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Vi er alle en del af udviklingen

Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet
Efteråret synger snart på sidste vers,
og inden længe banker vinteren på. Det
bliver vådt og koldt, men samtidig også
hyggeligt med lys på træer, gader og i
butikker, og måske endda hvidt derude
samt mere tid til afstressende hjemmeaktiviteter. Ja, enhver årstid har sin charme,
og selv om der måske er meget at bekymre
sig om både lokalt, nationalt og globalt, så
kan man selv gøre meget for at forhindre
tunge tanker, pessimisme og melankoli.
”At lade stå til” er sjældent en god løsning, medens en ganske lille personlig indsats ofte vil medføre en oplevelse af en
positiv udvikling i levevilkårene for den
enkelte.
Det er der
heldigvis
m a n g e
i
vores
lokalsamfund, der
har fundet ud af.
Rigtig
m a n g e
lægger
kræfter i
at udvikle
og styrke
Tårnborg,
Hvor går udviklingen hen i
så det fortTårnborg Sogn?
sat
kan
være et dejligt sted at bo, hvilket du kan
læse en hel del om her i bladet:
Du kan fx læse om, at lokalsporten har
masser at byde på; at der gøres meget for
at holde sognet rent og pænt – fx gennem
den årlige affaldsindsamling; at skolen ihærdigt arbejder for at fastholde og
tiltrække elever, fx ved opførelse af en
ny legeplads og en stræben mod bedre

læringsmiljøer på skolen; at vi har en
Dagli’Brugs, der arbejder utrætteligt for
at gøre kunderne tilfredse med udbuddet
i vores lokale dagligvarebutik; at sognet
har en meget aktiv LUP-gruppe, der p.t.
er i gang med en undersøgelse af infrastrukturen og busforbindelserne i sognet,
og som her i bladet desuden stiller dig
spørgsmålet, om Tårnborg har brug for
et Borgerhus, hvilket du naturligvis opfordres til at besvare, så gruppen har noget
at arbejde videre med!
At ildsjælene også er vedholdende i sognet, bevidnes af to jubilæer, som netop er
fejret: Tillykke til 50-årige Hyggeklub og
5-årige Lokalråd!
Naturligvis skuer vi også ud over egne
sognegrænser. Vores præst, Nina Dyrhoff
Nyegaard, er netop hjemvendt med fantastiske billeder fra turen fra sin udstationering som feltpræst i Estland. Det er en
levende kirke, vi har i Tårnborg. Den står
ikke i stampe, men byder på meget mere
end søndagsgudstjenesten; og så har vi en
dejlig natur, som mange forsøger at promovere. Denne gang kan du inspireres til
en tur langs Musholmbugten.
Tidens største temaer - krænkelsesproblematikken og covid-19-situationen
- bliver naturligvis også omtalt og kommenteret i bladet.
Nu er håbet så, at du har lyst til at læse
bladet, og at du vil tage aktiv del i sognets udvikling ved at deltage, bruge og
støtte initiativer og tilbud, som Tårnborg
byder på. Hvis du vælger det modsatte, er
du også en del af udviklingen – blot den
negative!
God læselyst – og glædelig jul (ifald du
først får læst bladet lidt sent!)
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Det alle taler om

Af Troels Christensen, formand for Tårnborg IdrætsForening

Seksuelle krænkelser af børn og unge
kan ske alle steder og på alle tidspunkter - også i forenings-, idræts- og fritidslivet. Det kan være alt fra sproglig chikane, blufærdighedskrænkelse, sex på
nettet til seksuelle overgreb. Mange
risikerer at få alvorlige psykiske, fysiske og sociale mén af krænkelser
begået mod dem som barn eller ung.
Krænkelsessager har desuden vidtrækkende negative konsekvenser for lokal
området og for alle medlemmer i en
forening.
Det kan være et meget svært emne
at håndtere, og derfor er det virkelig vigtigt, at vi som ledere i idrætsforeningen og i de enkelte afdelinger
forholder os til det.
Hvordan taler vi til og med hinanden –

husk, hvad der kan være sagt og ment i
sjov, ikke altid af alle bliver opfattet på
samme måde. Lad os alle bruge vores
sunde fornuft - vi skal selvfølgelig
have det sjovt, både før og efter vi
dyrker vores sport - men lad os være
enige om, at hvad der i situationen kan
være sårende og krænkende for andre
- det skal og må ikke stå upåagtet hen.
Her må hver enkelt leder tage affære
med det samme og ikke “lege struds”.
Den gode leder følger op med det
samme og skrider ind.
Husk hvorfor vi her……. for at
ALLE….. udover deltagelsen i den
sportslige aktivitet - har lyst til at være
en del af vores fællesskab(er.)
Vi skal være garanter for de positive fællesskaber, så flere har lyst til at
være fysisk aktive sammen med andre
på en hensigtsmæssig og tryg måde.
Det er jeg sikker på, at vi godt kan
finde ud af i TIF.
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60+motion er hygge, latter og rar motion for hele kroppen
Af Birthe Nielsen

Ja, nu skriver vi oktober. Det er ikke
til at forstå, snart står julen for døren.
Vi har nu været til 60+motion siden
først i august. Det har været dejligt at
få luft under vingerne og få snakket
med dem, der kommer og spiller med
på holdet.
I skrivende stund lukker 60+motion
ned i en periode, men vi håber, vi ses
igen i uge 43. Når dette blad kommer
ud, skulle vi gerne være i gang igen,
og situationen blevet mere stabil, men
denne corona er en underlig en – den

Krolf og latter

bestemmer lidt rigeligt!
60+motion er et dejligt hold at være
aktiv på. Der bliver taget godt mod en,

når man møder op første gang. Alle
snakker med hinanden, uanset hvem
man er – ny eller gammel på holdet.
Det gør ikke noget, man har en skavank af den ene eller anden art. Alle
kan være med. Man bestemmer selv,
hvad man har lyst til, når der spilles.
Socialt er det også dejligt at være til
stede, hygge sig med de andre og tænke
positive tanker. Efter vi har spillet, er
der kaffe eller te; og kagen skal ikke
glemmes; et godt stykke hjemmebagt
eller købe-kage, bare der er noget til.
Det er altid godt at få drøftet, hvordan
spillet er gået, ligegyldigt om man har
tabt eller vundet. Ja, det er lige meget,
bare man har været med, fået rørt sig,
rørt lattermusklerne og haft en rigtig
god dag.
Jeg håber, vi snart kommer i gang
igen, når corona-smitten atter er faldet.
Pas godt på hinanden, på jer selv og
alle de andre, til vi ses.
Efteråret stille ender
Havepause lidt befriende
Stearinlys, jagt og gode venner
Julehygge kommer snigende

Der hygges med Petanque på TIF´s dejlige baner ved hallen.
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God start på badmintonsæsonen

Af Søren Mikkelsen, formand for TIF-Badminton
Vi er nu i gang med badmintonsæsonen
træner i Vemmelevhallen.
2020/2021, og bestyrelsen håber, at vi får
Fællestræning fortsætter som i de sidste
endnu en god sæson med masser af sjov
sæsoner. Vi træner sammen med Hulby
motion.
Badminton og indkalder afløsere fra
Sidste sæson blev desværre afbrudt i
Boeslunde samt Tjæreby, og vi kan som
marts, da Covid-19 lukkede ned for lanregel fylde 4-5 baner til hver træningsafdets idrætsfaciliteter, og opstarten har
ten, som er mandag 19.00 til 21.00.
da også givet nogle udfordringer: - kan
vi benytte omklædningsrummene, hvor
Rigtig god badmintonsæson til alle.
mange må være i hallen etc.
Ud over covid-19-problemet er kommunMed venlig hilsen
ens service blevet yderligere indskrænket.
Bestyrelsen
Vi skal selv tage badmintonnettene ud
TIF-Badminton
fra opbevaringsrummet og sætte dem på
plads, og vi skal selv åbne til omklædningsrummene.
Det ser ud til, at vi efterlever de regler,
vi har fået udstukket; men husk at spritte
af - både når I er færdige med træningen,
men også når I skal starte. Dem, der har
været der før jer, kunne jo have glemt at
spritte af!
Vores medlemsantal i denne sæson ser ud
til at blive nogenlunde som i sidste sæson
- ca. 90-96 medlemmer.
Ungdomstræningen fungerer som i sidste
sæson. Vi samarbejder med Vemmelev og

Blomster til enhver
begivenhed
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En dejlig eSport-formiddag med grin og gode oplevelser
Af Thomas Sonne Arvidson, formand for Tårnborg eSport
Lørdag den 19. september havde Tårnborg eSport besøg af otte familier med
muskelsvindramte børn.
De havde via Musholm Feriecenter
og Muskelsvindfonden ønsket at prøve
kræfter med eSport.
Vores eSport-lokale ligger i en kælder og
er dermed desværre ikke tilgængeligt for
kørestolsbrugere. Derfor mødtes vi tidligt
om morgenen for at bære ti stationer op i
TIF’s klublokaler, så alle kunne være med.

