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  Vi tager nu hul på årets sidste sommer-
måned i året 2020, som er et år, der for 
langt de fleste af os forløber meget an-
derledes end tidligere år. Især covid-19 
har haft indflydelse på vores dagligdag, 
ligegyldigt om vi har været syge, eller vi 
har været heldige at undgå smitten. Hvis 
man tager en tur rundt i sommerlandet 
opdager man hurtigt, at optimismen er 
voksende og sygdomsfrygten daler, og 
heldigvis vender mange glæder tilbage i 
hverdagen, også her i Tårnborg: Banko-
spillet i forsamlingshuset vender tilbage 
i uge 32; idræt - både inde og ude - kan 
atter dyrkes i TIF; skolens elever kan igen 
rykke lidt tættere sammen i lokalerne, og 
vi kan alle sammen deltage i større for-
samlinger med op til 200 deltagere fra den 
8. august. Det kan vi alle være glade for, 
men denne åbning til hverdagslivet, som 
vi kendte i 2019, vil kun kunne fungere 
tilfredsstillende, hvis vi husker, at smit-
tefaren ikke er forsvundet, og at mange 
tilhører en risikogruppe, som absolut ikke 
bør smittes med covid-19. Derfor bør vi 
stadig huske at følge nogle enkle bud: 
hold afstand og god håndhygiejne - og tag 
hensyn til dem omkring dig. Så bliver ef-
teråret sandsynligvis en god oplevelse for 
os alle!
  Desværre er det ikke alt, der modtages med 
glæde i hele sognet. De seneste måneder 
har der været en del borgere, der har været 
oprørte over de ændrede busforbindelser i 
Tårnborgområdet. Busrute 438 er lukket, 
og for at udbedre følgevirkningerne af 
nedlæggelsen er busrute 902 omlagt, så fx 
Tjærebyområdet ikke længere serviceres, 
og et busskifte til busrute 901 i Vemme-
lev er nødvendigt, såfremt rejsemålet er 
i Slagelse by eller omegn. Mange synes 
ikke omlægningen af ruterne er tilfreds-
stillende. Unge, der frekventerer skoler 

og uddannelsesinstitutioner i kommunen, 
borgere med job i kommunen og alle, der 
fx skal handle, søge læge eller på besøg i 
området, har alle svært ved at nå frem til 
tiden, hvis man da ikke lige kan cykle el-
ler har bil til transporten. Flextrafik er en 
mulighed, men vil ofte fordyre turen og 
tidsforbruget, og vil sandsynligvis heller 
ikke kunne løse problemet for alle rejse-
grupper: fx skolebørn, pendlere - som for-
trækker den kollektive trafik, samt ældre 
uden mulighed for egenbefording. Senest 
er en mulig Fribus-ordning i Tårnborgom-
rådet, som den der nu er indført i Stillinge-
området, blevet nævnt. Det ville være dej-
ligt, hvis tårnborgenserne kunne benytte 
en Fribus mellem Korsør og Slagelse, især 
hvis den kunne servicere alle yderområder 
i sognet – også Tjæreby. For uden let ad-
gang til kommunens centre kan kommu-
nens yderdistrikter ikke fungere som gode 
levesteder for alle aldersgrupper.
  Om dette - og meget andet - fortælles 
i dette Tårnborgblad, hvor du vil finde 
mange historier og beretninger fra 
idræts-, kirke- og hverdagslivet i sognet. 
Forhåbentlig vil også noget interessere 
dig. 
God læselyst!  

Der både åbnes og lukkes i Tårnborg
Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet

Landidyl denne sommer ved Stibjergvej
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  Det kan efterhånden være en tidskræ-
vende affære at skulle følge med i, hvad 
man må, og hvad man ikke må i disse 
corona-tider. 
  Men der bliver løsnet mere og mere op, 
og ansvaret bliver ligeså stille lagt ud til 
den enkelte idrætsudøver og idrætsleder. 
  Det gælder i hovedtræk om at tænke sig 
om - vise hensyn - huske de gængse anbe-
falinger i det daglige arbejde - og hvis der 
er en “smutter” - så mind lige din “kol-
lega” om retningslinjerne på en stille og 
rolig (og ikke fordømmende) måde.

  Her er en (huske)-liste over det, som vi 
godt må iflg. DGI og DIF - og hvad vi skal 
være obs på, når vi dyrker vores idrætter 
i TIF.
• 
  Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk 
kontakt kan gennemføres, hvis man har 
stor opmærksomhed på sundhedsmyn-
dighedernes anbefalinger.
• 
  Idræt med kropskontakt er tilladt. Op-

fordringen er at minimere andelen af tid 
med kropskontakt, særligt ansigt-til-an-
sigt-kontakt. 
• 
  Der må bruges fælles bolde i idrætten. 
Bolde og øvrige kontaktpunkter som red-
skaber, mål og kegler skal rengøres ofte 
og afsprittes før og efter aktivitet - samt så 
hyppigt som muligt under aktiviteten.
• 
  Det gældende forsamlingsforbud skal 
altid respekteres (per 8. juni = 50 person-
er). Der må godt være flere end forsam-
lingsforbuddet til stede på én idrætsfaci-
litet - dog kun så længe, der er tale om 
forskellige grupper, der hver især holder 
sig indenfor forsamlingsforbuddet.
• 
  Der må gerne arrangeres sociale ak-
tiviteter i forbindelse med de idrætslige 
aktiviteter, men der skal være skærpet 
opmærksomhed på, at grupperne fra de 
idrætslige aktiviteter ikke flettes med hin-
anden, og at forsamlingsforbuddet og af-
standskravene efterleves. 
• 
  Ved sociale aktiviteter bør der være per-
sonale eller frivillige til stede, der har til 
opgave at sikre, at grupperne ikke flettes, 
og at forsamlingsforbuddet og afstands-
kravene overholdes.
• 
  Der kan åbnes for bade- og omklæd-
ningsfaciliteter samt toiletter, hvis sund-
hedsmyndighedernes anvisninger til 
rengøring kan overholdes, og hvis de kan 
indrettes således, at kødannelse undgås. 
• 
  Til såvel indendørs som udendørs idræts-
begivenheder må der være siddende pub-
likum – for eksempel på medbragte klap-
stole eller opstillede stole/siddepladser.

Nu kan vi atter dyrke vores idræt i TIF, men hvad må vi, og 
hvad må vi ikke?
Af Troels Christensen, formand for Tårnborg IdrætsForening
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Så er vi klar til en ny badmintonsæson
Af Søren Mikkelsen, formand for TIF-Badminton

Kære badmintonspillere
  Desværre måtte vi aflyse badmintontræningen tilbage i marts på grund af Covid-19-si-
tuationen, og selv om kommunen havde givet os lov til også at spille i maj måned som 
kompensation for nedlukningen, blev der ikke åbnet for sport fra myndighedernes side.
  Men vi er nu klar til at starte den nye badmintonsæson op. Haltimerne er blevet fordelt, 
vores tilmeldingssystem er passet til, og vi har forhåbentlig fået en masse tilmeldinger 
på nuværende tidspunkt.

Vi har i denne sæson følgende haltimer:

Mandage:  kl. 17.00 til kl. 19.00 - motionister.  
                 kl. 19.00 til kl. 21.00 - fællestræning.
Onsdage:  kl. 17.00 til kl. 20.00 - motionister.
Fredage: kl. 16.00 til kl. 18.00 - motionister.

  Vi har hallen fra den 10. august 2020 og til den 30. april 2021.
Hallen er lukket på følgende dage: 24. 12. 2020 - 01.01.2021; 01. 04. 2021 - 05. 04. 2021 
og 30. 04. 2021

  Har I lyst til at prøve fællestræningen?
  Vi træner sammen med Hulby Badminton både mandage og onsdage, og man skal  bare 
være medlem af én af foreningerne for at deltage begge dage. Til hver træning bliver der 
lavet tre moduler à 30 minutter. Efter hvert modul bytter vi makker, og vi spiller både 
dame, herre og mixdoubler.
  Covid-19 giver stadig nogle udfordringer 
til, hvordan vi kan afvikle badmintontræ-
ningen.
  Kommunen vil sørge for håndsprit samt 
opslag med vejledning ved indgangen om, 
hvordan vi skal forholde os. Klubben vil 
sørge for håndsprit til hver bane, og flas-
kerne vil blive placeret i vognen med bad-
mintonnet. Brugte bolde skal fjernes fra 
banen og lægges i affaldsspandene, der er 
forsynet med plasticposer.

Vi håber, at alle får en god badmintonsæson.

Med venlig hilsen
TIF Badminton
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  Så er vi ved at være landet oven på 
den hurtige afslutning af sidste sæson 
og dermed klar til at tage fat på sæsonen 
20/21 med fuld fart på programmet. Vi 
håber at se både gamle og nye gymnaster 
til opstart af sæsonen i uge 37. Tilmeldin-
gen er åben, så det er bare ind og finde dit 
hold på: www.taarnborgif.dk/gymnastik
  Forældre/barn og Rollingerne vil fortsat 
være at finde henholdsvis tirsdag og ons-
dag i skolens gymnastiksal sammen med 
Mix-motion mandag aften og Motions-
damerne onsdag formiddag. Springhold-
ene og Akrobatik fortsætter i hallen om 
torsdagen, hvilket vi er rigtig glade for, 
da det giver god plads til gymnasterne, og 
de dermed har bedre muligheder for at ud-
vikle sig.
  Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 
gymnastikkens årsafslutning søndag den 
21. marts 2021 klokken 10.
  Vores Funktionel træningshold starter op 
igen i uge 30. Her vil tilmeldingen gæl-
de for tre måneder. Det foregår i skolens 
gymnastiksal lørdag morgen. Vi vil for-
søge os med et aftenhold om torsdagen og 
håber på, at begge hold kan komme op og 

Nyt fra gymnastikafdelingen
af Pernille Elstrøm, bestyrelsesmedlem i TIF-Gymnastik

Blomster til enhver 
begivenhed

køre.
  Høvdingebold starter op tirsdag i uge 37 
- også her håber vi at se en masse damer 
igen!
  Vi arbejder på at få stablet endnu en bus-
tur til Flensborg Julemarked på benene, 
hvor overskuddet igen vil gå til gymna-
stikforeningen. Så tænker du, at du gerne 
vil støtte op om dette, så sæt kryds i ka-
lenderen allerede nu til lørdag den 28. no-
vember 2020. Nærmere info vil følge.
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     Gymnastiksæson 2020-2021 
           Tårnborg IF Gymnastik 
       Opstart mandag d. 7/9 i uge 37 

På hjemmesiden www.taarnborgif.dk kan læses mere om  
holdene og kontingentpriser. 

