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2020 - det mest udfordrende år i mands minde
Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet 
  Så fik vi taget afsked med et år, som viste sig meget skuffende i forhold til forventning-
erne, der blev udtrykt på denne plads for et år siden. I stedet for glædelig fremgang for 
alt og alle i Tårnborgområdet blev året præget af bekymringer, sygdom, død og afsavn. 
I perioder var næsten alt lukket ned, hvilket også er tilfældet i skrivende stund, og ord, 
som få af os tidligere kendte eller anvendte, blev de mest brugte i dag-ligdagen: Corona, 
covid-19, mundbind, visir, håndsprit, kontakttal, social boble, PCR-test, hurtigtest, mu-
tation og restriktioner, er ord, som langt de fleste af os nu kender og anvender, og vend-
ingen ”Det gi’r da ingen mening” blev et favoritudtryk, efterhånden som frustrationerne 
voksede og tålmodigheden slap op. 
  Nu skriver vi så 2021, og desværre er ikke alle fortrædeligheder overstået med overgan-
gen til et nyt år, men der anes lys i horisonten, og meget tyder på, at vi godt kan iklæde os 
et positivt syn på fremtiden. Vaccine, samfundssind og sammenhold - med afstand, som 
heldigvis flertallet i land og sogn støtter i tale og adfærd, giver store forhåbninger om et 
generelt godt år i Tårnborg Sogn.
  I nærværende blads artikler spores også megen optimisme for fremtiden. Der er meget 
optimistiske ord fra idrætsafdelingerne i TIF, der med iver forbereder sig på sæson-
starten, trods alt er lukket ned her i årets start. Tårnborg Skole har fået ny ledelse, som 
også ser forventningsfuldt på de snarlige normale tider, og Dagli’Brugsen synes, at 
meget giver mening. Lokalrådet og LUP-gruppen arbejder utrætteligt for bevarelse og 
udvikling i sognet, og initiativtagere i sognet lader sig heldigvis ikke slå ud af modgang 
og besvær, men fortsætter arbejdet for deres idéer og synspunkter. Og selvfølgelig er 
Tårnborg Kirke med sit nytiltrådte menighedsråd stadig meget aktiv og nytænkende i 
både religiøse og sociale forhold. Hvis du pga. forsamlingsrestriktionerne gik glip af 
det traditionsbundne besøg til juleaftensgudstjenesten i kirken, så råder sognepræsten en 
smule bod på det her i bladet, da du i Kirkebladet midt i Tårnborgbladet blandt andet kan 
læse ordlyden af prædiken juleaften i Tårnborg Kirke.
  Du ønskes god læselyst med Tårnborgbladet og et godt nyt år fyldt med glæde, frem-
gang og velvære.

Der anes lyse tider i horisonten
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Det “Herrens år” - 2020
Af Troels Christensen, formand for Tårnborg IdrætsForening

  Virkeligheden har overgået fantasien. Fra 
euforien over at vi blev ÅRETS IDRÆTS-
FORENING i 2019 med stor optimisme 
og medlemsfremgang…. til situationen 
hvor stort set alt er lukket ned.
  Hvem kunne forestille sig dette for et år 
siden?
  Omvendt har forventningerne til 2021 
sjældent været større end her i starten af 
året, hvor vaccinen giver håb. Et håb, der 
gør det lettere at følge opfordringerne fra 
både dronning og statsminister. Vi er nødt 
til at tage vare på hinanden en tid endnu 
og leve med de mange restriktioner, som 
jo rammer vores idræt, og alt det gode 
idrætten gør for folkesundheden.
-  Idræt er en af årsagerne til, at vi lever  
 længere. 
- At motion forebygger en række af  
 sygdomme i hjerte, knogler, stofskifte,  
 muskler, led og i visse tilfælde også  
 kræft.

-  At forskning viser, at idræt kan give  
 lige så stor effekt som medicinsk be- 
 handling
-  At bevæger du dig sammen med andre, 
 vinder du også en social gevinst. 

Vi ved det, og vi vil så gerne bidrage.

  Nå - men vi må ikke give op, og 
forhåbentlig kan vi finde på nye tiltag - 
ex. virtuelle løsninger, som kan afbøde 
nogle af de mange begrænsninger, vi nok 
må leve med en rum tid endnu - iflg. myn-
dighederne.

  Jeg skal her fra denne plads varsle vores 
generalforsamling - som vi afholder: 
søndag den 28. februar kl. 10.00.- 12.00. 

  Alt efter hvilke regler og restriktioner 
der gælder på dagen - så vil det i udgangs-
punktet foregå i hallen - men de nærmere 
detaljer herom vil vi informere om senere.

Godt nytår! 
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Blomster til enhver 
begivenhed

Godt nytår fra TIF-badminton
Af Søren Mikkelsen, formand for TIF-Badminton

 Det har indtil nu været en mærkelig bad-
mintonsæson.
Sidste sæson sluttede med måneders ned-
lukning på grund af Covid-19 situationen, 
og kort efter opstarten af sæson 2020/2021 
blev der igen lukket ned for almindelig 
træning i hallerne.
  Først skulle bestyrelsen finde ud af, 
hvordan vi kunne få lov til at træne i hal-
len. Informationerne fra Fritidsafdelingen 

samt DGI var, at vi max. måtte være 10 
personer i hvert lokale.
  Kort efter kom der nye informationer.  
Hvis vi kunne lave en opdeling af hallen, 
måtte vi træne i grupper à 10 personer, 
hvilket vi så meddelte vores medlemmer.
  Nogle af vores medlemmer hørte om an-
dre informationer fra “Coronalinien”, og 
ved forespørgsel fik vi oplyst, at vi måtte 
spille på alle hallens baner, hvis der var en 
opdeling mellem banerne.
  Medlemmerne blev informeret, og alle 
var glade - desværre i meget kort tid, idet 
regeringen igen lukkede ned for indendørs 
træning, først indtil den 4. januar og siden 
til den 7. februar 2021.
 Bestyrelsen håber, at Covid-19 situ-
ationen bliver bedre over nytåret, og at 
vi igen kan træne badminton fra den 7. 
februar 2021; men vi kan jo kun afvente 
regeringens beslutning.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for TIF-badminton
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svarligt op for alle vores aktiviteter igen.   
På gensyn!

  Gymnastiksæsonen er endnu en gang ramt 
af nedlukning, men det 
stopper ikke vores seje 
kvinder fra Høvdinge-
bold. De mødes nemlig 
stadig hver tirsdag og går 

en tur i den tid, de ellers skulle have kastet 
bolden efter hinanden i gymnastiksalen. 
  Det er så dejligt, at de vedligeholder 
sammenholdet, som de har fået skabt, 
trods den korte tid de nåede at spille. Vi 
håber på, at restriktionerne bliver lempet 
til foråret, og damerne igen kan komme 
ind i salen og spille til en sommersæson. 
  Vi glæder os til at se alle vores gymnaster 
og medlemmer igen, når vi kan åbne for-

Kort nyt fra gymnastik
Af Line Torp Timmerman, forkvinde for TIF-Gymnastik

58 35 60 22
www.lundemanglas.dk

Reskavej 7 ◆ 4220 Korsør

Høvdingebold når det er koldt.
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  Allerede i oktober måned reagerede 
bestyrelsen meget proaktivt og lukkede 
ned for aktiviteterne på 60+motion-holdet. 
August og september måned var gået med 
en masse frisk motion, hygge og socialt 
samvær udendørs, men da tunge corona-
skyer atter trak sammen over Danmark, 
besluttede bestyrelsen sig for at holde en 
pause for at minimere risikoen for smitte 
blandt medlemmerne.

 
     Denne pause er blevet noget længere end  
forventet, men nu kan en smule lys anes i 
horisonten. Forhåbentlig kan 60+motion 
atter slå dørene op om nogle måneder, så 
der kan komme gang i petanquebanerne, 
krolfen og point-spillet - samt hvad der el-
lers kan findes på af udendørs aktiviteter, 
da det jo sikkert vil være i den friske luft, 
holdaktiviteterne kan startes op, inden der 
i efteråret er en masse andre spil, der skal 
genopfriskes: rullecurling, bowls, pick-
leball, bobspil, bordtennis og badminton 
– og ja, måske endda også floorball, hvis 
vi får tilgang af nogle nye, friskbenede 
medlemmer.
  Så hold dig ikke tilbage: Du kan allerede 
nu sikre dig en plads på holdet, hvis du 
tilmelder dig og betaler årskontingentet på 
150 kr. ved at gå ind på Tårnborg Idræts-

Forenings hjemmeside taarnborgif.dk. 
Her vælger du ”60+afdeling” under fanen 
”Sportsgrene”, hvorefter det er ganske 
umuligt at overse, hvordan man tilmelder 
sig landets bedste og billigste aktivitet!  
Tilhører du aldersgruppen 60+, så er der 
intet at betænke sig på. Du bestemmer 
selv, hvor anstrengende motion du vil 
dyrke, men det hyggelige, sociale fæl-
lesskab får du under alle omstændigheder!
  Når myndighederne igen anser det risiko-
frit at dyrke motion i klubregi, mødes vi 
atter i Tårnborghallen hver tirsdag formid-
dag klokken 10. Der dyrker vi forskellige 
former for motion én times tid. Bagefter 
får vi pulsen ned med kaffe, kage og hyg-
gesnak, hvilket forhåbentlig inden længe 
kan foregå udendørs ved nyindkøbte 
bænke og borde, som er planlagt indkøbt 
ved hjælp af en flot donation fra Børge 
Kristensens Mindefond. 