Formiddagen bød på en masse grin og
gode oplevelser i en verden, hvor fysisk
formåen ikke spiller nogen rolle. Børn og
forældre kunne derfor spille mod hinanden
på lige vilkår (bortset fra at børnene var
langt dygtigere end forældrene!).
Der skal lyde en kæmpe tak til Jeppe,
Malthe, Linus og Per. De har betingelsesløst og med hjertet på det rette sted sørget for, at vi kunne give de otte familier et
pusterum fra hverdagen - og skal vi være
helt ærlige, så var fornøjelsen og glæden
lige så stor fra vores side.

Reskavej 7

◆

4220 Korsør

58 35 60 22
www.lundemanglas.dk
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Floorball ligger i toppen

Af Michael Dalby Jørgensen, formand for Tårnborg
Floorball

Jernihaven

v/ Carsten V. Hansen

tlf: 21 71 68 44
jernihaven.dk

Vi har i år valgt at tilmelde os floorball-turneringen i
serie 1, og vi er kommet godt fra start med fire sejre
og kun et nederlag.
Der trænes stadig tirsdag fra 20.00-22.00 og torsdag
fra kl. 19.00-20.30, og der bliver hver gang opstillet
en lille bane og en stor bane, så man kan selv vælge,
hvilken banestørrelse man vil spille på. Der er altid
plads til flere, så kom endelig og prøv! Vi har udstyr,
man kan låne.
Vi har i år desværre lukket det ene ungdomshold,
da vi står uden træner om onsdagen fra 16.00-17.00.
Den positive nyhed er, at Steffen, vores træner for de
yngste, har haft fremgang i antallet af medlemmer,
hvilket er dejligt. Vi har i denne sæson gjort det gratis at spille på ungdomsholdet. Så tag din kammerat
under armen, og duk op i hallen om mandagen fra
16.00-17.00!
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En affaldsindsamling med stort udbytte

Af Jørgen F. Rasmussen, dagens affaldsindsamlingsansvarlige i Tårnborg
Tårnborg Lokalråd tilsluttede sig i samarbejde med Slagelse Kommune atter
i år Danmarks Naturfredningsforenings
landsindsamling af affald, som fandt sted
lørdag den 19. september 2020.

Der mødte omkring 20 interesserede
frem ved Dagli’Brugsen i Frølunde klokken 10.00. Blandt deltagerne sås udensogns repræsentanter fra både Slagelse
og Korsør, medens mange sognebørn vist
havde valgt at nyde det fantastiske efterårsvejr til andre gøremål.
Efter en kort velkomst med formiddagskaffe, som Dagli’Brugsen i Frølunde venligt bød på, gik indsamlerne i gang med to
timers ihærdigt arbejde.
Arbejdet blev, trods de irriterende
mængder affald, hyggeligt for deltagerne,
der nød den dejlig lune formiddag med
gode oplevelser i Tårnborgområdet, hvor
mange bød indsamlerne velkomne til forskønnelsesarbejdet med tilbud om et glas
vin, en kop kaffe eller en vand. Efter endt
arbejde bød også lokalrådet på noget at
drikke samt en hyggestund til snak om

formiddagens oplevelser.

Under årets indsamling var der fokus på
mundbind, dåser og plastikstykker, hvor
Tårnborg nok skiller sig lidt ud, da der
kun blev indsamlet syv mundbind i alt,
medens der blev indsamlet 2108 stykker
plastik. Af dåser blev der indsamlet 97,
hvoraf langt de fleste (desværre) var uden
pant! Desuden blev indsamlet mange engangshandsker og spritservietter, hvilket
fortæller en hel del om, hvordan coronasituationen søges løst i sognet, men dejligt
vil det jo være, hvis man husker - eller
måske gider placere brugte værnemidler i
en affaldsbeholder!

Overordnet blev det registreret, at der i villakvartererne var pænt rent og ikke meget
affald henkastet, medens der i grøfterne
>> side 10
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og vejkanterne langs alfarvej var masser

af henkastet affald, hvilet giver anledning
til at mistænke især gennemkørende bilister for at være skyld i meget af affaldssvineriet i vores sogn. Ideer til imødegåelse

af denne adfærd efterlyses, så vi i fremtiden ikke længere har behov for disse årlige affaldsindsamlinger.
Der blev indsamlet affald andre steder i
sognet i forbindelse med landsindsamlingen, så det samlede resultat for indsamlingen i Tårnborg Sogn blev på næsten 175
kg efter Slagelse Kommunes afsluttende
finvejning.
Tak for indsatsen til alle der denne dag
samt i årets løb bidrager til at minimere
affaldet i vores sogn. Det gør vores sogn
til et dejligt sted at bo.

Tårnborg Skole kan melde om mange gode tiltag i fremtiden
Af Martin Meier, skoleleder
Skoleåret går sin gang, men desværre
ikke helt som det plejer. Covid-19 er desværre stadig en del af vores hverdag. Vi
er derfor nødt til at tage en del forholdsregler. Skolens internationale samarbejde
med andre skoler i Europa er desværre
aflyst, da rejsereglerne medfører, at det
ikke kan gennemføres. Vi ville også ønske, at eleverne kunne lege lidt mere på

Efterår ved Tårnborg skole

kryds og tværs af klasserne, da det er med
til at udvikle gode sociale venskaber og
færdigheder. Der er heldigvis også mange
ting, som kan lade sig gøre.
Etablering af legeplads
Ønskerne til skolens nye legeplads har
været i udbud. Efter gennemgang af
tilbuddene, har vi besluttet os for et tilbud.
Der kommer nye gynger, et stort klatrestativ, basketballbanerne bliver lavet og flere
andre ting. Der er tænkt på alle alderstrin,
så der kommer nye legeredskaber i de
fleste legeområder på skolen. Det hele er
opsat inden jul, så vi glæder os til at tage
de nye legeredskaber i brug.

Legepladsen i gård 2
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Nye møbler og computere
Skolen har investeret i nye møbler til
indskolingen (0. til og med 3.klasse).
Møblerne er bestilt og vil blive leveret
sidst i november. Det bliver dejligt for
eleverne at få nye møbler, så elevernes
sidestillinger bliver bedre. Når budgetter
i januar er på plads, håber vi på at have
råd til møbler til mellemtrinnet og/eller
udskolingen. Skolen har også købt nye
computere, så vi kan få skiftet de ældre
ud med nye.
Skolens æstetiske læringsmiljø
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for skolens elever og ansatte. Der er
enighed om, at skolen godt kunne bruge
lidt maling og en håndværker eller to til
at få styr på diverse småreparationer. I
den kommende tid vil vi også få renoveret
skolens toiletter, så de bliver pæne og nye
igen. Det glæder vi os meget til.
Skolens ledelse
Skolens ledelse er ved at falde på plads
og den 1. oktober startede Majse Dahl
Larsen som viceskoleleder. Majse vil tage
sig af skolens faglige udvikling og Caroline Hye vil arbejde med elevernes trivsel.
Anne Mie Sommer vil ikke længere være
tilknyttet Tårnborg Skole.
Aflysning af Fakkeloptog
Skolebestyrelsen har besluttet at aflyse Fakkeloptoget i år, da det ikke kan
gennemføres på grund af Covid-19 restriktionerne.

Læhytte på Tårnborg skole
Skolen samarbejder med kommunale ejendomme og den kommunale rengøringsenhed på at skabe et bedre læringsmiljø

Optagelse af film
Optagelserne gik over alt forventning, og
nu venter vi på, at den bliver klippet sammen. Fra skolens side skal der lyde en stor
tak til de erhvervsdrivende, som har givet
tilskud til optagelserne. Vi forventer, at filmen er helt færdig i uge 42.

