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  Hvilket? - spørger du måske, men de fleste 
er ikke i tvivl om svaret: Svineriet; takeaway-
emballagen, der flyder her, der og allevegne; 
hundelortene på fortovet - og ikke mindst 
lortene, der forsvarligt er indpakket i sorte 
hundelorteplastikposer og derpå u-delikat 
er henslængt  i krat, buske og grøfter; egois-
men, selvtilstrækkeligheden og navlepilleriet; 
bedrevidenheden og fejlfinderiet; den selvbe-
staltede ekspertviden og den omsiggribende 
uvidenhed; misundelsen, nedlukningen og 
utålmodigheden; surheden og apatien; ligegyl-
digheden og opgivenheden; krænkelserne og 
den grove tone; trætheden og nærtagenheden; 
mig først-syndromet; forureningen af alt og 
alle; coronapandemien og - og - og - ….. ja, 
pessimismen og kværulanteriet, som denne 
indledning måske bare er et billede på? For 
nok kender de fleste af os til førnævnte tanker, 
følelser og synspunkter, men vi kan da hel-
digvis også registrere den helt modsatte ad-
færd og tankegang blandt mange i vores sogn.

  Netop dette kan du læse mere om i denne 
udgave af Tårnborgbladet. Man kan stadig 
glædes over ukueligheden, drømmene og 
ihærdigheden blandt mange i Tårnborg Sogn.  
Trods tidens modgang arbejder ildsjæle i 
idrætsforeningen for anskaffelse af spændende 
nyerhvervelser for at udvikle allerede eksiste-

Nej, nu må det altså stoppe!
Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet

rende aktiviteter, og kirkens nye menigheds-
råd er startet på sit første virkeår med masser 
af energi og lyst til arbejdet for hele sognets 
menighed, medens skolen og børnehaven ud-
viser stor opfindsomhed i forsøget på at få 
elever og børns hverdag til at virke så normal 
som muligt.
  Desværre er ikke alt i sognet fryd og gam-
men: Noret har vist sig truet af en meget 
bekymrende forurening, som muligvis er 
kræftfremkaldende, hvilket har medført, at 
badning, fiskeri og anden brug af det lokale 
farvand frarådes, indtil myndighederne får 
overblik over forureningens omfang og even-
tuelle trussel mod natur og menneskers sund-
hed. Samtidig oplever foreninger og institu-
tioner en stigende ulyst i sognet til at tage del i 
bestyrelsesarbejde og foreningsliv, hvilket p.t. 
især gælder Tårnborg Forsamlingshus, Rødhøj 
Naturplejelaug og Tårnborg Lokalråd, som 
alle søger - eller har søgt - nye bestyrelses-
medlemmer og aktivitetsdeltagere, så arbejdet 
kan fortsættes uden alt for store forringelser i 
tilbud og ydelse. For vi ønsker vel udvikling 
i sognet, og ikke afvikling? Hvis svaret er ja, 
forpligter det også til en indsats. 
   Derfor: Støt op, når lokalsamfundet søger 
din hjælp!
  Som sædvanlig er Tårnborgbladet opdelt, 
så sporten får det første ord; derpå følger in-
stitutions-, forenings- og handelslivsindlæg.  
Kirkebladet finder man som et selvstændigt 
blad midt i Tårnborgbladet, medens de sidste 
sider handler om det øvrige sognestof  med 
meget forskelligt indhold. 
  Måske kan bladets lille lokalhistoriske beret-
ning på de sidste sider virke inspirerende på 
os alle: Trods vanskelige livsvilkår for mange 
i sognet midt i 1800-tallet, lod man aldrig en 
lejlighed for fest og selskabelighed gå til spil-
de! - Gode læselyst!

Dejligt! I disse tider er eleverne 
glade for at kunne gå i skole
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Ønske: Kunstgræsbane ved Tårnborg-hallen
Af Troels Christensen, formand for Tårnborg IdrætsForening

  Fodboldbaner med kunstgræs bliver 
mere og mere udbredt i fodboldverdenen 
både som erstatning for og som alternativ 
til naturgræs. 

  Kunstgræsbaner giver en række fordele, 
som bl.a. er:

• Banen slides ikke, som vi kender det fra 
naturgræs, derfor kan der afvikles langt 
flere kampe, træninger og arrangementer 
på den.

• Kunstgræs giver en komplet plan kamp- 
og træningsbane.

• Minimale vedligeholdelsesudgifter.

• Banens tilstand er ikke afhængig af vej-
ret, og kan derfor også bruges på tids-
punkter, hvor naturgræs ikke er anven-
deligt. I Slagelse kommune findes der i 
dag seks kunststofbaner rundt omkring i 

kommunen.
  Igennem længere tid har fodboldafdelin-
gen i TIF ytret ønske om at få egen kunst-
græsbane. 
  I dag foregår TIF-fodbolds vinter- og 
ydresæson-træning inde i Korsør, og pres-
set og brugen er nu så stort på den ene 
kunstgræsbane i Korsør - både fra egne 
klubber og fra omegns-klubber - at der 
seriøst arbejdes for en “Bane 2” for om-
rådet.

  Alle vil selvfølgelig helst have, at banen 
ligger “lige uden for havedøren”, men 
med de flotte resultater og det høje niveau 
vores seniorfodbold i Tårnborg pt. spiller 
på, så kan der sagtens argumenteres for at 
“Bane 2 i Korsør-området” placeres her 
hos os. Fodboldafdelingen i TIF er i øvrigt 
i positiv dialog med Boeslunde Fodbold-
klub herom.

  Vi har fået  tilbud hjem og sendt et projekt 
ind til kommunens budgetforhandlinger. 
Inklusiv hegn mm. beløber investeringen 
sig til små fire millioner kroner.

Vi krydser fingre!

“Nu må det snart være (Arnes) TIF´s tur.” 
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Blomster til enhver 
begivenhed

Snart bliver alt atter normalt i TIF-Badminton
Af Søren Mikkelsen, formand for TIF-Badminton

  Badmintonsæsonen 2020/2021 blev des-
værre ret sørgelig på grund af Covid-19.
Først nedlukning, så opstart, hvor vi tro-
ede, at vi skulle spille badminton; men 
kort efter blev indendørssport igen lukket 
ned.
  Vi var en del, der havde glædet os til 
at overvære “Denmark Open” i Odense. 
Billetterne var købt og bussen bestilt; 
men det blev desværre også aflyst, da der 
ikke måtte være tilskuere til kampene.
  Vi håber, at vi i næste badmintonsæson 
er tilbage med normale tilstande og får 
lov til at træne hele sæsonen.
  Slagelse kommune har fået et nyt IT-
system til fritidsaktiviteter, og vi kan søge 
om haltimer indtil 
den 31. maj 2021. Så vi håber, at I kan 
booke baner til næste sæson i midten af 
juni.
  Covid-19 betød også, at vi ikke kunne 
afholde foreningens årsmøde inden ud-
gangen af februar, som vores vedtægter 
ellers siger, at vi skal. Bestyrelsen arbej-
der på to muligheder for årsmødet. Den 
ene er at udsende formandens beretning 

samt klubbens regnskab på e-mail til 
samtlige medlemmer. Den anden mulighed 
er at indkalde til et udendørs årsmøde i au-
gust måned.
  Indkaldelse til et eventuelt årsmøde samt 
dato for tilmelding til den nye sæson vil 
blive annonceret på vores facebookside 
samt på hjemmesiden
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 Igen i år sluttede 
vores sæson des-
værre brat og uden 
en opvisning. Dette 
er vi rigtig kede af, 
og derfor håber vi, 
at sæsonen 21/22 
bliver året, hvor vi 
kan få en hel sæson 
og med et brag af en 

opvisning.
  Som kompensation for denne korte 
sæson vil alle gymnaster, der har været 
tilmeldt sæsonen 20/21, modtage et gave-
kort med en rabat til 
den kommende sæson 
21/22, da vi håber at 
se alle igen til en ny 
fantastisk sæson.
  Sæsonen 21/22 vil 
byde på de allerede 
kendte hold: foræl-
dre/barn, rollingerne 
3-5 år, springhold,  
akrobatik, motions-
mix, motions-damer, 

funktionel træning og høvdingebold. Men 
som noget nyt kan vi byde en ny instruk-
tør, Joanna, velkommen. Hun vil hver ons- 
dag undervise i dance fitness. 
  Som tidligere nævnt hygger vores 
høvdingebold-damer sig stadig med deres 
ugentlig gåtur tirsdag aften, mens vores 
motionsdamer den 7. april er startet op 
udendørs med Jonna. 
  Vores motions-mix-hold har den 12. 
april startet deres mandagscykeltur op. De 
mødes ved Dagli’Brugsen klokken 19.00, 
og alle er velkomne til at komme med 

Nyt fra gymnastikken
Af Pernille Elstrøm, TIF-gymnastik
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  Vores serie 3-hold ligger med i toppen 
af rækken og skulle gerne rykke op i serie 
2. Det er et meget ungt hold, som virke-
lig forstår at spille en god gang fodbold.  
Truppen består af omkring 25 talentfulde 
spillere. Kom og se dem til næste hjem-
mekamp. Du vil få en rigtig fodboldople-
velse!

  Vores serie 5-hold er netop rykket op, 
og det bliver spændende at se, hvordan 
det kommer til at gå dem, da det også er 
en god blandet årgang fra 17 - 27 år med 
masser af energi og talent. Truppen består 
af omkring 22 boldglade spillere. Dem 
bør du også se til en hjemmekamp i nær 
fremtid.
  Vores energifyldte og dygtige veteran-
hold spiller i den sjove pulje med nogle af 
de bedste hold i Vestsjælland. De har flere 
gange været med til et af de store stævner 
i Jylland, hvor de også har vundet nogle 
gange. Veteranholdet træner om lørdagen, 
og både mænd og kvinder er velkomne til 
træningen.
  Hvis du er interesseret i at komme i gang 
med at spille fodbold, så kig endelig op til 
os, når vi træner ved Tårnborghallen eller 
kontakt os på et af nedenstående telefon-
numre. Der er helt sikkert også en plads 
på banen til dig, hvis du er senior- eller 
veteran-spiller.
  Desværre mangler vi p.t. trænere og 

spillere til nogle ungdomshold, så hvis du 
kunne tænke sig at starte et ungdomshold 
op, så kontakt meget gerne Morten Han-
sen på mobil 24 44 38 88.
Træningstider, kontakter og kontingent:
Herre senior serie 3 (1. holdet)
Træner tirsdag - torsdag klokken 18.30 - 
20.00
Kampe i weekenden lørdag - søndag, men 
hverdagskampe kan forekomme.
Holdtræner Victor Hofgaard 
Mobil 23108698

Herre senior serie 5 (2. holdet)
Træner mandag - onsdag klokken 18.30 - 
20.00
Kampe i weekenden lørdag - søndag, men 
hverdagskampe kan forekomme.
Holdtræner Morten Hansen
Mobil 24443888

Herre veteran 8-mands
Træner lørdag klokken 10.00 - 12.00. 
Kampe om hverdagen
Holdkontakt Jozef Horvath

Mobil 42566309
Kontingent 500 kr. pr. halvår for aktive 
medlemmer, som træner og spiller kampe. 
(Herre senior og veteran)
Kontingent 200 kr. pr. halvår for veteran-
medlemmer, som kun ønsker at træne.