Meld dig på flere gymnastikhold - med flex-kontingent. 
Kontakt kassereren på 60142106. 

Rev 190530 

                         Tilmeld dig selv eller dit barn på 
                                 www.taarnborgif.dk 
 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag 
Vores 

dygtige 
instruktører 
2020-2021 

 
Karin 
Bente 

 Kl.10.00-
11.00 

 
Motionsdamer 

 
Bente 

Kl.16.00-
16.55 

Mini Spring 
5 til 7 år 

 
Nicolai, 

Marianne og 
Mette  

Kl. 8.30-
9.30 

 
Funktionel 
træning 

 
Line 

Marianne 
Nadja  

Pernille 
Nicolai 
Katrine 
Mette 
Line 

Hannah 

Kl.16.30-
17.30 

 
Forældre/barn 

til 3 år 
 

Nadja 

Kl.16.30-
17.30 

 
Rollingerne 
3 til 5 år 

 
Pernille, Nadja 

og Katrine 

Kl.17.00-
17.55 

Akrobatik 
6 til ? år  

Dette hold er 
både for børn & 

voksne. 
Marianne & 

Mette  

 

 Kl. 17.30- 
19.00 

 
Høvdingebold 
for kvinder 

Ca. 30 til 50 år 
 

Hannah 

 
Spring og 
akrobatik 
foregår i 

Tårnborghallen 
 

Kl.18.00-
18.55 
Spring 

7 til 15 år 
Nicolai, 

Marianne og 
Mette 

 
Alle øvrige 
hold er i 

salen 
 

Kl.18.30- 
19.45 

 
Mix-motion 

 
Karin 

 Søndag d.  
21. marts 

2021 
kl.10.00 

Årsafslutning 
i hallen.  

Kl.19.00-
20.00 

 
Funktionel 
træning 

Line 
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58 35 60 22
www.lundemanglas.dk

Reskavej 7 ◆ 4220 Korsør

  Såfremt ikke alt på ny går mod en øget 
coronatrussel, mødes 60+motionsholdet 
i Tårnborghallen tirsdag den 4. august 
klokken 10.00. Vi vil naturligvis følge 
retningslinjerne som myndigheder og 
DGI har udstukket for at modvirke smitte-
risikoen så meget som muligt, hvilket be-
tyder god afstand mellem motionisterne, 
jævnlig afspritning eller vask af hænder 
og rekvisitter samt hyppig og grundig 
rengøring af fælles kontaktpunkter.
  De nugældende forsamlingsregler, som 
forbyder flere end 100 personer på et sted, 
forventes at kunne overholdes uden stort 
besvær, selv om der håbes på god tilgang 
til 60+holdet, når efterårssæsonen starter.

  Alle 60+’ere – både nye og gamle 
medlemmer - er velkomne hver tirsdag 
året rundt til at deltage i sund, social mo-
tion i TIF 60+motion, hvor der bydes 
på mange varierede motionsmuligheder 
samt socialt samvær med andre 60+’ere, 
som man efter nærmere bekendtskab ofte 
vil finde rare og omgængelige. Alt efter 
temperament kan man vælge at fokusere 
på sved på panden eller krampe i latter-
musklerne, men ét er sikkert: Efter mo-
tionen vil langt de fleste føle, at de har 
hygget sig!
  Så det er nu, du skal tage dig sammen, 
hvis du har passeret de 60 år og synes at 
trænge til lidt fysisk og psykisk foran-
dring i hverdagen. Det er i hvert fald ikke 
kontingentet, der vil være afskrækkende 
for dig som 60+motionist i TIF.

60+motion på banen igen
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for TIF 60+motion
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Jernihaven
v/ Carsten V. Hansen

tlf: 21 71 68 44
jernihaven.dk

  Tårnborg Vandreklub, som har sit udspring i Tårn-
borg Lokalråd, starter sin efterårssæson den 6. sep-
tember med en vandring ad Kongevejen og Kirke-
stien guidet af Villy Jensen. Desværre blev kun én 
vandring gennemført i forårssæsonen, da en pandemi 
satte en stopper for fællesvandring i naturen, men 
nu bør det atter være muligt at få nogle gode fælles-
oplevelser, hvis blot vi husker at holde rimelig af-
stand mellem os samt medbringer håndsprit til eget 
forbrug.
  Formålet med vandringerne er – udover glæden ved 
fællesskabet og motionen - at markedsføre Tårnborg-
området for udefrakommende, samtidig med at van-
dringerne skal udvikle kendskabet til sognet for nye 
og gamle tårnborgensere. Så, hvis du ikke tidligere har 
deltaget i vandringerne, så er det måske nu, du skal 
overveje at deltage? Alle interesserede er velkomne i 
vandringerne, og det er helt gratis at deltage! 
  Programmet og eventuelle ændringer for efterårssæ-
sonen kan ses på lokalrådets hjemmeside samt på 
opslag udvalgte steder i sognet.

Tårnborg Vandreklubs efterårssæson
Af Jørgen F. Rasmussen,  
selvbestaltet formand for vandreklubben
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   Byrådet i Slagelse Kommune vedtog i 
forbindelse med budgetforliget 2020 at 
spare på busdriften mellem Korsør via 
Tårnborg og til Slagelse. Karen Holst 
Carlsen, som er formand i Tårnborg 
Lokalråd, fortæller til Tårnborgbladet, 
at: ”lokalrådet afgav i forbindelse med 
budgetforliget høringssvar, hvor vi gjorde 
opmærksom på, at besparelser på bus 902 
ville have store konsekvenser for vores 
område. På trods af vores indsigelser 
vedtog byrådet alligevel at spare på bus-
driften mellem Korsør via Tårnborg og til 
Slagelse. I april trådte den nye busplan i 
kraft, og det har allerede nu haft store kon-
sekvenser for borgerne i vores område, til 

trods for at mange har været hjemme på 
grund af coronapandemien”. 
  Der har i de seneste måneder været en 
udtalt utilfredshed i Tårnborgområdet 
over de ændrede busforbindelser gennem 
sognet til og fra Korsør og Slagelse. Pro-
blematikken har været heftigt diskuteret 
især i facebookgrupper som fx ”For os 
der bor i Svenstrup Korsør” samt ”Korsør 
opslagstavlen”. Mange borgere i sognet 
føler sig ramt af nedlæggelsen af busrute 
438 samt ændringen i busrute 902, der har 
resulteret i, at ingen bus længere kører di-
rekte fra fx Svenstrup til Slagelse Sygehus 
eller Slagelse Gymnasium. Alle må i dag 

Giv os nogle brugbare busforbindelser tilbage!
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets trafikreporter

>> side 11
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håbe på en rettidig bus 902, da busskifte 
– med vandring til andet busstoppested 
- til bus 901 i Vemmelev er nødvendigt, 
hvis man ønsker at komme med bus til 
Slagelse.  Desværre oplever mange bru-
gere, at busserne sjældent er ret-
tidige, hvilket medfører lange 
ventetider i Vemmelev og for sen 
ankomst til skolegang, lægebesøg 
eller anden aftale i Slagelse.
  Karin Kristiansen, der for få 
år siden flyttede fra Rosted til 
Frølunde Fed for at nyde sin alderdom, er 
en af de frustrerede busbrugere, der savner 
den daværende gode busforbindelse mel-
lem Frølunde Fed og Slagelse. Hun har 
ikke kørekort, og hendes kunstige hofte 
samt alder gør det umuligt at gå, cykle el-
ler løbe til ærinderne i Slagelse og omegn, 
og sin nyindkøbte kabinescooter er hun af 
trafikale årsager ikke meget for at skulle 
køre så langt i. Hun ved, at hun har mange 
ligestillede i Slagelse yderdistrikter, så 
derfor forsøger hun i denne sommer at 
påvirke så mange beslutningstagere som 
muligt, idet hun håber, at nogen vil kunne 
forbedre den nuværende utilstrækkelige 
busforbindelsessituation, som i øjeblik-
ket er realiteten i Tårnborg Sogn og an-
dre steder i Slagelses yderområder. Hun 
har haft kontakt til busselskabet Movia, 
til politikere og embedsmænd i Slagelse 
Kommune og til trafikministeren, uden 
dog at blive lovet nogen reel løsning på 
problemet for hende. Derfor har hun nu 
valgt at stå bag en underskriftsindsamling 
for at styrke mulighederne for brug af bus 
i yderdistrikterne i Slagelse. Hun opfor-
drer så mange som muligt til at støtte initi-
ativet, både unge, ældre og gamle, da alle 
kan få behov for en velfungerende bus-
forbindelse mellem Slagelse og Tårnborg. 
Såfremt du også ønsker at støtte kampen 
for gode busforbindelser i Tårnborgområ-
det, kan du udtrykke ønsket via dette link:

https://www.skrivunder.net/nej_til_ned-
lagning_af_bus_438_i_slagelse_kom-
mune
 

 Formanden for lokalrådet, Karen Holst 
Carlsen, udtaler yderligere, at: ” når Dan-
mark efter sommerferien forhåbentlig 
igen åbner næsten helt op, vil vi blive 
ramt endnu engang, da der om morgenen 
kun vil køre en bus, hvor der tidligere var 
to busser, der kørte gennem Tårnborg.
Som borger i Tårnborg skal man nu skifte 
bus i Vemmelev. I øjeblikket er der 30 
minutters ventetid i Vemmelev. Men hvor 
skal man gøre af sig selv i ventetiden? Der 
er hverken busskur eller bænke, hvor man 
skal vente. Og busserne skal ikke vente på 
hinanden i Vemmelev! Movia har oplyst, 
at busserne er uafhængige af hinanden, og 
derfor ikke skal vente på hinanden”. 
  En anden aktiv borger med skolesø-
gende børn i sognet er Maiken Grandlev, 
der har forsøgt sig med henvendelse til 
busselskab og kommunen med sine fru-
strationer. Hun har bare ikke foreløbigt 
oplevet, at nogen vil tage ansvar for en 
løsning af busproblematikken. Og som-
merferien slutter lige om hjørnet! Hun 
fortæller: ”I min og mange andres ver-
dener er den eneste holdbare løsning at 
lade 902’eren køre hele vejen fra Korsør 
til Slagelse og omvendt. Den kan godt 
køre via Frølunde Fed, men lad den nu 
for pokker køre hele vejen uden skift i 
Vemmelev. Det er så vigtigt for os, der 
er bosiddende uden for Slagelse, at have 
en stabil og pålidelig busrute! >> side 12 
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Inden ændringen tilbage i april kørte der 
fire busser mellem Korsør og Slagelse om 
morgenen, dvs. to busser via rute 901 og 
to busser via rute 902, og de var fyldte. 
Hvordan har kommunen og Movia tænkt 
sig at få plads til alle passagerne, når bus-

antallet halveres? Og hvordan vil man 
sikre, at der ikke står en masse pendlere 
og skolebørn, som ikke kommer frem? I 
Rejseplanen kan læses, at Movia har valgt 
at “forbedre” én morgen-afgang(!) fra den 
10. august. Deres måde at løse alle vores 
mange busudfordringer på, er ved at re-
ducere ventetiden med 17 minutter i Vem-
melev, men rejsetiden er stadig 50 minutter 
(der er altså næsten en times transporttid 
for at køre en strækning på 18 km!). Ved 
alle andre afgange tillægges rejsetiden sta-
dig 30 minutters ventetid i Vemmelev!
  Karin Kristiansen undrer sig over, hvor-
for det skal tage længere tid med offentlig 

transport fra Frølunde Fed til Slagelse, 
end fra Odense til Slagelse, når afstanden 
fra Frølunde Fed er seks gange kortere 
end fra Odense. Hun har sendt sin un-
dren videre til kommunens borgmester 
og håber på respons fra ham. “Vi ønsker 

bus 902 tilbage, så den igen kører helt 
til Slagelse, men over Frølunde Fed.” 
Busrute 438 er nok er tabt, mener Karin 
Kristiansen, for kommunen har brugt pen-
gene på en gratis Fribus i Stillingeområ-
det, men det er ikke rimeligt, at borgerne 
i Slagelses yderdistrikter i den anledning 
mister brugbare busforbindelser mellem 
Korsør og Slagelse. Derfor opfordrer hun 
alle i området til at støtte den føromtalte 
underskriftsindsamling.

  Tårnborgbladet vil naturligvis følge ud-
viklingen i busproblematikken i de kom-
mende numre af bladet.
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Bankospil i Tårnborg

i Tårnborg Forsamlingshus med 
mange gode og 
fine gevinster.

Kom og spil med og støt
Forsamlingshusets venner og

Tårnborg Idrætsforening.
Se gevinstlisterne på

taarnborgforsamlingshus.dk
og 

taarnborgif.dk

Så starter vi op igen, henholdsvis 
mandag den 3 august og torsdag den 6 august. 

Vi følger COVID-19 reglerne.
Herefter hver MANDAG og TORSDAG kl. 18.50

Kirkepladsen 10    
4220 Korsør    
Tlf. 44 22 42 20 MadMarked

Korsør

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

Mad 
– leveret til din kantsten
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  De kommende tre måneder byder vanen 
tro på mange opgaver i Tårnborg Lokalråd:   
Den 26. august afholdes årets coronaud-
satte Beboermøde i Tårnborg Forsam-
lingshus, og her møder der forhåbentlig 
mange op, da det er mødet, hvor sognets 
beboere kan få indflydelse på udviklingen 
i lokalområdet. Beboermødet er lokalrå-
dets generalforsamling, og dagsordenen 
kan ses på et opslag her i bladet. Et punkt 
på dagsordenen er valg til lokalrådet, og 
her vil det være dejligt, hvis mange viser 
sig interesseret i at blive valgt. I øjeblikket 
sidder fem personer i rådet, men det vil 
være glædeligt, hvis der atter kan vælges 
syv personer. Vedtægter m.v. kan læses på 
lokalrådets hjemmeside www.taarnborg.
dk. Beboermødet starter klokken 18.00, 
og cirka en time senere indtages en fest-
menu, da lokalrådet i år fylder fem år!   
Hvis man ønsker at deltage i bespisnin-
gen, er det nødvendigt at tilmelde sig på 
forsamlingshusets telefon 58380008 eller 
på mail taarnborg.aktiviteter@gmail.com 
senest 23. august.   
  Traditionen tro slutter lokalrådet op om 
den årlige landsdækkende affaldsindsam-
ling, som Danmarks Naturfredningsfore-
ning arrangerer, og som Slagelse Kom-

mune understøtter. I år finder den udsatte 
indsamling sted den 19. september med 
start fra Dagli’Brugsen i Frølunde klok-
ken 10.00. Vi håber, at rigtig mange - både 
børn, unge og lidt ældre - også i år vil 
møde op og tage del i et par timers ind-
sats for at gøre vores sogn lidt rarere at 
færdes i. 
  Desuden arbejder lokalrådet p.t. med at 
understøtte forskellige arrangementer. Fx 
i forbindelse med en haveforeningsdan-
nelse i sognet; Tour de France-besøget i 
Tårnborg, en græskarfest for børn i Tårn-
borghallen den 24. oktober; Tårnborg 
Vandreklub; den Lokale UdviklingsPlan 
i sognet, og selvfølgelig også med et el-
ler flere spis sammen-arrangementer i 
efteråret, der dog er udfordret af kontakt-
tallets udvikling samt af myndighedernes 
retningslinjer for forsamlinger især for 
risikogruppedeltagere. 
  Du kan altid melde din eventuelle inte-
resse for at arrangere, hjælpe og støtte et 
projekt ved at henvende dig til lokalrådet, 
og du kan orientere dig om planlagte ar-
rangementer og lokalrådets arbejde på 
hjemmesiden www.taarnborg.dk samt i 
lokalrådets facebookgruppe Tårnborg.

Tårnborg Lokalråd i sensommeren
Af Jørgen F. Rasmussen, næstformand i Tårnborg Lokalråd
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Indkaldelse af alle  
Tårnborgs borgere til 

Tirsdag den 26. august 2020 kl. 18.00  
i Tårnborg Forsamlingshus 

 
Beboermødet afsluttes klokken  19.00 med bespisning for forhåndstilmeldte  

(og kl. 20.00 er der planlagt generalforsamling i Naturområdet Ørnumbakken,  
som man ligeledes er velkommen til at deltage i!) 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af lokalrådsmedlemmer og suppleanter 
6. Valg af bilagskontrollanter 
7. Eventuelt 

 
 
 
 
 
       
 På vegne af Tårnborg Lokalråd: 
 Karen Holst Carlsen 
 Formand 

BEBOERMØDE   
- med spisning i  anledning af  lokalrådets 5 -års jubi læum 

D
A

G
SO

R
D

EN
  

  
 

Forslag til Beboermødet skal være formanden i hænde  
senest 10 dage før mødet.  

Forslag kan sendes til: taarnborg.formand@gmail.com 

Spisetilmelding til forsamlingshuset  
senest den 23. august på telefon 58 38 00 08 

eller send mail til lokalrådet på  
taarnborg.aktiviteter@gmail.com 
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  Efter borgermødet den 22. februar, hvor 
fem engagerede borgere meldte sig til ar-
bejdsgruppen, der skal arbejde med at få 
lavet en lokal udviklingsplan (LUP) for 
Tårnborgområdet, er der yderligere fem 
borgere, som er kommet med i arbejds-
gruppen. Det betyder, at gruppen består 
af følgende: Lone Bæk Hansen, Sonja Jo-
hansen, Christian Carlsen, Karina Ralsted, 
Jesper Thomas Nielsen, Tanja Gotfredsen, 
Lars Winther, Gertrud Bendorff, Dennis 
Hansen, Søren Mikkelsen og Christian 
Alexander Skaarup-Kjellerup

  Gruppen er sammensat af borgere, som 
bl.a. repræsenterer forskellige foreninger 
og råd i Tårnborg, og derudover er del-
tagere bosat forskellige steder Tårnborg-
området, lige fra Musholm til Tjæreby, 
Frølunde Fed og Svenstrup.

  Gruppen havde første møde torsdag den 
18. juni i Tårnborghallen, hvor deltagerne 
lærte hinanden at kende, og hvor alle for-
talte, hvad de hver især brændte for. Der 
var bred enighed om, at Tårnborg har en 

fantastisk natur og har mange muligheder 
for at udnytte denne ressource. Der blev 
også drøftet udfordringer, bl.a. infrastruk-
tur - herunder busdrift og trafiksikkerhed.  
På mødet kom der også flere forskellige 
idéer til indsatser og tiltag, som kunne 
gøre Tårnborg til et endnu bedre sted at 
bo og leve i.

  Gruppen vil efter sommerferien mødes 
flere gange og drøfte, hvilke strategiske 
indsatsområder borgerne ønsker at ud-
vikle, og til dette arbejde vil der blive 
hentet data fra bl.a. Slagelse Kommune.  
I næste udgave af Tårnborgbladet vil du 
kunne læse mere om det fortsatte arbejde i 
LUP-arbejdsgruppen.