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

www.bilhuset-korsor.dk
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Jubilæum i Tårnborg Lokalråd
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Af Jørgen F. Rasmussen, næstformand i Tårnborg Lokalråd
I år fyldte Tårnborg Lokalråd 5 år, da
ikke brugt mange penge p.t., da covid-19
rådet blev stiftet den 4. marts 2015. Meer skyld i mange aflyste arrangementer og
ningen var, at jubilæet skulle være fejret i
planer.
marts måned, men pga. coronasituationen
De afsluttende valghandlinger resulblev det planlagte Beboermøde med juterede i genvalg på langt de fleste poster,
bilæumsfejring udsat til senere på året.
hvilket betyder, at lokalrådet indtil næste
Dette skete så på datoen 26. august i TårnBeboermøde – sandsynligvis i marts 2021
borg Forsamlingshus, hvor der blev budt
– består af følgende personer:
velkommen til cirka 30 borgere i Tårnborg, som for størstedelens vedkommende
også havde tilmeldt sig den efterfølgende
velsmagende jubilæumsbespisning, som
forsamlingshusets forpagter, Chalotte
Jakobsen, stod for.
Beboermødets
dagsorden
fulgte
vedtægterne og startede med formandens
Formand: Karen Holst Carlsen
årsberetning, som Karen Holst Carlsen
Næstformand: Jørgen F. Rasmussen
fremførte til alles tilfredshed, hvis man
Kasserer: Thomas Ø. B. Hansen
skal vurdere ud fra de efterfølgende komSekretær: Jørgen F. Rasmussen
mentarer til lokalrådets arbejde i årets løb.
Medlem samt lokalrådets repræsentant i
Du kan læse hele den skriftlige beretning
LUP-gruppen: Gertrud Bendorff
på www.taarnborg.dk.
Medlem samt lokalrådets repræsentant i
Der var stor stemning blandt de fremLUP-gruppen: Lars Winther
mødte for, at lokalrådet arbejder videre
Bilagskontrollant: Jørgen Frandsen
med infrastrukturproblemerne i sognet
Bilagskontrollantsuppleant: Karin Hansen
Lokalrådet fik Beboermødets accept til at
supplere rådet med to repræsentanter, såfremt der i årets løb findes behov for dette.
Interesserede i lokalrådets arbejde kan
finde oplysninger på hjemmesiden www.
taarnborg.dk eller i facebookgruppen
Tårnborg, og man er altid velkommen til
og eventuelt indkalder til et trafikmøde,
at stille spørgsmål eller melde om ideer og
hvor også busomlægningsproblemerne
initiativer via mailadresserne taarnborg.
undersøges og diskuteres. Siden er både
formand@gmail.com eller taarnborg.aklokalrådet og den lokalt nedsatte LUPtiviteter@gmail.com.
gruppe gået i gang med arbejdet, der blev
opfordret til, hvilket der kan læses mere
om i dette blad.
Efterfølgende blev lokalrådets økonomiske situation fremlagt af kassereren,
Thomas Ø. Hansen, og heldigvis så alt
meget fornuftigt ud, men der bliver heller Facebookgruppen Tårnborg Hjemmesiden Taarnborg.dk
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Tårnborg Sogns Hyggeklub har fejret 50-års-jubilæum
Af Anne-Marie Rosengreen, formand for Hyggeklubben

Den 14. oktober 2020 blev den store
50-års-jubilæumsdag fejret i Sommerlysts
smukke lokaler - trods corona og afstandsrestriktioner. Cirka 30 af sognets ældre
deltog i festlighederne.

Der blev serveret flæskesteg med tilbehør. Bagefter blev serveret kaffe med
småkager, medens Troels Christensen
spillede og sang.
Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag.

Bankospil i Tårnborg

Der er ikke planlagt nogen opstartsdato p.g.a.
COVID-19 - restriktionerne.
Opstart vil blive oplyst på nedenstående
hjemmesider.
i Tårnborg Forsamlingshus med
mange gode og
fine gevinster.
Kom og spil med og støt
Forsamlingshusets venner og
Tårnborg Idrætsforening.
Se gevinstlisterne på
taarnborgforsamlingshus.dk
og
taarnborgif.dk
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Gymnastik har meget at byde på
Af Line Torp Timmermann, forkvinde for TIF-Gymnastik
Sæsonen er godt i gang i gymnastikafdelingen, men der er stadig plads til flere,
hvis der sidder nogen som har lyst til at
komme ud og røre sig lidt ;-)
Særligt savner vores torsdagshold en
masse børn til at komme og lave akrobatik
og spring sammen med dem.
Vi kan igen i år tilbyde flere forskellige
hold, og vores nyeste tiltag, høvdingebold,
er kommet rigtig godt fra start. Holdet er

fuldt booket, og det er bare skønt, at vi har
fået holdet op at køre.
Vi siger en stor tak for den sponsorstøtte, som vi har modtaget fra OK. Nogle af pengene er brugt på et cover til den
nye airmåtte, så den kan rengøres mellem holdene, og så alle kan få glæde af
den. Vi har også indkøbt to nye betræk
til skumplintene i gymnastiksalen, og de
bliver dermed som nye igen.
Sidder du med en instruktør i maven og
drømmer om at starte et hold op, så tøv
ikke med at kontakte os med din ide, så
vi sammen kan finde ud af, at få det til at
lykkes.
Såfremt omstændighederne tillader det,
så beder vi jer allerede nu om at sætte
kryds i kalenderen til vores årsafslutning
den 21. marts 2021. Børnene gik jo desværre glip af at vise, hvad de havde lært
i sidste sæson, og de har derfor dobbelt så
meget at vise til næste årsafslutning.

Tårnborgbladet november 2020
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Gymnastiksæson 2020/2021.
Tårnborg IF Gymnastik
Opstart mandag d. 7/9 i uge 37
Tilmeld dig selv eller dit barn på www.taarnborgif.dk
Mandag
Vores dygtige
instruktører
2020-2021

Tirsdag

Motionsdamer

Karin
Bente
Marianne
Nadja
Pernille
Nicolai
Katrine
Mette
Line

Onsdag
Kl.9.00-10.00

Bente
Kl.16.30-17.15

Kl.16.30-17.15

Forældre/barn
til 3 år

Rollingerne
3 til 5 år

Nadja

Pernille, Nadja og
Katrine

Torsdag
Kl.16.30-18.00
Spring og
akrobatik
Nicolai,
Marianne og
Mette

Kl. 17.30- 19.00
Spring og
Høvdingebold for
akrobatik foregår i
kvinder
Ca. 30 til 50 år
Tårnborghallen

Mix-motion
Karin

OBS.
Alle gymnaster
skal have
gymnastiksko på.

Søndag d.
21. marts 2021
kl.10.00
Årsafslutning
i hallen.

Kl. 8.30-9.30
Funktionel
træning
Line

Alle øvrige
hold er i
gymnastiksalen


Nadja

Kl.18.3019.45

Lørdag

Kl.19.00-20.00
Funktionel
træning
Line

På hjemmesiden www.taarnborgif.dk.kan læses mere om
holdene og kontingentpriser.
Covid-19 retningslinjer kan ses på facebook TIF Tårnborg Idrætsforening - Gym.afd. 4220 Korsør
Meld dig på flere gymnastikhold--med flex kontingent.
Kontakt kassereren på 60142106.
Rev190530
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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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“Dér har jeg rod, derfra min verden går”
Sangen tonede ud over den tidligere
russiske militærbase, som nu huser de
estiske værnepligtige og ikke mindst
også NATOs bidrag af soldater, som er
indsat som en snubletråd mod Rusland.
På kasernen i den lille by Tapa, knap
133 fra grænsen til Rusland, bor også
de danske soldater, som er udsendt fra
Danmark, og som jeg har været præst
for de sidste tre
måneder. Som
jeg har boet
sammen med,
levet sammen
med, grint sammen med, drukket spandevis
af kaffe sammen med, og
som jeg er vokset
sammen
med på de gode
og sjove dage
og på de svære
og tunge dage.
For selvom vi
heldigvis ikke
er blevet løbet
over ende af
russerne og har
mistet soldater
eller haft hårdt
sårede, som da
Putin annekterede Krim, så
er hverdagen som udsendt soldat nøjagtig som hverdagen hjemme, fyldt
med både sjove stunder og svære
stunder.
Og nøjagtig som hjemme, så er det
også muligt at tale med en præst - og
der er blevet talt. Meget - om de store

ting, som hvorfor Gud ikke stopper
krige i verden, og hvem han egentlig
holder med, hvis begge parter i en krig
er kristne, og de helt almindelige dagligdags ting, som når kollegaen er irriterende eller kæresten derhjemme har
problemer med den tilstoppede vask.
Og ikke mindst så er der hver eneste
søndag gudstjeneste for soldaterne.
Præsten bliver
på sin vis et
lille stykke af
Danmark, der
befinder sig i
udlandet, og
som manifesterer et fællesskab, der går
ud over grænser og lande Guds fællesskab, for søndag efter søndag prædikes
der over den
pågældende
søndags evangelium,
nøjagtig som i
Danmark. Soldaternes mangestemmige
salmesang
uden orgelakkompagnement nåede uanede højder den søndag aften i juli måned, hvor vi holdt
gudstjeneste på taget af den barak,
der blev vores hjem i Estland. Med
udsigt til kampvogne, bunkers og estiske værnepligtige, der trænede eksercits, og en sol, der undervejs, som
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gudstjenesten skred frem, blev smukkere og smukkere, som den gik ned i
horisonten, som var Gud selv med den
aften, og der lød det udover kasernen:
I Danmark er jeg født, der har jeg
hjemme, der har jeg rod, derfra min
verden går. Og dér, 1327 km fra Danmark, der gav H. C. Andersens sang
mening på en helt anden måde end
hjemme i Danmark. Lige der mærkede
vi det alle sammen: Hvad fællesskab
kan gøre; vi mærkede, at det, at føle
sig hjemme ikke kun er knyttet til
barndomshjemmet, eller fædrelandet.
Det, at føle sig hjemme, det er knyttet
til de mennesker, man deler hverdag
med. Dem, man deler liv med. Dem,
man deler sorger og glæder med. Dem,
man står side om side med. Og der i
Estland, i det land, hvor Dannebrog
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efter sagnet faldt ned fra himlen, i det
land, hvor der er middelalderborge
bygget af danske hænder, lige der, der
står vi side om side for at værne, ikke
kun om det danske, men at værne om
det, der gør, at vi kan føle os hjemme,
at vi kan slå rod, det, som vi har brug
for, for at kunne leve, tryghed og troen
på, at livet nytter. At det nytter at tage
kampen op. I Estland for demokratiet,
i Danmark for at vi aldrig skal frygte
for at stå ved det, vi tror på.
Og nu, nu er jeg hjemme igen.
Hjemme i Tårnborg, hvor jeg også har
slået rod. Jeg er hjemme velsignet med
tre måneder i et fællesskab, hvor man
står sammen om at tro på, at det nytter
at give livet og troen på det gode en
chance.
Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Kunst og kirker
Tårnborg Kirke er igen i år en del af
arrangementet Kunst og Kirker.
Bag dette arrangement står Slagelse
provsti og Slagelse turistråd.
Vores opfattelse var, at sidste års deltagelse var en succes, derfor er vi med
igen i år.
Udstillingen foregår lørdag den 7/11
samt søndag den 8/11- 2020.
Der vil i kirken både være skulpturer
samt billedkunst.
Skulpturerne er udført af Christella
Bamford og billederne er udført af
Pernille Helleskov Pedersen.
Udover de udstillede værker vil
der være foredrag ved Kurt Rehder,