Fodboldafdelingen i Tårnborg IF er fyldt med 
talent og succes 
Af Morten Hansen, TIF’s Fodboldbestyrelse 

Så er der mål, igen!

Veteranholdet i TIF
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  Tårnborg Sogns Forsamlingshus har 
desværre, som det meste i vores omgi- 
velser, i det forgangne år været ramt hårdt 
af corona-epidemien: Ugentlige banko-
spil - afholdt af Husets Venner og af TIF 
- har længe været lukket ned - praktisk talt 
siden pandemiens start. Mange øvrige ar-
rangementer i Forsamlingshuset har også 
været hårdt ramt af aflysninger, blandt an-
det planlagte fester, de årlige julearrange-
menter og fastelavnsfesten. 
  Vi har tillige desværre måttet sige farvel 

til vores forpagter af Huset, Charlotte 
Jakobsen. Efter drøftelser i bestyrels-
en er vi nået frem til, at det rigtige må 
være at søge efter en ny forpagter. Der 
vil snarest blive annonceret herom i 
Ugeavisen, Slagelse.
  Den årlige generalforsamling i Støt-
tekredsen for Tårnborg Sogns For-
samlingshus, som var planlagt til af-
holdelse, den 27. februar, er udskudt 
til senere på året, nærmere bestemt til 
september 2021.
  Vores bestyrelse i Støttekredsen for 

Tårnborg Sogns Forsamlingshus har siden 
seneste generalforsamling desværre haft 
nogle frafald, så bestyrelsen aktuelt blot 
har fem medlemmer - og dette efter at have 
indkaldt suppleanterne. Vi kan se, at vi får 
brug for nogle nye kræfter til bestyrelsen 
ved generalforsamlingen til september.    
Hvis det kan have din interesse at være 
med i forsamlingshusets bestyrelsesarbe-
jde, bedes du kontakte formanden James 
Hansen for eventuelle spørgsmål.

Tårnborg Sogns Forsamlingshus 
har brug for din støtte

Af Ole Larsen, sekretær i forsamlingshusets bestyrelse
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  I Tårnborgbladets februarnummer blev 
lokalrådets planer for 2021 beskrevet, 
og ikke meget er siden ændret i planer-
ne, men den lidt langsomme fremdrift i 
restriktionslettelserne betyder desværre, 
at det er svært at aftale noget som helst, 
så en detaljeret planlæggelse af arrange-
menter med dato, klokkeslæt og sted er 
stadig meget vanskelig her i første halvdel 
af 2021. Men med forbehold ser planerne 
foreløbigt ud som følger:
  Årets første arrangement - den tilbage-
vendende, årlige affaldsindsamling - er 
med succes afviklet den 18. april, hvilket 
der kan læses om andetsteds i bladet. 
  Årets andet arrangement - Beboermø-
det, eller lokalrådets generalforsamling 
- afvikles den 8. juni klokken 19.00 i 
Tårnborghallens klublokaler. Mødet er 

udsat fra marts måned, da forsamlingsre-
striktionerne umuliggjorde afholdelse af 
en generalforsamling på det tidspunkt. 
Forhåbentlig er det muligt til juni!
  Lokalrådet opfordrer alle i sognet til at 
møde frem til Beboermødet, da det er 
gennem sognets beboere, at lokalrådet får 
sit mandat til sit arbejde og bliver inspi-

reret til indsatsområder og fokuspunkter i 
årets arbejde. Alle voksne i Tårnborg Sogn 
har tale-, stemme- og valgret til Tårnborg  
Lokalråd, så du behøver altså ikke noget 
medlemskort for at møde frem til Beboer-
mødet. Og netop i år har vi meget behov 
for nogle interesserede til rådet, da syg-
dom og fraflytning i årets løb har mini-
meret antallet af lokalrådsmedlemmer til 
tre personer, hvilket naturligvis er alt for 
få, hvis en bestyrelse skal arbejde effek-
tivt, grundigt og udviklingsskabende. Så 
lokalrådet har brug for din hjælp! Mød 
frem til Beboermødet! Tag del i sognets 
udvikling! Giv din mening tilkende! Lad 
dig vælge til arbejdet!
  Som omtalt andetsteds i bladet satses der 
på at stable et sankthans-arrangement på 
benene den 23. juni på Naturområdet Ør-
numbakken. Vi forventer ikke, at dette ar-
rangement skal aflyses, da det naturligvis 
afvikles udendørs - og alt efter eventuelle 
restriktionerne sidst i juni måned kan man 
fx holde god afstand mellem små og større 
boble-grupper. Fællesskabet omkring bål, 
spisning og sang kan sandsynligvis gen-
opleves, hvis vejret da er samarbejdsvil-
ligt!
  Lørdag den 3. juli er det planen, at der i 
samarbejde med Dagli’Brugsen i Frølun-
de arrangeres en Tour de Tårnborg-dag, 
der skal ses som en slags generalprøve på 
næste års Tour de France-event 2022.  Alt 
efter interessen for arrangementet vil der 
blive budt på konkurrencer, feststemning 
og fællesspisning i løbet af dagen. Hvis 
du er interesseret i at være med til plan-
lægning af en god fællesskabsdag for hele 
sognet, er du meget velkommen til at kon-
takte os i Tårnborg Lokalråd inden den 31. 
maj.

Tårnborg Lokalråd søger bestyrelsesmedlemmer
Af Jørgen F. Rasmussen, næstformand i Tårnborg Lokalråd
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  Børn og voksne i Kildebakken har haft 
ekstra opmærksomhed på affaldssortering 
og indsamling af affald i vores nærområde 
i uge 15. Vi er tilmeldt Danmarks Natur-
fredningsforenings årlige affaldsindsam-
ling og er dermed en del af de 2067 børn, 
der har deltaget fra Slagelse Kommune.
  I har i nærområdet kunne møde børn 
og voksne, som har samlet affald op i af-
faldssække og med blå engangshandsker.  
Til de store børns forældre kan vi oplyse, 
at vi har fundet mange madpakker på 
vores vej!
  Hjemme i børnehaven har vi sunget sange 
om affald, vi har sorteret det affald, vi 
havde samlet sam-
men, og børnene 
har lavet udstil-
ling af affaldet. Vi 
har sammen med 
børnene fundet de 
rigtige containere 
at putte det i. 
 De ældste børn 
har været på tur 
til Næstved Yder-
zonen og Gen-
brugsplads. Der 
hørte børnene 

om, hvordan man sorterer affaldet. Hvert 
barn havde lidt affald med, som de skulle 
komme i de rigtige containere. Det var en 
lang dag, men meget lærerigt for alle.
  Vi har været positivt overrasket over, 
hvor meget børnene faktisk ved om af-
faldssortering. De var meget bevidste om, 
at man ikke skal smide affald i naturen.
  Vi har alle haft gode og sjove oplevelser, 
og børnene har lært, hvor vigtigt det er, at 
vi passer på vores fælles natur og jord. Vi 
har oplevet mange tegn på læring hos alle 
børnene: De sorterer selv affald på stuen, 
rydder op på legepladsen og forældrene 
fortæller, at børnene taler om det hjemme.   
Vi har haft gode ture sammen, og det har 
været en god måde at kombinere læring 
og social trivsel.
  Vores formål med at deltage er blevet op-
fyldt. Vi er nået rigtig langt, hvis børnene 
er bevidste om, hvordan man skal behand-
le affald, og de dermed er med til at passe 
på vores dejlige natur.
Affaldsindsamling og sortering af affald 
skal blive en naturlig del af børnenes 
hverdag i Kildebakken. Det er både børn 
og voksne enige om.

Affaldsindsamling 2021 i Kildebakken
Af Lise Petersen, Børnegården Kildebakken
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Bankospil i Tårnborg

i Tårnborg Forsamlingshus med 
mange gode og fine gevinster.

Kom og spil med og støt
Forsamlingshusets venner og

Tårnborg Idrætsforening.
Se gevinstlisterne på

taarnborgforsamlingshus.dk
og 

taarnborgif.dk

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

Opstart vil blive oplyst på nedenstående 
hjemmesider.
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 Foråret er skudt i gang, 
med alt det klassiske dan-
ske vejr. Alt fra sne, slud, 
sol, regn og blæst. Jeg er 
sikker på de første sol-
stråler har ramt kinderne, 
og de fine fregner er be-

gyndt at dukke frem.
 Corona sætter dog stadig sine begræns-
ninger for, hvordan vi kan drive skole. 
Retningslinjer, der ofte ændrer sig, test 
flere gange om ugen og begyndende vac-
cination. Håbet er sammen med foråret 
begyndende grønt.
  Der er stadig flere elever, der modtager 
virtuel undervisning hjemme, men alle 
hænger i og 
arbejder med 
et fantastisk 
engagement og 
motivation, til 
trods for de om-
stændigheder, 
vi som land er i.
 
  Vi har været meget forskånet for udbrud 
af corona på Tårnborg. Alle er vanvit-
tig gode til at følge de retningslinjer og 
procedurer, som skolen har sat op, for at 
mindske smitte og bryde eventuelle smit-
tekæder. Jeg vil gerne rose elever, foræl-
dre og medarbejdere for deres indstilling 
og gå-på-mod. Det er et større fællesskab, 
der er opstået på Tårnborg! Tak for det.
SFO`en:
  SFO Tårnfalken, har pr. 1. april fået nyt 
personale. Der er kommet tre nye pæda-
goger, hvor den ene er ansat som SFO-
leder. Vi har valgt at prioritere flere ak-
tiviteter i Tårnfalken. Det skal være et 
fedt tilbud at komme i samt skabe ro og 
genkendelighed om morgenen. I næste 

udgave af Tårnborgbladet vil der være en 
nærmere præsentation af SFO´en.
Ny ledelse:
  Fra 1. april er Thomas Bull startet som 
SFO-leder på Tårnborg Skole. Thomas 
kommer fra Slagelse og har mange års er-
faring med netop denne aldersgruppe.
  Samtidig har vi pr. 1. maj ansat Kenneth 
Bukhave, som viceskoleleder på Tårnborg 
Skole. Kenneth kommer fra Nyborg og 
har flere års erfaring fra skoleverdenen. 
Jeg ser frem til et godt og tæt samarbejde, 
som skal gavne Tårnborg skole.
Forandring og retning:
  Siden nytår har skolen arbejdet med en 
ny strategi for den videre udvikling på 
Tårnborg Skole og SFO.
  Det er altid spændende, når nye pro-
cesser og planer for fremtiden skal laves. 
Samtidig kan det være forvirrende og an-
derledes. 
  Jeg er helt bevidst om de ringe i van-
det, en forandringsproces skaber, men 
samtidig er jeg helt sikker på, det er en 
forandring, der kommer til at vise, hvad 
Tårnborg Skole også kan. Herunder både 
trivsel og faglighed for et større fælles-
skab. 
  Den retning Tårnborg kommer til at få, 
vil jeg inden sommerferien præsentere for 
elever og foræl-
dre på Tårnborg 
Skole og SFO, 
og i det næste 
Tårnborgb lad 
vil lokalområdet 
ligeledes blive 
p r æ s e n t e r e t 
for den retning 
Tårnborg Skole 
arbejder for.