  Vi ser frem til at se dig inden alt for 
længe! I mellemtiden håber vi på, at du 
passer godt på dig selv, og alle dem du 
omgås - samt at du finder andre måder at 
motionere på, så du holder formen ved 
lige!
  Du ønskes et godt helbred og nogle ak-
tive måneder med alene-motion - eller 
måske sammen med udvalgte få.

60+motion savner gamle og nye medlemmer 
Af Jørgen F. Rasmussen,  formand for TIF 60+motion

Der var engang - og den tid kommer tilbage

Petanquebanerne savner selskab
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Husk, frisk luft og motion skal der stadig til!
Af Jørgen F. Rasmussen, selvbestaltet formand for Tårnborg Vandreklub

  Det seneste år har langt de fleste os fået 
væsentlig mindre motion i klubregi og i 
fitnesscenteret. Grunden er selvfølgelig, 
at både klublivet og centeret har været 
tvangslukket i store perioder, hvilket har 

resulteret i nogle ekstra kilo på sidebenene 
hos enkelte, som ikke har haft tid, lyst el-
ler energi til at finde andre motionsformer.  
Dette gælder dog helt sikkert ikke alle her 
i sognet, for sjældent har man kunnet iagt-
tage flere vandrere og løbere på gader og 
stier i Tårnborgområdet end netop her i 
det forgangne år. 
  Desværre aflyste 
Tårnborg Vandreklub 
nødtvunget de fleste 
vandringer i 2020, og 
udsigterne for forårsvan-
dringerne ser ikke lyse 
ud - i hvert fald ikke før i 
april-maj måned. Derfor 
vil eventuelle vandringer 
først blive annonceret til 
den tid. 
  Men så må du jo selv 
vandre, løbe eller cykle 
en tur; alene eller sam-
men med din lille boble.  
Hvis du ikke helt ved, 

hvor turen skal 
gå hen, kan du 
hver uge i fe-
bruar og marts 
2021 finde 
et forslag til 
en smuk tur i 
lokalområdet 
på Tårnborg 
Lokalråds hjemmeside taarnborg.dk.
  I løbet af foråret kan du måske blive lidt 
mere social og tage del i en ”Bevæg dig 
for Livet”-kampagne.  Såfremt du har lyst 
til at arrangere en vandre- eller løbetur, 
som du vil invitere andre til at deltage 
i, opfordrer kampagnen dig til at lægge 
turen op på We Walk-hjemmesiden på 
https://wewalk.bevaegdigforlivet.dk. 
På grund af smittefaren og samfunds-
nedlukningen er hjemmesiden ikke aktiv 
i øjeblikket, men hold øje med den, for på 
et tidspunkt vil der heldigvis atter være 
basis for noget fællesmotion. 
God tur i naturen!
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  Netop her i starten af 2021 er det meget 
vanskeligt for et lokalråd - og for mange 
andre - at arbejde særlig aktivt med ar-
rangementer og fysisk mødevirksomhed, 
så tiden bruges mest til idéindsamling, 
virtuelle møder og mailkorrespondance.   
Men optimistiske forventninger, om at 
der inden længe er gode fremtidsudsigter 
for sognet, er resulteret i, at nogle meget 
foreløbige planer for årets arrangementer 
er nedfældet på et stykke papir: 
  Sædvanen tro tilslutter lokalrådet sig 
Danmarks Naturfredningsforenings 
landsdækkende affaldsindsamling, som er 
planlagt til søndag den 18. april.
  Der vil blive arbejdet for, at et sankthans-
bålsarrangement atter kan afvikles i sog-
net den 23. juni 2021.

  Beboermødet - lokalrådets generalfor-
samling - skal normalt afholdes i marts 
måned, men pandemien gør, at mødet 
foreløbig udsættes til afholdelse tirsdag 
den 8. juni.
  Lokalrådet håber på, at mange i sognet 
vil slutte op om planlægning, afvikling og 
deltagelse i Tour de Tårnborg, en gene-
ralprøve på Tour de France-eventen 2022. 
Tour de Tårnborg planlægges afholdt 
lørdag den 3. juli 2021 med konkurrencer, 

fest og sammenspisning forskellige steder 
i sognet. 
  Desuden forventes flere andre arrange-
menter afviklet for både børn, unge og æl-
dre i løbet af året. 

 Vandreklubbens har aflyst sit forårspro-
gram, men vender helt sikkert tilbage efter 
sommer. Spis sammen-arrangementerne 
genopstår ligeledes til efteråret, og i sen-
sommeren og efteråret forventes det også, 
at der specielt for områdets 60+beboere 
arrangeres nogle vandringer, cykelture og/
eller busture i og udenfor sognet. På årets 
sidste dag er det planen, at der igen arran-
geres Tårnborg Nytårsløb, så der bliver 
taget ordentlig afsked med året, hvor vi  
forhåbentlig er blevet pandemien helt kvit.  
 Tårnborg Lokalråd arbejder jo som 
bekendt for at styrke den lokale udvikling 
i Tårnborgområdet samt for at give støtte 
til lokalområdets beboeres interesser. I 
den udstrækning det er muligt, forsøger 
lokalrådet at støtte nye ideer og initiativer, 
der fremmer lokalområdets bevarelse og 
udvikling.                               >> side 11

Lokalrådets planer for året 2021
Af Jørgen F. Rasmussen, næstformand i Tårnborg Lokalråd
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  2020 blev året, hvor tvangsægteskabet 
med Corona satte ind: Retningslinjer, pro-
cedure, håndsprit og mundbind, og under-
visning hjemme, som ingen nogensinde 
vil glemme. 
  Vi er desværre stadig hårdt ramt i samfun-
det. Heldigvis har vi haft meget få tilfælde 
at covid-19 på skolen. Smittekæder bliver 
brudt flere gange dagligt, hvilket elever, 
forældre og medarbejdere har klaret til 
perfektion.
  Vi måtte igen aflyse traditioner på skolen 
i december måned. Ingen julegudstjeneste 
med krybbespil, ingen morgensang med 
de kendte julesange og en anderledes ju-
leafslutning i klasserne. 
  Jeg er dog imponeret over at se det ini-
tiativ og iderigdom, alle aktører omkring 
Tårnborg skole formår at finde frem i 
disse tider. 

Etablering af legeplads:
 Etablering-
en af den nye 
l e g e - p l a d s 
forske l l ige 
steder på 
skolen er i 
gang. Det 
bliver dejligt 
at kunne gå 
et forår i 
møde med 

nye muligheder udendørs. Det skaber en 
god mulighed for at bygge videre på de 
relationer, der grundet covid-19 nok har 
været sat lidt i bero mange steder.

Indskolingens nye møbler og det 
æstetiske læringsmiljø:

  I slutningen af november ankom de nye 
møbler til indskolingen. Eleverne har 
givet udtryk for, at det er dejligt at kunne 
sidde bedre i undervisningen.
  I december har vi fået malet alle klas-
selokaler, der ligger på 1. salen. Det har 
givet et helt nyt, lyst og inspirerende 
læringsmiljø i alle rummene. 
I januar bliver de første mørklægningsgar-
diner købt til de lokaler, der mangler. Det 
er noget, vi håber på, kan opgraderes i alle 
klasser løbende.

Ny ledelse:
  Der er pr 1. januar 
kommet ny ledelse 
på Tårnborg. Pernille 
Skytte er ansat som 
viceskoleleder. Pernille 
kommer fra et job som 
afdelingsleder på Fyn. 
Jeg selv, Majse Dahl,  
er blevet ansat som 

Tårnborg Skole – sammen hver for sig!
Af Majse Dahl, skoleleder på Tårnborg Skole
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skoleleder. Jeg har været viceskoleleder 
på skolen siden efteråret og har arbejdet i 
Slagelse kommune i cirka 10 år som hen-
holdsvis lærer og afdelingsleder.
  Martin Meier og Caroline er ikke læn-
gere på Tårnborg skole, men er nu tilbage 
på Stillinge skole.
  Pernille og jeg er gået i arbejdstøjet sam-
men med skolens medarbejdere, og vi 
glæder os til et godt og fremadrettet sam-
arbejde.