cellokoncert ved Asta Bundgaard
Wanscher samt underholdning ved
Korsør Marineforenings sangkor og
selvfølgelig også gudstjeneste kl.
10.30 om søndagen, hvor værkerne vil
bidrage til forkyndelsen af evangeliet.
Menighedsrådet håber, at mange vil
besøge kirken og dermed udstillingen
i løbet af de to dage. Vi er selvfølgelig
vært ved lidt at drikke samt tilhørende
snacks.
Vi glæder os til at se jer i vores skønt
beliggende kirke.
Mvh. Tårnborg Menighedsråd

Kunstnerne skriver selv:
JEG ARBEJDER MED FORTÆLLINGER OM MENNESKETS INDRE OG
YDRE KAMPE OG ER ISÆR OPTAGET AF PORTRÆTTET, SOM HVER
GANG GIVER NOGET NYT OG RUMMER SÅ MANGE LAG OG HISTORIER.
PERNILLE HELLESKOV PEDERSEN
KIRKERUMMET HOLDER JEG MEGET AF. DERFOR ER DET MED
TAKNEMMELIGHED AT JEG UDSTILLER MIN KERAMIK HER. OMDREJNINGSPUNKTET I ALT MIT ARBEJDE ER SPÆNDET I KONTRASTER; I FORMEN, FARVEN, MATERIALET OG I LIVET.
CHRISTELLA BAMFORD
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Sangaftener i Tårnborg Kirke
8. oktober havde vi efterårets første
sangaften, som pga. corona blev afholdt i kirken og ikke som sædvanligt
i konfirmandstuen. Vi genoptog sangaftenerne med undertitlen ”Ti vi kan
li’” der med stor succes blev afviklet
i kirken med så stor tilslutning, at der
kun var to ledige pladser i henhold
til de nyeste regler om forsamlingers

størrelse under corona-krisen.
Det var Karin og Dennis Hansen, der
åbnede sangsæsonen med et interessant program med bl.a. smukke efterårssange.
Næste sangaften er den 12. november
i kirken.
Viola Nielsen, aktivitetsformand,
skriver om næste sangaften:

Brugsmanden vælger ”Ti vi kan li’” fra Højskolesangbogen
Sæsonen for sangaftenerne under titlen ”Ti vi kan li’” i Tårnborg Kirke
har fået en forrygende start, og nu er
vi klar igen til næste sangaften. Vi har
fået brugsmanden i Frølunde Brugs,
Thomas Helkiær, til at vælge ti sange
fra Højskolesangbogen, og han vil redegøre for, hvorfor han har valgt netop
disse sange. Senere får deltagerne mulighed for selv at vælge nogle af sangene i Højskolesangbogen, og aftenen,
som altså foregår i vores smukke
kirke, slutter med en lille forfriskning
i våbenhuset.

”Ti vi kan li’” afvikles i kirken torsdag den 12. november kl. 19.30, og
alle er hjertelig velkommen.
PS: Der er nu blevet bedre belysning
ved kirken.
I december er der sangaften den 10.,
hvor vi ikke kommer uden om at synge
nogle af vores smukke julesange.
Og i januar er det den 14. januar.

Kirkebil
Har du problemer med at komme til gudstjeneste eller andre arrangementer i
Tårnborg Kirke, så har du mulighed for at benytte kirkebilen, som Tårnborg
Menighedsråd betaler. Beboere i sognet samt sognebåndsløsere inden for kommunegrænsen kan benytte kirkebilen ved alle gudstjenester.
Ring på tlf. 70252525 senest en time før for at bestille bilen.
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Rør blot ikke ved min gamle jul
Fra første søndag i advent begynder
forberedelserne i de små hjem, og traditionerne rundt om i det ganske land
holdes i hævd. Julesmåkagerne bages,
julekalenderne hænges op, drillenisserne dukker frem på nøjagtig samme
tidspunkt som året før. Ja, selv i en
tid, hvor vi ikke længere behøver at
se fjernsynsprogrammet på den tid,
det bliver sendt, men kan streame det,
når det passer ind i trængslen og alarmen, sætter vi os alligevel foran tv’et
og lader freden sænke sig for en stund.
For julen, den gamle velkendte jul, den

skal der ikke røres ved. Det skal være,
som det plejer at være. Og juleaften, så
valfarter vi til kirke. Også her i Tårnborg, hvor pladserne er optaget tre
kvarter før gudstjenesten går i gang,
men det gør ikke noget, for vi vil gerne
rykke tæt sammen i kirken. Vi vil gerne mærke det fællesskab, der opstår,
når vi smilende får øje på barndomskamme-raten, der også er vendt hjem
til jul og lægger vejen forbi kirken, og
når vi knap kan rejse os fra bænkene,
fordi de er overfyldte, og når vi synger
med på de velkendte salmer og tager

en lur, når prædiken ikke dur. Det er
en del af den gamle jul, at vi juleaften
propper kirkerne til bristepunktet, at vi
nærmest helt bogstaveligt kan mærke
de andres ånde, mærke, hvordan vi er
fælles om at lade julefreden sænke sig.
Men i år er intet nok, som det plejer.
For i år bliver der rørt ved den gamle
jul. En pandemi sætter sine begrænsninger for, hvor mange vi må være i
kirken, og det vil nok kræve et mirakel, hvis vi juleaften får lov til at
være så mange i kirken, som vi plejer.
Hvordan julegudstjenesterne kommer til at foregå, er endnu
ikke afklaret. Dels tiltræder
der et nyt menighedsråd
første søndag i advent, som
måske har nogle forslag
og ideer til afholdelse af
julens gudstjenester, dels
så ved ingen, hvad der er
tilladt om knap to måneder.
Så hold øje med plakater,
hjemmeside og facebook i
december måned, for eventuelle ændringer.
Uanset hvad, så er der rig
mulighed for at høre julebudskabet i løbet af december måned
i kirken til nogle af de mange gudstjenester, der er.
Vi håber på, at Fredslyset fra Betlehem trodser rejsebegrænsningerne, og
alligevel kommer til Tårnborg en af
adventssøndagene, og traditionen tro
holder vi gudstjenesten ”De Ni Læsninger”, hvor julens budskab bliver
fortalt i tekst og musik og sange. Det
er altid en stemningsfuld oplevelse.
Og hvorfor ikke vente med julegudstjenesten til juledag, som er den dag,
hvor Jesusbarnet blev født.
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Tårnborg Kirke har fået et råd!
Tirsdag den 15. september sad jeg i
Estland og hyggede mig sammen med
de udsendte soldater, over et spil og
en masse kaffe og hyggesnak, men af
og til mistede jeg koncentrationen, og
mine tanker drog hjem til Danmark, for
i de timer afgjordes Tårnborg Kirkes
fremtid - i hvert fald for de næste fire
år. Ville der komme et nyt råd? Hvem
skulle jeg arbejde tæt sammen med de
næste år? Hvad ville jeg vende tilbage
til? Måske kan valg til Menighedsråd
synes ligegyldigt, men for en præst og
et sogn er det helt afgørende, at der er
nogle, der ønsker at deltage i livet omkring kirken. At der er nogle, der vil
tænke med på fremtidens kirke, men
med respekt for fortidens kæmper. For
uden et menighedsråd bliver kirken
blot en smuk museumsgenstand i stedet for et levende hus. Og endelig ud
på aftenen tikkede der så en besked ind
hos mig, og jeg kunne ånde lettet op.
Der var valgt et nyt råd, og Tårnborg
kirke kan stadig få lov til stolt at knejse på bakken og byde velkommen til
mennesker i glæde, og i sorg.
Her er Tårnborg Sogns
nye menighedsråd.

