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Årsberetning for Tårnborg Lokalråd 2019 

Endnu et år i Tårnborg er gået, eller rette noget mere end et år. Vi skulle have holdt 

beboermøde den 24. marts, men da Danmark blev ramt af coronapandemien, blev 

mødet selvfølgelig udsat. Men nu er vi her, og I skal høre noget om, hvad Tårnborg 

Lokalråd har arbejdet med i 2019. Det er jo længe siden, men jeg håber stadig, at I 

kan huske nogle af tingene. Vi kan da heldigvis!  

Men inden jeg begynder min beretning om, hvad Lokalrådet arbejdede med i 2019, 

vil jeg lige kigge lidt tilbage i året 2020, for i marts i år var det faktisk 5 år siden, at 

Tårnborg Lokalråd blev stiftet, og derfor har vi inviteret til jubilæumsmiddag, når vi 

er færdige med dette møde, og inden Naturområdet Ørnumbakken holder 

generalforsamling. 

Tårnborg Lokalråd blev stiftet den 4. marts 2015, fordi vi var nogle stykker, som 

syntes, det kunne være en god ide med et lokalråd, som kunne lave nogle forskellige 

arrangementer og kunne være talerør for sognet i forhold til ”Slagelse Kommune”, 

så Tårnborg kunne blive mere synlig i storkommunen Slagelse.  

Jeg synes, vi har haft god succes med lokalråds-projektet. Vi har stået for mange 

gode arrangementer med større eller mindre tilslutning. Jeg vil dog sige, at det ikke 

altid er nemt at få gjort borgerne interesseret i lokalrådets arrangementer. Sognets 

ældre generation er trofaste til arrangementerne, både som hjælpere og som 

deltagere. Det skal I have tak for. Forhåbentlig vil vi så i fremtiden også få gjort de 

lidt yngre generationer interesserede i lokalråds-arbejdet.  

Jeg tror, at lokalrådets største succes gennem de fem år er, at vi har fået gang i 

etableringen af seniorboligerne oppe på Hesselbjerg. Desuden har ”Tårnborg spiser 

sammen” også været en stor succes, hvilket også gælder foredragene med Kurt 

Rehder og Henning Nielsen samt Stand-up-aftenen med Phillip Devantier. Alle de 

nævnte arrangementer resulterede i et fyldt Tårnborg Forsamlingshus med – vist 

nok - tilfredse deltagere.  

I forhold til om det er lykkes for os at gøre os synlige i Slagelse Kommune, så vil jeg 

sige: JA. Vi har et meget godt samarbejde med Anne og Finn fra Stab for Ledelse, 

Udvikling og HR, som har med landdistriktsudvikling at gøre. De vil gerne arbejde 

med vores område og er altid hjælpsomme, hvis vi har nogle forhold i forbindelse 

med kommunen, som vi ikke ved, hvordan vi skal håndtere.  

Disse indledende bemærkninger var meget lidt om, hvad de første 5 år med 

Tårnborg Lokalråd er gået med, men jeg håber, at I selv kan huske resten.  
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Så nu til det, det hele handler om, nemlig 2019. 

I marts 2019 skete der noget meget stort for Tårnborg Lokalråd - og for 

Tårnborgområdet. Slagelse Byråd vedtog, at man ville bakke op om, at der skulle 

bygges seniorboliger på Hesselbjerg. I juni 2019 blev det første møde omkring 

seniorboligerne holdt stor interesse-deltagelse, da der var ca. 100 borgere, som 

mødte op i gymnastiksalen på Tårnborg Skole for at høre nærmere om projektet.  

Siden da er arbejdet omkring seniorboligerne gået stille og roligt. OK-Fonden holder 

løbende møder med dem, som har tilkendegivet, at de kunne tænke sig at bo i 

seniorboligerne. I øjeblikket er lokalplanen i høring, så arbejdet skrider planmæssigt 

fremad.  

Tårnborg Vandreklub var i 2019 på mange vandreture med især lokale mål, men 

også udenfor sognets grænser. I marts var vandreklubben så heldig at få overtalt  

Inge og Knud Hjort Rasmussen til at vise Tårnholm frem såvel uden- som indendørs. 

Det gav den største tilslutning til klubbens vandringer til dato, da flere end 100 

vandrere mødte frem til rundvisningen på Tårnholms. Jeg havde selv fornøjelsen af 

at være guide, da vandreklubben senere på året slog et smut forbi Agersø, men jeg 

kunne ikke trække lige så meget publikum, som besøget på Tårnholm kunne.  

Tårnborgbladet, som er et samarbejde mellem Tårnborg Idrætsforening, Tårnborg 

Kirke og Tårnborg Lokalråd udkommer stadig 4 gange om året. Det er et fint blad 

med rigtig mange informationer i. Jeg håber selvfølgelig, at borgerne i området 

læser bladet og synes godt om det. Jeg vil opfordre alle, der har noget på hjertet, 

som kan være til gavn for andre i vores område, til at skrive et indlæg i 

Tårnborgbladet, så bladudvalget har noget at arbejde med, og så vi får vigtige 

informationer ud i lokalområdet.  