Back in business:
  Tårnborg skole er kommet med i et pro-
jekt gennem Rockwool Fonden, der hed-
der Back in Business.
  Det er et projekt, der sammen med lokale 
virksomheder skal have fokus på, at holde 
motivationen hos elever i udskolingen. 
Det er en løsning, hvor der inddrages 
praktik for eleverne hos virksomhederne, 
mens der er fokus fra skolen og uddan-
nelsesvejlederen. Vi glæder os meget, til 
det kan blive skudt i gang, når Covid-19 
tillader det.

 
>> Fortsat fra side 9

 For at dette arbejde skal blive en succes, 
kræver det mange lokalbeboeres engage-
ment og deltagelse, så du opfordres allere-
de nu til at overveje at lade dig vælge 
til lokalrådet ved næste beboermøde. At 
sidde i lokalrådet giver lokalkendskab og 
er et interessant, spændende og menings-
fyldt arbejde, så det er lidt mærkværdigt, 
at der ikke er mere rift om pladserne!
Sæt gerne kryds i din kalender ved nogle 
af ovennævnte datoer, for måske gennem-
føres det planlagte - især hvis du støtter 
op.
 Du ønskes et godt 2021.

Mange må slide i det i denne tid.



12 Tårnborgbladet  februar 2021

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

Der er ikke planlagt nogen opstartsdato p.g.a. 
COVID-19 - restriktionerne.

Opstart vil blive oplyst på nedenstående 
hjemmesider.
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 Dagli’Brugsen er dit 
lokale supermarked - tæt 
på dig og din hverdag. 
Det er her, du finder alt 
det, du lige står og mang- 
ler - og mere til.

  Når du handler ind hos os, så gør du det, 
fordi det giver mening! 
 Vi gør det nemt at handle ind til dine 
måltider, og vi har hverdagsvarer til fair 
priser. Du sparer tid på at køre til et su-
permarked i større byer, du støtter lokalt, 
vi kender dig og din familie og så er vi en 
livsnerve i byen.
  Vi er en del af Coop Danmark, en andels-
bevægelse som er ejet af medlemmerne, 
og i modsætning til vores konkurrenter, 
som alene skal give afkast til aktionæ-rer, 
så bygger vores forretningsmodel på åbent 
medlemskab, demokratisk medlems-
kontrol, økonomisk medlemsdeltagelse, 
selvstyre og uafhængighed. Desuden 
vægter vi uddannelse og information, 
samt hensyn til en bæredygtig samfunds-
udvikling højt i vores filosofi. 
  Det betyder også, at det ikke nødven-

digvis er et mål for os, at have markedets 
billigste varer, men at have en fair pris og 
samtidigt være markedets mest ansvarlige 
aktør.
  I Coop hylder vi et forsigtighedsprin-
cip på vores varer, så vi ofte længe før 
der kommer lovkrav, forbyder særligt 
problematiske stoffer, der kan true vores 
kunders sundhed og miljø. Vi er blandt 
de første til at forbyde ingredienser, som 
kan så tvivl om etik, om helbred, om kli-
mabelastning og om miljøhensyn. Så selv 
om loven tillader brugen af en lang række 
produkter, så forbyder Coop ofte ingredi-
enserne, fx som i 2015, hvor det lykkedes 
Coop, som de første i Verdenen, at intro-
ducere mikroovnspopcorn uden de fluo-
rerede stoffer, som er under mistanke for 
at være hormonforstyrrende. Det samme 
har vi gjort med brugen af ftalater, tvivl-
somme farvestoffer og en lang række an-
dre helt lovlige, men tvivlsomme ingredi-
enser. 
  Vores leverandører og producenter er un-
derlagt en stram kontrol og en lang række 
krav, der betyder, at vi kan stå på mål for 
vores varer. Så når vores bananer eller av-
ocado ikke er markedets billigste, så kan 
det hænge sammen med øget kontrol og 
særlige krav mod sprøjtemidler, mod brug 
af børnearbejde, mod underbetalt arbejds-
kraft eller krav om bæredygtig produktion 
i lokalområdet. 
Det synes, vi giver mening!
 Velkommen i Coop Dagli’Brugsen 
Frølunde
– god mad tæt på dig!

Hvad er Dagli’Brugsen egentlig for en størrelse? 
- Her kan du blive klogere på DIN butik i VORES by
Af Thomas Helkiær, uddeler i Dagli’Brugsen i Frølunde

Gør som Morten: Handl lokalt
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  Så skal vi på festival, så skal vi holde 
fest, så skal vi giftes, så skal vi i zoolo-
gisk have, så skal vi ud at spise … Så 
skal vi leve.  
  Sådan har det lydt utallige gange i lø-
bet af det sidste år, for 2020 blev året, 
hvor planer blev skudt i vasken, hvor 
livet blev vendt på hovedet, og intet 
blev, som vi håbede og troede, det ville 
blive. Det blev året, hvor kirken holdt 
lukket for alt andet end dåb, vielser 
og begravelser i en periode henover 
påsken. Det blev året, hvor man som 
præst holdt op med at frygte, at der 

ikke kom nogen i kirke, men begyndte 
at frygte, om der nu kom for mange.
  Og det blev året, hvor vi lærte, at sprit 

ikke længere er noget, man indtager, 
men noget man påfører hænderne. Det 
blev året, hvor et enkelt host kastede 
mistænkelige blikke af sig, og det blev 
året, hvor kirken var rungende tom ju-
leaften.
  Og nytåret kom med alle dets forsæt-
ter, ønsker, håb og drømme, champag-
nepropperne knaldede og fyrværkeriet 
oplyste nattehimlen, og kalenderen 
skiftede fra 2020 til 2021, og da man 
vågnede den 1. januar 2021, opdagede 
man, at alt stadig er, som det var. End 
ikke sneen, der dalede ned fra

himlen den anden dag, gad dække 
jorden  i ret lang tid. Gråt i gråt ser det 
ud, når man kigger derud. Men sen-

Når Corona er ovre… 
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gen, ja, den føles, som det bedste sted 
at krybe i ly, når arbejdet passes der-
hjemme, mens ungerne siger ”moar” 
hvert femte minut, når skoleopgaven 
driller og en hånd er  nok, når der skal 
tælles, hvor mange man må være sam-
men, og vaccinen lover frihed og livet 
tilbage. Og imens venter vi på, at livet 
kan begynde igen, for når Corona er 
ovre, så skal vi ..… For mottoet her 
i coronatiden har været: “Det bliver 
godt igen”.
  Men ingen mennesker kan holde ud 
at skubbe livet foran sig. Ingen kan 
holde ud kun at leve for fremtiden, der 
måske kommer og bliver bedre end 
det, der var. Ingen kan holde ud at leve 
i en ventesal på livet, der skal komme. 
Vi bliver nødt til at leve, mens vi kan. 
  Selvfølgelig er det håbefuldt og nød-
vendigt at tro på, at det bliver godt 
igen. Det er nødvendigt at leve livet i 
troen på, at der efter regn kommer sol, 
at der efter vinter kommer vår, og at 
der efter Corona kommer en tid, hvor 
håndtrykkene atter skaber bånd mel-
lem mennesker, hvor man kan mødes 
med dem, man savner, hvor det ikke 
gipper i en, når man kommer for tæt 
på hinanden i en fortrolig samtale, el-
ler hvis man trøstende lægger en hånd 
på en skulder. Hvor man ikke bliver 
lidt småhypokondrisk, hver gang man 
mærker lidt kriller i halsen. Hvor man 
atter kan feste, hvor man er fri til at 
synge i vilden sky. For det bliver godt 
igen. Det er håbet!
  Men livet, livet vil det anderledes. For 
hvis vi skal kunne holde ud at leve, så 
er vi nødt til lige nu og her at affinde os 
med, at hverdagen er forandret, men at 
livet stadig skal leves. Lige nu! Ikke 
først når pandemien er ovre, men nu. 
  Vi er nødt til at gøre hverdagen til at 

holde ud, nu! Vi kan ikke bare vente på 
at det bliver bedre. Vi er nødt til at se, 
at det forunderlige i livet stadig består, 
selvom alt er forandret. 
  For noget i vores verden er uforan-
dret. Guds løfte til os, om at han er 
med os, når livet er sværest, og at han 
tænder lys i mørket. For troen på, at 
Gud tager sig af os, giver os mod til 
at se at verden og vores liv stadig har 
noget forunderligt at give os. For det 
forunderlige i vores liv, det er ikke kun 
festerne, og alle de planer vi lægger, 
det er derimod at høre, at Gud ved, 
hvor svært livet er, og at han altid står 
klar med åbne arme, når vi har brug for 
at finde hvile og lægge alt det fra os, 
som alligevel ikke er i vores hænder, 
så vi i stedet kan tage os af det, vi selv 
har ansvaret for: Ikke at fortabe os i 
året, der blev forandret til det værre, 
men i stedet finde styrken til at bede 
om og håbe på, at livet lige nu alli-
gevel vil give os magiske øjeblikke af 
glæde, hvis vi er åbne for det. For de 
er der, de små øjeblikke i hverdagen.  
De er der lige nu og her, hvis vi åbner 
øjnene og ser os omkring.

Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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  Nu sænker roen sig over kirkegården. 
Vinteren er den eneste korte periode, 
hvor ukrudtet ikke gror og vokser, og er 
tiden, hvor personalet reparerer værktøj 
og maskiner, får lavet noget papirarbejde 
og planlægger foråret. Sådan er det bare 
ikke i år, hvor den nye graverbygning 
tager alle ressourcer. Vi overtager en tom 
bygning, og så skal den indrettes og fyldes 
med alle de nødvendige effekter, som vi 
har haft opbevaret hos vores venlige og 
hjælpsomme nabo.
  Det er kirkens værktøj og redskaber, men 
også de effekter 
som bruges ved 
kirkens højtider, 
og som naturligvis 
genbruges i rele-
vant omfang. Der 
opbevares f.eks. 
gamle tegl, der 
måske (desværre) 
bliver brug for 
efter næste storm.  
Alt skal flyttes, og 
mon ikke der også 
findes noget, som 
skal smides ud.

 Menighedsrå-
det besluttede, at 
der skulle gøres 
noget ved fælles-
graven, og det 
blev det eneste 
sted, der skete ny-
plantning. Der er 
sat en ny taksthæk. Den type hæk bliver 
gennemgående, efterhånden kirkegården 
finder penge og ressourcer til udskiftning 
af eksisterende ret grimme hække af for-
skellige arter. Brostenene, der omkranser 

fællesgraven, blev også lagt om, så det 
passer med den nye hæktype, og så blev 
adgangen flyttet, så helhedsindtrykket 
findes mere rigtig.
  Et gammelt ahorntræ vest for graverbyg-
ningen havde en del mindre, døde grene, 
og da en del af kronen rakte ind over 
graverbygningen, besluttede vi af fælde 
træet. Det blev gjort lige inden jul, og 
godt at det kom ned, for træets stamme 
var kraftigt svækket af råd. Surt, ærgerligt 
og dyrt, hvis en storm havde lagt træet ind 
over den nye graverbygning. Det er vist, 

hvad der kaldes 
”rettidig omhu”.

  Tæt ved det 
fældede træ står 
endnu et ahorntræ 
i samme størrelse 
og alder, og vi skal 
nu vurdere, om det 
også skal fældes.  
Det har også nogle 
skader, men ikke i 
samme grad som 
det nu fældede træ.  
Også her har vi 
også forsøgt ”ret-
tidig omhu” ved at 
flytte redekassen, 
hvor der de sidste 
to år er udruget i 
alt seks tårnfalke-
unger. Ved at flytte 
redekassen allere-
de på nuværende 

tidspunkt håber vi, at tårnfalkeparret vil 
tage til takke med en ny placering af deres 
bolig. Gravermedhjælper Peter holder 
skarpt øje med situationen.  

                                           /kirkeværgen

Vinter på kirkegården
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Atrium

Loftrum

Den nye graverbygning
Når vi engang igen sammen med resten af samfundet lukker op for verden, så 
står der en spritny bygning klar oppe på kirkegården. Det er ikke kun kirkens 
personale, der har fået en ny bygning, men også menigheden, for vi håber på, at 
vi, i tiden der kommer, kan skabe liv ved at nyde kirkekaffen eller et glas vin i 
det nye atrium efter en gudstjeneste. Ligesom loftlokalet forhåbentligt også kan 
bruges til konfirmander m.m. Tag et kig indenfor i lokalerne her i bladet, og kig 
forbi på kirkegården.

Lille 
køkken

Nyt handicap-
venligt toilet

Kontor

Set udefra
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Menighedsrådet i Tårnborg Kirke
Første søndag i advent tiltrådte det nye menighedsråd ved Tårnborg Kirke

Menighedsrådets medlemmer er:

Formand: Dennis T. Hansen
Næstformand: Arne C. Petersen

Lene L. Bagge
Anneli Dakhini
Viola Nielsen

Camilla L. Pihl
Arne L. Bendorff
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Julen 2020
  Den 23. december blev Tårnborg 
Kirke smukt pyntet til jul. Traditionen 
tro havde børnene fra Kildebakken 
lavet flot julepynt til kirken, som skulle 
have været hængt op, når børnene kom 
til kirke, den 22. december. Men i år var 
der ingen glade stemmer fra børnene i 
kirkerummet, for selvom vi, så længe 
det var muligt, holdt fast i håbet om, at 
vi kunne gennemføre julegudstjeneste 
for børnehaven, så blev den aflyst, da 
smittekurven steg. Det var mærkeligt 
ikke at have dem i kirke og ikke være 
med nede bagefter og spise risengrød 
sammen med børnene. Det er som om
julen begynder, når de har været i 
kirke, men pyntet op blev der, så vi 
kunne være klar til at holde juleguds-
tjenester den 24. december. Ikke for en 
stuvende fuld kirke, men for det antal, 

som vi efter restriktionerne måtte være 

i kirken. Men sådan blev det ikke. 
Som min juleprædiken var færdig-
skrevet lillejuleaften, kom der bud fra 
næsthøjeste sted: biskopper mm. - at 
julegudstjenesterne var aflyst. Det var 
mærkeligt ikke at stå på prædikestolen 
i Tårnborg Kirke juleaften og skue ud 
over en fuld kirke, høre sangen tone 
og ønske glade mennesker glædelig jul 
ude i våbenhuset. Men julens budskab, 
det holder året ud, så her er det muligt 
at læse den prædiken, der blev holdt 
for et kamera juleaften og lagt ud på 
Facebook:

Juleaftens prædiken 2020
  De lå ude på marken med skærpede 
sanser, som man er nødt til at have det, 
når mørket falder ned fra himlen og 
omslutter en. Der lå de lyttende vagt-
somt til nattens lyde, skuttende sig i 
nattekulden, med øjne på stilke, for alt 
forandres i mørket. Forandres til noget 
skræmmende, til noget uhyggeligt, til  
frygt. 

  Halvvågen og halvblundende beskyt-
tede de hjorden mod mørkets farer, 
da de med et mærker det, da de hører 
det, da de ser det. Strålekransen om 
en engel, der er så kraftig, at det for-
trænger mørket og oplyser alt, så de 
for en stund bliver som blinde. Og 
frygten rammer dem. Er det drøm, er 
det virkelighed? Skal de flygte? Tank-
en når at ramme dem, indtil  de hører 
ordene fra englen: ”Frygt ikke, se jeg 
forkynder jer en stor glæde, som skal 
være for hele folket” 

  Og ordene blandes med den smuk-
keste englesang, som får hyrderne til 
at slippe frygten, og de ser, hvordan 
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hele verden bliver oplyst i et forunder-
ligt skær. Et forunderligt skær af no-
get, de aldrig har set før. Et lys, der 
forplanter sig til hele den jord, de står 
på, og som oplyser alt det, som mørket 
skjulte, fjerner alt det skræmmende, 
usikkerheden, farerne. Et lys, som 
fortrænger mørket. Et lys, som foran-
drer hyrderne for altid, som forandrer 
verden for altid. Som forandrer men-
nesker for altid.

  Og som også kan forandre os, når 
det er os, der, som hyrderne, mærker 
mørket omslutte os. Når det er os, der 
mærker, hvordan frygten trænger sig 
på hos os, når livet er svært.  Når det er 
os, der mærker, hvordan bekymring-
erne skaber mørke hos os. For der er 
så rigeligt at frygte i vores liv. Der er 
så meget, der truer med at fortrænge 
lyset. Der er så meget, der truer med at 
fortrænge juleglæden og forvandle den 
til julefrygt i disse juledage, hvor vi el-
lers gør alt, hvad vi kan for at skabe et 
genskær af den strålekrans, som eng-
len oplyste marken med julenat. Hvor 
vi tænder lys, hvor vi sætter stjerner på 
træets top, hvor vi finder julekrybben 
frem og husker på det forunderlige, at 
Jesus blev født julenat. 

  Og lige nu, lige nu hvor intet er, som 
det var, hvor man prædiker for halv-
tomme kirker, hvor bedstemor måske 
ikke kommer hjem til jul, hvor fami-
lien sidder splittet rundt om i landet 
af frygt, og hvor man kan trække 
lidt på smilebåndet over, at sidste års 
helt store juletragedie var de udsolg-
te Tinkanissehuer, ja, lige nu har vi 
endnu mere brug for at høre de ord 
som englen sagde julenat, ikke kun til 
hyrderne, men til hele verden: Frygt 
ikke. De ord, som siges jul efter jul, 

de ord, som giver håb, som giver trøst, 
som giver os fornyet mod og livslyst. 
De ord, som trænger igennem mørket.