Menighedsrådet består af:
Dennis T. Hansen, Lene Bagge, Anneli
Dakhini, Viola Nielsen, Camilla Pihl,
Arne C. Petersen, og Arne L. Bendorff.
Suppleanter er: Liselotte Juul Timmerman, Aase Solveig Henningsen
Ravn, Inge Elinor Christoffersen og
Karin Louise Hjelholt Hansen
Tillykke med valget. Må det blive til
gavn og virke for Tårnborg Kirke.
Det nye menighedsråd begynder
1. søndag i advent, den 29. november
2020.
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Efterår på kirkegården
Menighedsrådet besigtiger hvert forår
kirkegården og beslutter, hvilke arbejder der skal iværksættes i årets løb.
I år blev det f.eks. konstateret, at
nogle af kirkegårdens hække er i en
sørgelig forfatning. Derfor starter
graveren med at tilføre ny og bedre
jord og plante takst. Planterne kan kun
indkøbes i efteråret, og derfor sker arbejdet i den kommende tid.
Hækken omkring fællesgraven bliver også udskiftet. Det gør vi efter råd
fra kirkegårdskonsulenten. Her bliver
den eksisterende hæk også udskiftet
med takst, og så bliver afgrænsningen
med brosten flyttet. Nævnte arbejde er sidste del af den renovering af
fællesgraven, som konsulenten anbefalede, og når det er på plads, vil det
nye menighedsråd arbejde videre med
tankerne om en ny fællesgrav i en anden position. Ikke for at nedlægge eksisterende fællesgrav, men for at skaffe
en nødvendig udvidelse af urnepladser, som stadig flere mennesker efterspørger.
Kirkegårdens brugere har sikkert bemærket, at der er lagt rullegræs syd
for hovedindgangen og øst for kirken,
samt ved plænegravstederne. Det sker
efter råd fra kirkegårdskonsulenten og
er første del af en større plan, som skal
gøre vores smukke kirkegård grønnere.
Tanken er at gøre arealer med småsten
mindre og på sigt få langt mere græs.
Vest for graverbygningen står to gamle
ahorntræer. Træet, som står tættest på
graverbygningen, vil blive fældet. Det

har fået en alder, hvor der er mange
døde grene, og vi risikerer, at de døde
grene falder ned og ødelægger bygningens tag, eller er til fare for kirkegårdens brugere.
Vi håber, det tilbageblevne træ hurtigt vil få en lukket krone igen, men
hvis det ikke sker, må også det falde.
Og så skal der luges ukrudt, rives stier, lægges gran, flyttes til nye lokaler
i graverbygningen og tales med alle
kirkegårdens brugere.
I er altid velkomne – også til at komme
med forslag til nye tiltag.

Mød graver Irene og gravermedhjælper Peter, som er på arbejde alle
hverdage undtagen mandag, eller ring
til kirkeværgen.
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Siden sidst
Døbte i Tårnborg Kirke
3.
21.
2.
9.
15.
22.
22.
22.
30.
30.
20.

maj		
maj		
august		
august		
august		
august 		
august		
august 		
august		
august		
september		

Mason Bendix Valsted
Ingrid Staurby Lønberg Pihl
Sif Aagaard Sørensen
Josephine Ahrenkiel Adrian
Josefine Neumann Jakobsen
Valdemar Quvang Nielsen
Lilja Barkani Vejlgaard
Vincent Max Friis-Hansen
Kalle Olsen
Malte Falk Termøhlen
Josefine Søes Lund

Viede i Tårnborg Kirke
20.
18.
8.
8.

juni
juli
august
august

Annesofie Bendix Valsted & Stefan Bendix Valsted
Anja Aasted Søgaard & Patrick Aasted Søgaard
Camilla Tefcke Vestergaard & Emil Nicolai Vestergaard
Sine Lehn & Andreas Høj Lehn

Bisatte i Tårnborg Kirke
30.
13.
14.
15.
15.
13.
1.
10.
11.

maj		
juni		
juli		
juli		
juli		
august		
september		
september		
september 		

Kitty Jørgensen
Grethe Mejborg Grauengaard		
Kurt Gundersen
Stine Pedersen
Ole Johannes Olsen
Jytte Theill
Carl Ove Nielsen
Kurt August Husum Liljander
Ingeborg Sofie Jensen
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Tårnborg Kirke og Sogn

Aktivitetskalender
2020
for konfirmandstuen ved Tårnborg Præstegård
eller Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220 Korsør

Tårnborg Sogns Hyggeklub
Onsdag 28. oktober kl. 14:30
Nina fortæller om en sejltur langs Norges kyst i forsamlingshuset
Onsdag 11. november kl. 14:30
Marianne og Tina fortæller om bestigningen af Kilimanjaro i forsamlingshuset
Onsdag 25. november kl. 14:30
Juleafslutning i forsamlingshuset med kaffebord, sang, hygge og quiz

Litteraturkredsen
Første tirsdag i måneden i konfirmandstuen fra kl. 15:30 - 17:30
hvor man taler om et stykke litteratur, man har læst siden sidst.
3. november (bogen er ikke valgt endnu)
1. december
5. januar 2021

Sangaftener i Tårnborg Kirke

torsdag 12. november kl. 19:30 10 vi ka´li´
torsdag 10. december kl. 19:30 10 vi ka´li´
MENIGHEDSRÅDSMØDE 11. november kl. 18 i konﬁrmandstuen

VÆR VELKOMMEN
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Tårnborg Kirke og Sogn
Gudstjenester 2020

NOVEMBER

Søndag
1. kl. 16:00
Søndag
8. kl. 10:30
Søndag 15. kl. 9:00
Søndag 22. kl. 10:30
Søndag 29. kl. 10:30

DECEMBER
Søndag
Søndag
Fredag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Højmesse

Kunst
og
Kirker

23.s.e.t.

Nina Dyrhoff Nyegaard
Adrian Hove-Kreutzfeldt

S.S.I.K

Nina Dyrhoff Nyegaard

1.s.i.advent

Nina Dyrhoff Nyegaard

2.s.i.advent

6. kl. 16:00 DE NI LÆSNINGER Nina Dyrhoff Nyegaard
13. kl. 10:30 3.s.i.a.
Nina Dyrhoff Nyegaard
18. kl. 10:00 Tårnborg Skole
20. kl. 10:30 4.s.i.a.
Nina Dyrhoff Nyegaard
22. kl. 10:00 Børnehaven Kildebakken
Nina Dyrhoff Nyegaard
24. kl. 14:00 Juleaften
24. kl. 15:30 Juleaften
Nina Dyrhoff Nyegaard
25. kl. 10:30 Juledag
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
26. kl. 10:30 2. Juledag
27.
Julesøndag
vi henviser til nabosognet

JANUAR 2021
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

ALLE HELGENS DAG

Nytårsdag med
1. kl. 16:00 champagne
og kransekage Nina Dyrhoff Nyegaard
3. kl. 10:30 Helligtrekonger
Nina Dyrhoff Nyegaard
10. kl. 10:30 1.s.e.H3K
Nina Dyrhoff Nyegaard
Adrian Hove-Kreutzfeldt
17. kl. 9:00 2.s.e.H3K
24. kl. 10:30 sidste s.e.H3K
Nina Dyrhoff Nyegaard
31. kl. 10:30 Septuagesima
Nina Dyrhoff Nyegaard

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
KIRKEBIL
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle
gudstjenester. Ring 70252525 senest en time før.
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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Støt vores annoncørerDe støtter os !
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Kom ud i naturen i Tårnborg

Af Ib Larsen, Frølunde. Formand for Danmarks Naturfredningsforening, Slagelseafdelingen

Storebæltskysten – Musholm Bugt
Du danske, friske strand,
med vilde svaners rede,
I grønne øer, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg! – Danmark, mit fædreland!

(Fra I Danmark er jeg født, af H. C. Andersen)

I dette nummer af Tårnborg lokalblad

fortsætter vi med en tur til stranden ved
Musholm Bugt.
I Tårnborg er vi så heldige, at vi bor tæt
på stranden, hvor man nemt kan hente noget vitamin N(atur).
Undersøgelser viser, at når danskerne
skal ud i naturen, foretrækker flest skov
og strand, og her tænker du nok, det behøver da ikke en undersøgelse, de kunne
bare have spurgt!
Hvorfor er det så sådan? Det skyldes nok,
at der, uanset årstid, næppe er noget mere
afstressende end en tur langs stranden, - en
stille forårsmorgen, en varm sommerdag,
en frisk efterårsdag eller en bidende kold
vinterdag.
Hvorfor er det så afstressende? Tjah,
muligvis fordi vi ude i naturen ikke kan
gøre andet end at slappe af, nyde omgivelserne og opleve forandringerne. Når man
kommer til stranden stort set hver dag, vil

man opleve, at havet kan variere fra lys
blå til næsten sort, fra helt stille, nærmest
nystrøget til skummende bølger, der ruller
ind over stranden. Himlen forandrer sig
ligeledes, fra blå skyfri himmel, til sorte
tordenskyer eller totalt skydække, men
mest interessant når man kan se regnbygerne ude over bugten.
Edderfugle, skarver, måger, terner,
strandskader, præstekraver, digesvaler og
hvide vipstjerter, der er altid fugle at se på.
Marsvin ses jævnligt, - i foråret så jeg i
en periode på et par uger 1-3 gråsæler ved
Knivkær Strand.
I Danmark er vi beriget at tusindvis af kilometer åbne kyster. Kyster, hvor naturens
dynamik frit kan udfolde sig, hvor naturens kræfter konstant ændre på kystens

udformning. Havets nedbrydende effekt
ses tydeligt på klinterne langs kysten
fra Knivkær Strand og ud til Feddet. Til
gengæld bliver der så lagt til kysten på
Feddet og nord på forbi Tude Ås udløb.
Allerede tidligt havde politikerne øje for
værdien af de danske kyster og befolkningens mulighed for at kunne komme ned
til kysten og bevæge sig langs stranden,
derfor blev der allerede i 1937 vedtaget
>>> side 32
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en 100 meter strandbeskyttelseslinje, som i 1994 blev
udvidet til 300 meter. Strandbeskyttelseslinjen, som
administreres meget restriktivt, betyder, at grundejere, med få undtagelser, skal søge om tilladelse til
alle ændringer indenfor linjen. Ligeledes er der en
planlægningszone på 3 kilometer, den såkaldte kystzone, der betyder, at der ikke kan ske byudvikling
uden helt særlig begrundelse. Et eksempel på dette
er Musholmparken, som kun blev tilladt, da Muskelsvindfondens feriecenter fik tilladelse, fordi det er et
feriecenter med handicappede som målgruppe.

