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  Efteråret er kommet snigende, som det 
altid gør på denne årstid, og den mørke 
tid har sat ind, hvilket ikke behøver være 
noget, vi skal være kede af. Årstidernes 
skiften er for mange en af plussiderne ved 
at bo højt på den nordlige halvkugle. Dan-
mark har stor diversitet i årstiderne, og i 
løbet af et år beriges vi både med varme- 
og kuldebølger, masser af regn, blæst og 
måske også sne, træer og buske farves 
lysegrønne, mørkegrønne, røde, gule og 
brune, fauna og flora giver mulighed for 
nye naturoplevelser i hver af årets tolv 
måneder. Det gælder blot om at komme 
ud af døren, så byder årstiden sig til med 
nye indtryk og masser af energi til krop og 
sjæl.
  Lige nu læser du i efterårets udgave af 
Tårnborgbladet. Som du måske regi-
strerer, så har dette blad en del flere sider 
end normalt. Grunden er naturligvis, at 
der er så kolossalt meget at berette om 
sognet, og da der om kort tid er kom-
munalvalg, har redaktionen indbudt de 
opstillede politiske partier til at fortælle 
sognets beboere, hvem vi bør sætte vores 
kryds ved. Og i Slagelse Kommune opstil-
ler mange partier, så deres indlæg fylder 
en del. Sådan er det med et demokrati, der 
er præget af diversitet: Mange forskellige 
tanker, ideer og meninger giver mange 

ord, både mundtligt og skriftligt. Så er 
det op til os vælgere at give os tid til at 
høre, læse og se, hvad de opstillede tilby-
der os, hvorefter vi kan sætte vores kryds 
det sted, der bedst harmonerer med vores 
synspunkter, i håbet om, at mange synes 
det samme - samt i respekt for, at mange 
sikkert ikke gør!
   I bladet kan du desuden læse en del 
om, at en række personligheder i sognet 
har valgt at forlade os for at søge nye ud-
fordringer. Heldigvis er andre så kommet 
til, så fremtiden tegner ikke mørk som 
årstiden. Ny forpagter af forsamlingshuset 
og ny uddeler i Dagli’Brugsen er klart at 
foretrække - frem for ingen forpagter og 
uddeler! 
   Idrætsforeningen lider stadig en del un-
der coronaens eftervirkninger. I nogle af 
foreningens afdelinger er de aktive ude-
blevet efter fjernelsen af restriktionerne 
ifm. pandemien. Vi må håbe, at mange 
inden længe beslutter sig for atter at del-
tage aktivt i en TIF-aktivitet, så en af sog-
nets grundpiller ikke smuldrer væk. I TIF 
findes stor idræts-diversitet, og hvis netop 
din favorit-idrætsgren mangler, så kontak-
ter du blot TIF’s hovedbestyrelse, der da 
ihærdigt vil hjælpe dig i forsøget på at få 
gang i disciplinen.
  Kirken, skolen og børnehaven samt 
meget andet i sognet ser meget glædeligt 
ud til igen at være tilbage i den gode, gam-
le gænge; dog uden at stå i stampe - for 
overalt sker der nye ting, så det gælder 
bare om at åbne øjnene og støtte op om 
sognets mange, meget forskellige tilbud 
- ellers forsvinder diversiteten i sognet 
meget hurtigt! Og så bliver mangfoldighed 
let til enfoldighed!
  God fornøjelse med læsning af novem-
bernummeret af Tårnborgbladet!

Vi bør værne om diversiteten!
Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet
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Fra medborger til forbruger
Er klubfølelsen ved at gå fløjten?  
Af Troels Christensen, formand for Tårnborg Idrætsforening

  Hvor begynder det mon? Udviklin-
gen af den tilbagelænede forbruger, 
som ikke orker hverken medier, poli-
tikere eller at stille op til bestyrelsen i 
badmintonklubben?
  Den forbruger, der agerer dommer 
hjemme i sofaen for “politiker eller 
foreningsmand - det er man kun for 
sin egen skyld”.
  Den forbruger, der nok skal få sin kri-
tik hørt, hvis nu forholdene omkring 
forbruget i den lokale forening har 
svingende eller dalende kvalitet, men 
som overlader til andre at finde løs-
ningerne.
  Eller at man bare skrider, hvis det er 
det, der falder en ind.

  For klubfølelse og medborgerskab... at 
have stolthed i sig, når det går klubben 
godt... er ikke noget, man kan være 
sikker på eksisterer.
  Vi har i TIF oplevet et helt fodbold-
hold forlade vores forening næsten 
“over en nat”. Vi har oplevet en hel 
afdeling miste broderparten af sine 
medlemmer under corona-nedluknin-
gen. Frustreret? Både ja og nej.
  Vi skal nok bare erkende, at vi skal 
til at agere forening i en helt anden 
kontekst, end vi selv er opvokset med. 
Skabe rammer for idrætsudfoldelse og 
leve med at medlemmer er som en bi-
sværm.
  Pludselig er de der - og pludselig er de 
væk. Pludselig får en masse nye aktivi-
teter succes... fx i gymnastik eller hos 
60+motion.
  Men klubfølelsen.... det at høre til en 
klub.... at gå igennem “ild og vand” for 
at kunne føre stolte traditioner videre... 
for klubben... for byen.... ER IKKE 
MERE EN SELVFØLGE!
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Blomster til enhver 
begivenhed

  Vi startede sæsonen 
2021/2022 den 21. 
juni 2021, idet vi en-
delig fik afholdt fore-
ningens årsmøde, 
som var blevet ud-
skudt fra februar på 
grund af Covid-19.

  Formandens beretning blev godkendt, 
og bestyrelsesmedlemmerne blev genval-
gt af de fire fremmødte medlemmer.
  Træningssæsonen startede den 16. au-
gust 2021, og den slutter i slutningen af 
april 2022.
  Vi har fået tildelt de samme haltimer i 
Tårnborghallen, som vi havde i sidste sæ-
son, mandage og onsdage. Der er tilmeldt 
87 spillere i denne sæson; men vi har sta-
dig få ledige baner mellem kl. 17.00 og 
20.00 begge dage, hvis nogle af jer har lyst 
til at spille badminton og få lidt sjov mo-
tion.
  Ud over vores motionsspillere har vi 
fællestræning mandage fra 19.00 til 21.00, 
hvor vi er 14-18 spillere tilmeldt.  Der er 
planlagt tre moduler à 30 min., hvor vi 
spiller med forskellige makkere - både 

dame-, herre- og mixdouble.
  Vi håber, at I får en god badmintonsæson 
i 2021/2022.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for TIF-Badminton

Nyt fra badmintonafdelingen
Af Søren Mikkelsen, formand for TIF-Badminton

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 mange politiske partier har et ind-
læg i dette nummer af Tårnborgbladet? 
2. Hvad hedder Tårnborg Kirkes nye or-
ganist?
3. I hvad lå miniaturesværdet, som Hen-
ning Nielsen var med til at finde i 1946? 

