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  Tårnborg 
er et sogn, 
der består 
af en del 
l a n d s b y e r 
og bosæt-
n i n g e r , 
hvilket ikke 
er til gavn 
for fælles-
skabsfølel-
sen, uden 
at beboerne 
gør en spe-
ciel ind-

sats. Svenstrup, Frølunde, Frølunde Fed, 
Halseby, Tjæreby, Hulby og Bonderup-, 
Musholm- og Højbjergområderne er alle 
steder, som hører til Tårnborg Sogn, men 
det er sandsynligvis ikke alle beboere, 
som er bevidste om det - og måske anses 
det også af nogle for ligegyldigt!
   Har vi overhovedet brug for en fælles-
skabsfølelse i sognet? Vi er jo også en del 
af Slagelse Kommune, Region Sjælland 
og landet Danmark, og det er vel sådan, at 
vi kan forvente at stat, region eller kom-
mune dækker vores behov til opfyldelse 
af en tryg og sund tilværelse, hvor vi føler 
os værdsat fra fødsel til død? 
   Måske, men det er sandsynligvis også 
sådan, at jo længere vi er fra hinanden, jo 
mindre ved vi, hvor slemt skoen trykker 
hos hver enkelt af os. Men hvad, bare jeg 
og mine har det godt, så går det nok?
Tankegangen er velkendt for de fleste af 
os, men alligevel har vi mange i Tårnborg 
Sogn, som forsøger at udvikle og styrke 
fællesskabet i hele eller dele af sognet, 
hvilket du kan gøre dig meget klogere på 
ved læsning af dette nummer af Tårnborg-
bladet: 
   Idrætsforeningen, som ihærdigt arbej-
der for sunde, aktive beboere; unge men-
nesker, der bogstaveligt talt yder første-
hjælp i krisesituationer; et erhvervsliv, 

som støtter de gode initiativer; en kirke og 
et menighedsråd, der støtter os både i det 
åndelige og i det verdslige; en skole, som 
ønsker forandring og visioner; tilfredse 
beboere, som værdsætter indsatsen for 
bedre sundhed og trafikal støjreduktion; 
unge og ældre, der blandt andet arbejder 
for forbedringer af aktivitetsmulighederne 
i Violvejsparken, hvilket måske inden 
længe bringer os synlige resultater - og 
sådan kunne nævnes mange andre tiltag 
til gavn for sognet, men der er bare ingen, 
som har haft tid, energi eller lyst til at be-
rette om dem, hvilket der selvfølgelig kan 
rådes bod på i næste udgave af Tårnborg-
bladet.
   Desværre er ikke 
alt fryd og gammen 
i arbejdet for sognets 
bedste. Mange insti-
tutioner og foreninger 
mangler frivillige, 
kunder eller deltagere 
til den fortsatte ek-
sistens. Det gælder 
fx nogle afdelinger 
i TIF; og det gælder 
antallet af medlem-
mer i Tårnborg Lokal-
råd og  Tårnborg Forsamlingshus’ besty-
relser; det gælder det videre arbejde med 
”Naturområdet Ørnumbakken” og i nogen 
grad søgningen til skolen, dagligvarebu-
tikken og brug af de lokale håndværkere 
og det øvrige erhverv. 
   Uden kunder, brugere, frivillige og en-
gagerede beboere eksisterer et tiltræk-
kende og levedygtigt lokalsamfund ikke 
længe, så alle beboere må i perioder tage 
del i arbejdet for sognets bevarelse - hvis 
det da er det, man ønsker! 
For ellers går det nok ikke!

   God fornøjelse med læsning af  august-
nummeret af Tårnborgbladet!

Hvad kan jeg gøre for fællesskabet?
Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet

 Hjælp til sognet!
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  Coronaen og restriktionerne har i den 
grad påvirket vores foreningsliv. Mest i 
negativ retning. Men nu, hvor vi er ved at 
lægge afstand til pandemien og skal til at 
finde det normale leje igen, så kunne det 
være på sin plads at se på, hvad der kan 
få os videre, og hvad er det, der påvirker 
vores forening - set i et lidt større per-
spektiv. Her kommer seks områder, vi må 
have for øje. 

Sundhed: I alle aldre er mennesker 
optagede af sundhed, og for nogle er det 
ligefrem en religion og den vigtigste 
grund til at dyrke motion. 

Digitalisering: Hvordan udnytter vi de 
digitale muligheder? Her tænker jeg på 
tilmelding, betaling, kommunikation og 
indkøb mm. digitalt? 

Demografisk udvikling: Vi bliver flere 
ældre, flere singler og flere flytter til stor-
byerne. Det stiller krav til os på landet: 
Nye faciliteter, fleksible tilbud og træ-
ningstider i en “booket” hverdag. 

Individualismen: “One size fits all” er 
død. Vi vil i højere grad designe vores 
eget liv og tilpasse det til vores egne be-
hov. Dette stiller større krav til trænere og 
ledere, som skal kunne tilgodese den en-
kelte i et fællesskab 

Bæredygtighed: Hvordan kan vi som 
forening tænke bæredygtighed ind i 
hverdagens foreningsliv? Kan en fore-
ning være “grøn”? - Optimal udnyttelse 
af ressourcerne og frivilliges tid og ener-
gi kunne være nogle af mulighederne.  
Mange er optaget af miljøet. 

Kommercialisering: Vi ser at idræt, mo-
tion, og sundhed bliver en handelsvare.  
Foreningslivets værdier og fællesskab er i 
stærk konkurrence med kommercielle mo-
tionstilbud. Kan vi sælge tilhørsforholdet, 
fællesskabet og identitet i en “pengever-
den”, hvor ansættelse(r) i idrætsverden 
presser det frivillige? 

  Okay - måske lidt højtravende - og 
mange vil nok mene, at det er mere jord-
nære udfordringer der ligger lige for - at 
finde ledere og trænere og tid til de basale 
TIF-aktiviteter. 

Men: Vi må forny for at bevare ... 

God sommer!

Hvor er vi på vej hen, du? 
Af Troels Christensen, formand for Tårnborg Idrætsforening
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Blomster til enhver 
begivenhed

Så er TIF badminton klar til sæson 2021/2022
Af Søren Mikkelsen, formand for TIF-Badminton
  Den 21.06.2021 fik vi endelig afholdt foreningens årsmøde.
  Formanden aflagde sin beretning for 2020. Regnskabet samt budget blev gennemgået,
og alle tre fremmødte bestyrelsesmedlemmer godkendte enstemmigt både beretning og 
regnskab.
  Vi fik vores haltimer bekræftet i begyndelsen af juni måned. 
  Vi åbnede for tilmeldinger den 21.06.2021 og håber selvfølgelig, at alle baner bliver 
besat.
  Vores tider i næste er sæson ses nedenfor. 
  Tilmelding sker via vores hjemmeside “taarnborgif.dk”.  Første spilledag er den 16. 
august 2021.
  Vi håber, at vi får en god badmintonsæson og ingen nedlukninger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen / TIF-Badminton



6 Tårnborgbladet  august 2021

58 35 60 22
www.lundemanglas.dk

Reskavej 7 ◆ 4220 Korsør

    Efter uendeligt mange måneders nedlukning 
mødte mange forventningsfulde 60+motionis-
ter op ved Tårnborghallen den første tirsdag 
i juni måned, og siden har der hver tirsdag 
været gang i de udendørs aktiviteter, da vejret 
heldigvis har budt på sol og varme. Det har 
især været petanque og krolf, de fremmødte 
har valgt at spille, men der bydes også på 
mange andre spil både udendørs og indendørs.
  Der har været en pæn tilstrømning til akti-
viteterne af både nye og gamle medlemmer, 
og alle har tilsyneladende været glade for atter 
at være i gang med motionen og det hyggelige 
samvær under og efter nogle spændende 
konkurrencer på banerne. Den afsluttende ind-
tagelse af kaffe og kage giver altid anledning 
til nogle intense analyser af dagens spil samt 
den samlede verdenssituation.

60+motion mødes atter ved hallen
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for TIF 60+motion

  Forårssæsonen blev afsluttet med et åbent 
hold-arrangement i samarbejde med lokalrå-
det i håbet om at tiltrække flere 60+’ere med 
lyst til motion og fællesskab, hvilket blev en 
flot succes, da der denne dag var 32 aktive på 
banerne samt til årets sommerfrokost, der for-
løb rigtig hyggeligt og uden uheldige episoder.
  Vi håber, at alle igen møder frem til ef-
terårssæsonen, der starter tirsdag den 3. august 
klokken 10.00 i Tårnborghallen. Du er også 
særdeles velkommen, hvis du er fyldt 60 år og 
har lyst til at møde andre med lyst til motion, 
hygge og socialt samvær! 

Petanquekuglerne bliver atter varmet i 60+motion

Et veldækket bord til sommerfrokosten
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  Går du og overvejer at starte i en fore-
ning og har lyst til et fantastisk sammen-
hold, så skal du melde dig ind på et hold 
i Tårnborg gymnastikafdeling. Her er der 
plads til alle, og vi har det sjovt, samtidig 
med at vi får rørt kroppen. Vi har flere for-
skellige hold, så mon ikke der er et, der 
passer til dig?

  I den kommende sæson kan vi byde 
velkommen til Joanna, som starter et 
Dance Fitness-hold op om onsdagen. 
Joanna beskriver holdet således:

  Smil, få sved på panden og oplev masser 
af livsglæde 

  Dance Fitness er en træningsform, der 
kombinerer Fitness og Dans. Det er for 
dig, der vil have pulsen op, sved på pan-
den og smil på læben. Det er et program, 
hvor du med et perfekt mix af dans, cardio 
og bodytoning træner de fleste af kroppen 
store muskelgrupper, samtidig med at du 
forbrænder masser af kalorier.
  Timen består af forskellige øvelser og 
dansetrin som sættes sammen til små ko-
reografier på et niveau, hvor alle kan være 
med :-)
  Du træner din kondition, styrke, balance 
og koordination, og du får en time med høj 
intensitet og høj energi fra start til slut!

  Målet med timen er at gøre din træning 
til en fest.
  Timen efterlader dig med garanti i godt 
humør og fuld af ny energi!

  Joanna glæder sig meget til at se en 
masse glade gymnaster til en svedig time.

  Tænker du, at vi mangler et hold på ske-
maet og bare brænder for at blive en del af 
en aktiv forening, så kontakt os gerne med 
din ide, og lad os se, om den kan blive en 
realitet.
  Vi mangler desværre en instruktør til 
vores Mix-motion om mandagen og 
kunne virkelig godt bruge dig, som har 
lyst til at stå foran og lave lige præcis den 
slags gymnastik, som du elsker. 
  Hvis ikke du har den store erfaring, så 
vil der være hjælp at hente hos en garvet 
instruktør. 

