hele livet efter nærmere
oplysninger om sin far, uden held. Efter
Karlas død er der en ivrig slægtsforsker,
der mener at have løst gåden. Han har
fundet ud af, at Karlas mor, Anna, indtil
dagen før fødslen var pige på et hotel i
Ringsted, og at man derfor registrerede
barnet i Ringsted, selvom selve fødslen
fandt sted i Gørlev hos nogle bekendte
til Anna. Det skulle være årsagen til, at
Karla ikke fandt oplysninger om sig selv i
kirkebogen i Gørlev.

Karla fortæller:
Jeg blev
født i Gørlev
den 18. februar 1915.
Min
mor
var 20 år og
arbejdede
på
Gørlev
Sukkerfabrik. Min far
var murer og
arbejdede
også der som
håndværker.
I min mors
hjem
var
der 9 børn,
hvoraf den mindste, Ingeborg, var en
tvilling. Søsteren, som blev hjemmedøbt
Olga, døde.
Min mor, Anna, har ikke syntes, hun
kunne komme hjem og gøre ulejlighed,
så hun prøvede at klare det selv og lejede
sig ind hos nogle bekendte og fødte mig

der. Hun sendte dog bud hjem, da det var
overstået, og så har der nok været rådslagning i det lille hjem, hvor de blev enige om at hente min mor og babyen hjem
til flokken, for der var jo barnepiger nok.
Jeg blev nok godt forkælet af de mange
store, hvoraf de største jo var ude at tjene
ved landbrug. Bedstefar Ludvig var på
teglværk. Der var mange munde, der
skulle mættes, og ind imellem fiskede
bedstefar også. Det gav god og billig
mad. Han var også jæger. Om foråret, når
der var kragetræk, skød han altid en del
krager, som vi, efter alder, var med til at
gøre i stand. Vi sad rundt om en vaskebalje og plukkede fjerene af. De blev
brugt til dyner, som bedstemor Marie
selv syede. Fjerene blev renset over damp
i gruekedlen. Det var ikke altid rart at
plukke de krager, for de var lusede; når vi
sad og plukkede dem, kravlede der lus op
ad armene på os. Men kragerne smagte
godt, når Marie fik gjort dem i stand og
fyldt dem med æbler og svesker og stegt
i gryde.
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I de første år
af mit liv var
det smalhans
med fødevarer. Det var
jo i 1918, at
1.
Verdenskrig
sluttede, så der
var
meget,
der var mangel på, for eksempel fedtstof. Bedstemor
bagte mange tykke pandekager med gær,
men det var svært at få noget fedt at bage
dem i. Men så fandt de ud af at fange pindsvin, som der var en del af i lyng og krat.
De var meget fede, og fedtet blev smeltet
af og brugt til pandekagerne. Kødet så
fint og hvidt ud, så man fandt på af stege
det, som man steger kylling; det var fint
og velsmagende.
Da jeg blev 7
år skulle jeg til
at gå i skole i
Frølunde. Det
var en lang vej
at gå alene,
men vi gik kun
i skole hver anden dag. Den
første dag var
jeg ikke så glad
ved at være
i skolen. Jeg
havde
halvlangt, lyst hår
med krøller, og
så var der en
af de andre piger, der sagde,
at mine krøller
ikke var ægte;
det var kun
hendes, der var
det. Det tog jeg
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meget fortrydeligt op, for jeg var vant
til at blive rost for mine fine krøller. Jeg
var vant til at være beskyttet, så jeg var
nok lidt sart, så jeg blev fulgt i skole de
første dage. Dengang var det ikke almindeligt med cykler endnu, men senere var
der da en af de store drenge derhjemme,
som havde anskaffet sig en cykel. Når jeg
kunne, så jeg mit snit til at hugge den og
trække med den, stå på den ene pedal og
støde fra med det andet ben, det smagte jo
af fugl. Men til sidst fandt jeg på at stikke
det ene ben ind under stangen og træde
pedalerne på den måde.
Om sommeren var far og mor ude at
luge roer på Rolandsgården (Karla kaldte
sine bedsteforældre ”far og mor”, og Rolandsgården var på det tidspunkt ejet af
Harald Nielsen). Dengang blev roerne
sået tæt i rækker og skulle tyndes ud, og
ukrudt hakkes bort.
Når vi var gamle nok, var vi om efteråret
på en anden gård oppe ved stranden (hos
Anna og Peter Søren på Bilsøvej 105) og
samle kartofler op; det var meget stenet at
ligge og kravle i. Kartoflerne var vendt op
med plov, så skulle vi skrabe for at finde
dem. Vi fandt som regel en flad sten, som
vi kunne bruge, men det var hårdt for
fingrene. Lønnen var kartofler til eget forbrug for hver 8. eller 9. række. Det var jo
meget rart at have kartofler nok til vinterbrug. Det var fine kartofler - trods den
grusede og stenede jord.
Det var et dejligt sted at arbejde hos
Anna og Peter Søren, for vi spiste til
middag der hver dag. Det var hyggeligt
at komme ind hos Anna. Vi fik altid kartoffelgrød med stegt, saltet flæsk og et
fedthul i grøden samt en kop mælk. Den
sidste dag fik vi altid kyllingesteg og rabarbergrød. Det var et stort lyspunkt på
dagen.
Fortsættes i Tårnborgbladet august 2020
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En anderledes tid i forsamlingshuset

Af Lotte Jakobsen, forpagter af Tårnborg Forsamlingshus
- fordi de stadig tror på mig, og på at jeg
kommer igennem dette! I skal vide, jeg
kæmper videre. Og jeg tror på, at jeg kommer stærkere ud på den anden side efter.....
Tak til jer alle sammen; tak for jeres støtte
og opbakning i denne utrolige svære tid.