  For det er ikke første gang, der bli-
ver holdt jul på trods. Den første jul 
i Betlehem, var på trods, da bekym-
ringerne voksede hos Josef og Maria, 
fordi der også dengang var adgangsbe-
grænsninger, og Jesus måtte fødes i en 
stald. Og der var frygt, fordi der også 
dengang var mennesker, som ville slå 
glæden ihjel og slukke lyset, ved at slå 
Jesus ihjel.

  Julen var på trods under 1. verdens-
krig i skyttegravene, hvor fjenderne 
på hver sin side i ingenmandsland lod 
våbnene falde julenat og lod frygten 
vige og skabte lys i mørket. Julen var 
på trods under den spanske syge, der 
hærgede Europa for godt 100 år siden. 
Julen var på trods under besættelsen.  
Julen fejres på trods alle de steder, 
hvor der er krig og ufred. 

  Og julen er på trods, hos dem, der 
mærker savnet efter den far eller mor, 
de begravede i foråret, eller ægtefæl-
len, som de har delt et helt langt liv 
med,  men som nu ligger ude på 
kirkegården. Julen er på trods for alle, 
der sidder ensomme og bare vil have 
julen overstået, fordi den minder dem 
om ufreden i familien. Julen er på trods 
for alle, der frygter, at det ikke bliver 
jul i år, fordi meget er anderledes, og 
”plejer” i år på mange punkter er ble-
vet begravet. Og julen er også på trods 
for de børn, der godt mærker, at ikke 
alt er, som det plejer, selvom juleka-
lenderen er hængt op, julesmåkagerne 
er bagt, juledekorationen lavet og pak-
ker lagt under juletræet, og skorstenen 
renset, så julemanden kan komme  
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igennem den. For bekymringer har det 
jo med at smitte.
  Og julen derhjemme hos os var også 
på trods i år. For den 6-årige troede 
ikke på jul i år, før end hans elskede 
moster, som er i højrisikogruppen, 
efter megen tvivl og tanker lod hjertet 
vinde over hendes ellers meget ra-
tionelle og begavede hjerne, landede 
i præstegården. “Så bliver det jul i år, 
mor, nu er moster her”. 

  Og det bliver jul i år. Det bliver jul 
i år på trods af alt.  Det bliver jul i 
år. For ingen frygt, intet mørke er så 
uigennemtrængeligt, at julebudska-
bet ikke bryder det, hvis vi bare slår 
hjertet til, nøjagtig som hyrderne på 
marken gjorde det, og tror på lyset, 
tror på, at det bliver godt, ja, at det er 
godt, selvom vi står midt i kaos, midt i 
bekymringer, midt i håbløshed.

  Julebudskabet og troen gør os ikke 
urørlige for sorg og smerte og for 
sygdom, men julebudskabet viser os, 
at vi er nødt til at tro på, at vores liv 
med hinanden, vores jul, vores fremtid 
bliver lettere at bære, der, hvor vi ind 
imellem lader hjernen vige og lader 
hjertet røres af englens ord julenat: 
Frygt ikke! For kun der, hvor vi tør tro 
på, at livet er godt, kun der, hvor vi tør 
tro på lyset, der kom til jorden, kun der 
kan vi tænde  lys i hinandens liv, sådan 
som Gud tænder lys i os.

  Da hyrderne vendte tilbage til deres 
nattevagt ude på marken julenat, vend-
te de tilbage forandrede. For frygten  i 
deres hjerter var ikke forsvundet, den 
var forvundet. Livet var ikke bare lyst 
og godt og let herefter. Deres liv var 
ligeså svært, som vores kan være det, 

men de forstod nu, at som de holdt 
nattevagt over deres hjord, sådan holdt 
Gud nattevagt over dem. 

  Og her sidder vi i kirken, og vi sidder 
rundt om i stuerne i aften, med dem 
vi elsker, og tænker på dem vi savner.  
Vi sidder i mørket, men når vi er helt 
stille, kan vi høre det, høre det, som 
hyrderne hørte, høre det, som englen 
sang til dem: Frygt ikke. Gud holder 
nattevagt over os alle hele året.
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Støt vores annoncører -
De støtter os !
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  Trods corona-restriktioner og forsam-
lingsforbud, så har LUP-gruppen været 
samlet on-line og drøftet, hvordan Tårn-
borgområdet ønskes i fremtiden. Gruppen 
har arbejdet med temaerne:

- Infrastruktur
- Institutioner og foreninger
- Bosætning
- Natur og turisme

  I forbindelse med infrastruktur har der 
været fokus på busdriften i området 
og hvilken betydning, den bl.a. har for 
bosætningen. Derudover arbejdes der 
med cykelstier og stier generelt. Et andet 
vigtigt emne er trafiksikkerhed.

  LUP-gruppen vil gerne takke for hen-
vendelser og tilbagemeldinger vedrørende 
interessen for et eventuelt borgerhus. Det 
har vist sig, at der umiddelbart ikke er et 
ønske om et borgerhus, og derfor arbejder 
gruppen ikke videre med dette.

  Der er bred enighed i gruppen at insti-
tutionerne og foreningerne i Tårnborg er 
vigtige, og at der i fremtiden skal arbejdes 
for at styrke og sikre dem.

Tårnborg har mange forskellige og spæn-

dende naturområder, som kan udnyttes på 
mange måder,  fx til lystfiskeri, mad i det 
fri, overnatning i det fri, rideture og meget 
andet. Gruppen ser et stort potentiale i 
Tårnborgs natur.

  Gruppen har ændret lidt sammensætning 
siden starten. Det har betydet, at Lone 
Bæk Hansen og Jesper Thomas Nielsen er 
stoppet i gruppen, mens sognepræst Nina 
Dyrhoff Nyegaard er trådt ind i gruppen, 
og Dennis Hansen følger med på sidelin-
jen.

  Næste møde i gruppen er torsdag den 28. 
januar 2021, hvilket sikkert også bliver et 
online-møde. 

LUP-gruppen arbejder videre for sognet!
(Den Lokale Udviklingsgruppe i Tårnborg)
Af Finn Vedel Pedersen, udviklingskonsulent i Slagelse Kommune

Tårnborg har en dejlig natur
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Bilhuset Korsør Aps
Tårnborgvej 170, 4220 Korsør

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

  Tårnborg Lokalråd, LUP-gruppen og 
Tårnborgbladet har sat sig for at under-
søge, hvilke fællesskaber der findes i 
Tårnborg Sogn. Målet for undersøgelsen 
er at få styrket kendskabet til sognets klub-
ber, foreninger og hobbygrupper, hvilket 
forhåbentlig vil øge tilgangen og dermed 
bevarelsen af gode interessegrupper til 
gavn for sognets nuværende beboere, men 
også for fremtidens tilflyttere.

  De fleste mennesker har brug for nogle 
fritidsaktiviteter, hvor der kan slappes af, 
medens krop og sjæl tilføres ny energi.  
Aktiviteterne kan være meget forskel-
lige: Nogle vil have fart og tempo i sin 
hobby; andre vil have pulsen op under 
aktiviteten; andre igen vil have pulsen 

ned; nogle søger fordybelse i interessen; 
en del søger at udfordre sig selv; mange 
vil gerne være kreative og rigtig mange 
vil bare gerne være sociale i mødet med 
andre mennesker.

  I sog-
net findes 
en del for- 
eninger, som 
de fleste be-
boere kender 
til: Idræts-
f o r e n i n g e n 
TIF - med 

Tårnborghallen på Tjærebyvej som 
samlingspunkt - tilbyder en lang række 
idrætsaktiviteter, fx fodbold, badminton, 
mange gymnastikformer, eSport, floorball 
og 60+motion. Bankospil arrangeret af 
Aktivitetsudvalget i TIF og forsamlings-

husets Husets 
Venner kan 
dyrkes i Tårnborg 
Forsamlingshus 
flere gange ugent-
ligt. Hyggeklub-
ben >> side 34 