For første gang afholdt vi i 2019 Sankthansaften i samarbejde med Naturområdet 

Ørnumbakken. Vejret var med os, og jeg synes, at det var en rigtig fin aften, hvor 

folk kom og gik, som det passede ind i deres aften.  

I øjeblikket er der meget røre omkring vores busforbindelse til Slagelse. Lokalrådet 

gav i august/september 2019 høringssvar til Slagelse Kommunes budgetforslag, da vi 

blev opmærksomme på, at man ville spare på vores busforbindelse. Vi kan jo nu se, 

at vores høringssvar ikke havde den store effekt, hvilket er meget ærgerligt for et 
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område som vores. Jeg vil ikke i beretningen sige mere om busserne, men vi kan 

vende tilbage til emnet senere på mødet.  

I efteråret var lokalrådet tovholdere i Tårnborg for det nye kommunale initiativ 

”Fællesskabsstafetten”, som blev et hyggeligt arrangement med modtagelse af en 

depeche ved noret, bragt videre fra Korsør af Korsør Roklub. I Tårnborg stod blandt 

andre menighedsrådet, skolen, TIF og Kildebakken for den videre transport af 

depechen til Vemmelev, så dagen viste, at vi i Tårnborg også finder styrke i 

fællesskabet. 

Sidst i oktober arrangerede lokalrådet en Græskarfest for sognets yngste med 

forældre eller bedsteforældre. Det blev også en dejlig eftermiddag – dog uden den 

store tilslutning – men deltagerne så ud til at hygge sig med græskarudskæring, 
sodavand og kage, så vi håber på at kunne gentage arrangementet i år. 

I 2019 forsøgte vi os med afholdelse af en Oktoberfest i samarbejde med Tårnborg 

Forsamlingshus. Det blev en rigtig god fest med masser af glade mennesker, masser 

af fadøl samt tyrolermusik til den helt store guldmedalje. Tak til dem, der var med til 

at arrangere oktoberfesten. Vi ville gerne have gentaget succesen i år, men på grund 

af Covid-19, så bliver der ingen Oktoberfest i 2020.  

Vi holdt også en aften med stand-up, hvor Phillip Devantier, som er en lokal stand-

upper, der har vundet DM i stand-up i 2018, optrådte. Det var dejligt, at han havde 

lyst til at slå vejen forbi Tårnborg Forsamlingshus og underholde os på bedste vis. 

Jeg tror, at alle fremmødte fik sig et godt grin med på vejen. Der var fin tilslutning til 
arrangement, som var udsolgt.  

Som tidligere år afholdt vi ”Tårnborg Spiser Sammen”. Denne gang under temaet: 

”Spis, Syng og Vær Sammen”, og igen i år blev arrangementerne en fin succes. Der 

var mellem 90 og 120 personer til arrangementerne, hvor Troels Christensen 

spillede til to af arrangementerne, og Torben Ralsted og Frands Otto Rosengren med 

flere til et enkelt arrangement. ”Tårnborg spiser sammen” kan kun laves, fordi vi 

søger og modtager penge fra Slagelse Kommunes pulje ”til forebyggelse af 

ensomhed blandt ældre”. Jeg kan sige, at vi igen i år forsøger at lave et enkelt 

arrangement den 11. november 2020 her i Forsamlingshuset, men det kommer helt 

an på, hvordan udviklingen af Covid-19 bliver. Vi skal nemlig passe rigtig godt på 

hinanden.  

Traditionen tro afsluttede vi 2019 med nytårsløbet. Det gik som sædvanlig godt. Alle 

kom i mål, og vi fik ønsket hinanden godt nytår. Vi håber, at Covid-19 tillader, at vi 
atter afholder Nytårsløb den 31. december 2020.  
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Nu vil jeg slutte denne beretning, hvor I – måske - har fået genopfrisket lidt af, hvad 

der skete i 2019. Jeg vil dog lige til sidst komme med en opfordring til, at I deltager i 

Danmarks Naturfredningsforenings og lokalrådets traditionelle affaldsindsamling, 

der i år finder sted den 19. september fra Dagli’Brugsen i Frølunde.  

Og til allersidst vil jeg gerne sige tak til alle samarbejdspartnere i 2019. Uden positive 

og engagerede foreninger, institutioner, erhvervsliv og enkeltpersoner kan vi intet 

udrette, og heldigvis er der stadig mange i Tårnborg, som gerne yder en indsats for 

det lokale fællesskab. Tak for det! 

 

Tårnborg den 26. august 2020 

 

Karen Holst Carlsen 

Formand for Tårnborg Lokalråd 
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