Send svarene til taarnborg.aktiviteter@
gmail.com eller læg dem i lokalrådets post-
kasse på opslagstavlen i Dagli’Brugsen i 
Frølunde senest den 1. januar 2022.
Vinder af august-nummerets læserkonkur-
rence blev Poul Timmerman, som blandt 
de mange rigtige besvarelser blev udtruk-
ket af redaktionen for Tårnborgbladet, der 
har doneret gevinsten, som snarest bliver 
overbragt vinderen. Tillykke!
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  Efter mange års stilstand er der atter ta-
get initiativ til opstart af bordtennis i TIF-
regi. Sidst i september tog Thomas Hansen 
battet i hånden og lavede et opslag på fa-
cebook for at finde sognets interesserede 
i sportsgrenen. Tårnborgbladet har bedt 
Thomas fortælle lidt om, hvordan akti-
viteten kommer til at foregå:

  
”Tanken er, at vi i en forsøgsperiode prøver 
at finde ud af, om der er nogen, der har 
lyst til at spille motions- og hyggebord- 
tennis. Vi spiller torsdag klokken 17.00-
18.30 i gymnastiksalen ved Tårnborg 
skole. Der er ikke undervisning. Vi spiller 
for sjov, med og mod hinanden med mo-
tion for øje. Efter et par måneder ser vi, 
om nogen kunne tænke sig at spille fast, 
så vi på sigt kan få etableret os som en 
afdeling i TIF. Du binder dig altså ikke til 

noget som helst, så kom bare op i gymna- 
stiksalen næste torsdag. Du skal med-
bringe indendørssko og gerne bat og bolde, 
men du kan eventuelt låne bat, hvis du har 
behov for det. Der er omklædningsrum og 
mulighed for bad efter træningen, hvilket 
sikkert er tiltrængt efter en svedig omgang 
motion!”
  I starten af oktober besøgte Tårnborg-
bladet bordtennisspillerne i gymnastik-

salen, og der var godt gang i dagens fem 
fremmødte spillere, som talte både unge 
og lidt ældre spillere. Og alle morede sig 
højlydt med masser af spændende, tempo-
fyldte dueller, hvor den lille runde bold fløj 
over, under og langt væk fra det lave net.  
Sjovt og hyggeligt så det ud, så du bør nok 
overveje at deltage! Hvis du savner oplys-
ninger, kan du kontakte Thomas Hansen 
på tlf. 24911576.

Så tilbydes der atter bordtennis i TIF
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets sportsskribent

Frederik og Thomas i en drabelig duel!

En høj bold fra Malte returneres flot af Magnus
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  Sæsonen er skudt i gang, og alle hold har 
masser af gymnaster. Det er en fornøjelse 
at se så mange komme og støtte op om 
foreningen og byde nye tiltag velkommen. 

  Det er en dejlig følelse at kunne slå 
dørene op til sæson 21/22 og vide, at vi 
som udgangspunkt kan glemme covid-19, 
restriktioner, retningslinjer mm. Men blot 
være opmærksomme på, at vi har en god 
hygiejne og et fornuftigt sind i forhold til 
vores medmennesker. Vi åbner foreningen 
og lukker jer alle ind igen og glæder os til 
at en forhåbentlig almindelig sæson.
  
Tak til foreningens medlemmer for at vise 
forståelse for situationen det sidste halv-
anden år - og velkommen tilbage til vores 
dejlige forening.

  Alt er ikke ved det gamle, og vi siger 
derfor en stor tak til Karin Hansen, som 
gennem mange år har haft sin instruktør-
gang i TIF.  Karin søger nye græsgange i 
det fynske, og vi kommer til at savne hen-
des altid gode humør og hjælpsomhed i 

foreningen.
  
Vi kan i samme 
o m g a n g 
byde Belinda 
v e l k o m m e n . 
Belinda har 
overtaget Mo-
tion-mix-hold-
et og vil byde 
ind med sine 

kompetencer og viden inden for kroppen.

  Dance Fitness med Joanna i spidsen er 
kommet flyvende fra start og har kun fået 
positive tilbagemeldinger. Joanna er et 
festfyrværkeri i sin udstråling og fuld af en 
fantastisk energi, som smitter af på hendes 
gymnaster. 

  Der er som altid plads til flere medlem-
mer på vores hold, og I skal derfor ikke 
holde jer tilbage med at kigge op til lige 
netop det hold, som passer dig. Husk, at 
vi har søskenderabat - så kig op med jeres 
børn og lad dem hygge sig med gymna-
stik.

  Thomas Hansen vil gøre et forsøg på at 
få motionsbordtennis i gang igen og håber 
på, at der vil komme nogle og spille med 
ham hver torsdag fra kl. 17-18.30. 

  Vi håber og krydser fingre for, at vi kan 
komme til at holde vores årsafslutning den 
20. marts 2022. Så sæt allerede nu et stort 
kryds i kalenderen. Gymnasterne har en 
masse, de gerne vil vise frem, og det er en 
rigtig dejlig måde at slutte sæsonen af på 
for både gymnaster og instruktører.
Vi ses i gymnastiksalen og i hallen!

JUHUUUU, vi er startet op med gymnastik i TIF 
Af Line Torp Timmerman, forkvinde for TIF-Gymnastik
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Julemarked 2021
Huset Venner afholder årets julemarked i

Tårnborg forsamlingshus

1. søndag i advent: 28. november 2021 kl. 10-16

Der vil være en masse boder med for-
skellige varer, så som glaskunst, patch-
work, juleting og meget andet.

Afsæt dagen til nogle hyggelige timer i 
forsamlingshuset og tag gerne venner, 
familie og naboer med.

Denne dag vil der i baren være mulighed 
for at købe æbleskiver, gløgg, kaffe, te, 
øl og vand.

Der er forsat mulighed for at tilmelde sig med en bod. 
Kontakt da Wendy1985@msn.com eller 23 20 06 34 for yder-

ligere information.
Venlig hilsen Husets Venner – Tårnborg Forsamlingshus
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  Lørdag den 4. september stillede 60+mo-
tionsholdet med otte frivillige flagposter, 
som skulle vise Århus-Odense-Køben-
havn-motionscyklisterne på rette vej på 
en del af rutens samlede 380 km. 