  Vi ser frem til at lukke dørene op og få liv 
i gymnastikken igen. Vel mødt i uge 37. Vi 
glæder os til at se dig.

Se gymnastikprogram på side 9

HURRRAAA, 
vi åbner op til et brag af en sæson 21/22

-  og vi glæder os til at se alle vores gymnaster igen!
Af Line Torp Timmerman, forkvinde for TIF-Gymnastik
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  Årets Tour de France-løb blev afsluttet i juli med stor succes 
for Danmark, da Jonas Vingegaard sluttede som nr. 2, hvilket 
er det bedste danske resultat, siden Bjarne Riis vandt løbet i 
1996.
  Til næste år - den 2. juli 2022 - kører Tour de France-feltet 
gennem Tårnborg under årets 2. etape fra Roskilde til Nyborg. 

I Slagelse Kommune kaldes etapen “Touren over Broen”, og Tårnborg-gennemkørslen 
kalder vi “Tour de Tårnborg”.
  Tårnborg Lokalråd synes, at hele sognet bør samles til en gul fest på tour-dagen, hvor 
vi sammen byder det store cykelfelt, den kilometerlange reklamekaravane, hele ver-
dens tv-seende cykelsportsinteresserede samt sandsynligvis de rigtig mange tilskuere 
velkommen til sognet. Derfor planlægger lokalrådet forskellige aktiviteter på dagen og i 
månederne op til eventen, men de vil gerne have dig med i planlægningen! Hvis du har 
idéer eller blot vil hjælpe til, så kontakt venligst Tårnborg Lokalråd inden alt for længe, 
så dagen kan blive festlig og oplevelsesrig for os alle i sognet!

Hjælp! TIF har brug for nogle flagposter den 4. september!
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for TIF 60+motion

  Danmarks længste motionscykelløb på 376 km - fra Århus over Store-
bæltsbroen til København - kører den 4. september gennem Korsør og 
Slagelse Kommune. TIF har indvilget i at stille med et antal flagposter 
som vejvisere for cykelmotionisterne, men vi mangler desværre 4-5 per-
soner, som vil påtage sig opgaven nævnte lørdag i tidsrummet mellem 
klokken 14.45 og 20.15 (man kan eventuelt vælge at være to personer på 

en post og undervejs afløse hinanden!). Der gives et pænt beløb til din afdeling/forening 
for din indsats, og du modtager et beløb til mad og drikke. 
  Hvis du vil hjælpe TIF i denne betrængte situation, hører vi meget gerne fra dig senest 
den 10. august - fx på 30204811 (helst pr. sms).

Touren gennem Tårnborg
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets sportsskribent
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Gymnastiksæson 2021/2022. 
Tårnborg IF Gymnastik 

Opstart mandag d. 13/9 i uge 37 
Tilmeld dig selv eller dit barn på www.taarnborgif.dk 

 
På hjemmesiden www.taarnborgif.dk.kan læses mere om  

holdene og kontingentpriser. 
Covid-19 retningslinjer kan ses på facebook -  

TIF Tårnborg Idrætsforening - Gym.afd. 4220 Korsør 
Meld dig på flere gymnastikhold--med flex kontingent. 

Kontakt kassereren på 60142106.                       Rev190530 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag 
 
 

 Kl.9.00-10.00 
 

Motionsdamer 
 

Jonna 
 
 

Kl.16.30-17.30 
 

Spring  
5-7 år 

 
Nicolai, Mette og 

Camilla 

Kl. 8.30-9.30 
 

Funktionel 
træning 

 
Line 

 
 
 
 

 
 

 

Kl.16.30-
17.15 

 
Forældre/barn 

til 3 år 
 

Nadja 

Kl.16.30-
17.15 

 
Rollingerne 
3 til 5 år 

 
Nadja og 
Camilla 

Kl.17.30-18.30 
 

Spring 
8-18 år 

 
Nicolai, Mette og 

Camilla 
 

 
 

Spring  
foregår i 

Tårnborghallen 
 

 

 
 

Kl. 17.30-
19.00 

 
Høvdingebold 
for kvinder 

Ca. 30 til 50 år 
 

Nadja 
 

Kl. 17.35-
18.35 

 
Dance Fitness 

 
Joanna 

Kl. 17.30-19.00 
 

Høvdingebold    
for kvinder 

Ca. 30 til 50 år 
 
 

 

Kl.18.30- 
19.45 

 
Mix-motion 

 

 Søndag d. 
2. marts 2022 

kl. 10.00  
Årsafslutning 
i hallen   

 

Kl.19.00-20.00 
 

Funktionel 
træning 

Line 
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SAMMEN 
KVITTER VI 
SMØGERNE

i Tårnborg

TÅRNBORG

Den 25. august starter et rygestophold 
her i Tårnborg. Vi har nemlig takket ja til, 
at Slagelse Kommunes rygestopkonsu-
lenter kommer og tilbyder gratis hjælp 
til rygestop.  
Rygestopkonsulenterne laver fem ryge-
stophold forskellige steder rundt om i 
kommunen – og vi er et af dem! Sammen 
kan vi altså kvitte smøgerne LOKALT i 
Tårnborg.
Vi kan være 6-8 personer på holdene.

Alle møderne ligger om aftenen fra 
18.30-20.00. Første mødegang er 25. 
august, og der vil i alt være 7 mødegange.
Vi giver tilskud til rygestopmedicin
Det er gratis at være med på et hold, og 
alle deltagere får tilskud til nikotinpro-
dukter og rygestopmedicin.
Vil du med på holdet?  
Tilmeld dig på  
www.slagelse.dk/sammen-kvitter-vi.

Rygestophold i Tårnborg

Læs mere og tilmeld dig på:

www.slagelse.dk/sammen-kvitter-vi

Opstart onsdag den 25. august
Klublokalet i Tårnborghallen , Tjærebyvej 17, 4220 Korsør
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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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  Et EM i fodbold er netop færdigspil-
let – og med stor succes for det danske 
lands-hold. Hele landet følger interesseret 
kampene i de fire uger turneringen varer, 
og euforien bare vokser kamp for kamp. 
Et rent eventyr bliver det, men som i 
et rigtig eventyr skal vi først gennem 
mange prøvelser, inden det hele - næsten 
- ender i en lykkerus. Lørdag den 12. 
juni bliver Danmarks første kamp spil-
let mod Finland, og klokken 18.42 kol-
lapser stjernespilleren Christian Eriksen 
på banen med hjerteproblemer. Danmark 
og Christians hjerte går i stå, men hjælpen 
er hurtigt og effektivt fremme, og en hjer-
testarter sørger for, at Christians hjerte 
atter begynder at slå!  Christians liv kan 
fortsætte, og Danmarks vej mod succes i 
EM samt fansenes voksende eufori kan 
videreføres. Aldrig har en enkelt hændelse 
afledt så stor interesse for hjertestartere 
som netop denne hændelse den 12. juni 
2021.
  Hjerteforeningen, Røde Kors og Falck 
har oplevet stor interesse for hjerte-lunge-
redning, og Trygfondens hjemmeside 
Hjertestarter.dk har haft stor stigning i 
antallet af besøgende på siderne, som 
både giver anvisninger i brug af hjertestar-
tere og fortæller om hjerteløberordningen, 

Hjertestartere redder liv – også i Tårnborgområdet
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets sundhedsskribent

De fremmødte sponsorer ved Dagli’Brugsen. Stående fra venstre: Tim Jensen fra Pebcak IT;  Henrik Olsen 
fra Fazade Aps; Per Krogsgaard Larsen fra pkldesign & foto; Maria Mildam fra Psykoterapi & Coac-
hing;  Bettina Müller fra Guard Your Soul; Thomas Helkiær, uddeler i Dagli’Brugsen I Frølunde; Nicolai 
Hvid og datteren Lahnee fra Tømrerfirmaet Hvid; Benya Just fra Just Massage. - Knælende fra venstre: 
Michael Lundgaard fra Bakkegaard Svineproduktion ApS; Steven Rasmussen og Kenneth Spaanheden fra 
SKR-Consult

som alle over 18 år kan tilmelde sig. Og 
en hjertestarter-indsats giver resultat: 
Hurtig indsats og stød fra en hjertestarter 
øger chancen for overlevelse efter hjerte-
stop med op til 50-70 %.
  I Tårnborgområdet har vi heldigvis en 
række hjertestartere til rådighed, hvis 
ulykken skulle opstå. Tårnborgbladet 
kender til følgende steder, hvor hjertestar-
teren hænger udendørs, så adgang kan ske 
hurtigt og problemfrit: Tårnborghallen, 
Tårnborg Forsamlingshus, Dagli’Brugsen 
i Frølunde, Andelsboligforeningen - Rød-
højvej 57, Achton A/S - Glasvej 2, Mus-
holm Feriecenter - Musholmvej 100 og på 
Korsør Station.
  Hjertestartere, der hænger indendørs - 
og kun kan anvendes i stedets åbnings-
tid, kan findes på Tårnborg Skole og hos 
Slagelse Kommune Entreprenørservice 
- Teglværksvej 4. Forhåbentlig vil hjerte-
starterne også disse steder på et tidspunkt 
blive flyttet udendørs.
  For nogle måneder siden blev Tårnborg-
områdets nyeste hjertestarter indviet ved 
Dagli’Brugsen i Frølunde under over-
værelse af nogle af sponsorerne. Brugsud-
deler Thomas Helkiær holdt en lille takke 
tale for de fremmødte på vegne af firmaet, 
Hjertestartnu, som står bag opsættelsen
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af hjertestarteren, og Dagli’Brugsen bød 
på lidt at drikke og spise. Forhåbentlig 
kommer hjertestarteren aldrig i brug, 
men nu hænger den altså på væggen ved 
Dagli’Brugsen og skaber mere tryghed i 
sognet. 
  Men hvad hvis hjertestarteren nu allige-
vel skal i brug? Hvad gør man så?
  Det har vi bedt Amna Martinovic, en 
ung, lokal beboer i Svenstrup, skrive lidt 

 Hjerteløber er en ny, men vigtig funk-
tion for både dig og mig. Hvert år er der 
omkring 5.000 danskere, som falder om 
med hjertestop. Hjerteløberprojektet er en 

ordning, der skal give flere chancen for at 
overleve et hjertestop uden for et hospital 
i Danmark. Det er en ordning, som skal 
inddrage den almindelig borger i at yde 
hjertelungeredning - sagt med andre ord er 
mange hjerteløbere ikke fagligt uddannet, 
og alle kan tilmelde sig som hjerteløber, 