Den Lokale UdviklingsPlan for Tårnborg
- Arbejdsgruppen er i gang
Af Finn Vedel Pedersen, udviklingskonsulent i Slagelse Kommune
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  Det kommunale parkareal, Halsebyvej 
8, Svenstrup, blev i 2018 overdraget til 
Tårnborg Lokalråd og derfra i efteråret 
videre til interesserede borgere i området, 
der oprettede foreningen ”Naturområdet 
Ørnumbakken”.
  Foreningen indsamlede forslag og ønsker 
fra folk i området, og det blev besluttet 
at arbejde videre med følgende opgaver: 
Bade/bådebro, trappe/rampe mellem bro 
og det grønne areal, udsigtsplads med 
borde/bænke ved skrænt, bålplads og 
shelter. Nogle dele som fællesarbejder og 
nogle med hjælp udefra, herunder at søge 
fonde og lignende. 
  Slagelse kommunes ”Borgerne bestem-
mer” har bevilget kr. 100.000 til bade/
bådebro.
  Da området er omfattet af lov om strand-
beskyttelse, anmodede vi i maj 2019 
Kystdirektoratet om dispensation fra ov-
ennævnte lov. Direktoratet svarede med 
foreløbig udtalelse i november, hvoraf 
det fremgik, at flisebelægning på udsigts-
plads, opstilling af mindre redskabscon-
tainer, samt udførelsen af trappe/rampe 
ikke kan tillades. Vi har under sagsbe-
handlingen indsendt støtteerklæringer fra 
spejdere, ungdomsklub, daginstitution, 
skole m.fl.
  Ved direkte kontakt 
til sagsbehandleren, 
oplystes det, at enhver 
indgriben i terrænets 
oprindelige profil (geo-
morfologien) var helt 
udelukket (den ansøgte 
trappe/rampe var i an-
modningen forslået som 
græsklædt skråning 
skåret ind i skrænten, 

ved at afgrave en kile på ca. 15 -17 m3).  
En fritstående trappe kunne eventuelt 
tillades, hvilket dog også er udelukket i 
den endelige afgørelse.
  Afslaget med henvisning til et principielt 
forbud mod terrænændringer må anses 
som værende pedantisk, når der kun et 
par hundrede meter længere mod vest, 
har kunnet dispenseres ved opbygning - 
med skovrejsning - af støjvolde om den 
nærtliggende gokartbane, som er place-
ret i overgang mellem bakkelandskab og 
tidligere havbund, hvilket omfatter flere 
hundrede m3.
Konklusion:
  Afslaget er urimeligt, da der, indenfor 
bygrænsen, langs norets nordside kun er 
adgang til vandet fra private grundstykker. 
Der er i afslaget ikke taget hensyn til op-
bakning fra lokalområdet og den i ansøg-
ningen oplyste fulde adgang for offent-
ligheden.
  Sluttelig har Kystsikringsdirektoratet 
sikret sig mod ankesager fra små fore-
ninger ved at kræve kr. 1.800 i klagegebyr. 
Klagen, der samtidig skal rettes til samme 
direktorat! 
  Måske er det mere tilrådeligt at søge om 
tilgivelse - fremfor tilladelse?

Naturområdet Ørnumbakken, et spirende fællesskab    
- eller hvordan Kystdirektoratet uddeler bureaukratisk lang næse 
Af Søren Lambertsen, bestyrelsesmedlem i Naturområdet Ørnumbakken  
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TÅRNBORG KIRKE OG SOGN

August - September - Oktober 2020

Tårnborg kirke for 100 år siden
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  Hvem ringer klokkerne for? Spørger den engelske for-
fatter John Donne i et essay fra omkring 1600, da han 
ligger på sit sygeleje og hører en kirkeklokke i det fjerne. 
Hvem ringer klokkerne for, spørger han og svarer, at de 
ringer for dig. Den hjemlige klang, der lyder i hverdagens 
morgengry og i kvæld, kalder os ud af sovekamrene, nat-
tesøvn og morgendrøm. Sådan har den lydt i århundreder.   
I forfædrenes dage, da man stod op med solen, og hver 
mand ikke ejede et ur. Da lød kirkeklokken ved arbejds-
dagens begyndelse og klingede lifligt i den stille svale 
aftenstund, når arbejdsmanden gik hjem. Klokkeslagene kalder ind og ud af vore 
liv i det samme runde år og kirkeår – menneskelivet og kristuslivet. Alle hører 
den samme klokke, men den kalder os forskelligt i vort liv. Og der er bud i sla-
get, til hver af os – for dens toner går i et med evangeliet budskab ”Kirkeklokke 
mellem ædle malme/mageløs er for mig hjerte du” (DDS 783), som Grundtvig 
skriver. 
  Klokkeslag og hjerteslag byder os at tage livet på os, med alt det, som livet er. 
At vi ikke må lade livet ligge, så vi efterlader os et ubrugt liv, når kirkeklokken 
kalder sjælen til sin hvile ind. Og Kristus bærer byrden af alt det, du ikke kan 
gøre om, det du ikke nåede eller magtede. Han bærer din synd og død, så kan du 
bære det liv, Han har sat dig i, og som Han er Herren over. Det ufuldkomne men-
neskeliv, der altid har tilgivelsens og barmhjertighedens behov. Derfor genlyder 
med klokketoner evangeliet om syndernes forladelse som en grundklang i hvert 
et lille menneskes liv. Og når man er opvokset med klokken, da hører man alt det 
med. Når vi derfor hører kirkeklokkerne kalde over vort sogn, skal vi ikke sende 
bud op til kirken for at spørge, hvem de ringer for. De ringer for dig, og for dem 
vi har budt farvel, de der nu lever hos Herren og venter på os. Aftenklokken lyder 
nu om efteråret, når vejret er klart og livet gennemsigtigt, når gerningen er gjort 
og sjælen er træt. Og her i Danmark er der ikke langt fra bakkedrag til bakkedrag, 
hvor kirkeklokken lyder, som den grundklang i menneskeliv og fædreland der 
rører de dybeste strenge i os. Lyt engang – den tusinde år gamle lyd, på én gang  
mørk og mættet – let og højstemt, næsten perlende. Samtidig lyder alle landets 
øvrige kirkeklokker, selvom vi ikke hører dem, ved vi, at de stille, stille løfter sig 
derude. 

  Klokkerne er hver dags underlægningsmusik i den kristne del 
af verden. Og det er som om kirkeklokkernes lyd flytter kirkens 
mure udad, så de strækker sig så langt lyden når ud og omkran-
ser hverdagslivet også hos den, der ikke har skænket hverken 
Gud eller kirken en tanke i dag. Måske kan også du, kære læser, 
høre kirkeklokken, derfra hvor du sidder, hvis vinden fra Tårn-
borg Kirke bærer i den rigtige retning. Den klokke, der kalder 

af Marie Høgh, konstitueret sognepræst 
Lyden af kirkeklokker
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Adam Egholm Nielsen - David Højrup Jakobsen - Elias Gravesen Gustav Frederik 
-  Hyltoft Dalsø - Freja Paaske Kvandal - Luna Senius Nordlund Vest - 
Mathilde Pio Lundgaard Nielsen - Marcus Flor Christensen - 
Mark Stanly Ross Laustsen - Marcus Stougaard Nielsen - 
Philip Bendix Lupnaav Hansen - Rasmus Mozna Bønsøe - Nadja Boyle - 
Sine Maria Melbye Lønberg - Tessa Arrild - Rasmus Hai Kroman..

Årets konfirmander i Tårnborg kirke  
21. juni 2020

på dig – din kirkeklokke. Din kirke. Dit hjemsted. Det eneste sted i verden, hvor 
du ligesom derhjemme ikke behøver at banke på, før du går ind. Kirkehjemmet er 
dit. Og døren står åben for dig også det kommende efterår, hvor jeres præst Nina 
Dyrhoff Nyegaard gør tjeneste hos vores udsendte soldater i Estland. I hendes 
fravær varetager jeg embedet som sognepræst i Tårnborg Kirke, og jeg glæder 
mig til at være jeres præst for en stund – jeg glæder mig til at møde jer, når klok-
kerne kalder til kirke – når klokkerne kalder os sammen i alt dét, livet byder os.

  God sensommer og smukt løvfald. Alt godt.
Marie Høgh - Konstitueret sognepræst 
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Sang under kirketag, torsdag den 8. oktober kl. 19.30
  Efterårets aftensang er denne gang flyttet fra konfirmandstuen 
til kirken oppe på bakken, så vi kan synge sammen med afstand og 
overholde alle coronaforholdsregler.  
  Med havet og aftenhimlen som kulisse synger vi fra den blå – gamle 
og nye, kendte og ukendte salmer, sange og viser og slutter med et glas 
i våbenhuset, inden vi finder hjem gennem oktobermørket. Vel mødt!

Litteraturkredsen
  Første tirsdag i måneden mødes læseheste med æselører i konfirmand-
stuen kl. 15.30-17.30 og taler om et stykke litteratur, man har læst siden 
sidst. Vi mødes første gang i efteråret tirsdag den 1. september og har læst 
Per Pettersons roman ”Ud at stjæle heste”. Vel mødt!

Høstgudstjeneste søndag den 27. september kl. 10.30
  Lyset er længselsfuldt og himlen er blå i september. Det dufter af æbler og blade, 
af jord og hybenhjerter, og vi samler havens, markens og naturens 
gaver ind til vinterens forråd. Sensommeren hælder vi på glas, søde 
marmelader, syrlige agurker og æbler lægges forsigtigt i kasser. Kor- 
net er i laderne, og sindet er fyldt op af sommerens lykke og lyse 
nætter. Fyldt op, så vi kan klare os igennem efterårsliv og vintertid.   
For alt det siger vi tak, når vi samles i den smukt pyntede kirke til 
høstgudstjeneste. Vi siger Gud tak, for alt det livet er.