Kort sagt, der er altid noget at opleve på en tur til
stranden, så det er bare med at komme op af lænestolen og ned og nyde den friske luft ved stranden.
Husk, hvis du har hunden med til stranden, SKAL
den være i snor fra 1. april til 1. oktober, dels af hensyn til strandens fugleliv, men også af hensyn til andre
besøgene, som måske ikke er lige så glade for hunde,
som du er.
God tur !
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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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Borgerhus - er det en god ide?

Af Sonja Johansen, medlem af Det lokale Udviklingsråd
Vi vil gerne styrke fællesskabsfølelsen
i lokalområdet, det er altid dejligt at høre
til et sted. Der er allerede flere steder,
hvor man kan mødes: Idrætsforeningen
har mange forskellige sportsaktiviteter på
programmet og gode klubfaciliteter, der
kan bruges til socialt samvær. Menighedsrådet byder på bl.a. fællessang, foredrag
og hyggeklub, lokalrådet står for fx vandreture i området og mulighed for lokale
studiegrupper. Der er mange andre foreninger, og ikke mindst vores forsamlingshus med bankospil og fællesspisning,
og i Dagli’Brugsen kan man altid få en
snak over køledisken. Dette er tiltag og
aktiviteter , der gør det spændende og
nærværende at bo i vores område.
I den gruppe, der arbejder med udviklings-planer for Tårnborg, har vi hørt
om andre lokalsamfund, der har stor glæde
af et Borgerhus, drevet af lokale ildsjæle.
Det er ikke det samme koncept alle steder,
alt afhænger af, hvad man lokalt synes, der
er brug for. Vi kunne forestille os mange
forskellige ting, fx mødregrupper, formiddagskaffe, brætspil eller syklub. Men ret

beset ved vi ikke, om der er behov for
sådan et sted, eller der allerede er dækket
ind på det felt.
Derfor er vi blevet nysgerrige efter at
høre din mening. Hvis der var sådan et
hus, var det så noget, du kunne tænke dig
at bruge?
• Har du noget, du gerne vil stå for?
• Er der noget, du gerne deltage i, hvis
andre arrangerede det?
Vi vil gerne have en tilbagemelding fra
dig, hvis du synes om ideen. Så kan vi
se, om det er noget vi skal arbejde videre
med, eller om vi allerede er i mål med
mødesteder. Vi er også nysgerrige efter
hvilke aldersgrupper, der eventuelt har
behov for et mødested, så skriv gerne din
alder i dit svar.
Du kan sende dit svar til mig på
sjo56@outlook.dk, eller du kan lægge
det i lokal-rådets ”postkasse” på
Dagli’Brugsens opslagstavle.
Vi vil gerne have dit svar i løbet af november. Det bliver spændende!

Frølundevej 80, 4220 Korsør

Tårnborgbladet november 2020

Nyt fra LUP-gruppen
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Den Lokale Udviklingsgruppe i Tårnborg
Af Finn Vedel Pedersen, udviklingskonsulent i Slagelse Kommune
På sidste møde arbejdede gruppen viArbejdsgruppen,
dere med hvilke strategiske emner, der er
som er i gang med
vigtige for Tårnborgområdet at arbejde
at lave en Lokal
med i fremtiden. Der blev drøftet med følUdviklingsPlan
gende emner:
for Tårnborgom-Bosætning
rådet, har siden
-Natur og turisme
sidst afholdt møde
-Infrastruktur, herunder transport, IT, veje
to gange. Det ene møde gik med at drøfte
og stier
busdriften i området, og hvordan arbejds-Institutioner og foreninger
gruppen kunne være med til at gøre op-Fællesskaber og engagement
mærksom på de store forringelser, som der
Der blev også drøftet flere forskellige
er sket med busdriften i Tårnborgområdet.
konkrete tiltag, som fx behovet for et
Arbejdsgruppen og lokalrådet har efterborgerhus eller lignende. Gruppen ønfølgende sendt et fem sider langt notat til
skede at undersøge om borgerne i Tårnhhv. Miljø, Plan og Landdistriktsudvalget
borg er interesseret i at bruge og udnytte
og Erhvervs- og Teknikudvalget med en
en sådan ressource, hvilket der kan læses
beskrivelse af, hvilke konsekvenser formere om i en artikel her i Tårnborgbladet.
ringelserne af busdriften har resulteret i.
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Tårnborgbladets
læserkonkurrence
Deltag i konkurrencen om en
æske chokolade sponseret af TIF
60+motion ved at svare rigtigt på
tre spørgsmål, som du kan finde
svar på ved læsning i bladet!
1. Hvordan er det gået
for TIF Floorball i sæsonens
første fem kampe i serie 1?
2. Hvor langt var der til
Danmark, da ”I Danmark er
jeg født” blev sunget af Nina
og soldaterne i Estland?
3. Hvem kan man støtte,
hvis man køber lodder i jule
lotteriet, som Lokalrådet sælger indtil den 30/12?
Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com eller læg
dem i lokalrådets postkasse på
opslagstavlen i Dagli’Brugsen i
Frølunde senest den 1. december
2020.
Vinder af august-nummerets
læserkonkurrence blev Birthe
Nielsen , som blev udtrukket
blandt de mange indsendte,
rigtige besvarelser af redaktionen for Tårnborgbladet, som
har doneret gevinsten, der snarest bliver overbragt vinderen.
Tillykke!

Støt Børnehjælpsdagens julelotteri

Atter i år står lokalrådet bag salg af Børnehjælpsdagens
julelotteri indtil den 30. december.
Måske du møder lotterisælgende repræsentanter fra
lokalrådet på dine ture i sognet, men coronasituationen
vanskeliggør desværre ”nærkontakt” med de fleste.
Derfor forsøger vi os med en ny service for jer med
MobilePay: Indbetal beløbet på det ønskede antal lotterisedler (25 kr. pr. stk.) på tlf. 30204811, og skriv din
adresse i kommentarfeltet – så leverer vi dine lodder til
dig personligt eller i din postkasse, og du støtter så to
gode formål: Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte
og udsatte børn i Danmark – samt arbejdet i Tårnborg
Lokalråd for Tårnborgområdets beboere!