Tårnborg skole – Et større fællesskab!
Af Majse Dahl, skoleleder på Tårnborg Skole

2. klasse på besøg i kirken

Bogstavleg i 0. klasse
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  Den 7. april 2021 blev der afholdt 
Årsmøde (generalforsamling) for 
medlemmer af Dagli’Brugsen Frølunde. 
Mødet bar præg af corona og diverse re-
striktioner, så med behørig afstand blev 
generalforsamlingen gennemført stående 
i butikken kl. 19:30 omkring køle- og 
fryseboksene - og selvfølgeligt iført 
værnemidler. En anderledes oplevelse, 
men med høj og tydelig tale, dog en suc-
ces. Fremmødet var beskedent, og som 
Thomas Uddeler udtrykker det: “Også for 
beskedent”, da der foruden bestyrelsen, 
blot mødte fem kunder op for at give deres 
besyv med. 
  En opsang fra butikken skal lyde, at: 
Uanset om det er den ene eller den anden 
forening, om det er idræt, lokalråd, skole 
eller kirke, så er der brug for opbakning, 
brug for frivillige og brug for, at brugerne 
kan kigge ud over egen næsetip. Nogen 
må gi’, for at andre kan ta’, og hvis vi skal 
have foreningssamarbejdet til at blomst-
re i byen, så skal hver husstand eller vil-
lavej kunne mønstre nogle frivillige, sætte 
repræsentanter i foreningerne eller stoppe 
utilfredsheden over, at der mangler det ene 
eller det andet i lokalområdet. Når der så 

kun møder fem medlemmer 
op, ud af 1200 registrerede 
medlemmer, så er det ikke 
godt nok, venner!
  På aftenen kunne Ud-
deleren berette om et år med 
Corona, et år med test på 
frugt og grønt-sortiment, og 
en markedssituation, hvor 
tilliden til de små butikker 
er vokset, da corona-effekten 
har holdt handlen lokalt. Om-
sætningen er steget markant i 

2020, og butikken nyder godt af de hjem-
sendte kunder og de mange sommerhus-
gæster, som har været langs kysten siden 
marts, hvor Danmark lukkede gradvist 
ned. En anden stor årsag til væksten er 
brugen af de populære JA TAK-tilbud via 
Facebook, hvor Thomas kunne fortælle 
om en ekstra omsætning på nær ved en 
halv million kroner på denne konto.
  Hele bestyrelsen var på valg, da mødet 
i foråret ’20 var suspenderet. Samtlige 
folkevalgte ønskede genvalg, og blev 
helt uden kampvalg stemt ind for at tage 
en tørn mere. Glæden var stor hos Ud-
deleren, da yderligere et medlem meldte 
sig på banen og kunne stemmes ind; nem-
lig Kasper, som er fast kunde i butikken 
sammen med sin kone Kathrine og deres 
tre drenge. Det er glædeligt, at børnefami-
lier er repræsenteret i bestyrelsen, og når 
foreninger oplever at kunne bygge bro til 
næste generation i bestyrelsen. 
  “Vi skulle gerne have alle kundegrup-
per repræsenteret i en bestyrelse, så vi kan 
få flere aspekter på vores arrangementer 
og have fingeren på pulsen, om hvad der 
interesserer de respektive grupper,” siger 
Thomas til slut.  

Årsmødet i Dagli’Brugsen blev en succes, trods 
beskedent fremmøde
Af Tårnborgbladets udsendte observatør og referent
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Se dig for, når du køber frugt og grønt
Af Thomas Helkiær, uddeler i Dagli’Brugsen i Frølunde

Butikkernes hemmelige koder
  Du har måske bemærket, at salat ikke er mærket med ”mindst holdbar til” - den er derimod 
mærket med et såkaldt lot.nunmmer. Der er nemlig ikke lovkrav om holdbarhed på frugt og grønt, 
der ikke er bearbejdet (skåret klar til brug), så reelt må butikken sælge varerne lige så længe, de 
vil være det bekendt.

  Kig generelt efter den salat, der har det højeste lot.nummer, da det er den, der har været kortest 
tid undervejs, og derfor burde være friskest. Lot.nummeret er det nummer, som producenten en-
ten sætter på salaten, den dag varen er pakket, eller den dag, hvor producenten garanterer, varen er 
frisk indtil, så de ude i butikkerne ved, hvornår de skal begynde at være opmærksomme på varen.
Dagli’Brugsen er frisk
  I Frølunde har vi den filosofi, at vi stoler på, at producenterne er dem, der kender deres egne 
varer bedst, kender varernes holdbarhed og ved, hvornår varen taber kvalitet. Derfor følger vi 
altid producentens anbefalede levetid for varerne, uanset om varen ser pæn og frisk ud, for det 
mener vi er god kundeservice. Så når producenten mener, gulerødderne har seks dages holdbar-
hed, så sælger vi dem kun i de seks dage og har dem ikke liggende, til de er solgt eller blevet 
rådne. Det samme gælder for kartofler, salater, bananer, løg og alle de andre varer, som vi sælger i 
afdelingen. Det er din garanti for, at varerne også kan holde mere end blot den dag, de er købt, og 
du ikke står med salater, der er brune i midten, gulerødder, der er smattede i spidserne, kartofler, 
der er grønne eller mug på ingefær og spirer i løgene.
Desværre er prisen vigtigst
  Vi hører ofte i butikken, at den ene konkurrent er billigere med fx kartofler, og den anden er bil-
ligere med Pink Lady-æbler, og så er der halv pris på icebergsalat og så videre. Vi har alle tilbud, 
og nogen uger er Dagli’Brugsen billigst på peberfrugt, tomater og andre uger er det en konkur-
rent, der er billigst. Sådan er konkurrencen, og det er sundt for forbrugerne med lidt priskrig, men 
har du samme holdning til kvaliteten? Kigger du på friskhed og på, hvor varen er fra? Tænker du 
over, hvor længe varen holder sig frisk og sprød efter købet? Desværre er prisen i de fleste tilfælde 
afgørende for, om det er ”et godt køb”, uanset om du som kunde har fået icebergsalat, der er to 
dage gammel eller syv dage gammel. 
Banditter i butikker
  Når du køber frugt og grønt næste gang, så kig godt efter på varerne, og se hvor stor forskel, der 
er fra ældste til yngste vare, på de varer butikken har lagt frem. Hvis du har lot.nummer L1601 
og lot.nummer L1606 på fx blomkål, så betyder det, at det ene blomkål er fem dage ældre end det 
andet, og du bør derfor vælge det blomkål med det højeste lot.nummer. Du vil blive overrasket, 
og du vil sikkert også kunne blive forarget, men butikken, hvor du kan finde tre uger gamle løg, 
otte dage gamle peberfrugter eller to uger gamle avocado, overholder reglerne, for der er ikke 
krav om dato på frugt og grønt, medmindre det er bearbejdet og klar til brug. Men prisen, den er 
sikkert god?

   Sådan skal de forskellige lot.numre forstås: 
L38G = De to første tal står for ugetal. Bogstavet  er ugedagen. A er mandag, b er tirsdag osv. 
L3903 = De første to cifre står for uge nr. De næste to står for ugedag – her er det dag 3 i ugen.
L39265 = Uge 39 dag 265 i året. 
L270 = Et lot.nummer, der ser sådan ud, angiver en dag i året.
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Black Blaze GSM
Languedoc, Frankrig. 75 cl.

Vi er for fødderne af 
bjergkæden Montagne Noire 

(Black Mountains).
Med dette intense og 

smagsmættede blend af 
grenache, syrah og 

mourvedre (GSM), som ledsager 
til de grillede retter, er succesen 

i hus. Super elegant vin i 
perfekt balance og med 

silkebløde tanniner.

1 flaske

9995
Literpris ved 1 fl. 133,27.

2 flasker

119,-
Literpris ved 2 fl. 79,33.

6 flasker

299,-
Literpris ved 6 fl. 66,44.

35477_Black Blaze_samvirke_203x275mm.indd   1 05/02/2021   14.24
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med en masse andre spil, som fx rullecur-
ling, bowls, pickleball, bobspil, bordten-
nis og badminton - og ja, måske endda 
også floorball, hvis vi får tilgang af nogle 
nye, friskbenede medlemmer.
  Der er intet at betænke sig på, hvis du 
tilhører aldersgruppen 60+. Du bestem-
mer selv, hvor anstrengende motion du 
vil dyrke, men det hyggelige, sociale fæl-
lesskab får du under alle omstændigheder!
Hvis du ikke tidligere har forsøgt dig med 
60+motion, så bør du møde frem næste 
gang, der er aktiviteter på banerne ved 
Tårnborghallen. Det foregår - under nor-
male omstændigheder - om tirsdagen fra 
klokken 10 til 12. Du er meget velkom-
men, og de første prøvegange er helt uden 
omkostninger!
  Vi satser optimistisk på, at vi starter med 
motionen sidst i maj eller først i juni – i 
hvert fald før sommerpausen i juli, for et 
af årets højdepunkter - sommerfrokosten - 
skulle vi meget nødigt gå glip af én gang 
til!

  Nu kan det ikke vare længe, inden vi kan 
genåbne i TIF 60+motion! Meget snart 
må alle, der ønsker det, være færdigvac-
cinerede, hvilket giver mulighed for, at vi 
atter - rimeligt trygt - kan mødes til fælles-
motion og socialt samvær. Vi glæder os til, 
at der -  så snart vejret, smittetallet og an-
dre omstændigheder tillader det - igen kan 
komme gang i petanquebanerne, krolfen 
og point-spillet - samt hvad der ellers kan 
findes på af udendørsaktiviteter, da det vil 
være i den friske luft, holdaktiviteterne 
først startes op, inden der til efteråret igen 
bliver mulighed for indendørsaktiviteter 

Vi venter stadig på det store øjeblik, hvor vi atter 
mødes i 60+motion
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for TIF 60+motion

Krolf i 60+motion



17Tårnborgbladet  maj 2021 Kirkebladet

TÅRNBORG KIRKE OG SOGN

Maj - Juni - Juli 2021
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  De ligger der spredt rundt om i lan-
det. Hvide, røde, gule, sågar enkelte 
lyserøde og lyser op i landskabet, på 
bakketoppen, så man kan se dem på 
lang afstand. Kirkerne. De her for-
underlige bygninger, der har ligget der 
igennem hundreder af år. 
  Og når man ser dem, der i landskabet, 
mærker man det, noget velkendt, no-
get rart og noget vigtigt. Og når klok-
kerne giver sig til at bimle, bliver sin-
det stemt og tankerne samles om det 
helt centrale her i livet. Om de gange 
man måske har stået og grædt ved 
kirkedøren ved den tunge afsked, el-
ler de gange man fuld af glæde har set 
et nyt liv blive døbt og blive en del af 
Guds familie.
  Og når jeg ser en kirke, der i land-
skabet, bliver jeg tryg. Og derfor, fordi 
jeg rammes af den følelse, blev jeg vel 
så forundret og målløs - og ja, indrøm-
met, provokeret på det voldsomste, da 
jeg den anden dag blev konfronteret 
med holdningen om, at man intet har 
at samles om ved kirken. Ved vores 
smukke kirke, der stolt knejser på 
denne skønne plet i Danmark. “Den 
ligger der bare og intet har man at 
samles om,” lød ordene. 
  Ordene bundfældede sig langsomt 
hos mig. “Man har intet at samles om 
ved kirken.” 
  Intet. Det lyder så tomt. Så hult. Og 
så himmelråbende forkert. For nej, vel 
kommer vi ikke til kirken her i sognet 
og samles om balloner og klovne, om 
hoppeborge og popmusik. Vi samles 
ikke om alt det, som man samles om 
ude i hverdagen, om stress og jag, om 
hvad man kan og om sig selv og sine 
egne livsprojekter. Men vi samles ikke 
om intet. Vi samles tværtimod om det 

nødvendige lige her ved kirken.
  For kirken, og det kirkerne står der 
for: Det er nøjagtig det som forældre- 
generation efter generation er kommet 
til kirken for: for at få døbt deres små. 
For når man står med et nyt liv i sine 
hænder, så mærker man det; at der er 
noget her i livet, som rækker ud over 
hverdagen og en selv, og at vi har brug 
for at række ud mod noget uden for 
os selv. Og der døber vi vores børn. 
Måske som en sagde det: “Bare for 
en sikkerheds skyld, hvis nu det be-
tyder noget for Gud.” Også selvom vi 

ikke kan se nytten, kan se betydnin-
gen. Kan se det livsomvæltende ved at 
blive døbt og samles ved kirken.
  Men det, der sker i dåben, det er det  
samme, som vi samles om ved og i 
kirkerne. Det er dåbens betydning, vi 
igen og igen bliver mindet om, når 