  Jeg stod på ruten i landsbyen Halkevad 
og pegede med et flag i den retning, de ca. 
4.000 tilmeldte cyklister skulle køre. En 
enkelt råbte: ”Hvor langt er der til næste 
depot?” Godt jeg havde læst på afstande 
og kunne råbe tilbage: ”40 km!”. En anden 
råbte: ”Er det vejen til København, og hvor 
langt er der?” Jeg råbte tilbage: ”Kun ca. 
115 km!”.
  Cyklisterne kom kørende i større og min-
dre grupper, og gennem mere end to timer 
var der cyklister, der kæmpede sig rundt i 
svinget mod målet. I næsten hver gruppe 
var der én, der råbte: ”Tak for hjælpen”, og 
det gav energi til mig, som var deres le-
vende vejskilt. 
  Flere af Halkevads beboere var ude at 
”heppe” - og vinkende med flag råbte: 
”God tur!” og ”Hvor er I seje”.
  Det blev en dejlig oplevelse at stå som le-
vende ”vejskilt” for en masse seje cyklister 
- og i skønt solskinsvejr. Jeg kunne endda 

finde på at sige JA en anden gang.

  Jeg har aldrig selv holdt af at cykle. Som 
barn trådte jeg hårdt i pedalerne på gamle 
tunge cykler - om det så gik op eller ned.   
Da jeg fik læreplads i Vejle som 17-årig, 
cirka 14 km fra mit hjem, måtte jeg cykle 
tre kilometer til landevejen for at komme 
med en rutebil til byen. Cirka 100 m fra 
landevejen ligger kirken, og her - op af 
kampestensmuren - måtte jeg hurtigt 
kaste cyklen fra mig og løbe hen til hoved-
vejen. Jeg kendte jo historien om, at det 
spøgte på kirkegården. En nat havde en 
forbipasserende set fire lys-klædte mænd 
komme ud af kirken, bærende på no-
get sort mellem sig. Den forbipasserende 
blev selvsagt rædselsslagen. Senere blev 
episoden forklaret med, at kakkelovnen 
var gået i stykker, og det var nødvendigt 
at tage den ud - og med til smeden. Tung 
som kakkelovnen var, måtte der fire hånd-
værkere til for at bære den!

  Jeg var som 17-årig ikke sikker på, hvil-
ken historie jeg skulle tro på.

Jeg har fået respekt for motionscyklister 
Af Irma Dohlman, aktiv i TIF 60+motion
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Bankospil i Tårnborg
i Tårnborg Forsamlingshus med mange gode og fine 

gevinster.
Kom og spil med og støt

Forsamlingshusets venner om mandagen kl. 18.50

og

Tårnborg Idrætsforening om torsdagen kl. 19.00

Se gevinstlisterne på
taarnborgforsamlingshus.dk

og 
taarnborgif.dk
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  Til december kan Tårnborg Forsamlings-
hus atter byder velkommen til en for-
pagter, hvilket uden tvivl vil glæde rigtig 
mange i sognet. Steen Jensen Bojko er 
navnet på den nye forsamlingshusvært, og 
det klinger måske ikke kendt hos mange i 
Frølunde og omegn, men hvis lillebrode-
rens navn nævnes, kan mange nikke gen-
kendende. Steens lillebror var den tidligere 
så kendte håndboldentusiast, -træner og 
-ildsjæl i Tårnborg og Korsør -  nu de-
sværre afdøde - Carsten Jensen.
  Steen Jensen Bojko er opvokset i Korsør 
på Linde Allé. Han trådte i fodsporene 
af faderen, der var kok på færgerne, hvor 
Steen som helt ung fik job som koksmat.  
Siden blev han uddannet som kok med 
læreplads i 1979 på Fredensborg Storkro.  
Efterfølgende har han været køkkenchef 
på mange velrenommerede hoteller og 
restauranter, fx d’Angleterre, Trouville og 
Søllerød Kro, hvor han arbejdede sam-
men med Kenn Birk, der nu residerer på 
Madame Bagger. De seneste femten år har 
Steen været selvstændig og blandt andet 
haft ansvaret for Antvorskovhallerne og 
Næstvedhallernes restauranter. For fem 
år siden blev han forpagter af Kalundborg 
Golfklubs Café og Restaurant, hvilket han 
har været glad for, men længe har gamle 
venner fra Korsørområdet trukket i ham, 
når han har besøgt barndomsbyen, hvilket 
han nu har givet efter for.
  Steen Bojko glæder sig til at komme 
i gang med jobbet i forsamlingshuset i 
Tårnborg. Han har netop købt hus lige 
udenfor sognet, og inden længe flytter 
han ind i huset sammen med fru Bojko, 
som hedder Marianne til fornavn. Hun 
er uddannet tjener og har gennem årene 
varetaget mange restaurantchef-stillinger 

landet over. Så kvalifikationerne fejler ab-
solut ikke noget, når Steen Jensen Bojko 
den 1. december 2021 starter som vært i 
Tårnborg Forsamlingshus.
  Forberedelserne til jobstarten har allere-
de været i gang i mange måneder. For-
samlingshuset har i en periode fungeret 
som ”nøglehus”, så nye aftaler har været 
nødvendige med gæster, som har booket 
en fest eller et møde under den forpagter-
fri periode. Men det har ikke givet store 
problemer, fortæller Steen, som ser frem 
til et godt, blomstrende samarbejde med 
områdets beboere og foreninger. Han har 
været positivt overrasket over de ugentlige 
bankospils succes og de overvældende 
mange, glade spillere i alle aldre, der tro-
fast møder op hver gang.
  Allerede nu kan man kontakte Steen 
Jensen Bojko på hallerne@gmail.com eller 
telefon 26232345 , hvis man er interesseret 
i at høre nærmere til en eventuel book-
ning af en fest, selskabelighed eller et 
møde efter den 1. december.
  Samme dato - onsdag den 1. december 
klokken 18.00 - inviterer Tårnborg Lokal-
råd atter på ”Tårnborg spiser sammen” i 
forsamlingshuset, hvor menuen vil stå 
på flæskesteg, kartofler, sovs, rødkål og 
franske kartofler samt risalamande med 
kirsebærsauce til dessert. Så bliver ju-
lemåneden og Steen Jensen Bojkos nye job 
forhåbentlig skudt godt i gang!