JOHNSEN
OPTIK
Briller
Kontaktlinser
Svagtsynsoptik
Lupper og læseglas

ALGADE 56
58 37 45 75

Tårnborgbladet november 2020

Kundetilfredshed! – Eller hva’?
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Af Thomas Helkiær, uddeler i Dagli’Brugsen i Frølunde
Er vi klogere nu?
Vi har i september spurgt vores kunder,
Vi er lige dele klogere, og lige dele forom de havde lyst til at vurdere butikvirrede! Klogere, fordi vi har nogle konken og give tilbagemelding på godt og
krete tiltag, vi kan arbejde videre med.
skidt. Det gør vi en til to gange om året,
Klogere, fordi vi kan få sat ord på det,
dels for at ”lytte” til kunderne, men også
der betyder noget hos vores kunder og
fordi det giver os en pejling om, hvordan
klogere, fordi vi kan læse i kommentarvores butik opfattes generelt i lokalområerne helt præcist, hvad det er, der ønskes
det. Der udarbejdes en konkret rapport til
anderledes, og hvad der er super. Når vi
butikken, hvor samtlige bedømmelser og
er forvirrede, så er det, fordi nogle af udkundekommentarer vægtes til en score, og
sagnene var forventet væsentligt forbedret
en masse fine og flotte betegnelser præcifra sidste undersøgelse til denne gang. Vi
serer en værdi og graden af tilfredshed
har aldrig haft så mange økologiske varer
med den enkelte butik.
i butikken, som det seneste års tid, men
opfattelsen er, at der er kommet færre. Vi
Vores kunder har vurderet os!
har aldrig haft så bredt udvalg i frugt og
Samlet set har næsten 200 kunder svaret
grønt, som det seneste halve år, men der
på spørgsmål om vores butik her i Frøluner givet udtryk for, at vi ikke har nok at
de (stor tak for det) og den umiddelbare
vælge imellem i frugt og grønt. Og så har
tilfredshed med butikken er desværre dalet
vi lavet en hel køleboks kun med nemme
en smule. Priserne er et af de punkter, vi
retter til den travle familie, og kan efteraltid får bemærkninger på, men desværre
følgende læse i kommentarerne, at der
også et af de punkter vi lokalt ikke kan
ikke er nemme retter til de travle familier
ændre på, da prisstyring ikke ligger hos
i Frølunde.
den enkelte butik, men er styret på kædeplan hos Dagli’Brugsens hovedkontor.
Og hvad så?
Hvis vi kigger på de konkrete vurderinger
Vi lever af tilfredse kunder, og derfor er
på de emner, vi kan gøre noget ved, så er
dette ”værktøj” helt specielt godt for os
det primært vores frugt og grønt, der fortsmå lokale butikker. For det kan da godt
sat ønskes mere inspirerende, det er vores
være vores faste kunder smiler, snakker
bake-off, som er for hurtig udsolgt i weekog roser os, men hvad med dem, som
enderne, og så er der for mange gange,
har fravalgt os? Hvordan får vi dem til at
hvor varerne er udsolgt på hylderne.
støtte lokalt igen? Det gør vi ved at lytte
Heldigvis er der også lyspunkter og
efter, når der kommer svar på sådanne unskulderklap, dels til Uddeler og persodersøgelser, og det er præcist hvad vi gør,
nale (stor tak for det også) men også ros
LYTTER.
for en ryddelig og rar butik med fokus
Når 6-8% ønsker mere bake-off i weekpå kunderne og kort ventetid ved kassen.
enderne, så skulle vi da være godt tumVi kan læse i kommentarerne, som flere
pede, hvis ikke vi ændrede på mængden
har givet os, at der er stor anerkendelse
og bagte noget mere, vi kunne sælge af.
for det lokale fællesskab og vores altid
Når 5-7% ønsker mere inspiration og udgode stemning i butikken, og overordnet
set er det faktisk en ret god butik, vi har i
>> side 39
Frølunde.
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Koteletter
eller brystfilet
med lage
1000 g.
Kg-pris 49,00.
Frit valg.

1 pakke

1 kg

1 pakke

49,-

Royal Greenland Kutterrejer

18,-

Dybfrost. 150 g. Kg-pris 120,00.

Gælder fra d. 1. november

Steff Houlberg pølser
eller bacon
175-280 g. Kg-pris maks. 68,57.
Frit valg.

15-pak

65,-

1 æske
Grøn Tuborg,
Tuborg Classic eller
Carlsberg 1883
Flere varianter. 15 x 33 cl.
Literpris 13,13 + pant.
Frit valg.

42,-

Anthon Berg Favourites
290 g. Kg-pris 144,83.

Månedens Kup gælder fra den 1. november til og med den 30. november, så længe lager haves.

1 pakke

12,-
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valg i frugt og grønt, så har vi da en opgave
i at præsentere mere og måske anderledes
i frugt og grønt, for slet ikke at tale om
vores ”visne” blomster i teltet. Det er en
ommer, og vi er helt enige!
Når næsten 20% af kommentarerne er
ros til personalet, så skal vi da også fejre
det som en succes og være stolte af, at
vi rent faktisk bliver anerkendt i en travl
hverdag. Nogle gange, når personalet
tænker en arbejdsdag igennem, så fylder
triste episoder bare mere end rosende ord,
også selvom det måske kun er en enkelt
sur kunde. Det kan være, hvor en stakkels
ungarbejder i kassen får skældt hæder og
ære fra, over at der er udsolgt af et bestemt
mærke cigaretter eller en pakke ikke er
kommet i pakkeshoppen, og hvor ungarbejderen slet ingen indflydelse har på situationen.
Døren er åben
Som kunde behøver du ikke vente på, at
der laves undersøgelser eller spørgeskemaer om tilfredshed og din holdning til
butikken. Du kan til enhver tid komme
forbi butikken og spørge ind til noget,
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der generer, komme med ønsker til sortimentet eller give personalet et skulderklap, for den sags skyld. Vi er en lokal butik, som lever af tilfredse kunder, så hvis
vi kan gøre noget i butikken for at imødekomme lokale ønsker og behov, så skal vi
kigge ind i de muligheder, vi har lokalt.
Når vi ikke får input, ønsker eller kommentarer fra vores kunder, så ændrer vi
jo ikke noget (medmindre Uddeleren får
en tosset idé) for så tænker vi, at vores
kunder er tilfredse. Vores branche og vores
kunders indkøbsvaner ændrer sig hele
tiden, dels efter årstid, men også trends,
nyheder, økonomisk råderum, tilbud hos
konkurrenter og nu også nethandel. Det
betyder, at der altid er små justeringer og
nye tiltag, som prøves af. Nogle gange
med succes, andre gange uden, men så er
det i hvert fald prøvet af, også i Frølunde.
Ind imellem kommer der kunder forbi
med en god idé, og så viser det sig rent
faktisk at være noget, vi kan sælge meget
af, og slet ikke selv havde fået øje på var
populært. Så vi har brug for vores kunder
og den tætte kontakt, for det værste vi kan
gøre, er ingenting!
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Hvorfor skal det pludselig være så besværligt
at bo på landet?
Af Karen Holst Carlsen, formand for Tårnborg Lokalråd,
på vegne af Lokaludviklingsgruppen for Tårnborg og Tårnborg Lokalråd

Den 31. august demonstrerede mange borgere foran rådhuset mod busbesparelserne
og ruteændringerne mellem Korsør og Slagelse

Når man er borger i Svenstrup, Halseby,
Frølunde eller andre yderområder, undrer
man sig over, hvordan en besparelse på
2,7 millioner, kan være så vigtig for at få
Slagelse Kommunes budget til at hænge
sammen, når det samtidig får så stor betydning for så mange mennesker, som har
valgt at bosætte sige udenfor ”storbyen”.
For Lokalsamfundet er livsnerven BUSSEN, som er nødvendig for at lokalområdets unge og ældre, skolen, børnehaven
og Dagli’Brugsen kan eksistere.
Vi vil hellere have direkte bus fra Korsør
til Slagelse via Svenstrup, Frølunde,
Tjæreby, Gl. Forlev og Vemmelev, end vi
vil have et nyt rådhus, eller at man renoverer Fisketorvet for gu’ ved hvilke gang.
Stop med at ødsle med borgernes penge
til fuldstændige ligegyldige projekter, og
giv os borgere nogle ordentlige betingelser for at opretholde en ordentlig hverdag,
hvor man ikke skal have bekymringerne,
om man når frem til den aftalte tid, eller for om det er muligt at opretholde et
lokalsamfund, hvor man både kan nå
lægebesøg, skole, fritidsaktiviteter i sportsklub og fritidsjob.

Tænk, hvad en mindre besparelse i
Slagelse kommunes budget kan få af betydning for mange mennesker.
Dele af Erhvervs- og teknikudvalget
besluttede den 9. september 2019, at der
skulle arbejdes med en reduktion af BUS
902 på strækningen mellem Vemmelev og
Slagelse, men at der skulle være en optimal korrespondance mellem BUS 902 og
BUS 901. Reduktionen på BUS 902 ville
give en besparelse på 2,7 millioner i 2020
og en besparelse på 3,9 millioner i 2021.
I april 2020 blev besparelserne effektueret midt under Corona-nedlukningen,
hvilke betød, at ikke så mange opdagede,
hvilken indflydelse det havde for deres
hverdag.
Da skoler og arbejdspladser åbnede igen,
ramte virkeligheden alle.
BUS 902 havde fået en ny rute, som kun
gik til Vemmelev, og når man bor i Tjæreby kan man ikke længere køre med bus.
Dette betyder, at hvis man kommer fra
Svenstrup og skal til Slagelse, skal man
skifte bus i Vemmelev. Man skal endda
gå hen til et andet busstoppested, hvilket
man har 6 minutter til, hvis bussen er retti-
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dige i Vemmelev, men det er den desværre
sjældent.
Hvilke problemer har ændringerne (besparelsen på 2,7 millioner) givet borgerne
i Svenstrup, Halseby, Frølunde og Gl. Forlev? De unge mennesker, der går i skole/
uddannelse i Slagelse, har ikke kunnet
møde til tiden, da BUS 902 enten ikke har
opnået forbindelse med BUS 901, eller
også har der ikke været pladser nok til de
passagerer, som kom med BUS 902. Det
har Slagelse Kommune nu ændret, så der
er indsat ekstra busser på morgen og eftermiddagsafgangene. Men problemerne
stopper ikke her, for der er nemlig ikke
lavet aftale om, at busserne skal vente på
hinanden. Derfor kan man ikke være sikker på, at man kan komme hele vejen til
Slagelse. Det betyder, at man kan risikere
at skulle vente en time og sommetider to
timer i Vemmelev uden at have et sted at
gå hen. Der er et meget lille læskur og
ikke nogen ventesal, hvis man strander
der. Man har dog mulighed for at sætte sig
på den kolde asfalt.
Når man er borger i Svenstrup, Halseby,
Frølunde eller andre yderområder, undrer
man sig over, hvordan en besparelse på
2,7 millioner, kan være så vigtig for at få
Slagelse Kommunes budget til at hænge
sammen, når det samtidig får så stor betydning for så mange mennesker, som har
valgt at bosætte sige udenfor ”storbyen”.
For Lokalsamfundet er livsnerven BUSSEN, som er nødvendig for at lokalområdets unge og ældre, skolen, børnehaven og
Dagli’Brugsen kan eksistere.
Vi vil hellere have direkte bus fra Korsør
til Slagelse via Svenstrup, Frølunde,
Tjæreby, Gl. Forlev og Vemmelev, end vi
vil have et nyt rådhus, eller at man renoverer Fisketorvet for gu’ ved hvilke gang.
Stop med at ødsle med borgernes penge
til fuldstændige ligegyldige projekter, og
giv os borgere nogle ordentlige betingelser for at opretholde en ordentlig hverdag,
hvor man ikke skal have bekymringerne,
om man når frem til den aftalte tid, eller for om det er muligt at opretholde et
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lokalsamfund, hvor man både kan nå
lægebesøg, skole, fritidsaktiviteter i
sportsklub og fritidsjob.