Jagtgudstjeneste søndag den 19. oktober kl. 17.00
  ”Mange af os har prøvet at bevæge sig over marken i tågedis en november morgen, eller 
stået stille på posten mellem træerne hvor løvet blidt daler, stille og ventet på hundene 
der høres i det fjerne mens de driver byttet frem til mødet med haglene der raser gennem 
bøssens løb når fasankokken rejser sig skræppende op og komme til syne i lysningen 
mellem træerne. Eller stået i skumringen ved søens kant og ventet på den flaprende lyd i 
mørket af den første flabede and der kommer ind til landing. Så ved man, at en jagt er en 
hel gudstjeneste i sig selv.”
  Sådan skriver Kaj Munk, digter-
præsten fra Vedersø om de poetiske 
stunder i samklang med naturen, 
som enhver jæger trækker vejret 
igennem. Vi tager naturen, dyrene, 
skaberværket og jagthornet med 
ind i kirken og holder traditionen 
tro jagtgudstjeneste med efterføl-
gende aftensmad i konfirmand-
stuen, hvor jagtforeningen er vært.
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Til brugerne af Tårnborg sogns Hyggeklub
Af Irma Dohlmann
  Under aktiviteter kan ses de planlagte arrangementer, som Tårnborgs Hyggeklub 
har aftalt for efterårssæson 2020, men om det lykkes at gennemføre alle møderne, 
kan ingen vide i disse corona-tider. Bemærk 2.9.2020, bussen kører som sæd-
vanlig til Tårnborg Kirke, og efter gudstjeneste kl. 15.15 er bestilt kaffebord i 
Tårnborg Forsamlingshus.
  Vi har ikke telefonnumre på vores brugere/gæster, men man kan orientere sig på 
Tårnborg Kirkes hjemmeside, hvor vi på kalenderen vil vi sætte ”Aflyst”, såfremt 
vi IKKE kan eller tør afholde et arrangement. I er også velkomne til at ringe til 
formand Anne-Marie Rosengren tlf. 22 86 99 46 eller til Irma Dohlmann tlf. 40 
46 85 97.

Hyggeklubbens kaffehold

Fra første spadestik til rejsegilde af den nye gravertilbygning.
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Tårnborg Kirke og Sogn

VÆR VELKOMMEN

Aktivitetskalender                                 2020
for konfirmandstuen ved Tårnborg Præstegård

Tårnborg Sogns Hyggeklub
vi ved ikke om coronakrisen tillader disse arrangementer

Onsdag   2. september kl. 14:30  Gudstjeneste i Tårnborg Kirke og derefter 
er der kaffebord i Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør - 
begge steder med plads til alle efter reglerne      
 
Onsdag 16. september kl. 12:30      Løvfaldstur - tilmelding nødvendig

Onsdag 30. september kl. 14:30      Karl Johan Vedel ”Her er mit liv”

Onsdag 14. oktober      kl. 13:30      Jubilæumsfest - tilmelding nødvendig      

Onsdag 28. oktober      kl. 14:30      Nina fortæller om sejltur langs Norges
                                                          
                                                                  
                                

                                                        Litteraturkredsen
Første tirsdag i måneden (første gang 1. september) mødes læseheste 
med æselører kl. 15:30 -17:30 i konfirmandstuen og taler om et stykke
litteratur, man har læst siden sidst.

Sangaftener
Torsdag  8. oktober kl. 19:30
Efterårets aftensang er denne gang flyttet fra konfirmandstuen til
kirken oppe på bakken, så vi kan synge sammen med afstand og
overholde alle coronaforholdsregler

kyst
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Tårnborg Kirke og Sogn

OKTOBER

SEPTEMBER

AUGUST            

Søndag
Søndag    
Søndag    
Søndag   
Lyset er længselsfuldt og himlen er blå i september.........Det dufter af 
æbler og blade, af jord og hybenhjerter, og vi samler havens, markens
                                          og naturens gaver ind til vinterens forråd.                         
      

   
      

 

Søndag
Søndag    
Søndag    
Søndag   
Søndag   
                         
      

   
      

Søndag
Søndag    
Søndag
Vi tager naturen, dyrene, skaberværket og jagthornet med ind i kirken
og holder traditionen tro jagtgudstjeneste med efterfølgende aftensmad
i konfirmandstuen, hvor jagtforeningen er vært.
Søndag  25. kl. 10:30
                      
      

   
      
VÆR VELKOMMEN

2020

 

  2. kl. 10:30 
  9. kl. 10:30 
16. kl. 15:00 
23. kl. 10:30 
30. kl. 10:30 

  6. kl. 10:30 konfirmationsgudstjeneste
13. kl.   9:00 
20. kl. 17:00
27. kl. 10:30 høstgudstjeneste

  

 

  4. kl. 10:30
11. kl. 10:30 
18. kl. 17:00 jagtgudstjeneste

  

Adrian Hove-Kreutzfeldt

Adrian Hove-Kreutzfeldt

Lone Uldall Jørgensen

Marie Høgh
Marie Høgh

Marie Høgh

Marie Høgh

Marie Høgh
Marie Høgh

Simon Buchwald

Marie Høgh
Marie Høgh

Marie Høgh
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Tårnborg Kirke og Sogn

VÆR VELKOMMEN

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             

GRAVER-         Peter Mandrup Jørgensen
MEDHJÆLPER

ORGANIST       Lise Christoffersen          5838 4538   andante@paradis.dk          
KORLEDER

KIRKESANGER Annette Justesen            4128 0738   ajustesen@jubii.dk

MENIGHEDS-
RÅDSFORMAND    Jytte Jensen                 5838 0297   jytt.k.jensen@gmail.com

                                                                                                                     KIRKEVÆRGE  Jørgen Christensen       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

Tårnborg Kirkes hjemmeside:
www.tårnborgkirke.dk

eller på facebook Tårnborg Kirke

Marsk Stigsvej 45, 4220 Korsør
graverkontor4220@gmail.com

3063 5417     mandag fri
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Fælles ledelsesteam  
I det kommende skoleår vil ledelsesteamet 
på Tårnborg skole og Stillinge Skole være 
slået sammen. For Tårnborg skole med-
fører det, at jeg vil være skoleleder. 
  I forbindelse med det fælles ledelses-
team har ledelsen fordelt ledelsesopga-
verne på ny. Fordelingen betyder, at Anne 
Mie Sommer vil være ansvarlig for pro-
gression i elevernes trivsel samt varetage 
samtaler med forældre, psykologer og 
sagsbehandlere. 
  Caroline Hye vil være ansvarlig for sko-
lens SFO. 
  Malene Wendelboe vil som udgangspunkt 
være daglig leder på Stillinge Skole. 
  Alle lederne vil være fysisk tilstede på 
skolen igennem ugen, så I har mulighed 
for at træffe os. Det er selvfølgelig også 
muligt at skrive til os på AULA.

 Præsentation af de nye ledere:
  Martin Meier, skoleleder Tårnborg Skole 
og Stillinge Skole. Uddannet lærer i 1998. 
Afdelingsleder på Eggeslevmagle skole 
og de sidste 10 år skoleleder på Stillinge 
Skole. 
  Anne Mie Sommer, afdelingsleder på 
Stillinge og Tårnborg Skole. Tidligere 
lærer og Akt-vejleder med en efterud-
dannelse i familieterapi. Anne 
Mies fokusområde er trivsel 
blandt børnene, samtaler og 
vejledning, forebyggelse af el-
evfravær og mistrivsel, samt 
brugen af de nationale trivselst-
est i de forskellige teams.  Hun 
har ansvaret for samarbejdet 
med andre interessenter ud-ind 
af huset ift. elevsager, UU-
vejledning og brobygning fra 
børnehave til hovedskolen og 

ligeledes har hun autismerækken på Stil-
linge Skole. 
  Malene Wendelboe, viceleder og daglig-
leder på Stillinge Skole. Uddannet lærer 
med baggrund i de naturvidenskabelige 
fag. Malenes fokusområde er elevernes fag- 
lige niveau, læringssamtaler med klasse/
fagteams og sparringspartner til lærerne i 
undervisningen. Derudover arbejder hun 
med skemalægning, vikardækning og  
lærernes arbejdstid.
  Caroline Hye. Uddannet pædagog, 
afdelingsleder Tårnborg skole og Stil- 
linge Skole. Carolines fokus er, at elev og 
forældre oplever skolen og SFO’en som 
en samlet helhed. SFO’en er et pædago-
gisk tilbud, hvor eleven udviklinger sine 
sociale kompetencer i samspil med deres 
kammerater og de voksne.

Martin Strandby 
  Martin Strandby har valgt at opsige sin 
stilling. Fra skolens side skal der lyde en 
stor tak for Martins arbejde gennem de 
sidste 15 år på Tårnborg Skole både som 
lærer og leder. 