En Korsørdreng vender hjem til barndomsegnen
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets erhvervsskribent
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  Som de fleste efterhånden er bekendte 
med, drager jeg efter 5½ år nu mod nye 
udfordringer pr. 1. november 21’, hvor jeg 
tiltræder som Uddeler i Dagli’Brugsen 
Mogenstrup, ved Næstved. En udfordring 
jeg har takket ja til, da de egenskaber jeg 
besidder, den rejse vi har haft i Frølunde 
og den tilgang til lokal butiksdrift jeg 
har, vurderes at være tiltrængt netop der.  
Hvorfor jeg forlader en veldrevet og flot 
butik i god udvikling, handler hverken 
om kunderne, geografi eller økonomi, det 
er ene og alene den personlige motivation 
jeg har for butiksdrift, hvor jeg trives med 
projekter, tal-nørderi, sætte i systemer og 
optimere drift. 
  Din lokale Dagli’Brugsen-butik i Frølun-
de er nu et sted, hvor jeg syntes at være 
kommet i mål med de mange projekter og 
tiltag, jeg har sat i værk; driften er frem-
adgående, personalet rummer en vis 

stolthed over butikken og ikke mindst 
deres arbejde, og så er kundetilfredsheden 
støt stigende. Alt sammen noget vi i fæl-
lesskab har arbejdet hen imod, og sam-
men kan være stolte over, og jeg synes i 
dén grad, at jeg kan stå på mål for den bu-
tik, jeg overleverer til min afløser.
God vind fremover
  Det er Jeres butik, så husk at gøre brug af 
den, at præge den og giv dit besyv med for 
at udvikle den, så den former sig præcist, 
som I ønsker Jeres lokale butik skal være.  
Når I efterspørger varer, så lytter vi og kig-
ger ind i mulighederne for at frembringe 
netop disse varer. Det kræver I tilken-
degiver, hvad I ønsker i sortimentet, men 
vi kan gå ret langt i 
Dagli’Brugsen, for 
netop at imøde-
komme lokal tilpas-
ning og skaffe kundeønsker ind på 
hylderne. 
  Der vil selvfølgeligt være nuancer til for-
skel på om Uddeleren hedder Thomas el-
ler Thomas (ny), men i grove træk vil bu-
tikken være helt den samme, varerne være 
de samme og personalet være de samme.  
Måske han har lidt bedre humor, og så er 
jeg sikker på, at den nye Uddeler kom-
mer med et frisk pust og gode idéer, der 
kan tilføre butikken noget anderledes, på 
samme måde som jeg gjorde det i 2016, og 
som jeg vil gøre det næste sted. Sådan er 
det, når der kommer nye øjne på, og sådan 
skal det da også være, og der skal være 
plads til egne erfaringer over tid. 
  Hold Jer muntre, de bedste hilsner og 
TAK!

Thomas

Tak for lån af Jeres butik
Af Thomas Helkiær, brugsuddeler
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Rozès Infanta Isabel 
10 Years Old Tawny

JULEPORTVIN 2021

Portugal
Douro

Fremstillet på de traditionelle
druer. Let sødlig portvin med en
særdeles delikat duft. Lige til at
skænke. Drikkemoden, meget
indbydende, fløjlsblød og
lækker. Gylden farve. Særdeles
velegnet til chokoladedesserter,
kirsebær samt tørret frugt.

Tør Sød

Let Kraftig

1 flaske

99,

Spar

100,95

Vejl. pris pr. stk. kr. 199,95

75 cl. Literpris 132,00.

Smagsniveauer og evt. medalje(r) gælder Rozès Infanta Isabel  10 Years Old Tawny.

Årgang NV

GRAND GOLD
Mundus Vini

2021
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  Jeg er 35 år og bosiddende i Slagelse 
med kone og to børn. Jeg kommer fra 
butikslivet, hvor jeg har været flasket 
op med kundebetjening, siden jeg var 
9 år gammel. Dog kun i Coop gennem 
de sidste 17 år. I min karriere i Coop 
har jeg været i både Kvickly, Super-, 

Dagli- og LokalBrugsen. 
  Med de mange butikker såvel som 
kæder, har jeg suget til mig af viden og 
erfaring fra mange steder - og én ting 
er sikkert: Ingen butik, intet personale 
og ingen kunder er ens. Så i første om-
gang skal jeg ind og mærke området 
og kollegerne, og fremhæve det de gør 
godt - og forhåbentlig forbedre det, der 
er muligt. Jeg ved, at både kunder og 
personale værner om deres Brugs, og 
jeg vil på min helt egen måde blot sup-
plere til en hyggelig hverdag, hvor drift 
er i højsæde og købmandskab kom-
mer til udtryk i form af en masse gode 
handler. Personligt vil jeg i hvert fald 
bidrage med godt humør og - i sam-
arbejde med personalet - fortsætte på 
den gunstige rejse, som Thomas har 
sat butikken på. Jeg glæder mig til at 
møde netop dig i butikken.

Goddag, jeg er den nye uddeler i Dagli’Brugsen i Frølunde
Af Thomas K. Aaskov, brugsuddeler

Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør



16 Tårnborgbladet  november 2021

interesseret i sognets udvikling til aktivt at 
melde sig ind i LUP-gruppen og bidrage - 
lidt eller meget - med idéer og initiativer.
  Desuden blev der i beretningen nævnt, 
at lokalrådet håbede på opbakning i sog-
net til gul fest i forbindelse med Tour de 
France-gennemkørslen i Tårnborg den 2. 
juli 2022. Tidligere forsøg på at finde in-
teresserede til planlægning af diverse ak-
tiviteter har desværre ikke båret megen 
frugt, men lokalrådet vil senere på året 
atter forsøge at samle nogle interessepart-
nere.

  Valghandlingen på Beboermødet re-
sulterede i, at Lokalrådet blev fuldtalligt 
og kom til at bestå af: Gertrud Bendorff, 
Thomas Hansen, Sonja Johansen, Char-
lotte Horn, Tanja Gotfredsen Rud Peter-
sen, Henrik Kjærside og Jørgen F. Ras-
mussen.
  Som bilagskontrollant blev Jørgen Frand-
sen genvalgt, og Ib Larsen tog mod posten 
som bilagskontrollantsuppleant.
  Under eventuelt var ordet frit, og de frem-
mødte udtrykte blandt andet ønske om, at 
lokalrådet arbejdede for større trafiksik-
kerhed i området, at der blev arbejdet for 
en vinterbadebro ved Svenstrup Strand, 
at der nogle gange om året blev afholdt 
nogle arrangementer under titler som fx 
”Grøn dag” eller ”Fej for egen dør-dag”, 
da der nogle steder i sognet meget let kan 
ske forbedringer i forskønnelsen af ude-
arealerne med hensyn til affald og ukrudt, 
hvilket kan have betydning for prisen ved 
et eventuelt hussalg. 
  Inden Beboermødet blev erklæret af-
sluttet, holdt næstformanden i lokalrådet 
en lille takke- og afskedstale for den af-
gående formand, Karen Holst Carlsen. I 
talen blev det nævnt, at Karen var en af 