Der er intet at samles om ved kirken 
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vi kommer til kirken. Og ja, det kan 
synes som intet, for hvordan kan no-
get menneske trænge til at blive døbt, 
til at få hældt vand over hovedet eller 
neddykket i vandet, som Jesus blev 
det. Hvordan kan man livet igennem 
have brug for 
at blive mindet 
om, hvad det 
betyder, at vi 
er døbt. Hvor-
for har vi brug 
for igen og 
igen at samles 
om at høre, at 
de ord, der lød 
fra Gud, da Je-
sus blev døbt:    
Du er min 
elskede søn, 
i dig har jeg 
fundet velbe-
hag - er nøjag-
tig de samme 
ord, der lyder 
til os.
  For det vi 
samles om ved 
kirken, det er 
at høre, at vi er 
i Guds hænder, 
at høre at vi 
er nogen, at 
vi har en plads i livet, uanset hvad vi 
er, hvem vi er, og hvad vi gør, uanset 
hvilke masker vi skjuler os under til 
dagligt, så har vi en plads hos Gud.
  Men det vi samles om ved kirken, 
det kan rigtignok ikke måles i avis-
ernes succeshistorier. Det boner ikke 
positivt ud på kassekreditten. På den 
måde havde vedkommende jo ret i, at 
vi samles om intet ved kirken, for det 
vi samles om, kan vi ikke se. Det gør 
os ikke populære eller kloge. Det er 

lige så uforståeligt og underfuldt, som 
at Jesus opstår fra døden, for at vi skal 
vide, at vi aldrig skal dø.
  Men i kirken mærker vi, at vi er men-
nesker, der lige her og nu får at vide, 
at det vi trænger til her i livet, det er at 

høre, at vi har et 
fundament, at vi 
har en Gud, der 
er med os.
 Og vi, der 
kommer her, vi 
mærker det. At 
vi samles  om 
alt, der bety-
der noget i livet 
ved kirken, når 
vi samles her-
inde og synger 
sammen, bryder  
brødet sammen 
og får forladelse 
for alt det, der 
nager os, når vi 
lader orglets to-
ner gå ind i krop-
pen, lytter til or-
dene fra Biblen, 
så får vi en plads 
i fællesskabet 
med hinanden, 
vi får en plads i 
livet, og vi får en 

plads i fællesskabet med Gud. 
  Og når vi samles på kirkegården med 
sorgen og smerten i hjertet, eller vi går 
herop en aften alene og mærker roen, 
freden, når vi stille knæler ved grav-
stenen og fjerner et stykke ukrudt, så 
mærker vi det: At det giver os trøst, 
fred og ro at tro.

Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard

Elever fra Tårnborg skole på vej op til klokkerne
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Formanden har ordet
  Første søndag i advent 2021 tiltrådte 
Tårnborg kirkes nyvalgte menigheds-
råd.
  I november måned havde vi konstitu-
erende møde, hvor jeg blev valgt som 
formand, efter otte år som næstfor-
mand.
  Jeg var godt klar over, det var en stor  
opgave, jeg havde påtaget mig, men at 
udfordringerne skulle blive af en sådan 
karakter, som det viste sig, havde jeg 
på ingen måde regnet med.
Det var selvfølgelig coronasituationen, 
der gav de store udfordringer. Måtte 
vi overhovedet holde menigheds- 
rådsmøder og hvordan med julens 
gudstjenester?
  Jeg håbede selvfølgelig, der ville  
komme et udspil fra kirkeministeriet, 
hvilket desværre ikke skete.
  I første omgang var vi ikke omfattet 
af forsamlingsrestriktioner. Omkring 
første april meddelte kirkeministeriet, 
at vi var omfattet af forsamlingsfor-
buddet på over fem personer. Vi kunne 
dog stadig holde vores møder, da be- 
skeden var, at lønnede personer ikke 
talte med. Lidt pudsigt!
  Det første møde blev holdt i konfir-
mandstuen, men den viste at være for 
lille i forhold til de nye afstands- og 
arealkrav. Løsningen blev, at vi frem-
adrettet holder vores møder i Tårnborg 
Forsamlingshus, dog uden tilhørere.
  Med hensyn til julens gudstjenester 
var vi lidt overladt til os selv. Det end-
te med, som alle sikkert ved, at Nina 
(præsten) og jeg besluttede at aflyse 
alle gudstjenester omkring jul og nytår 
efter biskoppernes anbefaling.
  Ja, spørgsmålene var mange, så jeg 
havde en tiltro til, at vi kunne få hjælp 
hos coronahotlinen, hvilket desværre 

ikke var tilfældet. De henviste blot til, 
at vi skulle gå kommandovejen, hvilket 
ville sige først provsti, dernæst stiftet 
og sluttelig kirkeministeriet. - Hermed 
slut med at tale om COVID-19!
  I forbindelse med de andre opgaver 
menighedsrådet tager sig af, har der i 
tvivlstilfælde været stor hjælp at hente 
hos Landsforeningen af Menigheds-
råd.
  Lige for tiden er vi i gang med et for-
løb, der skal føre frem til ansættelse af 
en ny organist. Der skal tages stilling 
til hvilken profil, vi ønsker, hvilken 
ansættelsesgrad vi har mulighed for.
  Dernæst skal der laves en stillingsan-
nonce, som fører frem ansættelsessam-
taler og endelig ansættelse. Nævnes 
skal det også, at vi i menighedsrådet 
lige har startet en proces, der skal 
munde ud i, det vi benævner som ”Vi-
sioner for Tårnborg Kirke”. Det vil I 
høre nærmere om.
  Sluttelig vil jeg ønske alle et skønt 
forår, med håbet om mere normale 
tider.

Dennis Thorsager Hansen
Formand for 
Tårnborg Kirkes Menighedsråd

Kirken ved vintertide
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Forår på kirkegården 
  Vinteren har ændret meget på kirke-
gården. Graverbygningen står endelig 
færdig, og vi glædes over resultatet. 
  Det tog utrolig lang tid at etablere, 
men det var værd at vente på. 
  I skrivende stund (primo april) mang-
ler vi de nye varmepumper til afløs-
ning af oliefyret og nedgravning af 
nye varmerør mellem graverbygning 
og kirken. 
  Arbejdet er igangsat, og hvis vi kan 
stole på rådgi-
verne, så er alt 
færdigt før som-
meren rigtigt sæt-
ter ind.
  Det betyder, at 
vi endelig kan 
opstille de reno-
verede mindesten 
efter ”Danne-
brogsmanden” 
og de to lærere på 
Frølunde Skole. 
  Mindestenene 
blev faktisk reno-
veret for ca. ét 
år siden, men 
har ligget oplag-
ret hos stenhug-
geren i Jylland, 
fordi opstillingen 
afventer ned-
gravning af de 
nye varmerør. 
  En slægtning 
til Dannebrogs-
manden har 
kontaktet lokal-
historiker Kurt 
Rehder, som ved 
genindvielsen vil 
fortælle den spæn-

dende historie.
  Umiddelbart efter påske fik vi lagt 
nyt rullegræs på fællesgraven, og så er 
de planlagte ændringer i den position 
alle implementeret. Det er blevet flot.
  Vinterens gran på gravene er nu fjer-
net, og der er plantet forårsblomster. 
  Ukrudtet myldrer frem og holder per-
sonalet beskæftiget, og så skal der al-
ligevel findes tid til at tilså nogle sten-
belagte arealer, så vores kirkegård får 

Der arbejdes på kirkegården



22 Tårnborgbladet  maj 2021Kirkebladet side 5

et mere grønt udtryk. 
  Arbejdet med at søge 
tilladelser til renove-
ring af stendiget mod 
Halseby Mose pågår, 
og vi må desværre 
opretholde forbuddet 
mod at gå på stien nord 
for kirken. 
  Der falder til stadighed 
en enkelt sten ned, og 
når det sker fra op til to 
meters højde forretter 
det stor skade, hvis en 
person rammes. 
  Ligeledes arbejdes der 
med planerne for en ny 
fællesgrav i en mere 
østlig position. Fælles-
graven skal have et 
helt andet udtryk, og vi 
henter p.t. inspiration 
hos en kunstner og fra 
andre kirkegårde. 
  Der er f.eks. flere 
kirkegårde, hvor det er 
muligt at sætte en lille 
mindeplade på eller 
ved fællesgraven. 
  Der er ikke taget stil-
ling eller beslutning om noget pt, og 
vi modtager gerne henvendelser med 
gode ideer.
  Endelig lader det til, at vi også i år 
skal være værter for et tårnfalkepar.  
De er ikke endeligt flyttet ind, men 
hunnen har vist en heftig interesse for 
redekassen, som vi i vinter flyttede til 
den nuværende placering i trærækken 
mod Halseby Mose. Sidste år resul-
terede det i fire unger, og lad os håbe, 
at 2021 også bliver et godt ”Tårnfalke-
år”.
Jørgen Christensen, kirkeværge
 Der arbejdes også indenfor
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   Sidste år, da efteråret satte ind og da-
gene blev kortere, blev der valgt et nyt 
Menighedsråd i Tårnborg Sogn.
 Menighedsrådet tiltrådte 1. søndag i 
advent. Og det var et nyt Menigheds-
råd bestående af tre gengangere og 
fire nyvalgte medlemmer samt vores 
præst, Nina. Selv var jeg en af de helt 
nyvalgte medlemmer, spændt på op-
gaven, for hvad laver man egentlig i 
et menighedsråd? Hvad var det nu, jeg 
havde kastet mig ud i? Hurtigt erfare-
de jeg, at opgaverne er mangeartede. 
  Først og fremmest er kirkens formål 
at forkynde den kristne tro. Kirken er 
samlingssted for sognet, både til guds-
tjenester og kirkelige handlinger som 
dåb, konfirmation, vielser og begra-

velser. 
  Herudover er kirken samlingssted for 
sociale arrangementer i form af kon-
certer og sangaftener. Kirkegården 
besøges af sognebørn, der vil mindes 
deres kære, og kirken besøges af de, 
der vil bede en bøn, tænde et lys el-
ler nyde en stille stund. Men for at alt 
dette kan lade sig gøre, skal der udover 
kirkens personale være et Menigheds-
råd. Og hvad er det lige sådan et 
Menighedsråd laver? 
 I løbet af mine efterhånden fire 
måneder som Menighedsrådsmedlem 
har jeg fundet ud af: Menighedsrådet 
er en offentlig myndighed, hvis formål 
er at drive den lokale folkekirke. 
  At drive en lokal folkekirke indbefat-