Skab tryghed i lokalområdet - meld dig som hjerteløber!
Af Amna Martinovic, hjerteløber i Svenstrup

dog anbefales det, at du føler dig kom-
petent i livreddende førstehjælp, før du 
tilmelder dig.
  Måden, man bliver det på, er meget sim-
pel: Du tilmelder dig hjerteløberordningen 
på Trygfondens hjemmeside, hvorefter du 
på din smartphone downloader en app, der 
hedder ”Hjerteløber”. Denne app er altid 
aktiveret gennem Bluetooth, som bruges 
til at danne en radius på 5 km. Opholder 
du dig inden for denne radius, vil appen 
aktivere en høj og kontinuerlig alarm - 
uanset om telefonen er på lydløs eller ej 
- hvis der sker et hjertestop i nærheden 
af dig. Hvis du accepterer alarmen, vil 
du enten blive bedt om at hente en hjer-
testarter eller give hjertelungeredning hos 
den hjertesyge. Man kan ALTID vælge 
”nej-knappen”, hvis man er forhindret i 
at deltage. Det kan fx være, hvis man er 
alene hjemme med børnene, ligger syg 
og meget andet. Hjerteløberordningen er 
supplement til ambulance- og rednings-
tjenesten. De rykker selvfølgelig fortsat 
ud til situationen.
  Accepterer du alarmen, vil adressen 
kunne aflæses på din skærm. Det kan 
enten være til den nærmeste hjertestarter 
eller til den pågældende hjertepatients 
adresse. En anden og meget vigtig detalje 
er, at selvom appen hedder ”Hjerteløber”, 
så behøver man ikke at løbe, særligt 
hvis der er flere kilometer til den meldte 
adresse - tag cyklen, bilen >>> side 14 

om til Tårnborgbladet. Trods sine kun 24 
år, er hun allerede en rutineret bruger af 
hjertestartere, da hun meget prisværdigt 
har tilmeldt sig hjerteløber-ordningen, der 
gennem årene har reddet mange fra en alt 
for tidlig død.
  Du finder hendes artikel umiddelbart ef-
ter denne. Læs den, og overvej din even-
tuelle tilmelding til hjerteløber-ordningen. 
Det vil glæde mange!
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eller andet tilgængeligt køretøj. Det er 
meget hurtigere, nemmere og tidsbe-
sparende!
  Nu har jeg skrevet en masse omkring, 
hvordan man bliver hjerteløber, men 
hvem er jeg? Jeg hedder Amna, er 24 år 
og bor på Violvej sammen med min sam-
lever på 29 år. Vi flyttede her til Svenstrup 
for omtrent halvandet år siden. Jeg er ud-
dannet sygeplejerske, og min kæreste er 
udlært låsesmed. Vi er begge hjerteløbere 
og har været det siden ordningen kom til. 
Vi føler, at det er vores pligt at hjælpe 
hinanden og vores medmennesker, når 
der mest er brug for det. Det giver os en 
tryghed og en større fællesskabsfølelse for 
nærområdet. 
  Min kæreste og jeg har en del gange været 
kaldt ud til hjælp gennem Hjerteløber-
appen, hvilket naturligvis har været ud-
fordrende og hårdt, men også lærerigt og 
tilfredsstillende, da man jo gennem ind-
satsen forsøger at gøre en forskel. Det er 
meget forskelligt, hvor mange der møder 
op til en indsats. En gang var vi omkring 
tyve hjerteløbere til stede, andre gange 
fire-fem personer og den seneste gang kun 
tre hjerteløbere: Min kæreste og mig samt 
en person fra en anden by, der tilfældigvis 
var i området.
  Som nævnt bor min kæreste og jeg på 
Violvej, der er en ret stor og tæt bebygget 
vej. I øjeblikket kender vi kun til én anden 
hjerteløber i kvarteret, hvorfor jeg stærkt 
vil opfordre mine naboer til at melde sig 
som hjerteløbere, så vi sammen kan skabe 
større tryghed og et tættere fællesskab.  
Denne opfordring gælder naturligvis for 
hele sognet. Mange hjerteløbere i et om-
råde giver større tryghed for beboerne, 
og jo flere der møder hurtigt frem til en 
hjertelungeredning, jo større er chancen 
for succes med redningen.
  Når alt dette så er sagt, så sidder du 
måske tilbage med en masse spørgsmål - 
eller også føler du måske, at det vil være 
for angstprovokerende at deltage i. Hvad 
skal jeg gøre? Hvordan gør jeg det? Vil jeg 
overhovedet vide, hvordan jeg skal handle 

i situationen? Bare rolig; dette er noget, vi 
alle gennemgår eller har gennemgået, og 
panikken kan stadig komme, selvom man 
har prøvet det flere gange, men jo flere 
vi er meldt til, desto mere tryghed vil det 
give, da der altid vil være en, som handler 
først, og herefter vil andre hjælpe til. En 
anden og meget vigtig detalje er, at man 
gennem appen kan øve sig på dette sce-
narie, hvordan alarmen lyder, hvor skal du 
hen, og hvad er din rolle? Så tilmeld dig! 

Kærlig hilsen - Din nabo! 

Tårnborgbladets læserkonkurrence

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

1.  Hvor og hvornår har Tårnborg Lokal- 
 råd planer om i et tredje forsøg at af- 
 holde årets Beboermøde?
2.  Hvad kaldes den specielle tegltype på  
 den sydlige kirkegårdsmur ved Tårn- 
 borg Kirke?
3.  Nævn mindst tre steder i Tårnborg  
 Sogn, hvor man kan finde en hjerte- 
 starter, som hænger udendørs.
  Send svarene til taarnborg.aktiviteter@
gmail.com eller læg dem i lokalrådets post-
kasse på opslagstavlen i Dagli’Brugsen i 
Frølunde senest den 1. september 2021.
  Vinder af maj-nummerets læserkonkur-
rence blev Annette Christensen, som 
blandt de mange rigtige besvarelser blev 
udtrukket af redaktionen for Tårnborg-
bladet, der har doneret gevinsten, som 
snarest bliver overbragt vinderen. 
Tillykke!
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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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  Hvis du ønsker ekstra inspiration til inte-
ressante, , sjove, spændende og anderledes 
oplevelser i naturen, alene eller sammen 
med hele din familie, så kan det anbefales 
at gå på opdagelse i ”Tidslommen”.
  ”Tidslommen” er et gratis og reklamefrit 
digitalt oplevelsesunivers, som Museum 
Vestsjælland står bag, og universet er eg-
net til både børn, børnefamilier og voks- 
ne. ”Tidslommen” tager dig med på en rej- 
se tilbage i tiden. Du kan opleve borge, 
ruiner, istidens landskab og meget mere 
på din telefon, hvor du - efter at have in-
stalleret appen ”Tidslommen” - hvirvles 
tilbage til fortiden.
  I vores nærområde kan du gå på opdagelse 
fx på Fæstningen i Korsør og i Antvor-
skov Slotsruiner i Slagelse. Men mest in-
teressant for tårnborgensere 
er det nok, at man kan få 
et mere levende indtryk af, 
hvordan tilværelsen var i 
den nu forsvundne middel-
alderby Tårnborg samt i den 
tilknyttede kongeborg ved 
kirken.
  ”Gud, guld og griske sørø-
vere” er titlen på oplevelses-

turen ved Tårnborg Kirke, og den klares 
let på 45 minutter, hvis man da ikke falder 
i staver over den flotte udsigt og lader fan-
tasien løbe alt for længe.
  Museum Vestsjælland giver følgende 
introduktion til Tårnborgturen: ”Her ved 
Tårnborg sprudlede det med liv i middel-
alderen. Tårnborg var en betydningsfuld 
handelsplads med en stor kirke og en borg, 
hvor soldaterne kunne holde øje med det 
hele. Det skete tit, at kongen lagde vejen 
forbi. Borgen findes ikke længere, men 
det gør borgbanken. Med Tidslommen i 
hånden guides I rundt i området og hø-
rer om handlen, røverne og om de mange 
penge, der kom i kassen lige her”.
  God tur rundt om den forsvundne mid-
delalderby!

Tidslommen: Gud, guld og griske sørøvere
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets historieskribent
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  Da den sidste travle uge i juni måned, 
var nået til ende i Tårnborg Kirke, 
hvor hele spektret af liv og dø, sorg 
og glæde, var blevet gennemlevet ved 
seks forskellige gudstjenester, drog vi 
vestpå efter højmessen søndag formid-
dag. 
  Forventningsfulde kørte vi tværs 
gennem vores forunderlige Danmark 
over bælterne og fjordene, mens to-
nerne strømmede ud af højttalerne: 
“Nu lyser løv i lunde, grønt ligger 
Danmarks land imellem blanke sunde 
et skjold med sølverrand.” 
  Helt op til Skagerrak kørte vi. Til det 
forunderlige Danmark som vi besyn-
ger i sommerens skønne sange, og livet 
var skønt,  skønt - som når Johannes 
Jørgensen fortsætter sin sang: ”Nu ly-

ser  løv i lunde” med ordene: “Den fri-
hed som vi savner, bag byens mur og 
tag; på åben mark vi favner en solglad 
junidag”. Vi mærkede det, friheden, vi 
mærkede det, glæden ved tanken om at 
lade hverdagen blive derhjemme med 
alle dens mails og telefonopkald; lade 
coronarestriktioner i kirken, som åben-
bart er større smittekilde end barer og 
stadions, forsvinde ud i intetheden 
for en stund, og lade hverdagens uen-
delige gøremål, der ustandseligt ligger 
og nager, selv når man egentlig holder 
fri, være væk.