Formand Karen har sagt farvel til Tårnborg Lokalråd
Af Jørgen F. Rasmussen, næstformand i Tårnborg Lokalråd

  Efter seks år som formand for Tårnborg 
Lokalråd tog Karen Holst Carlsen afsked 
med lokalrådsarbejdet i forbindelse med 
Beboermødet i Tårnborg Forsamling-
shuset den 7. september. Omkring 20 in-
teresserede beboere i Tårnborgområdet 
mødte frem til et ganske udramatisk be-
boermøde, hvor dirigenten, Søren Mik-
kelsen, sørgede for en effektiv og hurtig 
mødeafvikling.
  Karen Holst Carlsens sidste beretning 
for lokalrådets arbejde i det forgangne år 
blev også den korteste, hvilket naturligvis 
skyldes, at det stort set har været umuligt 
at arrangere noget som helst, hvor fysisk 
fremmøde har været nødvendigt. I sin 
beretning glædede Karen sig over, at det 
var lykkes at nedsætte en LUP-gruppe i 
sognet, og at gruppen siden har arbejdet 
ihærdigt med mange idéer og tanker for 
at udfærdige en Lokal UdviklingsPlan for 
området. Hun undrede sig dog over, at 
ikke flere beboere i sognet er tilstrækkeligt 
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initiativtagerne til oprettelsen af Tårnborg 
Lokalråd, som historisk har sit udspring af 
en tidligere interessegruppe, der blev kaldt 
Tårnborggruppen. I 2014 uddannede Ka-
ren sig til udviklingsagent, og siden blev 
lokalrådet dannet den 4. marts 2015. Ka-
ren har gennem årene kæmpet energisk 
for at forbedre forholdene for beboerne i 
Tårnborgområdet, og hun har udvist stort 
gåpåmod og opfindsom, når noget skulle 
udrettes. Samtidig har hun haft en god, 
fast kontakt til kommunens folk, politik-

erne og pressen, hvilket har fremmet ar-
bejdet for sognets ve og vel.
  Arbejdet i et lokalråd belønnes dog 
sjældent med megen ros, hvilket næst-
formanden ellers mente Karen kunne 
fortjene efter de seks års uselvisk, ved-
holdende arbejde for sognet. Derfor blev 
talen og mødet afsluttet med, at Karen 
Holst Carlsen fik overrakt en stor buket 
røde roser samt mange ønsker om held og 
lykke på den nye bopæl en anelse uden for 
Tårnborg Sogn. 

   Sidst i august blev TIF’s solida-
ritetspris tildelt Karin Hansen, som 
gennem mere end 30 år har fungeret 
som træner for flere hold i TIF og har 
været med til at styrke sammenholdet 
i klubben. Især Mix-holdet i gymna- 
stikafdelingen har været hendes hjerte-
barn gennem årene. Men nu har Karin, 
desværre for TIF, valgt at flytte over 
Storebælt for at starte en ny, spæn-
dende livsperiode.

  Ved overrækkelsen af prisen takkede 
TIF’s formand, Troels Christensen, 
for Karins enestående indsats for TIF 
gennem årene og ønskede hende og 
hendes mand, Dennis, held og lykke i 
det fynske og afsluttede talen til Karin 
med ordene: ”Vi kommer til at savne 
din energi, smittende humør og indsat-
sen mod de mange kilokalorier,  du har 
rystet af Tårnborg-borgerne gennem de 
mange år”.

Solidaritetsprisen til Karin Hansen
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  ”Musholm - Ferie - Sport – Konference” 
er en perle i yderkanten af vores sogn, 
hvilket blev tydeliggjort for de fleste af 
dagens deltagere til Tårnborg Lokalråds 
60+arrangement på centeret den 6. okto-
ber. 

    

Det blev en fornøjelig og informativ dag, 
hvor René Søgård sammen med personale 
fra Musholm stod for gode fortællinger 
samt en interessant rundvisning og forny-
et synliggørelse af stedet. 
  Noget overraskende for mange af del-
tagerne viste det sig, at der i sognet ligger 
et dejligt hotel, som tilbyder masser af sjov 

aktivitet for gæsterne samt lækker mad til 
hverdagsbesøget i restaurant Evald K - el-
ler eventuelt til en festlig begivenhed på 
stedet. Og Musholm byder alle velkom-
men, uanset om man er funktionshæm-
met eller ej. Ja, Musholm viste sig at være 
et sted med mange muligheder - også for 
lokalbefolkningen! Lokalrådet vil gerne 
sige tak til deltagerne for det store frem-

møde samt den meget positive indstilling 
og interesse for arrangementet.

  Desværre var der en del i sognet, som 
ønskede at deltage i 60+arrangementet, 
men som fik afslag pga. manglende plads. 
Lokalrådet forsøger derfor at arrangere et 
nyt Musholmbesøg for dem, der ikke kom 
med i første omgang. 
  Såfremt der i aldersgruppen 60+år er 
nok interesserede i sognet, vil det nye 
arrangement finde sted torsdag den 25. 
november klokken 10.00. Tilmelding er 
nødvendig inden den 21. november på 
telefon 30204811 - helst pr. sms (og som 
første gang er der kun plads til et begræn-
set antal deltagere, så atter anvendes først 
til mølle-princippet).