 “Jeg har fået ny viden og indsigt i vores kirke”

Tårnborg Skole besøger kirkeloftet. Menigheds-
rådets arbejde er også at sikre at bygninger er sikre 
og godt vedligeholdt, så det er forsvarligt at vise 
rundt i de gamle smukke rum.
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ter mange meget forskelligartede op-
gaver lige fra vedligeholdelse af kirke, 
kirkegård og præstebolig, kirkens 
økonomi og beslutninger om, hvordan 
pengene skal bruges, at forberede so-
ciale arrangementer, ledelse af kir-
kens personale (dog ikke præsten, 
der refererer til provsten i Slagelse 
Provsti) herunder ansættelser/afske-
digelser, arbejdsplaner, medarbejder-
udviklingssamtaler, arbejdsmiljø etc. 
- så vi keder os ikke i Menighedsrådet. 
  Arbejdsformen i Menighedsrådet er 
demokratisk. Vi kan alle komme med 
ideer og forslag, som kan blive vedta-
get eller forkastet. Her må vi erkende 
og respektere, at vi er forskellige, og at 
vi uanset uenigheder skal holde en god 
tone. Det er vi heldigvis enige om. 

  At være medlem i Menighedsrådet 
har for mig være berigende. Jeg har 
fået ny viden og indsigt i vores kirke, 
jeg har lært - og kommer til at lære - en 
masse nye og spændende ting.  
  Når tingene er indviklede, kan jeg 
søge hjælp hos Landsforeningen for 
Menighedsråd, som også arrangerer 
kurser for menighedsrådsmedlemmer. 
Sidst, men ikke mindst, har jeg mødt 
mange dejlige mennesker - både de 
andre medlemmer og  kirkens perso-
nale. Så hvis du er nysgerrig, kan jeg 
kun anbefale at du stiller op til næste 
Menighedsrådsvalg.

Lene Lykke Bagge, kontaktperson i 
Tårnborg Menighedsråd

  Mit navn er Arne Petersen.  Jeg bor 
i landsbyen Krummerup ved Fugle-
bjerg, hvor jeg har mit landbrug. Jeg 
har 120 ha jord selv og passer også 
jord for andre, særligt høstarbejde - 
høster for 7-8 an-
dre landbrug. 
  Jeg elsker mit 
arbejde og tænk-
er tit på salmen 
“ Du gav mig o 
Herre en lod af din 
jord,” som er min 
yndlingssalme.
 Jeg kom første 
gang i Tårnborg 
Kirke for godt fem 
år siden. Anled-
ningen var ikke så 
god; min kæreste 
blev begravet. Men 
min oplevelse var 
god. 

  En meget smuk kirke, en fantastisk 
præst, smuk sang, musik og en flot 
pyntet kirke. 
 Søndagen efter kørte jeg ud med 
blomster til graven, og hvorfor så ikke 

“Jeg kører gerne 30 km til kirke”
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gå i kirke også? - Og det har jeg så 
gjort siden. 
  Jeg er meget glad for at komme i 
kirken og har mødt mange dejlige 
mennesker, der alle er meget venlige 
over for “ham den nye” - tak for det.
  Efter cirka tre år fik jeg lyst til at 
løse sognebånd til Nina. Til min 
glæde sagde hun ja. Jeg føler nu 
at Tårnborg kirke også er min 
kirke, og kører gerne 30 km til 
kirke, når jeg kan køre glad hjem 
og “tanket” til ugens arbejde.
 Jeg blev spurgt, om jeg kunne 
tænke mig at stille op til 
menighedsrådet. Jeg blev da 
glad for, at der er nogen, der 
mener, jeg kan bruges, men min 
største frygt er nok: Kan jeg, slår 
jeg til, er der nogen, der tænker, 
hvad vil han blande sig her for? 
Men jeg er nu valgt til næstfor-
mand og vil gøre det så godt, jeg 
kan, og jeg håber, jeg kan være 
til hjælp og støtte for vores ud-
mærkede formand. 
  Jeg glæder mig til samarbejdet i 
rådet - og tak til vores gode med-

Hyggeklubben

Coronaepidemien hindrede os des-
værre i at starte vores 14-dages-sam-
menkomster i januar 2021. 
Vi ønsker vore trofaste gæster, samt 
eventuelle nye gæster, en rigtig god 
sommer og håber, at der bliver mu-
lighed for at mødes til Hyggeklub den 
8. september 2021, men mere herom i 
næste Tårnborgblad. 

Venlig hilsen 
Anne-Marie Rosengren og Irma 
Dohlmann.

arbejdere i kirken.
 Med ønsket om en god sommer til 
alle,
Arne Petersen, Næstformand i Tårn-
borg Menighedsråd

Hyggeklubbens kaffehold venter på bedre tider
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  Selvom der i øjeblikket er 
rigtig mange restriktioner for 
kirken, og det ikke just vir- 
ker som om, vi lige er tænkt med i 
genåbningsplanen, så har vi stadig 

åbent, og vi fik lov til at fejre påske i 
kirken i år.
 Vi har stadig gudstjeneste 
hver søndag af cirka 30 minutters 
varighed.    Vi har heldigvis også sta-
dig en del dåb - og vielserne begynder 
også at komme igen, efter sidste års 
aflysning af de fleste.    Konfirmation-
erne står også for døren. I Tårnborg 
har mange valgt at vente med konfir-

Advarsel: Kirken har åbent!

Spørgehjørnet
Langfredag udånder Jesus på korset i den 9. time. 
Det affødte følgende spørgsmål i våbenhuset bagefter: Hvilket tidspunkt er den 
9. time? 
Svar: På Jesu tid inddelte man dagen i 12 timer, som begyndte ved solopgang 
dvs. omkring klokken 6. Jesus blev korsfæstet den 3. time - dvs. klokken 9, og 
mellem den 6.-9. time var der mørke indtil han døde - dvs. omkring klokken 15 
i vores tidsregning.

mationen til i august, men der bliver 
også sommerkonfirmation i Tårnborg 
Kirke i år den 20. juni. Så håber vi bare 
meget på, at der snart bliver meldt no-
get nyt ud, så vi kan få lov til at synge 

og mødes lidt flere mennesker.
 De mange restriktioner gør 
selvfølgelig, at det er svært at plan-
lægge ret meget, fordi vi efterhånden 
er så vant til, at måtte aflyse det hele, 
men vi håber, at det snart bliver muligt 
at mødes til fx sommersang i kirken, 
litteraturkreds, hyggeklub, kirkekaffe, 
høstfrokost og alt det andet, som vi 
plejer at gøre i fællesskab. 
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Maj 
02. maj kl. 10.30 4.s.e.påske Nina Dyrhoff Nyegaard
09. maj kl. 10.30 5.s.e.påske Nina Dyrhoff Nyegaard
13. maj kl. 10.30 Kristi Himmelfartsdag Nina Dyrhoff Nyegaard
16.maj kl. 10.30 6.s.e.påske Nina Dyrhoff Nyegaard
23.maj kl. 10.30 Pinsedag Nina Dyrhoff Nyegaard
30. maj kl. 10.30 Trinitatis Søndag Nina Dyrhoff Nyegaard

Juni
06. juni kl. 10.30 1.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
13. juni kl. 10.30 2.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
20. juni kl. 10.30 Konfirmation Nina Dyrhoff Nyegaard
27. juni kl. 10.30 4.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard

Juli
04. juli kl. 09.00 5.s.e.trinitatis Adrian Hove-Kreutzfeld
11. juli kl. 10.30 6.s.e.trinitatis Adrian Hove-Kreutzfeld
18. juli kl. 09.00 7.s.e.trinitatis ???
25. juli kl. 10.30 8.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard

August
01. august kl. 10.30 9.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard

Velkommen til gudstjeneste i 
Tårnborg Kirke



28 Tårnborgbladet  maj 2021Kirkebladet side 11

Kontakt 
SOGNEPRÆST  GRAVER
Nina Dyrhoff Nyegaard  Irene Kjergaard
Marsk Stigsvej 19, Halseby  Marsk Stigsvej 45, Halseby
4220 Korsør  4220 Korsør
5838 0021 / 2985 0021  3063 5417
ndn@km.dk  graverkontor4220@gmail.com 
Mandag fri  Mandag fri  

ORGANIST  KIRKESANGER
Lise Christoffersen  Annette Justesen
Sygemeldt  41280738
andante@paradis.dk  ajustesen@jubii.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND  KIRKEVÆRGE
Dennis Thorsager Hansen  Jørgen Christensen
Ahornvej 3  Vandkærsvej 6,
4220 Korsør  4220 Korsør
5153 0406  2537 2321
thorsager-hjelholt@hansen.mail.dk  kirkevaerge.taarnborg@gmail.com

Praktisk vejledning
Vielse:  Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognepræsten.
Dåb:  Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognepræsten.
Begravelse/bisættelse: Aftale om begravelse/bisættelse sker ved henvendelse  
 til sognepræsten.
 
Vil du tale med din præst?
Når livet gør ondt, kan du tale med din præst!
Det behøver ikke nødvendigvis 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 tid til en samtale.

Kirkebladet udgives af Tårnborg Menighedsråd
 i samarbejde med Tårnborg Lokalråd.

Redaktør: sognepræsten
Fotos:  Erik Dohlmann, Irene Kjergaard, Tårnborg Skole, Arne Petersen, Nina  
 Dyrhoff Nyegaard 

Besøg Tårnborg Kirkes Hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk eller på Facebook: Tårnborg Kirke
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  Det er efterhånden 
svært at følge med i 
”verdenssituationen” 
- både internationalt, 
nationalt og lokalt - 
uden at være velbe-
vandret i digitale og 

sociale medier, som fx Wikipedia, Face-
book, Flickr, Twitter, YouTube, Netflix og 
mange mange andre. Flere og flere søger 
tilsyneladende viden gennem digitale me-
dier, og færre og færre gider læse trykte 
aviser og se nyheder på DR og TV2. Det 
kan man have divergerende holdninger til, 
men ikke desto mindre er det en realitet, 
som Tårnborgbladet sikkert også lider un-
der. Er der overhovedet nogen, der gider 
læse bladet? Responsen er i hvert fald 
meget sparsom; både den negative og 
positive! 
  Derfor bør man nok i det mindste også 
interessere sig for det digitale lokale liv, 
hvor Tårnborgbladet p.t. har kendskab til 
følgende facebookgrupper; men vi hører 

gerne om andre: ”For Os Der Bor I Sven-
strup KORSØR” er den gruppe med flest 
medlemmer. I gruppen efterlyses ting og 
levende væsner; alverdens sager sættes 
til salg - og jævnligt kommenteres, roses 
eller rises forhold i lokalområdet. ”Det 
gamle Tårnborg sogn” er en gruppe, der 
gennem billeder og beretninger fokuserer 
på, hvordan sognet så ud i “ gamle dage”. 
”Tårnborg” er Tårnborg Lokalråds face-
bookgruppe, hvor du især kan orientere 
dig om lokalrådets arrangementer og in-
formationer. ”Frivillig i Tårnborg/Sven-
strup” er en gruppe for alle, som gerne 
vil give en hånd til de frivillige opgaver, 
der er i forbindelse med lokale aktiviteter. 
”Løbegruppen Svenstrup” og ”Gåtur For 
Os Der Bor I Svenstrup og Omegn” er to 
grupper for dem, der ønsker lidt socialt 
selskab under motionen. Desværre har de 
to motionsgrupper været meget stille de 
seneste mange måneder. Men det kan du 
jo gøre noget ved! 