  Og fremme ved målet - et sommer-
hus ved Nørlev Strand - var friheden 
fuldkommen. Havets brusen kunne 
høres bag klitterne; dannebrogene, der 

“Jeg føler mig rig, Mor”
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vajede i vinden ved de mange huse, 
vidnede om det fællesskab, vi er run-
det af; solen, der varmede, og Vester-
havets bølger, der slog ind mod den 
hvide brede strand.
  Og straks måtte vi ned til havet. Havet, 
det skønne forunderlige kraftfulde  Vester-
hav, der er så stærkt, at kirker bukker under 
derude vestpå. Havet, der afstedkommer 
så mange tanker, drømme og spørgsmål, 
når man kigger ud over det, mens solen 
langsomt går ned i horisonten. 
  Og der lød det fra den seksårige: “Jeg 
føler mig rig, mor”. Lige dér, hvor vi 
egentlig intet foretog os, dér var ingen 
iPad, dér var intet Bonbonland, dér var in-
gen underholdning, dér var bare den sek-
sårige, der betragtede havet og solen, og 
mær-kede det bløde sand mellem tæerne, 
dér var friheden ved blot at mærke det 
simple og dog så forunderlige: At vi lever; 
lige dér lød det: “Jeg føler mig rig, mor”.
  Og jeg ikke bare følte mig rig, jeg var rig. 
Lykken føltes så konkret lige der, da 
ordene lød fra drengen. Og livet føltes 
så betydeligt, så vigtigt. Det var som al 
verdens bekymringer fløj langt væk med 
bølgerne, for hvor er det dog rigtigt, og 
hvor er det dog vigtigt at huske på, hvor 
rige vi mennesker egentlig er. 
  Hvor er det dog vigtigt at åbne øjnene og 
se os omkring og føle den rigdom, der lig-
ger lige for fødderne af os; den som børn 
sommetider er så meget bedre til at se og 
mærke, fordi vi voksne alt for ofte bekym-
rer os alt for meget om alle de ting, som 
vi alligevel ikke kan ændre eller lave om 
i vores liv.
  Men rigdommen er dér lige for øjnene af 
os. Den er hver en Gudskabt dag, vi lever. 
Om det er en feriedag ved Vesterhavet, el-
ler det er en arbejdsdag på marken, hvor 
høsten skal ind, eller om det er, når vi 
mødes i det fællesskab og med de men-
nesker, som vi har fundet ud af, at vi ikke 

kan undvære i vores liv, så er vi rige.
  Nu er ferien snart blot et skønt og dejligt 
minde. Hverdagen banker snart på igen.  
Men rigdommen, den beholder jeg, den 
tager jeg med mig ind i hverdagen. Den 
hverdag, som vi også er rige over at have. 
  Og den hverdag, som forhåbentligt giver 
os lov til atter at mødes under normale 
vilkår i kirken, at kunne synge sammen 
af karsken bælg, holde koncerter, mødes i 
Hyggeklubben og i Litteraturkredsen,  fej-
re høsten og mødes i sorg og i glæde og 
mærke, hvor rigt livet er dér, hvor vi åbner 
øjnene og ser os omkring. 
  Se dig omkring her i Kirkebladet, og se, 
hvad der sker i din kirke af rigdomme.

Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard

Her lå engang Mårup Kirke.
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Ja, opgaverne er mangeartede i 
menighedsrådets arbejde. Som nævnt i 
det foregående kirkeblad har covid-19 
fyldt en del.

  Nye udfordringer melder sig nu. 
Desværre er der i præstegården kon-
stateret skimmelsvamp. Arbejdet med 
at udbedre skaderne er gået i gang. 
Et VVS-firma har besigtiget afløb 
mv. En murer er kontaktet. Jeg håber, 
vores tiltag ender ud med at skim-
melsvampen er væk. Vi ved jo alle, 
at skimmelsvamp kan være sund-
hedsskadeligt.

  På menighedsrådsmødet d. 22/6 
blev det besluttet at få en rådgi-
vende ingeniør til at gennemgå hele 
præstegårdens tilstand.
Vi skal på alle områder passe på vores 
sognepræst.

  Præstegårdshaven trængte også til 
et eftersyn. Det skal her nævnes, at 
MR har pligt til at holde præstegården 
samt haven, hvis arealet er over 1000 
kvadratmeter. Næstformand Arne, 
Nina og jeg tog en runde i haven og 
var enige om, hvor der skulle beskæres 
m.v.

  Vi har kontaktet Leif (kender inden-
for gartneri mv. og afløser i kirken, når 
kirkens faste personale har fri). Han er 
startet på beskæring og beplantning.

  Sluttelig er vores mål, at vores graver 
(Irene) ikke skal bruge sin arbejds-
tid på præstegården. Græsslåningen 
kunne løses ved ekstern hjælp eller ro-
botplæneklipper.

Visioner for Tårnborg kirke og sogn.

  Menighedsrådet har påbegyndt en 
proces, hvor vi ønsker at fremlægge en 
vision om, hvad vi ønsker med Tårn-
borg kirke og sogn.

  Der er nedsat et lille udvalg, der se-
nere skal komme med et oplæg til det 
samlede menighedsråd. 

  I vil høre nærmere i de efterfølgende 
kirkeblade.

Dennis Thorsager Hansen
Formand for Tårnborg Kirkes 
menighedsråd 

Formanden har ordet

Præstegårdens parkeringsplads bærer også 
præg af engang at have været en oase af frugt-
træer
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  Igen er det blevet sommer på Tårnborg 
Kirkegård. Dejligt, men der mang- 
ler regn (ultimo juni). Især det nylagte 
rullegræs lider under tørken, og må nu 
vandes for at overleve. Pudsigt nok 
lider græsset, medens ukrudtet tilsy-
neladende stortrives. 
  Det er 
også tid 
til at have 
besøg af 
kirkemurer 
Ulf Carl-
son.  Tårnet 
og kirke-
gårdsmuren 
skal kalkes, 
og muren 
endvidere 
gås efter 
for at sikre, 
at der ikke 
trænger vand ind. Hvis nogen tror at 
der bare skal ”pjaskes” noget kalk på, 
så tag en snak med Ulf, hvis I kommer 
forbi. Det er en hel videnskab og skyl-
des naturligvis, at der er tale om gamle 
massive mure, der udsættes for vind og 
vejr i den smukke position, Tårnborg 
Kirke nu har. Han anvender kuglekalk, 
der er en særlig god kvalitet.  En kalk, 
som er lagret i 1 – 3 år for at opnå den 
særlige kvalitet og styrke. 
  Til tårnet anvendes 175 kg kalk, der 
opblandes i vand og påføres med pen-
sel eller kost. Der er langt ned, når Ulf 
svinger kosten ved tårnets top, men 
hvis man ikke har højdeskræk, må der 
være en fantastisk udsigt. Som forstås, 
har kirkeværgen ikke prøvet turen op.  
Kirkegårdsmuren skal også kalkes, og 
så skal den repareres de steder, hvor 

der er risiko for, at regnen kan trænge 
ind i murens kerne. Nogle få tegl er så 
skadede, at de må udskiftes, og det er 
ikke et helt enkelt problem. Der er an-
vendt forskellige tegltyper på muren, 
men specielt dem, der kaldes ”nonner 
og munke”, er ikke bare lige at genan-
skaffe. Tag et kik på muren som lig-
ger syd for kirkens hovedindgang og 
døm selv, hvorfor nævnte tegl har fået 
navnet.

Jørgen Christensen, kirkeværge 

Sommer på kirkegården
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  Den 8. august er der mulighed for at 
sige ordentligt farvel til vores orga- 
nist igennem mere end 23 år, Lise Chri-
stoffersen, som efter et års sygdom har 
valgt at gå på pension. Efter guds-
tjenesten kl. 10.30 er der reception 
ovre i atriumgården ved graverbyg-
ningen, hvor menighedsrådet er vært 
ved lidt vådt og tørt. Lise har igennem 
mange år været en solid klippe ved 
orglet, som man altid kunne regne 
med. Hun har nænsomt taget imod 
sognets nyfødte med baby-salmesang, 
og lært minikonfirmanderne glæden 
ved kirken.  Ikke mindst har hun spil-
let til et utal af vielser, begravelser og 
gudstjenester i kirken. Men alting har 

sin tid, og nu er det tid at sige farvel 
til Lise. Så mød op til gudstjeneste og 
efterfølgende reception 8. august kl. 
10.30. Vi takker Lise for musikken i så 
mange gode år og ønsker hende en god 
tid med mere tid til italiensk, musik og 
litteratur og katte.   

Afskedsreception for organist Lise Christoffersen

  Jeg prøver lige her at fortælle om år-
sagen til, at jeg er i menighedsrådet:
  Jeg er født og opvokset i Tårnborg 
sogn. Døbt , konfirmeret og gift i Tårn-
borg kirke  og har gået på Tårnborg 
skole. Mine børn i er døbt i kirken. 
Mine forældre er begge begravet på 
kirkegården. 

  I mit voksenliv har jeg boet i Korsør 
by sammen med min mand og vores 
børn. Jeg har i en del år været ansat i 
Korsør kommunens socialforvaltning 
og senere på Korsør bibliotek.

  Herefter var jeg medarbejdende ægte-
fælle i min mands VVS-virksomhed 
med lidt småjobs ved siden af. Dette 
indtil jeg gik på efterløn efteråret 2019.

 Vi har siden 2016 boet “heltids” i 
vores sommerhus i Knivkær, hvor vi 
nyder roen og freden, og også regner 
med at vores tredje alder skal leves.
Jeg er således “vendt hjem“ til sognet 
- selv om jeg ikke har været så langt 
væk.

  På et tidspunkt blev jeg opfordret til 
at blive suppleant til menighedsrådet, 
hvilket jeg indvilligede i. Efter en kort 
tid udtrådte et medlem, og således 
måtte jeg ind. Jeg håber at kunne ud-
fylde pladsen og vil gøre en ihærdig 
indsats - specielt på det sociale om-
råde. 

Lotte Timmermann, medlem af Menig-
hedsrådet

“Jeg er vendt hjem til sognet”
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  Sidste år måtte de fleste planlagte 
sang-aftener – Sommersang og ”Ti vi 
ka’ li” i kirk-
en -  aflyses 
på grund af 
corona, men 
h e l d i g v i s 
tegner det 
til, at vi kan 
gennemføre 
sangarrange-
m e n t e r n e 
både i sidste 
halvdel af in-
deværende år 
og i det kom-

mende nye år.
  Vi begynder med sommersang den 12. 
august og den 9. september kl. 19.30, 
hvor vi garanteret kommer til at synge 
nogle af vores smukke sensommer og 
efterårssange fra Højskolesangbogen.
  Vi har premiere på ”Ti vi kan li” tors-
dag den 14. oktober med journalist , 
tekstforfatter m.m. Kurt Bønnerup, og 
så er endnu to ”Ti vi kan li” sangafte-
ner i kirken inden nytår i ”støbeskeen”.  
Alle sangaftener foregår i kirken kl. 
19.30.
  Mere her om disse arrangementer i 
næste blad.
                                                                                                         
Viola, Aktivitetsudvalget 

“Så syng da Danmark…. Sommersang og ”Ti vi ka’ li’”

Tårnborg Sogns Hyggeklub
 
  Det frivillige kaffehold har været samlet hos 
formand Anne-Marie Rosengren 
for at lave et program til efterårssæsonen 
2021. Vi er optimistiske og håber, at Co-
vid19-problemet tillader de nævnte arrange-
menter. 

01.   sep.   kl. 14.30: Gudstjeneste i Tårnborg Kirke, og derefter er der kaffe-  
     bord i Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220  
    Korsør. 
15.  sep.                   Løvfaldstur. Afgangstidspunkt aftales senere.
29.  sep.  kl. 14.30: Kurt Rehder fortæller ”Den gode Historie” i Tårnborg 
    Forsamlingshus.
13.  okt.  kl. 14.30: Banko i Tårnborg Forsamlingshus.
27.  okt.  kl. 14.30:  Nina fortæller om en sejltur langs Norges kyst. 
10.  nov.  kl. 14.30:   Marianne og Tina fortæller om bestigning af Kili-
    manjaro
24.  nov.  kl. 14.30:   Juleafslutning med kaffebord, sang, hygge og quiz.