Musholmbesøget var spændende og velbesøgt
                 - så måske gentages besøget for nye deltagere

Af Jørgen F. Rasmussen, næstformand i Tårnborg Lokalråd

Musholm-hockey
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    Børnegården 
Kildebakken 
har arbejdet 
med temaet 
høst, og nydt 
hvordan det 
smukke ef-
terår har givet 

os smag på alle parametre. 
  Der er blevet gået nogle skønne og 
oplevelsesrige ture ud af huset, hvor 
børnene har samlet blade, høstet korn, 
frugt, solsikker, majs og lært om for-
skellige bær. 
  Hvilke er giftige og hvilke kan spi-
ses? Vi har samtidig studeret de mange 
forskellige svampe, som vi både kan 
finde på legepladsen og på vores ture. 
Her skal man nemlig også være var-
som - og altid huske at spørge en vok-
sen. 
  Der er på stuerne lavet flotte drager, 
som hænger fra loftet i forskellige ef-
terårsfarver med snøre som haler,  og 
med fint silkepapir som pynt. 
  Blade er 
blevet brugt 
til kreative 
l ø v e h o v e -
der, og der er 
klippet frugt i 
alle efterårets 
farver. 
  Vi har valgt 
at “sylte” no-

get efterår. Det vil sige, vi har samlet 
en masse flotte efterårstegn og lagt 
dem i eddike. På denne måde kan vi 
nyde de smukke farver og samtidig få 
nogle gode snakke om processen og 
den science, der gør, at det kan lade 
sig gøre. 
  Vi fik i slutningen af september en 
masse flotte solsikker i børnehaven, 
som med stor glæde blev taget med 
hjem af alle børnene. 
  Under høst-snakken har børnene haft 
forskellige frugt og grønt med hjem-
mefra. Så vi har lært, at det at høste 
ikke kun er, når bondemanden kører 
på marken, men også når der graves 
kartofler op og plukkes æbler i ha-
ven, ja - faktisk så høster de også i de 
varme lande. Her er det bare citroner, 
appelsiner og kokosnødder. 
  I børnehaven har vi helt fra foråret sået 
tomatfrø, og de små planter har vokset 
sig så store, at vi nu kunne høste vores 
egne tomater. Det samme har børnene 
fortalt, de 
har kun-
net på de 
p l a n t e r , 
de fik med 
hjem. 

Efterår i Kildebakken
Af personalet på Krudtuglerne i Børnegården Kildebakken
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  21 % af borgerne i Slagelse Kommune 
ryger dagligt, men undersøgelser viser, at 
mange  faktisk har et ønske om at stoppe 
med at ryge. For at støtte op om det har 
Slagelse Kommune  givet Slagelses borgere 
gratis tilbud 
om rygestop-
forløb i fem 
lokalområder. 
Fællesskabet og  
det sociale er i 
fokus kombi-
neret med viden 
og værktøjer fra 
r y g e s t opr å d -
giverne. Målet 
er at kvitte smø-
gerne i fællesskab i små hold lokalt. 
  Rygestop i lokalområdet Tårnborg foregår 
i et lokale i Tårnborghallen. Der har været 
et meget  højt fremmøde, og det går godt 
med at kvitte cigaretterne. 
  Rygestoprådgiver Bodil Grage  fortæller:  

”Der er en god holdånd, alle deltagere har 
taget sig selv, deres holdkammerater og  
rygestopforløbet alvorligt. Jeg er impone-
ret og meget stolt over alle deltageres ind-
sats, og den  måde de har taget imod un-

dervisningen.  
Og ikke mindst 
deres resultater 
– næsten alle 
er helt  røgfri 
på nuværende 
tidspunkt, og 
inden vi når af-
slutningen af 
holdet, tror jeg, 
at alle syv del-
tagere  er røg-

fri. Jeg er superstolt og har glædet mig til 
hvert eneste møde, vi har haft”.  

  Har du lyst til at komme på et hold? Eller 
søger du mere information, så kan du gøre 
det her:  https://roegfrit.slagelse.dk/ 

Rygestopforløbet i lokalområdet 
Tårnborg er en succes
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   Efter i halvandet år dagligt at have 
tjekket positivtal, bestilt tider til test-
ning, haft alskens symptomer, og til 
sidst mærket, hvordan den overman-
dende frygt i begyndelsen langsomt 
ændredes til en stille resignation, blev 
det hverdag igen. Corona var under 
kontrol, og den lille boble, som vi 
hver især befandt sig i, blev større og 
større. Pludselig blev der igen plads til 
at beskæftige sig med andet end pan-
demien.
   For det blev hverdag igen, og det 
åbenbaredes, at alt var som før. Pan-
demien havde ikke ændret på verdens 
ufred, og den 11. september blev end-
nu en mærkedag rigere, da soldaterne 
blev trukket ud af Afghanistan efter 
tyve års krig. Og det er svært, for ikke 
at sige umuligt at undgå at blive berørt 
og bevæget af billederne fra Afghani-
stan, der pludselig fik pandemien væk 
fra forsiderne. Det land, hvor også 
vores soldater igennem 20 år kæm-
pede for at give befolkningen bare lidt 
af den samme frihed og ret til at tænke 
og tro frit, som vi har i Danmark.
   Det er svært, ikke at blive bevæget 
og ramt af følelsen af magtesløshed, 
når det ene fly efter det andet evak-
uerer mennesker ud af landet, og man 
læser historier om, hvordan Taleban 
nærmest på bibelsk vis banker dørene 
ind i byerne for at slå de mennesker 
ihjel, som de opfatter som forrædere, 
og som de frygter vil gå imod et isla-
misk styre. 
   Det er svært at undgå følelsen af 
magtesløshed, når terroren tager fat, 
og de beretninger, jeg som feltpræst 
har fået fra soldater, der har været ud-
sendt til Afghanistan, atter dukker op 
i erindringen. Beretninger, som de for 

altid har printet ind på nethinden. 
   Billeder af mennesker, som halshug-
ger deres modstandere, som bruger 
børn - piger vel at mærke - som 
skjold, når de bevæger sig igennem en 
krydsild. Beretninger fra de menne-
sker, som har set og mærket, at de 
gjorde en forskel, mens de var i landet, 
men som nu ser den voksende frihed 
og det spirende frø af demokrati, som 
de forsøgte at plante, smuldre for at 
blive erstattet af vold og magtmisbrug.
   Som ser, hvordan den hjælpsomhed 
og barmhjertighed, som de mødte be-
folkningen med,  og som bredte sig og 
spredte sig, nu er afløst af frygt for de 
mennesker, som kun spreder død og 
ødelæggelse omkring sig. Og så endda 
i en guds navn, i Allahs navn.
   Som ser, hvordan mennesker forvand- 
les til dyr. For det er jo det, der sker.   
Det er det, der sker, når mennesker 
ikke længere røres og bevæges, over 
andres menneskers lidelser, og  når de 
med et højere mål for øje, mener at 
være i deres gode ret til at slå andre 
ihjel, fordi de tror på noget andet.
   Det er det, der sker, hver gang menne-
sker i en religions navn eller i en ide-
ologis navn påberåber sig retten til at 
slå glæden, slå friheden, slå livslysten 
ihjel. Så handler man som dyr.
   Så sker det, at de ikke længere har 
Gud i deres hjerter, men har gjort sig 
selv til gud. Og gør man sig selv til gud, 
så har man ikke længere en rettesnor 
at leve sit liv efter, så respekterer man 
ikke længere andre mennesker. Så 
kan man efterlade dem i rendestenen, 
forslåede og sårede, uden at blive be-
væget og rørt af det. Sådan som det 
sker på værste vis i Afghanistan, og 
sådan som det skete, på Utøya, og som 