Facebookgrupper med base i Tårnborg Sogn
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets redaktion
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Henrik Jensen VVS & Kloak
Din lokale VVS- og kloakmester

• Spilde- og regnvands
separering

• Nedsivnings anlæg og faskiner
• Rottespærre og Skader
• TV-Inspektion
• Varmepumper
• VVS & Blik

Ring til os på telefon 58 38 02 55 
og få et godt tilbud.

Henrik Jensen VVS A/S · Tjærebyvej 30 A · 4220 Korsør · Tlf.: 58 38 02 55 · info@henrikjensenvvs.dk · henrikjensenvvs.dk

Følg os på Facebook
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  Hvad gør man, når man bliver opmærk-
som på nogle bekymrende forhold i sine 
omgivelser? Skubber man bare bekym-
ringerne til side, for hvis det nu ikke 
lige er et personligt problem, så er der 
vel ingen grund til at blande sig? Jo, det 
bør man, synes tårnborgenseren Erik 
Michaelsen, så derfor forsøgte han med et 
læserbrev i Ugeavisen sidst i marts måned 
at gøre myndighederne opmærksomme 
på risikoen for oversvømmelser i Rød-
højområdet, Rødhøjlund og i gocartba-
neområdet på Ørnumvej. I den anledning 
har Tårnborgbladets udsendte opsøgt Erik 
Michaelsen for at høre nærmere om hans 
bekymringer.
  I næsten 70 år har Erik haft bopæl på 
Ørnumbakken, og mangt og meget har 
han været vidne til gennem årene. Efter 
mange års arbejde på det nu forsvundne 
Korsør Jernstøberi nyder han nu pen-
sionisttilværelsen i sit hus, hvorfra der er 
en flot udsigt over Korsør Nor. At have 
bopæl nær vand giver mange glæder, og 
havet har altid været en del af Eriks livs-
fortælling, da hans far var matros et par år 
på skoleskibet København, som forsvandt 
fuldstændig sporløst med besætning og 
elever, der i alt talte 59 mand. Skibet var 
på sejlads fra Sydamerika mod Australien 
i 1928 –  og sank sandsynligvis den 24. 
december 1928, fortæller Erik, som har 

den teori, at det store skib meget plud-
selig kæntrede og vendte helt rundt, da 
telegrafisten, som i øvrigt kom fra Korsør, 
ikke nåede at sende noget nødsignal over-
hovedet. Ejeren af skibet, ØK-stifteren 
H.N. Andersen, var nok ikke helt uskyldig 
i forliset, da han ønskede, at skibet skulle 
sejle mod Australien kun på ballasten 
og uden last. Dette gjorde skibet ustabilt 
og mere udsat for kæntring, hvilket det 
allerede havde vist tilbøjelighed til nogle 
år tidligere i Amerika.
  Skoleskibet ”København” var i 1920’erne 
hele Danmarks stolthed. Verdens største 
sejlskib - en femmastet bark - med en 
dieselmotor fra B&W som hjælpemo-
tor. Skibet blev opfattet som herren over 

verdenshavene, og ingen forventede, det 
skulle kunne forlise og forsvinde uden 
spor. – Men det uventede indtræffer af og 
til!
  I en hel del år har Erik gået og spekule-
ret over vandstandssituationen mellem 
noret og de inddæmmede arealer nord 
for Noret. Siden middelalderen har ve-
jen fra Slagelse til Korsør gået forbi Ør-
numbanken - eller Ørnumbakken, som 
den mest benævnes i nutiden, da denne 
vej var hurtigere end den lange vej rundt 
om noret. Noget af vejen var så ufarbar, 
at de rejsende - konger og adel - var nød-

Der sker nok aldrig, men ……
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets opsøgende skribent

Skoleskibet København i Korsør i 1928
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saget til at anvende båd, men som årene 
gik anlagdes dæmninger, diger og broer 
- fx diget, der til Haneklint kaldes Konge-
broen samt Blåbro ved Høneklint, som 
muligvis tidligere var en rigtig bro.  Ruten 
fra Ørnumbanken til Korsør var ind- 
til omkring 1750 en kongevej. Landets 
kongeveje måtte normalt ikke benyttes 
af almindelige bønder, men bønderne i 
Halseby, Svenstrup og Frølunde fik tidligt 
tilladelse til at benytte vejen over noret via 
Haneklint og Høneklint, når de skulle til 
købstaden Korsør for at handle.
  Nu om dage ligger den gamle kongevej 
næsten ubenyttet hen, men den kan stadig 
besøges ved at forlade Ørnumvej enten 
omkring Høneklint eller  ved Haneklint.  
Vejen ligger flot, nyasfalteret med smuk 
udsigt til Korsør Nor. Vejen er placeret på 
en dæmning eller et dige, som har mulig-
gjort inddæmning af de store arealer nord 
for Noret. Når man befinder sig på stedet, 
bemærker man, at Ørnumvej befinder sig 

en del lavere end kongevejen, og hvis di-
get blev fjernet, får man brug for sine bed-
ste svømmeevner.
  Kører man på kongevejen fra Haneklint 
mod Svenstrup, støder man efter nogle 
hundrede meter mod en spærring, der 
forhindrer videre kørsel. Tidligere fort-
satte vejen naturligvis på diget, indtil den 
stødte på Ørnumbakken en del højere 
oppe på bakken, end Ørnumvej gør i 
dag. Og netop dette er problemet, synes 

Erik Michaelsen, da man tilsyneladende 
gennem tiderne har glemt, hvad diget skal 
anvendes til! Til at holde vandet fra noret 
tilbage, når det er højvande, naturligvis - 
også helst hvis der kommer en ekstrem 
situation med fx stormflod eller klimaæn-
dringer, der resulterer i en vandstigning 
over 2,5 meter. Diget, der skal forhindre 
vandets indtrængen, er gennem årene 
blevet ”tilrettet” langs nor-bredden ved 
Halsebyvej 2, så det nu er væsentlig la-
vere end resten af diget langs Ørnumvej.   

Og intet er jo stærkere, end det svageste 
led, så hvis vandet i fremtiden skulle stige 
ekstremt i noret, så er der vist ingen tvivl 
om, at det første sted, vandet vil trænge 
ind i Tårnborgområdet, er netop neden 
for Ørnumbanken. Dette vil den nyligt 
opsatte låge til adressen Halsebyvej 2 
sandsynligvis ikke kunne forhindre!
  Hvis nogen skulle interessere sig for 
oversvømmelses-risici i sit område, kan 
man finde mange interessante oplysninger 
på hjemmesiden www.dingeo.dk. Erik 
Michaelsens bolig ligger højt på Ørnum-
bakken, så personligt frygter han ikke 
oversvømmelse, men han synes, han bør 
fortælle om det mulige problem for andre 
beboere, hvis det nu skulle ske! Men det 
gør det jo nok aldrig!
  Indtil dato har ingen - ud over Tårnborg-
bladet - henvendt sig til Erik for at høre 
nærmere om hans læserbrevsindlæg. Hel-
ler ikke ”de rette myndigheder”! Men 
måske læser myndighederne ikke Uge-
avisen? Og måske heller ikke Tårnborg-
bladet?

Her slutter den gamle landevej 
fra Korsør til Tårnborg
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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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P-FOS forureningen ved og fra Korsør 
Brandskole
  P-FOS er, for de fleste af os, et nyt 
ord, som vi er blevet præsenteret for i 
forbindelse med den aktuelle forure-
ningssag ved Brandskolen.
  P-FOS indgik som brandhæmmende 
stof i det brandskum, som blev brugt på 
Brandskolen.
  Stoffet blev, med enkelte undtagelser 
forbudt i 2011, - brugen på brandskolen 
stoppede flere år før.
Stoffet nedbrydes ikke i naturen, men 
ophobes i fødekæderne.

Man kan stille rigtig mange spørgsmål til 
denne sag:
Hvilke konsekvenser kan forureningen få 
for livet i Korsør Nor?
Hvilke konsekvenser kan forureningen få 
for livet i Storebælt?
Hvilke konsekvenser vil forureningen 
have for kogræsserforeningens medlem-
mer, som har spist det forurenede/ giftige 
kød i mange år?
Hvilke konsekvenser vil forureningen 
have for fortsat fiskeri i Korsør Nor?

Hvilke konsekvenser vil forureningen 
have for brugen af kolonihaveforeningen 
Rundingen?
Og sikkert mange flere…….
  Det korte svar er, - det er der ingen der 
ved endnu. Og det er heller ikke sikkert, 
at der kan gives nogen klare og entydige 
svar.
  Her først i april har Slagelse Kommune 
igangsat udarbejdelsen af en afgrænsnings- 
rapport, for at få afdækket forureningens 
omfang og udbredelse.
  Kommunen har sat et mobilt kulfilteran-
læg op ved Korsør renseanlæg, vand og 
slam er fjernet fra udløbet til Korsør Nor 
og dræn skal omlægges.
  Forureningen er selvfølgelig stærkt  
bekymrende og selvfølgelig især for 
Kogræsserforeningens medlemmer, 
som har spist det stærkt forurenede kød 
gennem en årrække; - om der også er et 
problem for dem, som jævnligt over en år-
række har spist fisk fra Noret, vil de kom-
mende målinger af P-FOS i fisk fra Noret 
vise.
  Der vil også blive foretaget målinger i 
grøntsager dyrket i kolonihaverne. Hvis 
der vel at mærke findes nogle nedfrosne 
fra sidste år.
  Som det tydeligt ses af nedenstående 
fra ”Ingeniøren”, så er P-FOS sund-
hedsskadeligt.

Fra ”Ingeniøren” – offentliggjort 
24.04.19 kl. 08:20:
  ”Det er efterhånden alment kendt, at 
nogle fluorerede forbindelser hver for sig 
kan give kræft, forstyrre vores hormonba-
lance, øge vores blodtryk og hæmme vores 
fostres udvikling. Det i en sådan grad, at 
de skader folkesundheden. Men nu slår 
en ny, dansk undersøgelse fast, at det ikke 

Forureningen af Noret er stærkt bekymrende
Af Ib Larsen, Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse
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kun er enkelte fluorstoffer som PFOS og 
PFOA, der har en farlig, hormonforstyr-
rende effekt, når de ophober sig i vores 
kroppe, når vi indtager dem gennem for 
eksempel kosmetik, bagepapir, skaldyr, 
pizzabakker og imprægneringsmidler”.