Med venlig hilsen Anne-Marie Rosengren og Irma Dohlmann
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  Der har været stille i kirken, 
hvad angår koncerter, men nu 
lysner det forhåbentligt, så det 
atter giver mening at planlægge 
koncerter. Koncertudvalget har 
planlagt et program, som byder 
på både olietønder, gospel og 
forhåbenligt også en børnekon-
cert. Årets første koncert finder 
sted:

Torsdag den 23/9 kl.19.30 
med Calypso Steelband.
 

  Calypso Steelband har besøgt 
De Dansk Vestindiske Øer 
og er deraf blevet inspireret 
til at lave en kirke-koncert, der viser 
øernes tætte tilknytning til Danmark 
den dag i dag. Den caribiske musik 
er gennem tiden blevet blandet med 
polka-musikken, derved opstod en ny 
stil, som vi kan kalde polkalypso. Vi 
vil under koncerten give eksempler på, 
hvordan de gamle danske melodier, er 
blevet blandet med calypsomusikken. 
Olietøndemusik bruges som musik til 
Gudstjenester på St.Croix, St.Thomas 
og St.John. 
  Vores koncert indeholder derfor ægte 
caribisk musik, polkalypso, calyp-
sofiserede salmer & klassik musik - ja 
alt i alt et farverigt program, der oser 
af sol og bølgeskvulp. 

  Under koncerten fortæller vi på en 
meget underholdende måde, historien 
om hvordan man fandt på at lave en 
olietønde om til et musikinstrument.   
Det skete for ca. 60 år siden på Trini-
dad, og i dag er der olietøndemusik 
overalt i Caribien.

  Polkalypso Steelband består af de 
klassisk uddannede janitsharer:

Sopran-olietønde: Jesper Mikkelsen
Sopran/alt-olietønder & mini marim-
ba: Kai Stensgaard
Bas-olietønder: Lars Skov

Calypso Steelband - 
Koncert med olietønder i Tårnborg Kirke
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Tanker om høst 
 
  Høsten er nær; en travl og meget 
spændende tid for landmanden; tiden 
hvor årets avl skal bjærges. Det evige 
spørgsmål er så, hvordan høsten så er 
i år. Har vi fået tilpas med regn og sol, 
og har jeg gjort det godt nok, og hvad 
kan jeg gøre bedre næste år? Men en 
dejlig tid og stadig 
stemningsfuld, når 
de kæmpe maski-
ner næsten forsvin-
der i en støvsky til 
solens sidste stråler 
efter en god lang 
dag i marken. 
  Når der så er 
høstet færdigt, så er 
det sensommer, og 
vi kan se frem til 
høst-gudstjenste i en flot pyntet kirke 
og dejligt vejr - forhåbentligt. En dej-
lig afslutning på høsten. 
  Jeg møder hvert år mennesker, der 
siger: “Høstgudstjeneste - nej vi er ikke 
landmænd”. Så tænker jeg: Jamen, vi 
høster da alle. Mange har en have med 
jordbær, nye kartofler og måske æbler 
og meget mere. Har man ingen have, 

så er der alligevel høst. Måske den 
største: Børn og børnebørn. Og har 
man heller ikke det - så et godt måltid 
med gode venner, er det ikke en høst?  
Bare det at stå op om morgenen til en 
dejlig dag, det er da i sig selv en høst.
  Og til sidst: Tør vi tænke tanken? En 
dag er det dig og mig, der bliver høstet 
ind. Har vi så ydet godt i de år, vi har 

levet? Kunne jeg 
have hjulpet min 
syge nabo, burde jeg 
have besøgt den en-
somme - og masser 
af andre ting, jeg 
aldrig fik gjort. Ja, 
der er masser af 
spørgsmål, hvis vi 
tør tænke så langt. 
  Men en ting ved 
jeg: Vi høster hele 

livet, så ses vi ikke før, så ses vi til 
en flot pyntet kirke til en smuk og 
højtidelig høstgudstjeneste i Tårnborg 
Kirke søndag den 26. september kl. 
10.30. Efterfølgende er der frokost i 
Konfirmandstuen.

Arne Petersen, Næstformand i Menig-
hedsrådet

Jagtgudstjeneste  
  Lige så vel som vi mennesker lever 
af jordens afgrøder , så lever mange af 
os stadig af de dyr, der lever på jorden.    
Om det er køerne, der græsser på 
markerne,  grisene i staldene eller det 
er vildtet, som lever i skovene, så lever 
vi af naturen, bruger den, nyder den.   
Derfor er det også naturligt, at vi nøj-
agtigt som vi takker for høsten, takker 
for dyrene og for naturen, som uanset 
om man er på jagt, eller man blot nyder 

at være ude under Guds himmel, ligger 
for vores fødder. Den 17. oktober kl. 
17 er der jagtgudstjeneste i Tårnborg 
Kirke, hvor jægerne vil spille på jagt- 
horn, og hvor salmer, tekst og prædi-
ken vil dreje sig om naturen, om jagt 
og om taknemmeligheden for, at vi har 
naturen som et spisekammer. Efterføl-
gende er der spisning i konfirmand-
stuen. 
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AKTIVITETSKALENDER
Hyggeklubben
1. sept.  kl.14.30 Gudstjeneste i Tårnborg Kirke og derefter er der kaf- 
  febord i Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, 4220  
  Korsør. 
15. sep.   Løvfaldstur. Afgangstidspunkt aftales senere.
29. sep.  kl. 14.30 Kurt Rehder fortæller ”Den gode Historie” i Tårnborg  
  Forsamlingshus.
13. okt.  kl.  14.30 Banko, i Tårnborg Forsamlingshus.
27. okt.   kl. 14.30   Nina fortæller om en sejltur langs Norges kyst. 
10. nov.  kl. 14.30 Marianne og Tina fortæller om bestigning af Kilimanjaro
24. nov. kl. 14.30  Juleafslutning med kaffebord, sang, hygge og quiz.

Litteraturkredsen i konfirmandstuen
7. sept.  kl. 15.30 
5. okt.  kl. 15.30

Sangaftener i kirken
Sommersang:
12. august  kl. 19.30
9. september  kl. 19.30

10 vi kan li’:
14 okt. kl. 19.30: Journalist Kurt Bønnerup

Koncerter 
23. sept. kl. 19.30: Calypso Steelband

Særlige gudstjenester
8. aug.  kl. 10.30  Gudstjeneste og efterfølgende afskedsreception for organist  
  Lise Christoffersen
26. sept.  kl. 10.30 Høstgudstjeneste og frokost i konfirmandstuen efterfølgen- 
  de. Tilmelding til frokost på ndn@km.dk senest en uge før
17. okt.  kl. 17.00  Jagtgudstjeneste og middag i konfirmandstuen efterfølgen- 
  de. Tilmelding til spisning på ndn@km.dk senest en uge før
30. okt.  kl. 11.00  Dåbsgudstjeneste

Menighedsrådsmøder i Graverbygningen
19. aug. kl. 19.00 
22. sep. kl. 19.00
26. okt. kl. 19.00 
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August 
1. august kl. 10.30 9.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
8. august kl. 10.30 10.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard

15. august kl. 9.30 og 11 Konfirmation Nina Dyrhoff Nyegaard
22. august kl. 10.30 12.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
29. august kl. 10.30 13.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard

September
5. sept. kl. 9.00 14.s.e.trinitatis

12. sept. kl. 10.30 15.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
19. sept. kl. 10.30 16.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
26. sept. kl. 10.30 Høstgudstjeneste Nina Dyrhoff Nyegaard

Oktober
3. okt. kl. 9.00 18.s.e.trinitatis

10. okt. kl. 10.30 19.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
17. okt. kl. 17.00 Jagtgudstjeneste Nina Dyrhoff Nyegaard
24. okt. kl. 10.30 21.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
31. okt. kl. 10.30 22.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
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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,  
 Jørgen Christensen,  Nina Dyrhoff Nyegaard 

Besøg Tårnborg Kirkes Hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk eller på Facebook: Tårnborg Kirke
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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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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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  Sommerferien er i 
gang, og skoleåret 
er slut. Det har været 
et turbulent år, med 
udefrakommende 
faktorer. Corona har 
- som en uvelkom-
men gæst - taget sit 

indtog og sat retningslinjer og begræns-
ninger. Jeg er dog imponeret over den 
forståelse og accept alle på Tårnborg har 
udvist. 
  Samtidig er det altid en forstyrrende fak-
tor i en organisation eller virksomhed, når 
der sker skift i ledelsen. Endnu engang er 
jeg meget beæret over den samarbejds-
vilje, jeg oplever hele vejen rundt. Der 
er gennem dette skoleår også sket skift i 
lærergruppen. Dette er en naturlig kon-
sekvens af en ny retning og vision for 
en skole. Jeg ønsker alle, der er skiftet, 
held og lykke, og de der er kommet til, 
velkommen ombord. Jeg glæder mig til at 
starte det næste skoleår op sammen med 
alle elever, forældre, medarbejdere og an-
dre samarbejdspartnere på Tårnborg. 