Deltager du i et fællesskab?
Af Jørgen F. Rasmussen, næstformand i Tårnborg Lokalråd
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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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for de ældre afholder møder i 
præstegårdens konfirmandstue et par 
gange månedligt og Litteraturkredsen en 
gang månedligt samme sted. Tårnborg 
Kirke afholder jævnligt sangaftener og 
andre arrangementer, medens Tårnborg 
Lokalråd i årets løb tilbyder forskelligar-
tede aktiviteter, hvor Tårnborg Nytårsløb, 
Tårnborg Spiser Sammen og Affaldsind-
samlingen efterhånden har udviklet sig til 
traditionelle begivenheder i sognet. Des-
uden afvikler  Tårnborg Vandreklub, som 
er underlagt lokalrådet, en række van-
dringer med lokale guider, der undervejs 
fortæller om sognets historie, natur og 
geografi. 
  De nævnte interessegrupper dækker 

naturligvis ikke alles interesser, og i sog-
net findes der ganske givet mange andre 
klubber og mere eller mindre formelle 
sammenslutninger, som er interesseret i 
at få kontakt til nye interessefæller. Der-
for opfordrer vi dig til at viderebringe 
dit eventuelle kendskab til klubber og 
lignende i Tårnborg Sogn. Hvis du i for-
vejen selv er medlem af fællesskabet vil 
det være ekstra fint, da oplysningerne så 
vil være umiddelbart anvendelige.
  Vi er interesseret i fællesskabets navn, 
mødested og -tidspunkter, aktivitets-
beskrivelse, medlemskrav, kontaktoplys-
ninger og eventuelt kontingent.
  Vi ser frem til at høre om mange 

forskellige fællesskaber i sognet.  
Du kan sende dine oplysninger til  
taarnborg.aktiviteter@gmail.com eller 
lægge dem i lokal-
rådets postkasse 
på opslagstavlen 
i Dagli’Brugsen i 
Frølunde. Hellere 
i dag, end i mor-
gen. Så glemmer 
du det ikke. Tak!
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  Som bekendt overdrog Slagelse Kom-
mune i 2018 naturarealet øverst på Ør-
numbakken til Tårnborg Lokalråd, 
hvorefter der blev stiftet en selvstændig 
forening, som skulle varetage udviklingen 
af området, så der blev skabt en rekreativ 
oase til glæde for hele sognet.
  Desværre er projektet stødt på mange ud-
fordringer, der er resulteret i, at arealet i 
dag ikke fremtræder indbydende for lokal-
befolkningen, men måske nok for fugle-, 
smådyrs- og insektlivet imellem områdets 
høje græs.

  En bevilling på 100.000 kr. fra Slagelse 
Kommunes initiativ ”Borgerne Bestem-
mer” har ikke kunnet finde anvendelse, da 
Kystdirektoratet ikke har givet grønt lys til 
anlæggelse af den bådebro, som Ørnum-
bakkens bestyrelse forslog skulle anlægges 
ud i noret. Trods enkelte positive tiltag på 
grunden, som fx et vellykket sankthans-ar-
rangement i 2019 samt en nylig opsætning 
af et borde-bænkesæt på arealet af kom-
munens entreprenørafdeling, så har flere 
af medlemmerne i bestyrelsen set sig nød-
saget til at forlade gruppen pga. arbejds- 
pres, sygdom eller andre prioriteringer.

  Tårnborgbladet har bedt formanden 

for Naturområdet Ørnumbakken, Willy 
Arentoft, kommentere fremtiden for Ør-
numbakkeprojektet, da der i den seneste 
tid har været forskellige rygter og udmel-
dinger i sognet og i den lokale dagspresse. 

  Willy Arentoft 
udtaler i den 
f o r b i n d e l s e :  
”Det er med 
tungt hjerte, at 
jeg ser vores 
projekt - i bed-
ste fald - gå 
på standby. I 
værste tilfælde 
vil det, medmindre en ny bestyrelse tager 
stafetten op, kuldsejle og områdets borgere 
vil miste en mulighed for at få et rekrea-
tivt område med uanede muligheder. Den 
afgående bestyrelse har, i mine øjne uden 
grund, været kritiseret for ikke at gøre 
nok. Hvad dette ”nok” skal dække, er al-
drig blevet belyst. Vi har været stærk hæm-
met af Covid-19-restriktioner og skiftende 
sagsbehandlere i Kystdirektoratet, så der-
for har alt omkring ansøgninger, afslag, 
anker med nye løsningsforslag og nye af-
slag, taget utroligt lang tid og spændt alles 
tålmodighed til bristepunktet.>> side 36

Hvordan ser fremtiden ud for ”Naturområdet Ørnumbakken”?
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets naturafdeling

Udsigt mod Naturområdet  Ørnumbakken
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  Hele historien er beskrevet i Facebook-
gruppen ”Naturområdet Ørnumbakken” 
som stadig er aktiv, og som jeg vil op-
fordre alle til at følge.
  Den afgående bestyrelse er ikke afgået 
pga. afslagene. De fleste af os meldte ud 
fra starten, at vi ville støtte opstarten, og 
derefter trække os. Vi har så kørt videre, da 
regeringens restriktioner gjorde indendørs 
generalforsamlinger ret besværlige, men 
et pres fra flere fik os så til at afholde en 
udendørs generalforsamling 5. december. 
Meget skuffende mødte kun seks, inklusiv 
dele af bestyrelsen, op”.
  Willy Arentoft fortæller afslutningsvist, 
at han - når tiderne tillader det - tager 
et møde med Tårnborg Lokalråd for at 

finde nogle muligheder for en succesfuld 
fortsættelse af Ørnumbakkeprojektet, så 
området kan udvikles til det rekreative 
åndehul for hele sognet, som det var in-
tentionerne fra starten i 2018. For at det 
skal kunne realiseres, må nogle beboere i 
sognet melde deres interesse for projektet, 
så en bestyrelse i Naturområdet Ørnum-
bakken atter bliver fungerende.

  Tårnborgbladet håber, at der i næste ud-
gave af bladet vil kunne udmeldes godt nyt 
om Ørnumbakkeprojektets fremtid. Vi er 
naturligvis interesseret i at høre synspunk-
ter og ideer fra vores læsere om projektets 
fortsatte udvikling. Så skriv endelig til os, 
hvis du har ideer og kommentarer.

Slagelse Kommunes entreprenørafdeling har
opsat et borde-bænkesæt på Ørnumbakken
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Jernihaven
v/ Carsten V. Hansen

tlf: 21 71 68 44
jernihaven.dk

16
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  I denne vinter har firmaet Fibia været 
meget aktiv i reklameringen for sit fiber-
netprodukt, som ifølge Fibia selv er en 
investering, som vil give køberen et hur-
tigt internet uden begrænsninger. Fibernet 
giver adgang til nettet og kan bruges til in-
ternet, tv og telefoni. Firmaet fortæller, at 
de på opfordring af lokale initiativtagere i 
øjeblikket undersøger interessen for fiber-
net i området.  Første skridt er at indsamle 
tilmeldinger til en opkobling til Fibias 
produkt. Hvis interessen er tilstrækkeligt 
stor - 323 i alt - udruller Fibia fibernettet.  
Og naturligvis fristes man af salgsargu-
menterne: ”Fibernet giver dig, din fami-
lie, lokalsamfundet og jeres erhvervsliv 
adgang til fremtidens mange, nye mu-
ligheder”. 
  Tårnborg Lokalråd er også blevet kon-
taktet under reklamekampagnen. Nu er 
det jo absolut ikke et lokalråds opgave 
at reklamere for et privat firma - måske 
undtaget de firmaer vi har i lokalsam-
fundet, Tårnborg Sogn - men et lokalråd 
er selvfølgelig meget interesseret i, at 
beboere og firmaer i sognet har så god 
og stabil en infrastruktur som mulig, 
herunder gode busforbindelser, cykelstier 
og netforbindelser. En god infrastruktur 
er ganske enkelt en nødvendighed, hvis et 
lokalsamfund skal forblive aktivt og leve-
dygtigt. Uden busser, veje og internet - in-
gen bosættelse, ingen arbejdspladser og 
ingen handel i lokalsamfundet!
  Spørgsmålet er vel, om det er private fir-
maer, der skal sørge for, at lokalsamfund 
forsætter sin levedygtighed, eller om det 

burde være en samfundsopgave? I Dan-
mark sørger stat, regioner og kommuner 
for hospitaler, veje og skoler samt masser 
af andre goder, som vi ganske enkelt ikke 
tænker over i dagligdagen. De er der bare.  
Hvorfor er der så ikke bare stabile, hurtige 
og billige kommunikationsforbindelser - 
tilgængelige for alle på land og i by? Men 
det er der altså ikke, hvilket giver private 
firmaer, hvor økonomien naturligvis er alt- 
afgørende, basis for at kunne afgøre, hvor 
i Danmark udviklingen skal gå i stå, og 
hvor den skal fremmes!
  ”Hvis der ikke er 323 tilmeldinger til 
fibernettet, så er Fibia desværre nødt til 

at lukke ned for planerne”, fortæller de i 
kampagnematerialet. Ja, det er jo ærger-
ligt for dem - og for os?
  Inden man beslutter sig for et køb, bør man 
undersøge de tilgængelige oplysninger om 
produktet først: Pris, holdbarhed, stabilitet 
og andres udsagn om produktet bør tages   
med i overvejelserne, inden man fortager 
et køb. Så har man i hvert fald sikret sig, 
at købet ikke blot er foretaget pga. af en 
pludselig fristelse som følge af en lok-

En hurtigere netforbindelse?
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborg Lokalråds fungerende forbrugerkonsulent
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kende reklametekst!
  Hvis man søger ”Fibia” på nettet, opdag-
er man ret hurtigt, at reklamekampagnen 
ikke helt giver det rette billede af virke-
ligheden. Men hvilken reklame gør det?  
En del brugere af Fibias produkt er meget 
utilfredse, men der er også mange, der er 
meget tilfredse. Forbrugerombudsmanden 
har i perioder udtrykt utilfredshed med 
firmaets markedsføring, hvilket er resul- 
teret i en bøde på næsten en million kroner.  
Fibernetadgangen er stort set klar over 
hele Sjælland, og en del borgere i vores 
område anvender det allerede i husstand-
en - med følgende vekslende tilfredshed. 
I reklamekampagnen får man indtrykket, 
at hvis ikke nok tilmelder sig nu, så er 
netforbindelses-toget og dermed udviklin-
gen kørt forbi os, hvilket ikke gælder 

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. Hvem er blevet skoleleder 
på Tårnborg Skole fra 1. januar 
2021?