Havde jeg vidst, hvad der var i vente i
december 2019, havde jeg ikke sagt ja til
at blive Tårnborg Forsamlingshus’ nye
forpagter.
At starte op som selvstændig, og en masse
nye ting man skal forholde sig til og gøre
noget aktivt ved, er én ting, men at skulle
håndtere en krise af denne kaliber, er en
helt anden ting!
Mit levebrød blev taget fra mig - alt
blev aflyst, bankospillene - fester - møder
- generalforsamling - ALT blev aflyst!
Hvad gør man så? Hvordan kan man som
selvstændig overleve dette?
Vi forsøger med takeaway - dagens ret platter – smørrebrød – madpakker - 2-retters-menu.
Nye tiltag er på vej - så der vil være andre og nye muligheder. Ting, som kun var
i tankerne på daværende tidspunkt, som
senere skulle sættes i værk - blev så en her
og nu-beslutning.
Og kære alle jer, som har støttet op omkring dette nye tiltag - I er suveræne; uden
jer havde dette ikke været muligt. Jeg takker jer af hele mit hjerte for det.
En kæmpe tak til min familie og venner
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EH-Gruppen - en virksomhed i Tårnborgområdet

Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets udsendte erhvervskorrespondent

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 besøgt EH-Gruppen på Frølundevej – sådan lidt på afstand pga. coronatruslen.
De fleste i sognet kender René Søgård,
som man møder overalt, hvor der er
aktivitet. Måske er han bedst kendt
som bestyrelsesmedlem og tidligere
fungerende bestyrer af Tårnborg For-

samlingshus, men også mange andre
steder tilbyder han hurtigt og venligt
sin hjælp og arbejdskraft, når et behov viser sig i Tårnborgområdet. Vi
har talt med René for at høre nærmere
om virksomheden, han står bag: EHGruppen.
I 2005 overtog René ”EH Snedkerog Tømrerfirma” på Frølundevej 25.
EH er initialerne for Eigil Hansen,
som i mange år var den tidligere ejer af
firmaet. I 2006 flyttede hele familien
Søgård, hustruen Rikke og husbond
René samt børnene Emil og Nikoline,
ind i stuehuset på adressen, hvor der
fra værkstedsbygningen blev drevet
en helt almindelig tømrer- og snedkervirksomhed. I starten var der masser at
rive i for de 15 ansatte. Især boomede
byggeriet de første år, men med finanskrisen i 2008 ændrede meget sig for
firmaet, som gik nogle svære år i møde
med en række fyringer som følge.
Men en Søgård smider ikke håndklæ-
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det i ringen. Nej, kampen for overlevelse blev kæmpet, og som årene gik,
blev virksomheden udvidet med andre
arbejdsområder, som alle blev inkluderet i EH-Gruppen, der i dag primært
består af en snedker- og tømrervirksomhed og en elektrikervirksomhed
samt et tæt samarbejde med malermester Henrik Rosengren i Malerfirma
Rosengren. EH-Gruppen løser især
opgaver for boligselskaber, hoteller og
feriesteder. Desuden fokuseres der på
hjælpemiddelløsninger for pleje- og
handicapområdet, på indretning og inventarløsninger i butikker samt nybygning, ombygning og renovering både
for erhvervslivet og for private. En del
opgaver løses som totalløsninger.
Coronakrisen har ikke influeret meget
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på de i dag seks ansattes hverdag. Arbejde er der nok af, da blandt andet
mange kommunale opgaver er blevet fremrykket, så de udføres, medens
arbejdsstederne står hel- eller halvtomme. Når blot den selvfølgelig gode
hygiejne under arbejdet er på plads, er
der ingen problemer med at udføre de
opgaver, som kunderne kunne ønske
sig, fortæller René Søgård.
Så hvis du har brug for en snedker,
tømrer, elektriker eller maler, så ringer du bare til EH-Gruppen. Så får du
kvalitet i arbejdet, og du støtter det
lokale arbejdsliv!
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Måske er det værd at notere sig, at …
… lysfesten i Tårnborg Kirke den 8. februar blev en imponerende og flot oplevelse, som
tiltrak mange af sognets beboere. Næste år kommer der måske endnu flere!
… Tårnborg Vandreklubs forårssæson 2020 lider som meget andet under covid19-pandemien, så kun én vandring er indtil nu blevet gennemført. Søndag den 8. marts
deltog 25 friske, humørfyldte vandrere i en turbotur gennem Højbjergområdet, og de
godt syv kilometer blev en hyggelig og oplevelsesrig tur, som med bravur blev gennemført gennem skov, over bakker og ad snørklede stier på små to timer i dejligt, stille vejr.
– Om flere vandringer gennemføres i forårssæsonen, kan du holde dig orienteret om fx
på lokalrådets hjemmeside www.taarnborg.dk
… Solgården, det tidligere alderdoms- og plejehjem i Halseby, som længe har ligget hen
som en ruin med smadrede ruder og interiør, nu igen er ved at rejse sig som en anden
fugl Føniks. I hvert fald ser de ydre rammer efterhånden rigtig nydelige ud, så man kan
let blive nysgerrig efter at se det indvendige, hvilket desværre ikke er muligt i disse virustider – men måske senere?
… det store loppemarked ved Dagli´Brugsen i Frølunde den 3. maj meget ærgerligt
også er aflyst. Men loppemarkedet vender tilbage med masser af gode tilbud i 2021,
meddeler Anja Brandhøj.
… meget andet er udsat eller aflyst, så hold dig orienteret, fx på opslagstavlen i
Dagli’Brugsen eller på de respektive foreningers hjemmesider eller facebooksider.
… Tårnborgbladet efterlyser stadig medarbejdere, som gerne vil tage del i arbejdet 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.