I ønskes alle en god sommer.
Med venlig hilsen Martin Meier
Skoleleder, Tårnborg Skole

Ny ledelsesstruktur på Tårnborg Skole
Af Martin Meier, skoleleder på Tårnborg Skole
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Bilhuset Korsør Aps
Tårnborgvej 170, 4220 Korsør

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

  Foreninger og institutioner i Tårnborg-
området deltog med succes i sidste års 
Fællesskabsstafet, som da var et nyt ini-
tiativ i Slagelse Kommune. Det vil være 
dejligt, om succesen kan gentages i år, 
hvilket blot kræver, at en eller flere melder 
sin interesse for arrangementet til lokalrå-
det eller til kommunens arrangør på mail 
lp@frivillig-slagelse.dk.
  Hvad er en Fællesskabsstafet? En Fæl-
lesskabsstafet er en stafet med en fysisk 
depeche, som bæres rundt mellem for-
skellige fællesskaber i et område, f.eks. 
et lokalområde. Bærerne af depechen er 
forskellige former for fællesskaber f.eks. 
idrætsforeninger, kommunale institution-
er som skoler, daginstitutioner, plejehjem 
m.fl. Fællesskaberne kan både gå, cykle, 
svømme, sejle, ro og sågar flyve depe-
chen rundt. Det er kun fantasien, der sæt-

ter grænser. Ud over selve transporten af 
depechen, kan der også laves forskellige 
aktiviteter og stop undervejs på ruten, fx 
fællesspisning, brætspilsaften, åbent hus, 
morgengymnastik og en masse andet.
  Sidste år deltog blandt andre følgende 
fra Tårnborgområdet: Tårnborg Lokal-
råd, Tårnborg Vandreklub, Tårnborg 
Idrætsforening, Menighedsrådet, Tårn-
borgbladet, Sjællands Veteranknal-
lert Klub, Børnehaven Kildebakken og 
Dagli’Brugsen i Frølundes Butiksråd. 
  Forhåbentlig vil flere slutte sig til i år, 
men da sognets tovholder for stafettens tur 
gennem Tårnborg desværre er forhindret i 
at deltage i år, er det nødvendigt at en eller 
flere melder sig til opgaven, så området 
atter i år bliver en del af den fine tradition, 
der afvikles i uge 41.

Skal kommunens Fællesskabsstafet føres gennem Tårnborg i år?
Af Jørgen F. Rasmussen, næstformand i Tårnborg Lokalråd
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   Som nævnt i majudgaven af Tårnborg-
bladet har Tårnborg Lokalråd sammen 
med Tårnborg IdrætsForening besluttet 
at arbejde for, at Tour de France-besøget 
i sognet næste år blive en fest med under-
holdning for de fleste i sognet.  

   Slagelse Kommune har planlagt en 
række sparrings- og idémøder i tilknyt-
ning til ”Touren over Broen”, hvoraf det 
seneste fandt sted i Halsskov Færgehavn 
den 11. juni, hvilket vi naturligvis deltog 
i, men uden støtte og aktiv deltagelse fra 
sognets beboere er det vanskeligt at få 
idéer og arrangementer realiseret til den 3. 
juli 2021.
   Lokalrådets og TIF’s første indbydelse 
til interesserede var henlagt til lørdag den 

4. juli klokken 14.00 på Broholmvej, hvor 
starten gik for ideer til næste års Tour de 
France-besøg i Tårnborg. 
   Idémødet blev afviklet under vedvarende, 

til tider meget 
heftigt regn-
vejr med 
kraftig blæst fra sydvest, hvilket måske 
– eller måske ikke – kunne ønskes genta-
get næste år, da det giver mulighed for at 
følge et spændende cykelløb for sports-
grenens feinschmeckere, medens andre 
potentielle løbstilskuere vil foretrække lu-
nere sysler a la fjernsynskigning i tørvejr 
i lænestolen derhjemme. Dette blev også 
udfaldet af denne lørdags prøvekørsel 
af Touren gennem Tårnborg, hvor ind-

bydernes repræsentant til idémødet blev 
eneste gennemførende pedaltræder fra 
starten på Bildsøvej til målet ved Mus-
holmvej. Men det blev ikke desto mindre 
en spændende og frisk tur for hele det 
decimerede felt, der undervejs på ruten fik 

Touren gennem Tårnborg
Af Jørgen F. Rasmussen, tour-repræsentant for lokalrådet

>>> side 32
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flygtigt selskab af TIF’s formand, Troels, 
der i fuldt cykeludstyr med gaffelstyr og 
farvestrålende trikot venligt trodsede uvej- 
ret ved sit fremmøde, hvorefter det blev 
besluttet - efter nogle hurtige, opildnende 
råb i blæsten – at feltet uden problemer 
kunne halveres.
  Ventetiden ved de planlagte stop på 
Frølunde Fed, Frølunde Gadekær, 
Dagli’Brugsen og på parkeringspladsen 
ved Musholmvej blev måske både våd 
og kold, men heldigvis mødte én idéfyldt 
tårnborgenser op ved Dagli´Brugsen, 
så helt uden nye ideer kom det gennem-
blæste, trætte felt ikke frem til målet ved 
overgangen fra en meget vindstridbar og 
regnvåd Stibjergvej til Tårnborgvej efter 
en interessant, opkvikkende og succesfuld 
tour gennem Tårnborg på 7,5 kilometer.

  I løbet af efteråret vil der atter blive 
indkaldt til et idémøde om Touren 
gennem Tårnborg. Denne gang vil det 
blive afviklet i tørvejr i klublokalerne 
i Tårnborghallen, så 
forhåbentlig vel en del 
flere møde frem, end 
tilfældet var til første 
møde. Spørgsmålene til 
mødet er: Hvilke ideer 
har du til events før og 
under tour-besøget her 
i vores område - og 
hvad vil du arrangere 
eller være en del af?

  Indtil nu har forskellige i sognet bidra-
get med en masse forskellige ideer, men 
få har meldt sig som tovholdere, hvilket 
selvfølgelig kan forhindre mange gode 
oplevelser. 
  Et udsnit af ideerne ses her:
  Skal der fx laves en kæmpecykel som 
blikfang; skal der være diverse salgstelte 
i Violvejsparken og andre steder; skal der 
laves en udstilling af cykeltyper; skal der sås 
gule blomster fra Bildsøvej til Musholm- 
vej; skal der fremstilles et velkomstskilt 
til Touren – også på fransk - ved indkørsel 
til Broholmvej; skal der laves landskabs-
udsmykning  (land art) langs ruten i Tårn-
borg; skal der være gul fest og farver fx 
ved Dagli’Brugsen, ved forsamlingshuset 
og i Violvejsparken – og måske med op-
stilling af storskærm, så løbets udvikling 
kan følges; skal der være prøvekørsler af 
ruten – evt. helt fra Stillinge – på cykel 
nogle gange i årets løb eller måske til fods 
med vandreklubben på Tårnborgdelen – 
eller, eller, eller ……..
   For gul fest skal der da være den 3. juli 
2021 i Tårnborg?
 Skriv gerne til os på:  
taarnborg.aktiviteter@gmail.com
hvis du har ideer, eller hvis du ønsker at 
være arrangør eller tovholder for nogle 
aktiviteter til glæde for hele Tårnborgom-
rådet og resten af kommunen.
God tour!
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Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør

Nybolig
Korsør

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

Din lokale Nyboligmægler 
- Vi tilbyder solgt eller gratis

Går du med salgstanker?

Kontakt os allerede i dag for en gratis 
og uforpligtende salgsvurdering 

på tlf. 5835 0188.
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  I Tårnborgbladets serie om nogle af 
Tårnborgområdets virksomheder, butik-
ker og institutioner får vi denne gang et 
indblik i vores områdes landmandsliv før 
og nu. 
  Hvis du i kommende Tårnborgblade 
kunne tænke dig at få indblik i andre dele 
af arbejdslivet i Tårnborg, kan du måske 
få dit ønske opfyldt ved at skrive dit  for-
slag til Tårnborgbladet med en kort be-
grundelse: Hvilken virksomhed, og hvor-
for netop denne?
  I dette nummer af Tårnborgbladet har 
vi bedt landmand Carsten Kjær Johansen 
fortælle om livet som landmand i Tårn-
borgområdet:

  Mit navn er Carsten Kjær Jo-
hansen. Jeg er landmand, og 
sammen med min familie dri-
ver jeg mit fødehjem ”Lange- 
bjerggaard”, som ligger i 

Tjæreby mellem Vemmelev og Korsør.  
Min familie består af vores yngste søn, 
Mads Faber Johansen, min ældste bo-
nus-søn, Daniel Faber Jørgensen, og min 
kone, Helle Faber Johansen. Mads er 18 
år, og han er i gang med uddannelsen 
til landmand. Pt. er han ansat som med-
hjælper hjemme hos os. Til februar skal 
han igen på skole og fortsætte sin uddan-
nelse. Daniel er 25 år og uddannet som 
tømrer i Vemmelev tømrerforretning.  
Efter endt læretid var han syv måneder i 
Canada, hvor han arbejdede på en farm. 
Efter sin hjemkomst arbejdede han en kort 
periode som tømrer. Men traktorerne og 
det grønne erhverv trak i ham. Så i dag 
arbejder han som traktorfører på Idagård/ 
Svendsholm gods. Han bor i Gimlinge 
sammen med Mathilde, som er 22 år og 
arbejder som tjener. Min kone Helle er ud-
dannet frisør, og på gården har hun sin sa-

lon ”Klippegården”, hvor 
hun servicerer områdets 
korte og lange frisurer. 

  Langebjerggaard er 
som sagt mit fødehjem. 
Jeg er femte generation. 
Første generation var min tipoldefar, som 
hed Peder Pedersen. Han frikøbte i 1857 
”Langebjerggaard” fra Espe gods. Han 
drev gården indtil 1908, hvor min oldefar 

Peter Ras-
mussen ar-
vede den. 
Han ejede 
e j e n d o m -
men indtil 
1935, hvor 

min farmor og farfar, Bertha Johansen og 
(Niels) Oluf Johansen overtog den. De 
drev gården med et jordtilliggende på ca. 
20 ha. med to medhjælpere og en pige i 
huset. De drev ejendommen til 1959, hvor 
min mor og far, Lilian Johansen og Jørgen 
Kjær Johansen købte gården.    Min mor er 
uddannet kjolesyerske, og hun har arbej-
det som timelærer på Tårnborg skole samt 
i en periode været sekretær for præsten i 
Tårnborg Sogn. Og så har hun arbejdet 
hjemme på gården med at passe hus, have, 
to drenge, og hvad der ellers har været af 
forefaldende ting. 
  Min far er uddannet landmand og har i 
sine unge år arbejdet som lærer på Sorø 
ungdomsskole, indtil mor og han overtog 
Langebjerggård.  De tilkøbte flere af na-
boejendommene og udvidede arealet fra 
de ca. 20 ha til ca. 55 ha. (1 ha= 10.000 
m2). På gården var der dengang både 
malkekøer, søer(modergrise) og slagte-
svin. Der var en enkelt medarbejder ansat, 
og imens vi drenge (min bror Torben og 
jeg) var små, var der også en pige i huset.    