Hvor skal ansvaret placeres? 
  Ingen steder, for ingen - så vidt det vides 
- har gjort noget forkert eller ulovligt.
  Brandskolen stoppede brugen, inden stof-
fet blev forbudt, - og Slagelse Kommune 
har reageret hurtigt, da forureningen ved 
et tilfælde blev opdaget, da kommunen 
ledte efter andre problematiske stoffer i 
udledningen fra kommunens renseanlæg. 
  Det mest bekymrende ved denne sag er 

den manglende viden om hvilke stoffer, 
der er spredt i vores omgivelser. P-FOS 
er kun et enkelt eksempel, men indu-
strien har brugt og bruger i titusindvis af 
forskellige stoffer, hvoraf nogle efter al 
sandsynlighed med tiden vil vise sig at 
være bekymrende, stærkt forurenende el-
ler sundhedsskadelige.
  Link til Slagelse kommunes hjemmeside, 
som løbende opdateres om sagen.
https://www.slagelse.dk/borger/bolig-
og-affald/el-vand-varme-og-kloak/
spildevand/pfos-forurening-i-korsoer
Journalist Helge Wedel har i Sjællandske 
fulgt sagen tæt, - så der kan sagen følges 
fra starten og frem.

www.korsorhvidevare.dk
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  Der pågår tilsyneladende en evig kamp mel-
lem svinere og cleanere i  vores sogn.  Selv 
om størrelsesforholdet mellem de to hold er 

voldsomt, da det måske er flere end 98% af os, 
der er cleanere, medens ganske få er svinere, 
så er det alligevel svinernes indsats, der er 
mest synlig i dagligdagen!  Derfor tilsluttede 
Tårnborg Lokalråd i samarbejde med Slagelse 
Kommune sig også i år Danmarks Naturfred-
ningsforenings landsindsamling af affald, 
som fandt sted søndag den 18. april 2021. - 
Kampen mod svinerne skulle tages op!
  Indsamlingen var i år corona-sikret, så den for-
gik i fællesskabets ånd, men hver for sig! Ind-
samlingen, der fandt sted fra Dagli’Brugsen i 
Frølunde, resulterede i godt 50 kg mindre af-
fald i sognets grøfter, hegn og gader. Desuden 
blev der indsamlet store mængder affald på 
Frølunde Fed og ved Korsør Nor! 
  Deltagerantallet var måske en smule 
skuffende, men dagens lune, solbeskinnede 

vejr har sikkert kaldt mange til havearbejde, 
udflugter med familien eller andre hyggelige 
søndagssysler. I alt mødte omkring ti interes-
serede frem ved Dagli’Brugsen i Frølunde i 
tidsrummet 10 – 14, hvor rekvisitter til ind-
samlingen kunne afhentes, og affaldet til sidst 

kunne afleveres. Alt foregik ved selvbetjening, 
da forsamlingsforbuddet på ti ikke skulle over-
skrides, og der naturligvis skulle holdes god 
afstand. Andre steder i sognet havde mange 
gode sogneborgere sideløbende gang i deres 
egne indsamlinger, hvilket fx var gældende 
ved Korsør Nor, hvor familien fra Tårnborg-
gård gjorde en stor indsats, hvilket også Karin 
Kristiansen gjorde på Frølunde Fed, medens 
parret på Tårnholm også denne dag rensede 
veje, grøfter og krat omkring godset. Fru Inge 
på Tårnholm fortæller, at man skam kan tjene 
lidt på affaldsindsamling, da hun dagligt finder 
to-tre dåser eller flasker med pant, men hun 
vil nu fortrække, at dåsekasteren selv indløser 

panten - frem for at naturen forurenes med af-
fald!
  Søndagens arbejde blev - trods mængderne af 
affald - hyggeligt for deltagerne, der nød den 
dejlige aprildag med gode oplevelser i Tårn-
borgområdet, hvor indsamlerne fik masser af 
”tommel op”, søde smil og rosende kommen-
tarer fra sognets beboere, vandrere, cyklister 
og bilister.
  Der skal lyde en stor tak for indsatsen til alle, 
der tog del i søndagens kamp mod svinerne 
- en noget nær resistent modstander! Det er 
rigtig dejligt, at cleanernes indsats er synlig i 
vores skønne natur i nogle dage, men vær på 
vagt, for svinerne vil helt sikkert hurtigt melde 
sig på banen igen!

En fælles affaldsindsamling hver for sig
Af Jørgen F. Rasmussen, dagens affaldsindsamlingsansvarlige for Tårnborg Lokalråd

Højt humør på indsamlerholdet

To indsamlerhold mødes: Inge og Knud fra 
Tårnholm og Else fra lokalrådets hold

Resultatet af lokalrådets cleaner-kamp
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  I efteråret/vinteren 2015/16 stiftede vi 
Rødhøj Naturplejelaug. Der var fin op-
bakning med ca. 30 medlemmer fra star-
ten. 
  De første tre sæsoner havde vi hhv. 6 
kvier, 8 kvier og 8 kvier + 8 lam gående 
på arealet mellem motorvejen og go-cart-
banen. Alt tegnede således til at køre på 
skinner, og vi så frem til sæsonen 2019 
med store forventninger. 
  Det viste sig dog, at interessen var dalet, 
og vi kunne kun med nød og næppe sælge 
andele til 6 dyr. Forklaringen på nedgang-
en er lidt uklar, men sen slutafregning, 
varslet skift af avler og generelt ændrede 
kostvaner - nu skal vi jo spise mange flere 
grøntsager og mindre kød - er nok nogle 
af årsagerne.
  Det blev desværre ikke bedre i 2020, hvor 
det kun lykkedes at få afsat 16 andele = 4 
dyr, og det er så få, at det ikke er muligt 
at holde budgettet. Samtidig er det heller 
ikke nok dyr, hvis arealet skal afgræsses 
optimalt. Nu blev vi så også blevet ramt af 
corona-pandemien, og mange af laugets 
medlemmer vidste ikke, hvordan deres 
jobsituation og dermed indtægtsgrundlag 

ville udvikle sig, så selv 
om vores avler var meget 
samarbejdsvillig og for-
længede fristen for be-
stilling i flere omgange, 
måtte vi aflyse årets ak-
tiviteter.
  Det samme skete her i 
2021, bare endnu værre – 
kun 12 andele blev afsat, 
så igen måtte vi aflyse ak-
tiviteterne. 
  Vores kontrakt med kom-
munen gælder begge veje. 
Vi får stillet arealet til rå-
dighed på visse betingel-

ser, bl.a. er vi forpligtiget til at sørge for 
afgræs-ning, men da vi jo ikke kunne ga-
rantere det, blev aftalen med kommunen, 
at vi meldte tilbage senest med udgangen 
af februar, om vi fortsat ønskede at bruge 
arealet. Da kommunen - som i forhold til 
miljølovgivning også er forpligtiget til at 
sørge for pleje og optimering af biodiver-
sitet – havde et par private avlere, der var 
interesserede i at overtage arealet, er vores 
kontrakt nu annulleret, og lauget har ikke 
mere noget areal. Græsningsaftalen er 
herefter overtaget af privat avler.
  Derfor venter vi nu blot på, at det bliver 
muligt at indkalde til generalforsamling, 
så vi kan opløse lauget i henhold til vore 
vedtægter. 
  Noget der dog ærgrer mig rigtig meget er, 
at situationen omkring pfos-forureningen 
på engen ved haveforeningen Rundingen 
ikke blev klarlagt noget før. Så havde der 
været mulighed for at lægge aktiviteterne 
for de to foreninger sammen, og vi kunne 
have haft 8 dyr på arealet, men når man 
skal overholde nogle deadlines, er der jo 
ikke så meget at gøre. 

Rødhøj Naturplejelaug må indstille aktiviteterne
Af Gert Schjønning, formand Rødhøj Naturplejelaug
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  På Halsebyvej ligger den lille grønne tre-
kant, der kaldes ”Naturområdet Ørnum-
bakken”.
 Som den opmærksomme borger helt sik-
kert har bemærket, er der desværre ikke 
sket den store udvikling af området. Vi 
er mange, der havde håbet på, at der her 
ville opstå en lille oase med mulighed for 
shelter, bålplads, adgang til Noret og ikke 
mindst en bro ud i vandet.
  Naturområdets bestyrelsen har arbejdet 
hårdt for at få lov til at udvikle området, 
men desværre synes Kystdirektoratet 
åbenbart ikke, at ideen med udvikling 
af området er så god. De har i hvert fald 
gentagne gange afvist ansøgningerne om 
at etablere adgang til Noret. 

  Efter en lang og tålmodig kamp mod 
Kystdirektoratet, har bestyrelsen for om-
rådet nu valgt at kaste håndklædet i ringen.
  Det betyder, at området mangler perso-
ner, der vil deltage i en ny arbejdsgruppe, 
som måske vil kunne ”nytænke” området 
og dermed finde nye veje, der gør en ud-
vikling af området mulig.
  Derfor opfordres personer med interesse 
i at ”gøre noget ved området” til at melde 
sig, så vi sammen kan finde ud af, hvad 
der skal ske med den lille grønne oase.
  Hvis du er interesseret, skal du sende en 
mail til thomas@hansenfam.dk. Herefter 
vil du blive kontaktet, så vi sammen kan 
komme videre. Hvis du hellere vil ringe, 
kan det ske på tlf. 24 91 15 76

Naturområdet Ørnumbakken - 
en oase, der bør nytænkes
Af Thomas Hansen, Tårnborg Lokalråd
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  I 2019 arrangerede Tårnborg Lokalråd 
samt bestyrelsen bag ”Naturområdet Ør-
numbakken” en dejlig sankthansaften på 
Ørnumbakken. Det blev en hyggelig aften 
med fint bål, båltale, heks, grill og sno-
brød.

  I 2020 blev der desværre intet arrange-
ment, da diverse velkendte forsamlingsre-
striktioner i 2020 forhindrede det.

 Men sankthansaften i år - altså den 23. 
juni 2021 - laver vi igen en hyggelig 
familieaften med snobrød, grill-selv, bål, 
tale og masser af uformel hygge og skov-
tursstemning.

  Så sæt allerede nu X i kalenderen. Mere 
info vil komme senere, så følg med på 
opslag i Dagli’Brugsen samt i lokalrådets 
facebookgruppe.

Sankthansaften på Naturområdet Ørnumbakken
Af Thomas Hansen, Tårnborg Lokalråd
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  Her kan du læse andet 
afsnit af Frederik Chris-
tian Maximilianussens 
erindringer fra sin tid i 
Tårnborg sogn, hvor han 
i nogle år fra 1855 havde 

embede som andenlærer i Frølunde skole.  
Frederik Christian voksede op i Jylland, 
hvor han tilbragte sin barndom og ung-
dom, så et embede på Sjælland var en 
voldsom livsændring med rejse ind i u-
kendt 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 Johan-
sen, der er efterkommer af Maximilianus-
sen.
  Første afsnit kan du læse i Tårnborg-
bladets februarnummer 2021.