Ændringerne giver store problemer for
sognets unge
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Karlas erindringer
- fra en barndom på Frølunde Fed

3. kapitel
Her afslutter Karla sine erindringer fra
barndommen på Frølunde Fed.
1. og 2. kapitel kan læses i Tårnborgbladene maj og august 2020. Karla 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.

Eigil med bror, mor og bedstemødre

-------------------------------------------------Karla fortæller: Minder om hår
Min yngste moster, Ingeborg, var 5 år ældre end mig. Da hun kom ud at tjene, var
der jo lidt trist derhjemme, men på det tid-

spunkt blev det moderne, at piger og damer skulle have kort hår. Indtil da var det
for pigerne fletninger, for voksne knold i
nakken eller frikadeller ved ørerne.
Det gav mig en idé til en leg. På Fedet var
der, ude mellem lyngen, mange små fine
græstotter, som jeg fandt ud af at bruge
til “model”. Jeg legede damefrisør, havde
en gammel saks og en kam og klippede
frisurer på dem, nogle fik pandehår. Det
fik jeg meget tid til at gå med.
Når der var gået nogle dage, hvor jeg
ikke havde set totterne, så var der groet
nyt ud, så skulle de jo klippes igen.
Jeg fik omsider en halvsøster, Nancy,
som var 5 år yngre end mig. Min mor
havde jo bosat sig i Ordrup ved København og havde giftet sig med en svensk
mand ved navn Oskar.
Min mor gik på arbejde hos de rige herskaber, hun vaskede tøj og gjorde rent.
Når det var sommerferie i skolen, kom
Nancy hjem på Fedet hele ferien. Så var
hun også med til at frisere græstotter.
I min skoleklasse var
det kun én af pigerne, der
var så moderne, at hun fik
lov til at få klippet håret.
Det var til stor forargelse
for alle os andre. Vi stak
hovederne sammen og
hviskede og tiskede. Vi kunne ikke forstå,
at hendes forældre havde givet tilladelse
til det, for de, der havde fået klippet kort
hår, blev antaget for at være nogle værre
nogen.
Jeg husker en gang moster Ella skulle til
bal på Strandlyst på Næsby Strand. Hun
ville gerne være rigtig fin og moderne,
men hun var sikker på, at det ikke faldt
i god jord derhjemme, men moster Frida,
som boede i København var hjemme, og
hun havde fået kortklippet hår. Hun var
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blevet så gammel, at hun ikke mere skulle
spørge far og mor om lov. Så de to mostre gik op på loftet og flettede Ellas hår,
klippede fletningen af og rettede håret lidt
til. Så satte de fletningen på med hårnåle,
så det ikke kunne ses. Da hun nåede
Strandlyst, tog hun fletningen af, og så
var hun moderne.

Sofie Laus

Sofie Laus, som hun blev kaldt i almindelig daglig tale, var en lille spinkel
foroverbøjet kone, som var enke. Hendes
mand druknede under fiskeri sammen
med en nabo.
Sofies mand hed Lars Peder (Laus).
Sådan forkortede man navnene dengang,
Det var næsten helt amerikansk.
Den gang var der ikke megen økonomisk hjælp at få, og så hed det vistnok
fattighjælp. Sofie havde sit lille hus med
stue, soveværelse, køkken og en lille
have, som betød meget for fattige småfolk.
Sofie var opfindsom. Hun arrangerede
en lille systue, hvor hun syede forklæder

og gik ud og solgte. Dem var der rift om,
så hun fik udvidet systuen med en anden
enke, Marie, som havde datteren Petra. Sofie tog til byen og købte stof, hun
klippede forklæder, og Petra syede dem
sammen. Marie syede knapper og knaphuller i dem.
Når der var et tilpas lager, måtte hun
af sted med kurven. Hun kom ikke bare
rundt i sit eget sogn, Tårnborg, men også

43

Vemmelev og Stillinge, men hun havde
jo kun sine ben at gå på. Hun tog nogle
dage ad gangen, så havde hun nogle faste
steder, hvor de var flinke og bød på natlogi.
Som tiden gik, udvidede hun også forretningen og købte telegrammer til festlige
lejligheder. Dem havde hun med i kurven, og hun havde også en liste over dem,
der skulle konfirmeres samme år.

Skiftedage

Den 1. maj og 1. november var altid
spændende dage for mig, for alle de
store, som var ude at tjene på gårdene,
var fæstet for et halvt år ad gangen. De
fik deres løn 1. maj og 1. november, og
så skulle de til byen og købe nyt tøj. Senere kom de hjem og foreviste det for
hinanden. Så det var også
en festdag for mig. Der
kunne jo også falde en 25
øre af til mig, og det var
også spændende at se alt
det nye tøj, de havde købt.
En af de ældste brødre kom hjem 1. maj
trækkende med en ko. Det var sløje tider
for bondemanden, han havde tjent hos.
Han kunne ikke betale ham lønnen, så
han fik en ko i stedet for. Så vi fik masser af god mælk og fløde i lang tid, indtil
koen blev solgt.

Karla med sin moster Frida mange år senere

Det var afslutningen på nogle spændende minder fra en barndom på Frølunde Fed for omkring 100 år siden. Tak til
Karla og Eigil for beretningen.
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Måske er det værd at notere sig, at …
… der stadig er mange aflysninger af arrangementer i sognet for at minimere smitten af covid-19.
Fx blev lokalrådets planlagte græskarfest sidst i oktober aflyst, og årets fællesspisninger i forsamlingshuset er desværre ligeledes aflyst.
… det traditionelle ”Tårnborg Nytårsløb” forventes at blive gennemført i år. Hvis covid-19-udviklingen ikke spænder ben, vil løbet som sædvanlig blive afviklet fra Tårnborg Skoles skolegård
nytårsaftensdag klokken 10.00. Men hold øje med eventuelle ændringer på www.taarnborg.dk
eller i facebookgruppen Tårnborg.
... ”DIAlogen” er et nyhedsbrev om samarbejdet mellem Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi
og lokalrådene i området, herunder også Tårnborg Lokalråd. Nyhedsbrevet udkommer to gange
årligt, og i den seneste udgave kan fx læses, at antallet af indbrud i området er faldet med 28%
fra 2019 til 2020. Nyhedsbrevet kan læses på www.taarnborg.dk
… ”Giv et praj” til Slagelse Kommune er stadig en nem måde at give kommunen besked, hvis
du ser mangler eller fejl på veje og fortove, parker og strande eller lignende. Rigtig mange har
gode oplevelser med anvendelsen af muligheden, da manglerne ofte bliver udbedret hurtigt. Så
prøv det! Skriv til www.slagelse.dk/selvbetjening/giv-et-praj
… der i forbindelse med kyndelmissen 2021 bliver ”Lys- og Lydfest” i Tårnborg Kirke lørdag
den 30. januar 2021. Med flot økonomisk støtte fra Landudvikling Slagelse arrangerer Tårnborg
Kirke og Tårnborg Lokalråd et par timers velkomst til lysere tider for både børn og voksne. Lyset
vil blive budt velkommen fra bredden af Noret - og derpå blive bragt til en flot oplyst Tårnborg
Kirke akkompagneret af dejlige toner fra et nyinstalleret klokkespil i kirketårnet. Gå ikke glip af
en oplevelse for alle sanser. Hold dig orienteret, når kyndelmissen nærmer sig.
… Tårnborg Vandreklub er startet på efterårets vandringer. En enkelt vandring er blevet aflyst,
men der satses på, at vandringerne den 15. november, ”Lejodde i det sene efterår”, samt den 6.
december, ”I sognefogedens slæbespor”, bliver gennemført som planlagt.
… ”Frivillig i Tårnborg/Svenstrup” er en facebookgruppe, du bør overveje at tilmelde dig, da
gruppen er oprettet for alle, som gerne vil give en stor eller lille hånd til de mange frivillige opgaver, der er i forbindelse med lokale aktiviteter. – Og et lokalt engagement betaler sig altid, både
for den enkelte og for alle i fællesskabet!
… 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 dit bidrag vil helt sikkert gøre bladet ekstra interessant
for beboerne i sognet.