Og det blev hverdag igen… 
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det skete i Auschwitz. At menneske-
heden forsvinder. Hos bødlerne og hos 
ofrene. Forsvinder, fordi skønheden, 
godheden, hjælpsomheden, barmhjer-
tigheden, friheden forsvinder ud af 
hænderne på dem og erstattes af frygt.
   For frygten gør ikke et menneske. 
Et dyr kan også frygte, men kun et 
menneske, kan vise medlidenhed og 
barmhjertighed, og det er netop det, 
vi kristne aldrig må glemme. Vi må 
aldrig glemme, det vigtigste, som kris-
tendommen fortæller os, det, som gør, 
at kristendommen aldrig må blive en 
ideologi, som Taleban gør deres for-
tolkning af Islam til, når de gang på 
gang råber Gud er stor, men gør sig 
selv større, når de mener, at Gud vil 
have, at de skal slå de mennesker ihjel, 
der ikke lever på den 
måde, de mener, er den 
rigtige.
  Kristendommen der-
imod, og det vores 
samfund er rundet af, 
er ansvaret for det an-
det menneske. Det er 
pligten til at hjælpe og 
værne om den svage.  
Det er friheden og re-
spekten for enhver, om 
man så er kvinde, barn, 
udstødt, tror på en an-
den gud eller slet ingen 
gud, så er vi kristne 
forpligtet på at forsøge 
at leve vores liv, som 
Jesus lærte os. Med det andet men-
neske for øje.
   Og det er svært at gøre. Det ved vi 
nok alle. Vi mærker det nok, hvordan 
vi nok røres og bevæges, når vi ser de 
frygtelige billeder, men mange af os er 
nok også hurtige til at bladre væk, når 
der så dukker et hjælpenummer op, 

hvor vi kan støtte ofrene i Afghanistan 
med penge. 
   Vi mærker det nok ind i mellem, at 
vi godt ved, hvad vi burde gøre, men 
ikke gør det, men så længe vi røres og 
bevæges, så længe må vi også tro på, 
at Gud er i vores hjerte. At der stadig 
er grobund for at barmhjertigheden 
kan sejre, at vi stadig ind i mellem 
rækker en hjælpende hånd ud mod den 
forslåede, og at vi også ind i mellem 
selv mødes af en hjælpende hånd.
   Og det er hele forskellen på vores 
Gud og en gud, der bliver brugt til at 
indskrænke menneskers frihed og livs-
glæde. Vores Gud er ikke stor, når vi 
underkaster os ham, vores Gud er ikke 
stor, når vi  ødelægger andres liv. 

   Vores Gud er stor 
der, hvor vi som Je-
sus forsøger at vise 
kærlighed og barm-
hjertighed mod andre. 
Den Gud, som giver os 
frihed til, som ham, at 
tro på at ethvert men-
neske har værdi, den 
Gud, som gav os ev-
nen til at tænke, til at 
skabe storhed og skøn-
hed i verden. Den Gud, 
som gør, at når vi har 
Gud med i hjertet, så 
bevæges vi, og røres 
vi, hver gang vi står 
ansigt til ansigt med et 

andet menneske. 

   Den Gud, som gør livet til at leve, 
både  når det er hverdag, og når det er 
fest. 

Nina Dyrhoff Nyegaard
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   Tårnborg Kirke er igen i år en del af 
arrangementet Kunst og Kirker.
   Bag dette arrangement står Slagelse 
provsti og Slagelse turistråd.
   Udstillingen foregår lørdag den 13/11 
samt søndag den 14/11- 2021

   Der vil i kirken både være skulpturer 
og billedkunst.

   Skulpturerne er udført af Christella 
Bamford, og billederne er udført af 
Pernille Helleskov Pedersen.

   Menighedsrådet håber, at mange vil 
besøge kirken og dermed udstillingen 
i løbet af de to dage. Vi er selvfølgelig 
vært ved lidt at drikke samt tilhørende 
snacks. 
   Vi glæder os til at se jer i vores skønt 
beliggende kirke. 

Se mere om arrangementet på:
www.kunstogkirker.dk
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   Torsdag d. 2. december kl. 19 invite-
res der til gospelkoncert i Tårnborg 
Kirke, hvor Slagelse Gospel Choir vil 
synge julen ind. 
   Kom og hør, 
hvordan det 
lyder, når 100 
sangere sæt-
ter en glad og 
festlig gospel-
koncert an.
   Her vil man få 
mulighed for at 
høre gospel sunget på både engelsk og 

dansk, og mærke den glæde og varme 
som gospel giver. 
   Gospel Choir er Vestsjællands største 

gospelkor og er et 
glad og humørfyldt 
kor, som består af 
sangere fra hele 
det vestsjælland-
ske område. Koret 
har eksisteret i lidt 
mere end seks år, 
og er åbent for alle, 
der har lyst til at 

lære at synge gospel. 

   Vær med til at fejre lysets komme 
efter vinteren til en stemningsfuld 
musik-gudstjeneste i Tårnborg Kirke.  
Violinist Niels Peter Guldberg fra 
Wienertrioen og organist Steen Jo-
hansson står for akkompagnement til 
smukke og stemningsfulde tekster og 
refleksioner om lyset. 
   Kyndelmisse har fra gammel tid mar-
keret tidspunktet, hvor vi er nået halv-
vejs igennem vinteren. Det er stadig 
mørkt udenfor, hvorfor vi har brug for 
lys, mens vi venter på forårets komme.  

Julekoncert med Slagelse Gospel Choir 2. december kl. 19.00

Kyndelmissefejring 6. februar kl. 19.00
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   Vi kan med glæde fortælle, at vi pr. 
16.10.21 har ansat Steen Kock Johans-
son som organist i Tårnborg Kirke.  
Steen er en særdeles dygtig og erfaren 
organist, og bor i lokalområdet. Steen 
vil spille i kirken til gudstjenester, 
kirkelige handlinger, sangaftener og 
stå for genetablering af kor samt ba-
bysalmesang. Herudover er flere ar-
rangementer i støbeskeen, men det vil 
I høre mere om senere. Vi er overbe-
viste om, at Steen vil supplere resten 

af kirken dygtige personale på bedste 
vis.  
  Vi  indbyder alle til velkomstre-
ception for Steen søndag d. 31.10.21 
umiddelbart efter dagens Gud-
stjeneste, hvor Menighedsrådet by-
der på lidt godt at drikke samt lidt til 
maven. Velkomstreceptionen forgår 
i Graverbygningens  glasparti i stue-
plan.