Sidste skoledag
  Den sidste dag inden sommerferien 
er altid en festdag. I år var den dog helt 
speciel. Kort inden vi gik på ferie blev 
restriktionerne løsnet, så eleverne igen 
måtte blandes på tværs 
af klasser.
  Det betød en dag i det 
store fællesskabs tegn. 
Om formiddagen start-
ede klasserne i egne 
klasser med hygge og 
leg. Herefter var der 
bestilt overraskelse til 
alle.   Der kom en pøl-
sevogn, hvor alle elever 
kunne få pølser og brød, 
med hvad der dertil hører! Det store en-
gagement, forståelse og gå-på-mod, som 

alle har udvist i dette skoleår, skulle 
belønnes, og hvad er mere nærliggende i 
disse fodboldtider, end en pølsevogn.
  Der blev delt is ud efter pølserne, og da-
gen sluttede af for alle i det store fælles-
skab  på 
T å r n b o r g 
skole i sko-
legården ved 
flagstangen, 
hvor der 
blev holdt 
ferietale og 
sunget ferie-
sang. 
Forandring og vision
  Som nævnt i sidste Tårnborg-nyt, vil jeg 
præsentere jer for den retning og vision, 
som er sat for Tårnborg skole. På Tårn-
borg skole bliver der pr. 1. august iværksat 
en 5-årig strategi- og handleplan. Den skal 
ses som en retning mod en samlet vision 
for skolen. 
  Der er fire pejlemærker i visionen. De 
fire mærker skal ses som en firesporet mo-
torvej. Der vil nogen gange være vogn-
baneskift og sammenfletning, men det er 
hele tiden med samme retning og vision i 
sigte. De fire pejlemærker er:

Naturen og rummet som ressource:
  Naturen er en 
stor og væsentlig 
spiller i området 
omkring Tårnborg 
skole. Der er en 
oplagt mulighed 
for at bruge de 
muligheder, der 
ligger i brugen 
af naturen, som 
omgiver sko-
len.  Uderummet 
skal inddrages 
i undervisningen, og der skal arbejdes 
med at få undervisningen ud >>side 33 

Tårnborg skole – forandring og visioner.
Af Majse Dahl, skoleleder på Tårnborg Skole
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   I Tårnborgbladets februar- og majnumre 
blev lokalrådets planer for 2021 beskre-
vet, men det var ikke meget, der blev rea-
liseret i første halvdel af året. Nu ser en 
del dog lysere ud, for snart er langt de 
fleste forsamlingsrestriktioner ophævet, 
hvilket giver mulighed for at  planlægge 
arrangementer, der ovenikøbet kan for-
ventes ikke at blive aflyst, som så meget 
andet de seneste 16 måneder. Så med for-
behold ser efterårets planer ud som følger:
Tårnborg Vandreklub
   Fra august kommer der atter gang i Tårn-
borg Vandre-
klub, som har 
planlagt i alt 
seks vandrin-
ger i efteråret. 
Du kan finde 
s æ s o n p r o -
g r a m m e t 
a n d e t s t e d s 
her i bladet.   
Som sædvanlig er alle velkomne, og del-
tagelse er gratis. Tre af vandringerne er i 
denne vandringssæson især henvendt til 
vandrere over 60 år, hvilket ses afspejlet 
i vandringstidspunktet. Men også her er 
man velkommen, selv om man måske er 
lidt yngre end de 60 år - men husk tilmel-
ding er nødvendig pga. af en mindre 
frokost undervejs. 
Beboermøde
   Lokalrådets gene-
ralforsamling - Be-
boermødet - afvikles 
den 7. september 
klokken 18.30 i 
Tårnborg Forsam-
lingshus. Mødet er 
udsat fra marts og 
juni, da forsam-
lingsrestriktionerne 
umuliggjorde af-
holdelse af en gene-
ralforsamling på disse tidspunkter. Nu 

regner vi med bedre held i september!
   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 Bebo-
ermødet. Og netop i år har vi meget be-
hov for nogle interesserede til rådet, da 
sygdom og fraflytning i årets løb har mi-
nimeret antallet af lokalrådsmedlemmer 
til tre personer, hvilket naturligvis er alt 
for få, hvis en bestyrelse skal arbejde ef-
fektivt, 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!
Sociale arrangementer
   I løbet af efteråret og vinteren planlæg-
ges det at afvikle en række sociale ar-
rangementer indeholdende spisning, sang, 
musik og hyggeligt samvær. Til nogle af 
arrangementerne er aftalt et samarbejde 
mellem Dagli’Brugsen i Frølunde, TIF 
og lokalrådet. Det er blandt andet tanken 
at afvikle et eller flere Spis Sammen-ar-
rangementer, hvor vi vil forsøge at styrke 
sognets fællesskab gennem aktiv del-
tagelse og samvær om mad og måltider. 
Vi håber, at mange vil slutte op om denne 
idé.
Hvornår sker hvad?
   Hvis du er interesseret i lokalrådets ar-
rangementer, kan du finde datoer, møde-
steder og seneste nyt om arrangementer på 
lokalrådets hjemmeside www.taarnborg.
dk, i lokalrådets facebookgruppe Tårnborg 
og på ophængte opslag i Dagli’Brugsen i 
Frølunde, i Tårnborghallen, ved busstop-
pet ved Frølunde gadekær, i Kildebakken 
og på Tårnborg Skole.
Hele sognet ønskes et godt efterår!

Tårnborg Lokalråd har brug for dit engagement!
Af Jørgen F. Rasmussen, næstformand i Tårnborg Lokalråd
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Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør

fra side 31 >>>  i naturen. Herudover skal 
skolens ind-vendige lokaler re-tænkes. 
Både brugen af lokalerne samt placerin-
gen af eleverne på skolen, skal der arbe-
jdes med. 

Bæredygtig læring:
  Alle børn kan lære, og alle børn fortjener 
at lære. Læringsevner må aldrig forveks-
les med det aktuelle faglige niveau. Det 
afgørende er, at man respekterer børnenes 
mangfoldige evner og udvikler dem alle 
sammen med professionel faglighed. 
  Bæredygtig læring på Tårnborg Skole 
består af følgende principper:
 - I alle faglige læreprocesser indgår  
 en opmærksomhed på børnenes aktu- 
 elle humør. 
 - Læring er også at blive bedre til rela- 
 tioner og at lære at præstere, selv om  
 man ikke er motiveret.
 - Faglig læring kan bruges til at booste  
 både relationer og humør. 
  Et sikkert tegn på bæredygtig læring 
vil være, om barnet oplever trivsel i sko-
lens hverdag. Årlige trivselsmålinger kan 
således bruges som måleredskab.

Potentialet i alle forældre og elever:
  Hos børnene er det især potentia-
let for læring, der skal synliggøres og 
rammesætte medarbejdernes arbejde med 

børnene. 
  Hos forældrene 
er det både deres 
viden om egne 
børn og deres 
potentiale til 
deltagelse i sko-
lens liv, der skal 
bringes i spil. 
Dette kan både 
være en gevinst i 
dag-ligdagen og 
et vigtig para-
meter i skolens 
tiltrækning af nye børn/forældre.

Professionelle og konsekvente lærere:
  Tårnborg skole skal være et sted, hvor 
der hele tiden træffes professionelle valg, 
og hvor der er en retning i undervisningen, 
som alle føler sig forpligtede til at følge.
  Den retning skal sættes og følges af med-
arbejdere. Forældre og elever skal være 
informeret om retningen, så de hjemme 
kan understøtte denne.
  Medarbejderne på Tårnborg skal være 
motiverede og engagerede i deres arbejde, 
samtidig med det sker professionelt og 
konsekvent.
  På Tårnborg skole betyder det, at vi siger, 
hvad vi gør, og gør, hvad vi siger. Hele 
tiden med elevens trivsel, dannelse og 
læring i fokus.
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  I snart halvanden år har det ikke været muligt at 
arrangere ret meget i Tårnborg Sogn, men sankt-
hansaften 2021 lykkedes det atter på Ørnumbak-
ken. “Naturområdet Ørnumbakken” og Tårnborg 
Lokalråd havde inviteret til en hyggelig aften ved 
Noret med børnebål, snobrød, båltale, sankthansbål 
og -sange. Og det blev en dejlig succes, hvilket især 
skyldes, at de mange fremmødte overholdt de stadig 
gældende restriktioner samt deltog aktivt og smukt 
med gode sangstemmer! 
  Thomas Hansen fra lokalrådet havde sørget for et 

flot bål og klargørelsen af området, og vores sognepræst, Nina Dyrhoff Nyegaard, 
stod for en opbyggelig hekse-båltale - og  så var vejrguderne med os alle og gav 
os et fantastisk skønt sankthans-vejr!
  Vi håber, at arrangementet kan gen-
tages til næste år, men da håber vi, at 
vi kan lokke nogle beboere til at give 
en hånd med til forberedelserne og 
afviklingen, da lokalrådet vanskeligt 
kan stå for arrangementet helt alene.  
Så meld dig gerne allerede nu som 
medhjælper!

Endelig et arrangement, der ikke blev aflyst!
Af Jørgen F. Rasmussen, næstformand i Tårnborg Lokalråd

www.korsorhvidevare.dk
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  Tirsdag den 16. novem-
ber er der kommunal- og 
regionsrådsvalg i Dan-
mark. I den forbindelse 
spurgte Tårnborgbladet 
i majnummeret sine 
læsere om, hvilke krav 
de vil stille deres kom-
mende repræsentanter i 

rådene, inden de sætter krydset ved ved-
kommende. Spørgsmålet resulterede i 
en del henvendelser, som omhandlede 
børnepasning, skole, indkøbsmuligheder, 
fritidsliv, infrastruktur og trafiksikkerhed.
  Andre steder i bladet kan læses et par 
indlæg fra nogle af sognets beboere om 
trafikstøjproblemer i sognet og oplevelsen 
af sundhedssystemet i kommunen. Måske 
til nogens forundring udtrykkes der i over-
vejende grad tilfredshed med udviklings-
arbejdet på de to områder! Det er altså 
ikke kun negativ kritik og sure miner, der 

kendetegner Tårnborgs vælgere. 
  I novembernummeret af Tårnborgbladet 
forsøger vi at få partiernes lokale poli-
tikere til kort at beskrive, hvad de finder 
vigtigst at udvikle, såfremt de små lokal-
samfund fortsat skal være tiltrækkende 
og levedygtige bosteder - og specifikt 
hvordan de i de kommende fire år vil ar-
bejde for, at beboerne i Tårnborg fortsat 
bevarer lysten til - og muligheden for - at 
blive boende i en af de fem landsbyer i 
sognet.
  Vi håber, at 
sognets væl-
gere derefter 
har en smule 
mere viden 
om de mulige 
f remt idsud-
sigter, inden krydsene sættes i stemme-
boksen den 16. november.

Vil Tårnborg fortsat være et godt sted at bo?
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets samfundsskribent

  Som forholdsvis ny tilflytter til 
Svenstrup og derfor med prak-
tiserende læge i Korsør, har jeg 
stiftet bekendtskab til et af by-
ens nu to lægehuse. Dette har 
været en god oplevelse. 
  Jeg har også været en tur om-
kring Region Sjællands syge-
huse og følger også i dette 
tilfælde et godt forløb. 

  Jeg kan derfor ikke nikke godkendende 
til de mange personer, der taler om det 
såkaldte ”syge sundhedsvæsen.” Derfor 
skal der fra min side lyde rosende ord til 
kommune, region og praktiserende læger 
for varetagelsen af deres del af sundhed-
sopgaverne.
  Men der er plads til forbedringer - og især 
med hensyn til en endnu bedre koordina-

tion til løsning af Danmarks sundheds- 
opgaver. Så det bare om at gå i gang!
  Et sammenhængende sundhedssystem 
med et gnidningsfrit forløb, så borgerne 
– næsten ikke - føler, hvem der tager sig 
af hvilke opgaver, er bl.a. det, vi bør have 
i baghovedet, når vi den 16. november 
2021 står med stemmesedlen i hånden og 
skal afgive to stemmer - én til byrådet og 
én til regionsrådet.
  Hvem der betaler hvilken del af opga-
verne, er vi som borg-
ere ligeglade med; 
blot vi møder et godt 
og tæt samarbejde 
mellem kommune, re-
gion og praktiserende 
læger.