Og så får Frederik Christian ordet:
 Min debut på den sjællandske kyst hørte 
just ikke til de behageligste. 
  Så snart jeg var kommet i land og havde 
fået mig og mit tøj anbragt i et mindre 
gæstgiveri, forhørte jeg mig om, hvor 
præsten, min tilkommende sognepræst, 
boede. Jeg fik da at vide, at det var en 
Provst Andresen, hvis bopæl blev mig an-
vist. 
  Jeg ilede da derhen og præsenterede mig 
som den vordende andenlærer i Frølunde, 
Tårnborg sogn. 
  Jeg må have taget mig noget fordægtig 
ud; thi provsten ville næppe tro mig, 
førend jeg fik hentet mine papirer og 
dermed overbevist ham om, at jeg virkelig 
var den, jeg udgav mig for. 
  Da hans betænkeligheder var over-

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

vundne, underrettede han mig om, at han 
havde skrevet til biskoppen, at da der end-
nu efter så lang tids forløb ingen havde 
meldt sig, var det vist bedst at opslå em-
bedet på ny som ledigt, og provsten på-
lagde mig endnu samme dag at skrive til 
biskoppen og melde min ankomst. 
  Han bebrejdede mig i temmelig myndige 
ord, at jeg ikke havde skrevet ham til for 
længe siden. Jeg undskyldte mig med, at 
jeg ikke kendte min tilkommende nær-
meste foresattes adresse, og at jeg mente, 
at det var tidsnok at melde sig inden seks 
uger efter kaldelsen. 
  Disse undskyldninger ville provsten ikke 
lade gælde; med derved blev det dog. 
Efter at have udfærdiget og afsendt et 
brev til biskoppen, lejede jeg en vogn, der 
kørte mig og mit tøj til den en lille mil fra 
Korsør liggende landsby 
Frølunde samme dag. 
  Her blev jeg modtaget 
med megen elskvær-
dighed af førstelæreren, 
hr. Buchmann og hu-
stru. Kun syntes jeg, det 
var noget brat, at de 
endnu samme aften 
ville have fastslået 
reglerne for vort forhold til hinanden både 
i skolefaget og i vores private forhold. 
  Jeg var træt og søvnig og gik ind på alt 
med den bagtanke, at det med tiden nok 
ordnede sig af sig selv. Forresten fandt jeg 
ikke deres fordringer og forslag uvillige. 
  Det blev således straks aftalt, at jeg 
skulle have kost og vask hos dem 
for 10 rigsdaler månedlig, og at jeg 
skulle være fri for betaling, når jeg var  
rejst bort i ferierne. Det var meget bil-
ligt også for den tid; men de >>>side 42 

Førstelærer
 Buchmann. Frølunde 

Skole 1851-1896
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ræsonnerede som så, at jeg i forhold til 
min løn ikke havde råd til at betale mere, 
og det var jo både sandt og retskaffen 
tænkt.             
  Det værelse, sognet havde givet mig til 
bolig, var et kammer med kalkede vægge, 
et fag vinduer mod syd og bræddeloft og 
ditto gulv. 
  Det var beliggende bagved gangen 
mellem de to skolestuer og alt andet 
end hyggeligt. Af mobilier (møbler og 
lignende - red.) fandtes kun en dårlig kak-
kelovn. Straks efter min ankomst måtte 
jeg gøre en tur til Slagelse for at anskaffe 
mig et bord, et par stole og en seng, En 
bondekone fulgte af velvilje med mig for 
at hjælpe mig ved købet af sengeklæder. 
  Da jeg aldrig har været anlagt for kom-
fort, købte jeg ikke gardiner til vinduerne. 

 

 
 Buchmann og hans kone var et par liv-
lige mennesker lidt inde i trediverne, og 
vi blev snart meget gode venner. Han var 
en lille, rask velbegavet mand med mange 
interesser, så vi havde samtalestof i over-
flødighed, og vore samtaler kunne næsten 
aldrig få ende. 
  Vi drøftede alt mellem himmel og jord 
og især alt, hvad der stod på dagsordenen 

i hine dage. Han var meget musikalsk, og 
især mindes jeg hans morsomme foredrag 
til guitar af de Erik Bøghske viser, som 
den gang var nye. Konen var meget pro- 
per, men også meget talende. De var begge 
meget gæstfri, og det var derfor et livligt 
og muntert hus, jeg var kommen i. De 
holdt begge meget af at spille kort, og det 
var just ikke om svovlstikker, vi spillede; 
thi tab eller gevinst kunne let en aften gå 
op til 7-8 rigsdaler. 
  Jeg lærte dem at spille l’hombre, som de 
ikke før havde kendt.
  Når de ikke havde gæster, ville de ud til en 
eller anden af gårdmændene i deres store 
skoledistrikt, og jeg fulgte dem trolig. Jeg 
har tit beundret deres opfindsomhed i at 
hitte på, hvor vi skulle gå hen den aften, 
og jeg tror nok, at bønderne var blevet så 
vant til disse besøg, at de fandt det fuld-
kommen i sin orden, at skolelærerens ofte 
besøgte dem. 
  Jeg har aldrig opdaget trevne eller mod-
villige ansigter ved vore hyppige besøg. 
Der fulgte altid munterhed med, hvor 
Buchmann og kone kom til stede. Gård-
mændene var også meget gæstfri og holdt 
en mængde gilder, dels barnedåb, bryllup-
per, høstgilder og julegilder. De to først-
nævnte slags varede endog  3 til 4 dage 
i træk. 
  Om det var i det første eller andet år under 
mit ophold der, kan jeg ikke helt huske, 
tog jeg mig for at tælle, hvor mange gilder 
jeg havde været med til fra mikkelsdag 
(29. september - red.) til jul og kom til det 
resultat, at det havde været 34 aftener med 
dans. 
  Det kan man kalde en lystig tid. Et bryl-
lup varede i fire dage og aftener med dans, 
desuden var der i forvejen trolovelsesgilde 
med rigelig spise og drikke, blandt andet 
gåsesteg, men ingen dans, kun kortspil.
  Et barnedåbsgilde har særlig fæstet sig i 
min erindring. 

Nyere foto, hvor man i forbindelse med reno-
vering af huset kan se, hvor der i 1850 blev 
bygget til ved skoleudvidelsen
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  Om aftenen den første dag, medens ung-
dommen morede sig med dans i øverste-
stuen til musikken af tre musikanter, døde 
barnet, hvilket jeg først fik at vide, da vi 
gik hjem. 
  Næste dags formiddag kom der ind-
bydelse til alle den foregående dags 
gæster om at møde igen, hvilket også blev 
efterkommet, og om aftenen ved dansen 
stod faderen frem og indbød gæsterne til 
den følgende dag begrundet ved, at han 
dette år ikke havde holdt høstgilde og med 
tilføjelsen af, at han til i morgen havde 
bestilt fire musikanter. Nogle dage efter 
holdtes begravelsesgilde i to samfulde 
dage, dog uden musik og dans. 
Foranstående beretning lyder utrolig, men 
er dog fuldstændig sand. 
  Buchmann havde også barnedåb i den 
tid; men den varede kun en dag og nat og 
var besøgt af over 200 gæster, hvorfor alle 
lokalerne var taget i brug. Der blev danset 
i begge skolestuer, og han havde i forve-
jen bedt mig om at more piger og koner 
på det bedste, hvilket jeg også efterkom så 
trolig, at jeg ikke forsømte en eneste dans 
den ganske aften og nat. 
  Om morgenen, lidt efter solopgang, 
skulle jeg hen i byen for at hvile mine 
trætte lemmer, og under denne vandring 
opdagede jeg, at sveden dryppede stærkt 
fra mine frakkeskøder. Så godt havde jeg 
opfyldt mit hverv. 

 
-------------------------------------------------
 (Mere om Frederik Christians oplevelser 
i Frølunde kan læses i Tårnborgbladets 
augustudgave 2021)

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

1. Hvor og hvornår har Tårnborg Lokal-
råd planer om at afholde årets Beboer-
møde?

2. På hvilket klokkeslæt - efter nutidig 
tidsregning - døde Jesus på korset lang-
fredag?

3. Hvad hedder stoffet, som Korsør Nor 
sandsynligvis sundhedsskadeligt er blevet 
forurenet med?

Send svarene til:
taarnborg.aktiviteter@gmail.com 
eller læg dem i lokalrådets postkasse på 
opslagstavlen i Dagli’Brugsen i Frølunde 
senest den 1. juni 2021.

 Vinder af februar-nummerets læser-
konkurrence - som for en del læsere 
viste sig svær at besvare korrekt -  blev 
Nelly Gundersen, som blandt de relativt 
få rigtige besvarelser blev udtrukket af 
redaktionen for Tårnborgbladet, der har 
doneret gevinsten, som snarest bliver 
overbragt vinderen.  Tillykke!

Tårnborgbladets  
læserkonkurrenceSankthansfest 1858



44 Tårnborgbladet  maj 2021

… indkomsten i vores sogn i gennemsnit ikke skiller sig meget ud fra det øvrige Vest-
sjælland! I en ny analyse har Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd kortlagt gennemsnits-
indtægten i 2000 af landets sogne. Resultatet viser, at voksne i beskæftigelse bosiddende 
i Tårnborg Sogn i gennemsnit tjener 437.000 kr., hvilket er en anelse mere en gennem-
snittet i Korsør og Halsskov og en smule mindre end i Vemmelev.

… martsudgaven af ”DIAlogen”, nyhedsbrevet om samarbejdet mellem Sydsjælland 
og Lolland-Falsters Politi og lokalrådene i området, herunder også Tårnborg Lokalråd, 
er udkommet. Nyhedsbrevet udkommer to gange årligt, og i den  seneste udgave kan 
fx læses, at der jævnligt er politi på besøg i lokalrådet. Statistikken fortæller, at der 152 
gange var en patrulje i Tårnborg til en konkret opgave i 2020. Nyhedsbrevet kan læses 
på www.taarnborg.dk

… du kan foretage en tidsrejse til gamle dage, fx til Tårnborg i 1954, på https://map.
krak.dk, hvor du vælger fanen ”Hybrid etc.”. Utroligt, så meget der forandres på 70 år! 

… protesterne mod nedskæringerne i sognets busforbindelser tilsyneladende har båret 
frugt. De nyeste køreplaner for sognets busser viser, at der nu er sket en forøgelse af 
afgange med gennemgående busser fra Korsør til Slagelse og vice versa. Måske vil det 
være en god ide at benytte forbindelserne, ellers kan planerne hurtigt ændre sig til det 
ringere.

 … der rundt omkring i sognet findes hjertestartere, men hvor? Forbavsende få startere 
er registreret på hjemmesiden Hjertestarter.dk. Hvis du kender til hjertestarteres place-
ring i Tårnborg Sogn, hører Tårnborgbladet gerne om det, da vi i næste blad blandt andet 
sætter fokus på hjerteløberne i sognet. 

…. tirsdag den 16. november er der kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark. Hvilke 
krav stiller du til dine kommende repræsentanter i  rådene, inden du sætter dit kryds 
ved vedkommende? Skriv gerne om det til Tårnborgbladet, som varmer op til valgene  
i novembernummeret og giver politikerne mulighed for at kommentere dine krav.

.... du fra den 16. juli kan booke dig ind, via Naturstyrelsens hjemmeside 
www. booking.naturstyrelsen.dk, til fiskeri i Halseby sø.

… du stadig er velkommen til at bruge Tårnborgbladet, hvis du har noget på hjertet - 
og det har du helt sikkert! Hold dig nu ikke tilbage, få gang i tastaturet, for dit bidrag vil 
ganske givet gøre bladet meget mere interessant for beboerne i sognet.

Måske er det værd at notere sig, at … 