2. Hvor mange tårnfalkeunger er 
blevet udruget i redekassen på 
kirkegården de seneste to år?

3. I 1855 fik Frølunde Skole en 
nye andenlærer fra Jylland. Hvad 
hed han?

Send svarene til  
taarnborg.aktiviteter@gmail.com  
eller læg dem i lokalrådets 
postkasse på opslagstavlen i 
Dagli’Brugsen i Frølunde senest 
den 1. marts 2021.
Vinder af november-nummerets 
læserkonkurrence blev Gulla 
Hansen, som blev udtrukket 
blandt de mange indsendte, rigtige 
besvarelser af formanden for 
TIF 60+motion, som har doneret 
gevinsten, der snarest bliver over-
bragt vinderen. Tillykke!

i hele vores sogn. Mange steder er kab-
lerne lagt, medens gravearbejdet mang- 
ler i andre områder.
  Afgørelsen ligger ved den enkelte bebo-
er i Tårnborg. Undersøg, tænk og beslut. 
Hvis det bliver et ja, så skal du tilmelde 
dig senest den 14. februar. I skrivende 
stund har 207 tilmeldt sig, så der mangler 
115 - én måned før fristen udløber.

JOHNSEN
OPTIK

Briller
Kontaktlinser

Svagtsynsoptik
Lupper og læseglas

ALGADE 56
58 37 45 75

Tårnborgbladets  
læserkonkurrence
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Frølundevej 80, 4220 Korsør

 Ubehagelige, ano-
nyme henvendelser 
og lav respons fra 
beslutningstagerne 
får ikke Karin 
Kristiansen til at 
fortryde, at hun i 
sommeren 2020 

tog initiativ til indsamling af underskrif-
ter imod omlægningen af busrute 902 og 
nedlæggelsen af flere busruter i Slagelse 
Kommunes yderområder.
  454 underskrifter blev det til og en 
masse positive reaktioner fra beboere 
især i Svenstrup, Frølunde og Slagelse 
Øst, hvor både unge skolesøgende, æl-
dre under bil og pendlere med arbejde i 
Slagelseområdet pludselig så den daglige 
transportmulighed til arbejde, uddannelse 
eller lægen forsvinde. På ruten fra Korsør 
mod Slagelse betød ændringen et busskift 
i Vemmelev med elendige ventefaciliteter, 
og i Slagelse Øst forsvandt muligheden 
helt for buskørsel til sygehuset og midt-
byen.

  Karins initiativ blev bakket op af loka-
lrådene i Tårnborg og Vemmelev samt 
privatpersoner i hele kommunen. Karin 
fik med hjælp fra andre arrangeret en de- 
monstration foran rådhuset den 31. au-
gust, hvor cirka 50 utilfredse borgere del-
tog, og modsat Karin lykkedes det den 
lokale og regionale presse at få kontakt til 
de bestemmende politikere, som lovede at 
se på busproblematikken en ekstra gang. 
Karin selv havde under hele forløbet - 
trods mange henvendelser pr. mail og ved 
afle-vering af underskriftsindsamlingen – 
intet hørt fra borgmesteren og  Erhvervs- 
og Teknikudvalget. Og naturligvis var det 
frustrerende, fortæller Karin Kristiansen 
Tårnborgbladet, men siden har initiativet 
da resulteret i nogle forbedringer på kort 
sigt - og på længere sigt, har Teknikudval-
get stillet nogle gennemgående morgen- 
og eftermiddagsbusser  i udsigt, når køre-
planerne ændres næste gang. Så omsonst 
har det ikke været!
  Desværre har busændringerne allerede 
resulteret i endnu færre passagerer på bus 

Jeg gør det gerne igen!
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets udsendte lokalreporter
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902-ruten. Når transporten er besværlig-
gjort som nu, så finder de fleste rejsende 
naturligvis andre muligheder. Nogle køber 
en ekstra bil til husstanden, andre finder 
et andet uddannelsessted, fx på Fyn - og 
ældre handlende fravælger Slagelse som 
indkøbsby. Så spørgsmålet er, om det ikke 
allerede er for sent med en ny omlægning 

af busruterne; passagererne er måske 
mistet for altid! Karin selv er skiftet til 
Flextrafik, da helbredet ikke kan klare de 
jævnligt lange ventetider til busskiftet i 
Vemmelev. Det var da også - efter Karins 
opfattelse - det lidt nedladende råd, hun 
modtog fra enkelte politikere i forbindelse 
med initiativet: Hun kunne jo bare bruge 
Flextrafik! Og ja, Karin er tilfreds med 
muligheden for Flextrafik-transport. Den 
er lidt dyrere, men ganske stabil. Sagen er 
så bare, hvorvidt pendlere til uddannelse 
og job også ser Flextrafik som et anven-
deligt alternativ til bussen? Og hvad sker, 
hvis succesen for Flextrafik bliver for stor, 
og de derved følgende udgifter for kom-
munen forøges væsentligt? Skæres der 
så også i mulighederne for brug af Flex-
trafik? 
  Karin foreslår, at man i fremtiden ind-
sætter nogle mindre, billigere rutebusser 
mellem Slagelse Kommunes yderområder 
og Slagelse centrum, så hele kommunen 
atter bliver dækket ind med gode, brug-
bare forbindelser i den kollektive trafik. 
Specielt håber hun på, at Tjæreby atter får 
busforbindelse i nær fremtid, da nogle til-

syneladende fik den opfattelse, at hun gik 
ind for en fjernelse af bussen netop der, 
hvilket resulterede i ubehagelige kom-
mentarer på facebook samt et anonymt 
brev fra en meget ophidset beboer, som i 
en meget grov tone tvivlede på, at Karin 
boede lovligt på Frølunde Fed, og des-
uden beskyldte hende for kun at tænke på 

sig selv og på at kræve ind 
samt for dovenskab, når Ka-
rin ikke gad gå de 300 meter 
til Forlevvejen, hvor bussen 
- ifølge brevskriveren - el-
lers altid havde gjort holdt 
siden 1929. Så nu havde 
denne dovenskab altså med-
ført fjernelse af bussen i 
Tjæreby, meddelte den ano- 

nyme brevskriver en undrende Karin 
Kristiansen.
  Alt i alt har Karin dog mest haft positive 
oplevelser i forbindelse med sit initiativ, 
og nye bekendtskaber har det også bragt 
med sig. Nu ser hun frem til kommunal-
valget sidst på året, hvor et af temaerne i 
yderområderne let kan blive den kollek-
tive trafik, som er særdeles vigtig for sam-
menhængskraften i hele kommunen.
  Og hvis nogen søger støtte til kampen 
for et godt lokalsamfund, så er jeg altid 
klar, fortæller Karin Kristiansen til Tårn-
borgbladet, medens hun kærligt klapper 
sin schæferhund, som er hendes trofaste 
holdepunkt i dagligdagen på Frølunde 
Fed, hvor også gode naboer værdsættes i 
rosende toner. 

Et glimt af demonstrationen 31. august 2020
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  Her kan du læse første afsnit af Frederik 
Christian Maximilianussens erindringer 
fra sin tid i Tårnborg sogn, hvor han i nog- 
le år fra 1855 havde embede som anden-
lærer i Frølunde skole. Frederik Christian 
voksede op i Jylland i Melhede i Tørring 
sogn ved Hedensted, hvor han tilbragte 
sin barndom og ungdom, så et embede på 
Sjælland var en voldsom livsændring med 
rejse ind i ukendt land med anderledes 
sprog, normer og levevilkår.
  Beretningen er et redigeret uddrag af F. 
C. Maximilianussens samlede nedskrevne 
livserindringer, som blandt andet kan 
findes på nettet redigeret af Gitte Johans-
en, der er efterkommer af Maximilianus-
sen.
Og så får Frederik Christian ordet:

  Denne beretning er mest 
skrevet for tidsfordriv og 
støtter sig næsten ude-
lukkende til min hukom-
melse, der i min alder er 
upåklagelig. 