Det nære sundhedsvæsen
Af Mette Jensen, nytilflytter i Svenstrup



36 Tårnborgbladet  august 2021

   I flere år har en stor 
borgergruppe i Sven-
strup arbejdet for, at 
støjproblemerne fra 
vestmotorvejen mellem 
Korsør og Vemmelev 
udbedres (se fx Tårn-
borgbladet november 
2019). 

  Ole Jacobsen er tals-
mand for borgergrup-
pen, og han fortæller 
Tårnborgbladet, at be-
boerne i Svenstrup Syd 
stadig er voldsomt pla-
get af støj både nat og 
dag.  Ophold i haverne 
er ingen nydelse pga. trafikstøjen, 
og det er nærmest umuligt at sove 
med åbent vindue, hvis man har so-
veværelse mod nord, hvilket mange 
har. 
  Mange undersøgelse har tydelig-
gjort, at vedvarende støj og larm er 
sundhedsskadeligt for alle, så borger-
gruppen har utrætteligt forsøgt at råbe 
kommunen og trafikmyndighederne 
op om pro-blemet - i meget lang tid 
uden mærkbare resultater! En hen-
vendelse til Folketingets Trafikudvalg 
gav kun nogle henholdende svar, og 
igen og igen har gruppen presset på i 
kommunen for at få borgmesteren til 
at gøre brug af sin indflydelse de rette 
steder, hvor trafikforbedringer aftales 
og penge til udbedringer bevilges.
   I april modtog Ole Jacobsen så 
rigtig godt nyt. Kommunen sendte 
borgergruppen en meddelelse om, at 
borgmester John Dyrby Paulsen havde 
stor opmærksomhed på de alvorlige 
støjgener fra vestmotorvejen, som be-
boerne oplever.  Borgmesteren havde 
præsenteret sagen for relevante poli-
tikere på Christiansborg og i regerin-

gen - og bedt dem prioritere og fremme 
en bedring af problemerne. Siden er 
regeringens trafikudspil  kommet, og 
i det var der beskrevet et projekt på 
strækningen Korsør-Vemmelev, hvor 
John Dyrby forventer, at støjafskærm-
ningen bliver en vigtig del.
   Regeringens trafikudspil resulterede 
i juni måned i, at alle Folketingets par-
tier blev enige om en stor trafikaftale, 
hvori der bliver fremlagt projekter for 
161 milliarder kroner over de næste 14 
år inden for kollektiv trafik, veje og 
støjværn.
   I trafikaftalen er afsat 700 mio. 
kr. til længere ramper, nødspor og 
støjskærme ved Tjæreby og Svenstrup.
   Ole Jacobsen udtaler, at det er 
glædeligt, at borgmesteren har kæm-
pet en brav kamp for forbedringer af 
motorvejen mellem Korsør og Vem-
melev. Nu venter Ole spændt på de 
kommende støjnedsættende tiltag, og 
han og borgergruppen har store for-
ventninger til nye tider med mindre 
støj i og omkring deres boliger i 2026, 
hvor støjskærmene forhåbentlig står 
færdige.

Trafikstøjproblemer i sognet
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets trafikreporter
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Tårnborg Sogns Forsamlingshus
har brug for din støtte.
Af forsamlingshusets bestyrelse
 
Tårnborg Sogns Forsamlingshus havde et indlæg i sidste nummer 
af Tårnborgbladet.
Så hvad er der sket? Ja, annoncen efter en ny forpagter har i skrivende stund ikke fået 
ansat en person til at varetage jobbet. Men bestyrelsen har ikke ligget på den lade side. 
Vi har lejet huset ud til alle vores faste kunder - med lidt modificeret service.
Og der er afholdt mindehøjtidelighed efter begravelser, generalforsamlinger og an-
den mødeaktivitet, hvor bestyrelsen har stået for arrangementets gennemførelse.  

Hvilket vi vil fortsætte med, indtil en forpagter er fundet.

De ugentlige bankospil - afholdt af foreningerne Husets Venner og af TIF - er i øjeblikket 
påtænkt at starte op igen i august 2021, hvor alle restriktioner er ophævet. 

Så kom og vær med!
Livet i
      Forsamlingshuset

Arbejdsfællesskaber og tillid 
nedbringer sygefraværet!

Hvorfor rende rundt med bekymringerne selv?
Kom og vær med. Det er måske det mest  

hyggelige, du nogen sinde har prøvet
at deltage i.

Livet i Forsamlingshuset.
Medindflydelse og medansvar.

”Vores hus”!

Vi er personer, der går og hygger os med at passe 
”huset”, som hjælper til ved banko, arrangerer fester 

eller svinger hammeren / saven for at holde huset.

Vi vil gerne være flere til disse hyggelige stunder.

Skriv til tsf@outlook.dk eller ring 60142106,
eller mød os i forsamlingshuset mandag  

fra 17.00 til 22.00.
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Vandreturene i efterårssæsonen 2021
Kom og vær med, når vi tager på vandring og nyder naturens flora og fauna 

samt hører og ser spor fra de tidligste tider i Tårnborgområdet og omegn

Alle interesserede er velkomne - og det er gratis at deltage! Der tages forbehold for distance- og varighedsangivelser!

Tjek nærmere deltaljer om turene på www.taarnborg.dk i ugen op til de enkelte vandreture.

Søndag den 22. august kl. 14.00
”I sognefogedens slæbespor” - guidet af Kurt Rehder. Mødested: P-pladsen ved Tårnborg 
Forsamlingshus. Turen er en del af Vandrefestival 2021. Distancen og varigheden forventes 
at være cirka 5-6 km på to timer.

Søndag den 10. oktober klokken 14.00
”Vandring ad de gamle veje i Svenstrup og Frølunde” – guidet af Kurt Rehder                    
Mødested: P-pladsen ved Tårnborg Forsamlingshus.
Distancen og varigheden forventes at være cirka 4-5 km på to timer. 

Søndag den 12. september kl. 14.00: 
”Lejodde i efteråret”  - guidet af Villy Jensen. Mødested: P-pladsen ved indkørslen til 
Musholmvej. Distancen og varigheden forventes at være 7-8 km på to-tre timer.

Torsdag den 12. august klokken 10.00: 
”Korsør - en købstad i Slagelse Kommune. 
Fra bomhuset til fæstningen og videre” – guidet af Kurt Rehder. 
Mødested: P-pladsen på Nankes Plads. Distancen og varigheden cirka 4-5 km på i alt tre timer, 
da der sluttes af med en lille frokost. Tilmelding nødvendig senest 9. august.

.

Onsdag den 10. november klokken 10.00: 
”Slagelse - en købstad i Slagelse Kommune”
Bustur fra Tårnborg til byvandring i Slagelse guidet af Ole G. Nielsen. 
Mødested: P-pladsen ved Dagli’Brugsen Frølunde klokken 10.00.
Varigheden cirka fire timer, da der sluttes af med en lille frokost. Tilmelding nødvendig senest 4/11.

Onsdag den 8. september klokken 10.00: 
”Skælskør - en købstad i Slagelse Kommune”  
Bustur fra Tårnborg til byvandring i Skælskær og ved Kanehøj - guidet af Kurt Rehder. 
Mødested: P-pladsen ved Dagli’Brugsen Frølunde klokken 10.00. 
Varigheden cirka fire timer, da der sluttes af med en lille frokost. Tilmelding nødvendig senest 2/9.

Tilmelding: tlf. 30204811 - gerne sms!
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 Tårnborgs LUP-gruppe 
(Lokal UdviklingsPlan) 
har afholdt møde den sid-
ste torsdag i hver måned 
- først online og på de 
sidste møder også fysisk.

  Gruppen arbejder på at gøre Violvejs-
parken til et endnu bedre samlingssted, 
hvor der er plads til alle. Helt konkret 
arbejdes der på at forbedre legeplads-
forholdene for de mindste, skabe bedre 
forhold til at spille fodbold, etablere en 
petanquebane, lave oaser med vild natur 
og generelt gør parken mere attraktiv.
  Derudover arbejder gruppen med bosæt-
ning; og på mødet i slutningen af maj, 
havde gruppen besøg af Rune Selsing, 
der er bosætningskonsulent i Slagelse 
Kommune. Han kunne fremlægge mange 
spændende data om bl.a. flyttemønstre i 
Tårnborg-området, men også tal på ud-
viklingen i sammensætningen af borgere 
i området.
  På sidste møde den 24. juni havde 
gruppen besøg af Bo Gabe, der er afde-
lingsleder for Vej og Trafik i Slagelse 
Kommune. Temaet var trafiksikkerhed og 
stier i Tårnborg. Trods en oplevelse af at 

der flere steder i området køres for stærkt 
og er usikre trafikforhold, kunne Bo op-
lyse, at Tårnborg- området er prioriteret 
som nr. 20 ud af 44 i det, der bliver kaldt 
landsbyprioriteringen.
  For dem, som ønsker flere oplysninger 

eller ønsker at bidrage med viden, kan 
man gå ind på trafiksikkerhedsplanen på 
Slagelse Kommunes hjemmeside og følge 
med.

  Gruppen holder det næste møde torsdag 
den 26. august kl. 19 i klublokalet i Hal-
len.

LUP-gruppens arbejde skrider godt frem
Af Finn Vedel Pedersen, udviklingskonsulent i Slagelse Kommune

Der er plads til flere aktiviteter 
i Violvejsparken



41Tårnborgbladet  august 2021

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

  Her kan du læse tredje 
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 ned-
skrevne livserindringer, som blandt andet 
kan findes på nettet redigeret af Gitte Jo-
hansen, der er efterkommer af Maximil-
ianussen.
  Første og andet afsnit kan du læse i Tårn-
borgbladets februar- og majnumre 2021.