Langebjerggaard - en gård i Tårnborgområdet
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Som tiden gik, blev 
sobesætningen og 
malkekøerne ud-
faset. Medarbejderen 
og pigen i huset blev 
sparet væk, og fokus 
lagt på slagtesvin i 
en nybygget stald 
(1976) og - for min 

mors vedkommende - udearbejdet. Mar-
kerne blev dyrket med byg, hvede, raps, 
sukkerroer og ind imellem andre småaf-
grøder. I en lang periode arbejdede min 
far, ved siden af arbejdet på gården, som 
vurderingsmand for Dansk Landbrugs Re-
alkreditfond (DLR). Begge mine forældre 
har altid været meget aktive og har taget 
del i det lokale foreningsliv. 
  Jeg blev færdig med min uddannelse i 
1984. Jeg havde på det tidspunkt også 
aftjent min værnepligt ved militæret og 
taget en instruktøruddannelse på Ollerup 
gymnastikhøjskole. På det tidspunkt blev 
jeg tilbudt, at forpagte Vårbygården, som 
ligger mellem Vemmelev og Slagelse.  
Dette var min debut som selvstændig er-
hvervsdrivende.  Jeg havde ikke maski-
ner eller andet, som jeg kunne bruge.  
Men min far - og hans samarbejdspartner 
Børge Olsen - tog mig med ind i deres 
partnerskab, hvor jeg primært skulle 
bidrage med min arbejdskraft. Det var en 
god måde for mig at komme blidt fra start 
som selvstændig. Efter tre år ophørte den 
aftale, og jeg stod for at skulle finde på 
noget. Naboejendommen ”Brandsbjerg” 
kom til salg, og jeg købte den i 1988. Der 
var 27 ha til. Da min far havde nok at gøre 
med at vurderer ejendomme, kunne jeg 
modtage ”løntilskud”, så jeg kunne klare 
mig med de 27 ha. Dette var en god måde 
at lave et glidende generationsskifte på. I 
1997 gik Børge Olsen på pension, og jeg 
købte ejendommen ”Lillehøj” med ca. 25 
ha jord til. Disse blev lagt sammen med 

Brandsbjergs jord, så der nu var 52 ha. 
jord. 
  I 1999 
havde jeg 
mødt Helle, 
og vi købte 
mit føde-
hjem af min 
far og mor. Vi blev boende på ”Brands-
bjerg”, ligesom mine forældre blev boende 
på ”Langebjerggaard”. I 2006 indstillede 
vi svineproduktionen på ejendommen, og 
jeg begyndte at arbejde med lidt andet ved 
siden af arbejdet på gården. I 2011 flyt-
tede vi ind på ”Langebjerggaard”. I 2012 
åbnede ”Klippegården”. Der er siden da 
tilkøbt lidt mere jord, ligesom der er fra-
solgt arealer i Tjæreby Vejle, som skal 
bruges til vådområde.  I 2017 blev byg-
ningerne til ”Brandsbjerg” solgt fra. Så 
status i dag er, at ejendommen er på ca. 
120 ha. Derudover er der tilforpagtet ca. 
30 ha. 
  Disse drives konventionelt, inden for 
de rammer som er udstukket af myn-
dighederne, med maltbyg, hvede til foder 
og brød, vinterraps til bioolie, sukkerroer, 
hvidkløver og græsfrø. 
  Men på trods 
af de mange 
udvidelser og 
t i lpasninger 
hen ad vejen, 
er ejendom-
men i dag at 
betragte som et større fritidslandbrug.   
Hvad fremtiden vil bringe, kan kun tiden 
vise. Men min familie igennem fem gene-
rationer har haft et godt og fyldestgørende 
liv på ”Langebjerggaard”. Med disse ord 
vil jeg takke for opmærksomheden.

Carsten Kjær Johansen, 
landmand på godt og ondt. 
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JOHNSEN
OPTIK

Briller
Kontaktlinser

Svagtsynsoptik
Lupper og læseglas

ALGADE 56
58 37 45 75

16

Tårnborgbladets læserkonkurrence

  Deltag i konkurrencen om en æske chokolade sponseret af 
Tårnborgbladet ved at svare rigtigt på tre spørgsmål, som du 
kan finde svar på ved læsning i bladet! 

 1. Hvor og hvornår træner TIF Gymnastiks Mix-mo- 
  tionshold?
 2. I hvilket land er vores sognepræst, Nina Dyrhoff  
  Nyegaard, feltpræst for tiden?
 3. Hvor og hvilken dato afholder Tårnborg Lokalråd  
  beboermøde i august?

  Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com el-
ler læg dem i lokalrådets postkasse på opslagstavlen i 
Dagli’Brugsen i Frølunde senest den 1. september 2020.
  Vinder af maj-nummerets læserkonkurrence blev Birthe 
Jørgensen, som blev udtrukket blandt de mange indsendte, 
rigtige besvarelser af formanden for Tårnborg Vandreklub, 
som har doneret gevinsten, der snarest bliver overbragt vin-
deren. Tillykke!



Tårnborgbladet  august 2020 37

  I samarbejde med Tårnborg Lokalråd har 
Villy Jensen i 2019 arbejdet på at frem-
stille en ny film fra området ved Frølunde 
Fed samt Ydre og Indre Vejler. Premieren 
på filmen har været længe undervejs, 
hvilket først og fremmest skyldes coro-
napandemien, som har forhindret mange 
gode intentioner.
  Filmen er en opfølgning på pilotfilmen 
”Fra land til vand” fra 2018, og den er 
tænkt som første del af en trilogi, der skal 
dokumentere udviklingen før, under og 
efter Slagelse Kommunes ambitiøse pro-
jekt for Tude Ådal, hvor der etableres et 
naturligt vådområde på Vejlerne og Tude 
Å føres tilbage til sit oprindelige leje.

  Filmen er blevet til i rigtig god forståelse 
med ejere, lejere og forpagtere ude i om-
rådet samt med økonomisk bistand fra 
Slagelse Kommune. Optagelserne af lyd 
og billeder er foretaget af studerende 
under ledelse af Martin F. Buchwald fra 
FGU i Korsør. En gruppe meget energiske  
støtter - både ved optagelser, redigering 
og færdiggørelse af filmen. Optagelserne 
er lavet i juni 2019, og i perioden juni 
til oktober er der redigeret og indspillet 
musik og tale til filmen.

Slagelse Kommune har som nævnt ydet 
økonomisk bistand til produktionen – men 
har ellers ikke haft indflydelse på filmens 
manuskript, indhold og slutresultat. Tårn-

borg Lokalråd og Villy Jensen udtaler stor 
taknemmelighed for kommunens bistand 
– hvilket også gælder den parathed og vel-
villighed, FGU-filmholdet har vist under 
optagelserne.

  Filmskaberne håber, at mange vil 
nyde filmen, der sandsynligvis om få 
år vil kunne præsenteres med ordene: 
”Engang så der sådan ud”.  Filmen 
kan findes på YouTube, hvor du blot i 
søgefeltet skriver: Tårnborg Lokalråd. 

  Sådan vil området tage sig ud, når land 
bliver til vand:

 

En ”ny” film fra Tårnborgområdet
Af Jørgen F. Rasmussen, næstformand i Tårnborg Lokalråd

>> side 38
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 Her ses nogle indtryk fra filmoptagelserne langs Tude Å:

Frølundevej 80, 4220 Korsør
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Halskov Overdrev ved Oldenbjerg
  I Tårnborg er vi i den heldige situation, at 
vi er beriget med masser af natur og mu-
ligheder for at komme ud i den. Så det er 
bare med at komme ud og få noget vita-
min N(atur). Det giver frisk luft, motion 
og er afstressende.
  I dette nummer af Tårnborgbladet læg-
ger vi ud med en tur til naturområdet ved 
Oldenbjerg.
  Området er meget publikumsvenligt og 
let tilgængeligt med et handicapvenligt 
stisystem, hvor man kan komme rundt om 
hele området. To store kikkerter er pla-
ceret på toppen af Oldenbjerg, hvorfra der 
er fantastisk udsigt mod Lejodden, ud over 
Storebælt, ind over byen og selvfølgelig 
ud over området.
  Hvis du er til motion og vil have din kon-
dition vurderet, er det også muligt, idet 
Naturstyrelsen har opsat en tavle, hvor 
du bliver guidet igennem brugen af sund-
hedssporet.

  Det smukke landskab med den mar-
kante bakke Oldenbjerg er formet af isens 
mægtige kræfter under sidste  istid, hvor 
isen havde arbejdet sig ind over Danmark 
fra to sider, dels fra nord/Norge og dels 
fra sydøst, Sverige og Østersøen. I vores 
område er det den midterste del af isen fra 
sydøst, Storebæltsgletcheren, der foruden 
at grave Storebælt ud, har formet Vest-

sjællands landskab, og dermed også bak-
kerne nord og syd for Korsør. 
  Bakkerne er skabt under isens afsmelt-
ning for ca. 12000 år siden. Afsmeltnings-
perioden har bestået af varmeperioder, 
hvor isen er smeltet og har trukket sig 
tilbage, - afløst af kortere kuldeperioder, 
hvor isen igen er rykket frem og i isranden 
har dannet de mange bakker, der markerer 
sig i landskabet som parallelle rækker af 
bakker, de såkaldte israndslinjer, hvoraf 
der er to nord for Korsør Nor og to syd for.
  De to nordligste israndslinjer, der også er 
de ældste, da afsmeltningen foregik mod 
syd, er også de mest markante.
  Nordligste israndslinjes markante bak-
ker: Oldenbjerg, Højbjerg, Dragelsbjerg, 
Fladbjerg, Svenstrup Bjerg, Hesselbjerg, 
vandværksbakken, og Brandsbjerg
  Markante bakker i den sydligere isrands-
linje: Øksnehoved, Kællinghoved, Ørnum 
Bakke, Tårnbjerg, Møllebakken.