  Nedskrivningen af oplevelserne på- 
begyndtes den 17. april 1903, 48-årsdagen 
efter min første kaldelse til lærerembedet, 
og jeg var da næsten 73 år.
--------------------------------
  Søndagen den 25. juli 1830 imellem kl. 
elleve og tolv kom jeg næsten dødfødt 
til verden i Melhede i Tørring sogn ved 
Hedensted i Jylland. I hen ved en time 
måtte jordemoderen tumle med mig, ja - 
hun kom mig endog i en balje varmt vand.
  Endelig kronedes hendes anstrengel-
ser med held, og jeg begyndte at ånde og 
skrige. Disse skrig var de første, men in-
genlunde de sidste. Efter mine forældres 
sigende brølede jeg ganske forfærdeligt 
det første års tid, og undte dem hverken ro 

nat eller dag.
--------------------------------
  Årene gik med min barndom og uddan-
nelse, og da jeg var 22 år, mødte jeg til 
session i Ribe, hvor jeg forlangte udsæt-
telse til mit 25. år. Dengang gjaldt den 
bestemmelse, at en lærer var fri for mi-
litærtjeneste, når han havde haft ansæt-
telse ved det offentlige skolevæsen. Så jeg 
måtte begynde at søge et embede. 
  Helst ville jeg til en købstad, da de bedre 
embeder på landet næsten altid var for-
bundne med kirkesangertjeneste, som jeg 
med min dårlige sanggave havde en stor 
skræk for. 
  For at dygtiggøre mig til et købstadsem-
bede lagde jeg mig efter fysik, og lod mig 
eksaminere i dette fag af læreren i fysik 
ved Ribe Katedralskole, adjunkt Salto, 
og fik også en god attest fra ham om min 
brugbarhed som lærer i dette fag, men lige 
meget hjalp det. 
  Alle mine ansøgninger var forgæves, og 
da mit 25. år nærmede sig, måtte jeg ty til 
en landsbylærer-stilling. Endelig opnåede 
jeg at blive kaldet til et andenlærerembede 
i Frølunde, Tårnborg sogn ved Korsør. 
  Det var den 17. april 1855, at Biskop Mar-
tensen kaldte mig til 
denne stilling, der ikke 
kan siges at være videre 
indbringende. Lønnen 
var kun 200 rigsdaler, 
et kammer til bopæl 
og 3 favne brænde til 
skolens og eget brug. 
Det var det hele - kost 
og vask skulle jeg selv 
betale. Jeg, som altid havde været sparsom-
melig anlagt og vant dertil fra barndom-
men, trøstede mig til at kunne komme godt  

Andenlærer i Frølunde i midten af 1800-tallet
Af Frederik Christian Maximilianussen (født 1830, død 1911)
(Beretning redigeret af Tårnborgbladets redaktion - JFR)

Biskop Martensen
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igennem med denne indtægt, der 
nu i vore tider lyder latterlig ringe. 

- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  Inden den 1. maj ville jeg ikke bryde op, 
og det skete da med stor vemod i sindet. 
Min rejse gik først til barndomshjemmet 
på Melhede, medens jeg sendte min kiste 
med mine sager til Kolding. I min hjem-
stavn var jeg omkring for at tage afsked; 
thi den gang anså man det at drage til Sjæl-
land for en hel udenlandsrejse, og mine 
bekendte kunne ikke forstå, at jeg ville 
tage over til de gale sjællændere, og nogle 
mente endog, at det var blandt kulsvierne, 
som var kendte for at have en vognkæp i 
vognen til at slå løs på folk med, når de 
fulde og gale kørte hjem fra købstaden.  
Efter nogen tids forløb tog min far med 
mig til Kolding. Derfra gik et dampskib 
en gang ugentlig til Fåborg. 
  Det var en tidlig morgenstund i midten 
af maj, at vi kom til Kolding skibsbro; 
men jeg kan endnu mindes, at der lå et 
tykt lag sne på dampskibsdækket. Det var 
også efter den kolde frostvinter 1854-55, i 
hvilken alle vande var tillagte med is, så at 
man i lang tid havde færdes over Øresund 
til Sverige, ja, enkelte havde vovet sig til 
at køre på slæde over Storebælt. Min fader 
og jeg sejlede altså ud af Kolding fjord ad 
Lillebælt i et dejligt vejr til Fåborg. Efter 
nogle dages ophold hos familie i byen 
blev jeg en tidlig morgenstund kørt ad 
landevejen over Kværndrup til Nyborg,  
så vi kunne nå dampskibet, der kun en 
gang i døgnet gik over bæltet til Korsør. 

  Kørslen gik kun langsomt, og da vi nåede 
tæt til Nyborg, så vi den lille dampbåd sej-
le ud af havnen!
  Der var nu ikke andet for end at over-
natte i Nyborg, hvor jeg var ganske ukendt 
og derfor stumpede ind på det dyreste ho-
tel, nemlig Schalburgs. Der spiste til mid-
dag, og jeg tilbragte eftermiddagen med at 
strejfe omkring i byen og på voldene; thi 
den gang var Nyborg endnu en af landets 
fæstninger.
  Næste dag tog jeg med mine sager i god 
tid ned til damperen - efter at have betalt 
den efter min mening opskruede regning 
på hotellet. På overfarten, der vel varede 
et par timer, var jeg så heldig at træffe en 
af mine bekendte fra Jelling, Lucianus Ko-
fod, der senere blev folketingsmand. Med 
ham førte jeg en ivrig samtale, navnlig om 
politik, hvori vi var fuldkommen enige, da 
vi den gang begge var gode demokrater. 
  Han var altid på kogepunktet af begej-
string, og da jeg gav ham en udskrift af en 
sang, som Ploug for nylig 
havde skrevet: “Henover 
tidens hav, der går en døn-
ning død”, deklamerede 
han denne på sit bornholm-
ske mål så højmælt, at alle 
passagererne og en del af 
skibsbesætningen samledes omkring os. 
  Ved landstigningen, der den gang foregik 
på den vestlige side af Korsør og ikke i 
den nuværende havn, tog jeg afsked med 
Kofod og stod nu på Sjællands grund 
blandt lutter fremmede. 

(Frederiks Christians senere oplevelser i 
Frølunde kan læses i Tårnborgbladets maj-
udgave 2021)

Isbådtransport over Storebælt
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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 co-
vid-19. I disse måneder er det specielt virusmutationen B117, man er bekymret for, så trods det 
igangværende vaccinationsprogram anbefales alle at være så lidt social som muligt og aflyse alle 
ikke-livsvigtige aftaler. Dette betyder blandt andet at ”Lys-og lydfesten”, som Tårnborg Kirke og 
Tårnborg Lokalråd havde planlagt afviklet i anledning af kyndelmissen den 30. januar, er aflyst. 
Men arrangørerne fortæller, at man kan glæde sig til andre arrangementer ved og i kirken, når 
tiderne atter bliver til sociale arrangementer. 

… det traditionelle ”Tårnborg Nytårsløb” blev meget anderledes end tidligere år. Lokalrådet 
havde opfordret sognet til under klubnavnet ”Tårnborg” at tilmelde sig motionsløbet ”Danmark 
Løber”, som blev afholdt med løb og vandring samme dag og tidspunkt, som nytårsløbet normalt 
afvikles. Succesen var minimal, da kun tre tog mod opfordringen, men de fik alle en dejlig, frisk 
tur i naturen på 2020’s sidste dag. Forhåbentlig tage sognet revanche næste nytårsaftensdag og 
stiller en hel del mere talstærkt op til årets sidste motion, der traditionen tro afsluttes med en 
hyggelig nytårsskål med kendte og ukendte i Tårnborg Sogn.

… intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Nedlukningen af store dele af samfundet under 
pandemien har fremskyndet og sat ekstra gang i mange kommunale opgaver.  Dejligt - og måske 
lidt overraskende - er det fx nu at kunne løbe en tur på en ny asfaltbelægning på kongevejen mel-
lem Noret og  Ørnumvej. Samtidig er der opsat nye bænke til hvilepause og nydelse af udsigten 
og fuglelivet ved noret. Tak for det!

… salget af juleskrabelodder - til støtte af Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte og udsatte 
børn i Danmark samt til støtte af arbejdet i Tårnborg Lokalråd - led kraftig af pandemiens kon-
sekvenser i sognet, da der blev solgt væsentlig færre lodder end sædvanligt. Dog blev det til i alt 
cirka 500 kroner til både Børnehjælpsdagen og Lokalrådet. Tak til jer, der støttede!

 … vores lokale festmusiker, Troels Christensen, midt i januar toppede den landsdækkende DK 
4-tv-kanals hitliste, Dansktoppen, med sangen “Marie Sørensen”. Dejligt at høre og se, at nogen 
i sognet er på toppen!

… du stadig er velkommen til at bruge Tårnborgbladet, hvis du har noget på hjertet – og det må 
du altså have i disse coronatider! Så få nu gang i tastaturet, for dit bidrag vil sikkert gøre bladet 
meget mere interessant for beboerne i sognet.