Og så får Frederik Christian ordet:
  Nogle dage efter min ankomst til 
Frølunde, gik jeg omkring for at hilse på 
bønderne.
  Ved et af disse besøg kom jeg ind i en 
gård, hvor konen var alene hjemme. Det 
var en kone henved de halvfjerds år. 
  Da vi havde talt lidt, sagde hun i en tem-
melig højtravende tone: “Tænk Dem, 
jeg har set mit eneste barns, min datters 
hoved falde for bøddeløksen.” Så hurtig 
anstanden tillod, forføjede jeg mig derfra 
med ikke så lidt forfærdelse og spurgte 
straks Buchmann om konen var gal, da det 
jo umuligt kunne være sandt. 
  Jo, det var det rigtignok. Hendes datter 
og forlovede var begge blevet halshugget 
i nærheden af Skælskør, fordi de havde 
myrdet faderen en aften, da han var på 

hjemvejen fra Slagelse og gemt hans lig 
under nogle plovfurer på en mark tæt 
udenfor Frølunde. 
  Det blev snart opdaget, og morderne ar-
resteredes tillige med moderen, som man 
antog at have været i ledtog med dem.   
Hun blev imidlertid frikendt af mangel på 
bevis; men blev tvungen til at overvære 
datterens og hendes forlovedes henret-
telse. 
  Ved efterfølgende at 
læse H. C. Andersens 
“Mit livs eventyr”, er 
jeg kommet til den 
temmelig bestemte 
opfattelse, at det var 
den henrettelse, han 
der overværede i sin 
ungdom, da tiden og 
stedet passer tem-
melig nøje. Den 
omtalte kone blev anden gang gift med en 
yngre mandsperson, der intet ejede; men 
hun havde en god bondegård. Hun blev 
meget gammel og slog sig mod slutningen 
af livet til druk. 
  Som man vil se af det 
foregående, færdedes jeg 
meget blandt bønderne og 
tog også stor del i deres 
sorger og glæder, især de 
sidste og var nær ved at 
blive bondeven, dog ikke 
i politisk forstand, således 
som J. A. Hansen prædi-
kede for dem, når han 
holdt møder i Fuglebjerg. 
Til disse møder tog jeg aldrig, og kun gan-
ske enkelte af bønderne tog derhen. 
  De trængte såmænd heller ikke til en 
tvangslov for at få      >> side 42 

J. A. Hansen, 
skomager, politiker 

og bondeven
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fæstet afløst, som var løsenet i de dage.  
Velstanden var almindelig, og det kunne 
ikke være andet, da det var i begyn-
delsen af landbrugets gyldne periode. 
Indtægterne flød rigelig. Jorden på den 
egn var fortrinlig, og dyrkningen også 
særdeles god. Priserne på produkterne var 
stærkt i opgående, og udgifterne til skat-
ter, folkehold med mere meget små. 
  Fæsterne havde gode bøndergårde på 
uhyre billige betingelser.
  Desuagtet mente mange af dem, at det 
var langt bedre at have deres gårde til 
selveje, de kunne skalte og valte dermed, 
som de selv ville, og ikke få iblandt dem 
foregøglede sig, at en tvangslov ville tvin-
ge godsejerne til at sælge dem gårdene 
næsten for intet. 
  Da der på den tid fremkom et billigt 
tilbud fra Grev Moltke på Espe, under 
hvilket gods de fleste gårde i Frølunde 
Skoledistrikt hørte, købte mange af dem 
deres gårde til selveje for en pris af 6000 
til 8000 rigsdaler, hvilket var meget bil-
ligt, da de gerne dagen efter kunne sælges 
til den dobbelte eller tredobbelte sum, og 
det lokkede. 
  Den stærke stigning i ejendomspriserne 
blev senere mest til skade for bønderne, da 
de vurderede deres eje alt for højt og tillod 
sig udgifter, som ingenlunde var nødven-
dige. Foran har jeg omtalt de alt for mange 
og overdådige gilder. Deres klædedragt 
var endnu forskel- 
lig fra den købstads 
klædte befolkning, 
men ingenlunde bil-
ligere. Kvindernes 
hovedtøj var det 
såkaldte korsklæde, 
der bestod i en hue 
med guldbrokade-
nakke og derover 
et hvidt stykke med 
brede ægte knip-

linger og en sløjfe bag i nakken af brede 
kostbare silkebånd, hvis ender nåede 
næsten til jorden. Et sådant hovedtøj kos-
tede nok ofte over 20 rigsdaler. 
  Deres kjoler bestod udelukkende af 
hjemmelavet hvergarn (= garn af hør og 
uld - red.) i stribede eller ternede mønstre, 
ikke sjældent med silkestriber. 
  Mændenes dragter var uden undtagelse 
hjemmelavet vadmel, og på benene havde 
de mest fremmelige lange støvler, der 
nåede op over knæene og var anbragt 
uden over benklæderne. På hovedet bar de 
en gul lodden hue, der netop den gang var 
blevet meget moderne iblandt dem. 
  En sådan hue sagdes at være af søløve-
skind og kostede mindst 10 rigsdaler; men 
den forlod heller ikke deres hoveder selv 
i den varmeste stue, en uskik jeg ikke 
tidligere havde været vidne til. Kvinderne 
var meget flittige og 
især om vinterafte-
nerne snurrede spin-
derokken i enhver 
bondestue. 
  Denne lyd fore-
kommer mig langt 
hyggeligere end den 
evindelige hamren 
på klaver, ligesom 
det var nyttigere. At 
have kisterne fulde af uldent og linned var 
enhver bondekones stolthed og blev fore-
vist for alle kvindelige besøgende. Der var 
masser af dynevår, vadmel, lærred, drejl 
til duge og håndklæder med mere. Da var 
hørkræmmer ikke nogen tom titel; thi der 
indkøbtes mængder af rustikt hør til forar-
bejdelse i hjemmene. 
  Den hjemmeavlede hør var nok ikke nær 
så god, og det gik derfor af brug at dyrke 
hør, således som det var almindeligt i min 
barndom. 
  Efter skoletid fulgtes Buchmann og jeg 
ret ofte ad til Korsør. 

Flid ved spinderokken
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  Denne by havde ved mit første besøg 
ikke gjort noget gunstigt indtryk på mig, 
og siden forekom den mig skiden og til-

smudset. Måske kom det fra røgen af de 
mange dampskibe, der den gang løb ind 
og ud af havnen. 
  Ved indløbet til havnen lå den lille fæst-
ning, der på den tid havde en besætning 
af en kommandant og 14 mand, og den 
ligger der endnu, uagtet den for mange år 
siden er nedlagt som fæstning, tilsynela-
dende uberørt og som en indslumret for-
tidslevning, hvis røde firkantede tårn og 
nogle svære røde bygninger omgiven af 
lave jordvolde minder om dens tidligere 
bestemmelse. 
  Der fortælles, at den oprindelig skal være 
anlagt af Carl Gustav, og at han herfra så 
sin hær overvunden ved Nyborg. Måske 
har her også tidligere ligget en borg, der 
skulle forsvare det smalle indløb til Korsør 
Nor, der strækker sig en mil ind i landet, 
og ved hvis nordlige side Tårnborg Slot lå 
på en høj banke. Dette slot menes opført 
af Svend Grathe og ligger i kort afstand 
fra Tårnborg Kirke. 
  Det vides ikke, hvornår slottet er gået til 
grunde, muligvis under borgerkrigen efter 
Christoffer den Anden. Kun enkelte brok-
ker af røde mursten findes på vanten (= 
skråningen - red.) ud mod noret. 
  Korsør kirke var en uskøn bygning med 
et stort bjælkestillads på den vestlige 

ende. Dette var 
indrettet til op-
tisk telegraf, 
hvorfra der 
s i g n a l i s e r e -
des til Sprogø, 
særlig i is- 
vintre og under 
den besværlige 
og farefulde is-
bådsfart over Bæltet. Der, hvor nu Korsør 
banegård og Hotel Storebælt ligger, var 
fladt vand i den første tid, jeg kom på 
egnen; men var da allerede under opfyld-
ning. 
  Over det smalleste sted på noret førte 
den gang en bro, hvor der måtte svares 
bropenge - endda af gående. Nogle få år 
tidligere, da der ingen bro var, havde her 
været færgefart over til Korsør. 
--------------------------------------------------
(Frederik Christians fortsatte oplevelser i 
Frølunde kan læses i Tårnborgbladets no-
vemberudgave 2021)
-------------------------------------------------

Korsør Havn 1856

Sct. Gertruds Kirke. 
Nedrevet 1862-1864

Skt. Gertruds Hus i Korsør 

  Korsør Sogns aktivitetshus, “Skt. Gertruds 
Hus”, har navn efter den lille kirke, som var 
Korsørs kirke frem til 1863.
  Skt. Gertruds Kirke var oprindelig en lille, 
typisk landsbykirke, bygget i Valdemar 
Sejrs sidste år og samtidig med Korsør Slot, 
ca. 1240. Kirken blev bygget ud af flere om-
gange efterhånden, som byen voksede. De 
mange udbygninger og tilbygninger sled hårdt 
på kirken. Ved et kirkesyn i 1862 blev det 
besluttet at kirken skulle rives ned til fordel 
for en ny og større bykirke.
  I Skt. Gertruds Hus er der altid liv. Det 
er her kirkens medarbejdere har deres 
daglige gang. Kirkekontoret og køk-
kenet er samlingspunkt for nogle af de 
mange, der hver dag lægger vejen forbi.  

Kilde: www.sktpovls.churchdesk.com
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Måske er det værd at notere sig, at … 

… der søndag den 5. september afholdes et kæmpe loppemarked ved 
Dagli’Brugsen i Frølunde med et væld af gode tilbud. Her kan du gøre en rigtig 
god handel mellem 10.00 og 14.00 - og i Dagli’Brugsen til 19.30!

… hvis du ikke klipper din hæk langs offentligt fortov og vej, kan kommunen 
– efter rimeligt varsel - klippe den for din regning. Her i sognet er det dog ikke 
et stort problem, men det er da lidt ærgerligt, at det kun er på Mælkevej, man 
kan finde elefanter, aber og hjerter i hækkene!

… nu kan man gøre brug af miljøvenlige el-busser, når man skal rundt i 
sogn og kommune. Foreløbigt kører kun én el-bus i sognet, men flere kommer 
sandsynligvis til, da der p.t. er indkøbt tretten el-busser til kommunens busruter. 

 … hvis du hører til aldersgruppen 60+, kan du tage med Tårnborg Lokalråd 
på besøg på Musholmcenteret den 6. oktober klokken 10-14. Her vil du blive 
budt på kaffe med brød, rundvisning og fortælling, frokost og hygge samt andet 
godt. Tilmelding er nødvendig inden den 24. september på telefon 30204811 - 
gerne sms (da der kun er plads til et begrænset antal deltagere, anvendes først til 
mølle-princippet!).

… Tårnborg Forsamlingshus’ Venner fylder 50 år den 19. september. Det 
bliver fejret med generalforsamling og efterfølgende fællesspisning. Se opslag 
med mere information om nogle uger.

…. kæmpe-bjørnekloen stadig kan findes flere steder i sognet, til trods for at 
kommunen flere gange har meldt ud, at lodsejere har pligt til at bekæmpe den. 
Gennem mange år har den imponerende - men sundhedsskadelige - plante været 
særdeles udbredt et iøjnefaldende sted på Frølunde Fed. I år er den forsøgt 
bekæmpet, men ved nærsyn kan den ses spire, så næste år vil vi sandsynligvis 
atter kunne ”nyde” synet!

… du stadig er velkommen til at bruge Tårnborgbladet, hvis du har noget på 
hjertet! Hold dig ikke tilbage, for dit bidrag vil ganske givet gøre bladet meget 
mere interessant for beboerne i sognet.