  Det 40 hektar store naturområde er 
etableret i 2012-13 på kommunalt ejet 
tidligere landbrugsjord, bl.a. med det 
formål at skabe naturmæssig sammen-
hæng mellem Naturstyrelsens arealer ved 
Højbjerg og det privatejede område på Lej- 
odde. 
  Området afgræsses meget ekstensivt af 
hårdført Gallowaykvæg med det formål 
at udvikle et overdrev, der sammen med 
etablering af vandhuller og sløjfning af 
drænene, skaber gode levevilkår for fugle, 
padder og insekter, ligesom det skaber 
variation i plantevæksten. 
  På den rette årstid kvækker frøerne 
tydeligt i vandhullerne, gæssene vralter 
rundt, blishøns svømmer på deres helt 
særegne måde rundt i vandhullerne, 
viberne flakser med deres sort-hvide sig-
nalering og deres karakteristiske sang, 
tårnfalken står stille i luften spejdende 
efter mus, gøgen kukker og ikke mindst 
kan den store bestand af sanglærker høres.  

Kom ud i naturen i Tårnborg
Af Ib Larsen, Frølunde. Formand for Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse-afdeling
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Harer ses altid, tit rådyr og - hvis du er 
rigtig heldig - det sjældne stærkt grønne 
markfirben. Et stigende antal arter af som-
merfugle vil kunne ses i takt med at områ-
det udvikler sig til overdrev.
                 

  Bemærk også det markante stendige 
mod vest, ind mod Kruusesminde, - sten-
diget markerede tidligere grænsen mellem 
Tårnborg Sogn og Korsør.

  Husk, hvis du har hund med, SKAL den 
være i snor, især af hensyn til områdets 
rige dyre- og fugleliv, men også af hensyn 
til andre besøgene, som måske ikke er lige 
så glade for hunde, som du er.

  Hvis du vil vide mere om naturprojek-
tet, kan du gå ind på Slagelse Kommunes 
hjemmeside, søg på Halskov overdrev el-
ler bruge følgende link.

https://www.slagelse.dk/borger/kul-
tur-natur-og-fritid/natur-og-frilufts-
l iv/naturbeskyttelse/projekter-om-
naturbeskyttelse/halsskov-overdrev

https://www.slagelse.dk/media/5631544/
Halsskov-Overdrev-naturplejeprojekt-
rapport-2014.pdf

God tur!
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Karlas erindringer 
- fra en barndom på Frølunde Fed

2. kapitel
  Her er fortsættelsen af Karlas erindring-
er fra sin barndom på Frølunde Fed. 
  1. kapitel kan læses i Tårnborgbladet 
maj 2020. Karla voksede op hos sine bed-
steforældre, 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 Tårn-
borgbladets læsere.

  Ludvig, min 
bedstefar, som jeg 
boede hos, havde 
meget forskel-
ligt arbejde. Om 
efteråret havde 
han travlt med 
at meje rør. Der 
var jo meget eng 
på Frølunde Fed, 
hvor vi boede.  I   
Vejlen var de længste rør, og de blev solgt 
til Mathisens planteskole. De blev brugt 
til at pakke om planterne, når de skulle 
forsendes over hele landet med tog, og 
det var en rejse på flere dage.

Ludvig gik og mej-
ede dem i sjapvand 
med store træsko-
støvler på. Senere 
blev stråene bundet i 
kære, som det hed, og 
stillet op i stakke (tra-
ver) med et bestemt 
antal kære i hver. Der stod de og blev 
tørre. Hans Mathisen, som var ham, der 
drev planteskolen, var altid ude om ef-
teråret, for at undersøge afgrødens rod, 
og for at se om stråene var lange nok. 
Karla fortæller: 
  Om vinteren kom der tre ladvogne med 
heste for og en fem, seks mand. De fik 
læsset hele høsten, og de var altid inde i 
stuen og blive varmet lidt og spise deres 
frokost. Så fik de en tår varm kaffe hos 
Marie Ludvigs, for det var en kold tur på 
sådan et køretøj helt til Korsør.
  Ja, så kom der penge til huse, men der 
lå jo også mange arbejdstimer forud. 
“Far” betalte ikke for at få rørene, land-
mændene ville gerne af med dem, så der 
kunne nå at komme lidt græs til dyrene, 
inden rørene voksede ud igen.
  Om vinteren slog Ludvig også rør på 
Tjokholm. De blev brugt til at tække med.  
De behøvede ikke at være lige så lange. 
Når der var is på vandet, og den kunne 
bære, havde han lavet en skubber af to 
stænger med en le imellem, så kunne han 
skubbe den hen over isen.
  Jeg blev konfirmeret i 1929, og efter 
konfirmationen kom jeg ud at tjene på 
en gård, hvor jeg var med til at malke 
køer, med i roerne og til høsten. Desuden 
gjorde jeg rent og var med i husholdnin-
gen. Lønnen var til at begynde med 20 kr. 
om måneden plus kost og logi, men steg 
dog hurtigt til 25 kr.
  Jeg tjente på tre forskellige gårde, og 
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senere kom jeg til Korsør og tjente i en 
fragtmandsforretning, hvor der var en 
stor villa og fem børn. Der var nok at 
lave, men da min søster, der hed Nancy, 
blev konfirmeret, var jeg med til konfir-
mationen. Min mor var blevet gift med en 
svensker, som hed Oskar Gustafson, og 
de havde sammen datteren Nancy. Min 
mor og søster syntes, at jeg skulle komme 
ind til dem i København og få en plads.  
De kendte nemlig en dame, som gerne 
ville have mig i 
huset. Da det blev 
skiftedag, og jeg 
var blevet 18 år, 
rejste jeg ind og fik 
den plads i huset 
hos fru Andersen 
på Korsgårdsvej i 
Ordrup. Fru An-
dersen var moster 
til skuespilleren 
Preben Neergaard. 
  Jeg tjente der i tre 
år. Preben kom også en gang imellem og 
legede med sønnen. De var 14-15 år på 
det tidspunkt. Preben var somme tider på 
ferie hos sin mormor, som boede på Tegl-
gårdsvej. Hos hende var min mor vaske-
kone, og to af mine mostre havde været 
der som husassistenter.
  I de fire år jeg var i Ordrup, lærte jeg min 
mor at kende, mere end jeg havde gjort 
før, men sige ”mor” til hende, kunne jeg 
ikke få mig selv til. Min far og mor var 
Marie og Ludvig på Fedet.
  Min mor var på arbejde hver dag hos 
de fine herskaber med vask og rengøring. 
Oskar var jord- og betonarbejder. Det var 
ikke så tit, han kom ud til os på Fedet, 
men Nancy var hjemme på sommerferie 
sammen med fætter Viggo.
  Moster Fridas søn, Viggo, var fem år 
yngre end Nancy, som var vant til at være 
barnepige til ham hjemme. De boede tæt 

ved hinanden.
  Min mor fik 5 kr. 
for en dag med 
rengøring og 6 kr. 
for en vaskedag 
med rokkemaskine 
og vaskebræt.
            
Fortsættes i 
Tårnborgbladet
november 2020
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Måske er det værd at notere sig, at …
… der atter er bankospil i Tårnborg Forsamlingshus den 3. og 6. august, dog nu med restrik-
tioner for at minimere en mulig smitte af covid-19

… der i forbindelse med den kommende seniorbofællesskabsbebyggelse i Hesselbjergområdet 
er offentlig høring til den 4. september om forslag til ny lokalplan for området (se Lokalplan nr. 
1232 på kommunens hjemmeside). Samtidig er der efter sigende planlagt borgermøde om lokal-
planen i Tårnborg Forsamlingshus den 11. august klokken 17.00-18.30 

… der igen forsøges opstart af en haveforening i Tårnborg ved et møde lørdag den 22. august
Kl. 14.30 i haven på Stibjergvej 21. Alle interesserede er hjertelig velkomne. I Facebookgruppen 
Have i Tårnborgområdet kan du læse nærmere

... Naturområdet Ørnumbakken afholder generalforsamling i forsamlingshuset den 26. august 
klokken 20.00 - umiddelbart efter jubilæumsmiddagen i anledning af lokalrådets 5-års jubilæum

 … ”Giv et praj” til Slagelse Kommune er en nem måde at give kommunen besked, hvis du har 
set mangler eller fejl på veje og fortove, parker og strande eller lignende. Skriv til www.slagelse.
dk/selvbetjening/giv-et-praj

… ”Kvinderne i Tårnborg 1787”, som er skrevet af Jette Kjærulff Hellesen og Ole Tuxen, er 
en interessant bog med talrige spændende kort over sognet for 200 år siden samt masser af fak-
taoplysninger om kvindevilkårene i sognet i årene 1700-1850. Lokalhistorisk Arkiv i Korsør har 
uddelt bogen gratis til interesserede, men hvis du ikke længere kan hente et eksemplar, kan du ved 
henvendelse låne bogen hos Tårnborg Lokalråd

… Nærboks er den nye pakkeboks, der er opsat ved Dagli’Brugsen i Frølunde. Den kan give nye 
brugere en del hovedbrud, da man skal downloade en Nærboks-app og tænde for Bluetooth for 
at anvende den, hvilket jo kun kan ske, hvis man har en smartphone, hvilket alle som bekendt 
ikke har! Du kan ved brug af Nærboksappen p.t. afhente pakker fra DHL, Bring og PostNord i 
Nærboksen

… du stadig er velkommen til at bruge Tårnborgbladet, hvis du har noget på hjertet – og det har 
de fleste! Så få nu gang i tastaturet, for uden bidrag fra jer, der bor i Tårnborg, lever bladet ikke 
længe!

Her kunne man give et praj

Havemøde den 22. august

Nærboksen kan
 åbnes med en app