På Menighedsrådets vegne Lene Bagge

   Jeg hedder Steen Johansson, og er 
jeres nye organist. Jeg er gift med 
Jette Stauning, der arbejder som kirke-
sanger i Korsør. Vi bor i Svenstrup og 
er glade for området. 
   I kender mig sikkert som Sankt 
Povls kirkes organist gennem 17 år, 
men de sidste to år har jeg været or-
ganist i Karlslunde og Karlstrup kirker 
i Greve provsti. Det har været to både 
mærkelige, men også sjove år. Mærke-
lige pga. corona, sjove: fordi det var 
godt at komme ud og prøve noget nyt 
efter 17 år samme sted. Det er to år, 
som jeg har lært meget af, og to år jeg 
ikke vil have været foruden. 
   Men jeg måtte også sande, at køre-
turen ikke hang helt sammen med or-
ganistjobbets skiftende arbejdstider. 
   Jeg er uddannet organist fra det Kgl. 

Danske Musikkonservatorium, hos 
prof. Bine Bryndorf og prof. Hans 
Fagius, og har studeret i London. Jeg 
holder meget af klassisk musik, men 
jeg nyder også jazz, new age, nyere 
dansk musik, og meget mere.   
   Jeg glæder mig til at hilse på jer alle 
sammen. 
Steen Johansson, Organist

Ny organist i Tårnborg Kirke  

Organisten præsenterer sig
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   Når dette blad udkommer, er der sket 
mange ting på kirkegården. Arbejde, 
som bedst udføres i efteråret.
   Det første, man lægger mærke til, 
er naturligvis, at der er lavet grandæk-
ning. Gran leveres sidst i oktober, og 
så går graver og medhjælper i gang. 
De skal på grandækningskursus forin-
den, så mon ikke de henter ny inspira-
tion igen i år.
   Der bliver også lagt sidste hånd på 
projekt ”mere græs” på kirkegården.  
For et par år siden havde vi besøg af 
kirkegårdskonsulenten, som anbe-
falede, at vi fik langt 
mindre sten og i stedet 
mere græs på kirke-
gården. Vi har allerede 
lagt yderligere græs 
på flere arealer øst 
og syd for kirken, og 
denne gang er det ved 
lapidarium og ved kir-
kens hovedindgang. I 
samme position er der 
opstillet to skraldespande, og de vil 
blive gemt lidt væk, ved at vi planter 
hæk omkring dem. 
   Cykelstativet, som er opstillet til ven-
stre for hovedindgangen, bliver flyttet 
til en position udenfor kirkemuren. 
Især græsset ved hovedindgangen vil 
ændre hele kirkens udtryk. Vi er meget 
spændte på, hvordan kirkens gæster 
vil tage mod initiativet.
   Kirken har en smuk placering i land-
skabet, men ligger udsat for vind og 
vejr. Det har betydning for bl.a. kir-
kens vedligeholdelse og for plantevalg.  
Hvis man går en tur på kirkegården, 

vil man se, at der er mange nødlidende 
hækplanter, ligesom der er mange for-
skellige hækarter. Menighedsrådet har 
besluttet, at vi alene skal anvende arten 
takst som hækplante. Det er naturligvis 
ikke noget, man bare lige gør. Det er et 
kæmpearbejde, og det vil tage mange 
år, før den proces er afsluttet. I år har 
vi bestilt 200 hækplanter, og de vil 
blive anvendt i kirkegårdens nord-
vestlige hjørne (til venstre for hoved- 
indgangen). Eksisterende hæk vil blive 
gravet op med maskine, hvilket vil 
give mulighed for at udskifte ”gam-

mel og træt jord” 
med noget nyt.  
Det giver plan- 
terne en bedre start 
på livet. Sidste år 
måtte vi fælde et 
gammelt ahorn-
træ, som på grund 
af råd var blevet 
farligt for kirke-
gårdens gæster 

og for graverbygningen. Vi håbede at 
kunne bevare det andet ahorntræ, som 
stod i samme område, men desværre 
har det vist sig, at det er i samme dår-
lige forfatning. Træet vil blive fæl-
det i december måned. Og så er der 
naturligvis også alt det andet, som skal 
klares. Hele dagligdagen med det altid 
tilstedeværende ukrudt, kirkelige hand- 
linger og vedligehold af bygninger. 
   Vi glæder os til at vise kirkens gæster 
de nye tiltag.

Jørgen Christensen, kirkeværge 

Kirkegården sidst på året



28 Tårnborgbladet  november 2021Kirkebladet side 7

  Efter otte år som næstformand og 
et år som formand takker jeg af som 
medlem af Tårnborg sogns menighed-
sråd. Det har været mange spændende 
år i rådet, men nye udfordringer venter.  
Karin går på pension den 1/11 - 2021, 
hvorefter vi flytter til Svendborg. 
   Jeg håber alt det bedste for Tårnborg 
sogn fremadrettet, og jeg er sikker på, 
at den nye formand og det samlede 
menighedsråd vil klare de kommende 
opgaver og udfordringer på bedste vis.
   Tak for mange hyggelige stunder i 
menighedsrådet. 

   Når jeg går en tur her i oktober 
gennem et supermarked, så bugner 
det med græskar og 
skelettet med mere, 
klar til en fest for børn 
og barnlige sjæle. Er 
det så vor tids alle-
helgen? Ja, for mig 
må børnene da gerne 
have en fest som de 
glæder sig til, når bare 
vi husker at fortælle, 
hvad det også er.
  For knapt seks år 
siden, da jeg første 
gang var i Tårnborg 
kirke, var min første 
tanke allehelgen, og 
den tanke får jeg hver eneste søndag, 

jeg er i kirken. Hvorfor så det?
  Jo, når jeg sidder i kirken “på min 

plads” og så kigger op 
og ser udskæringerne i 
prædikestol og bænke-
gavle, så tænker jeg på 
dem, som vi savner, og 
som vi synger om i sal-
men: Den store hvide 
flok.
   For mig er det billed-
er af dem, som er væk, 
men nej, så er de jo ikke 
væk, så er de jo bare 
foran os i det fjerne. Og 
husk, grunden til vi kan 
savne, det er, at vi har 
fået så meget af dem, 

og disse minder forsvinder aldrig. Bør 

Græskar og allehelgen  

Dennis Thorsager Hansen
Formand for Tårnborg Kirkes menighedsråd

Formanden takker af
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allehelgen så ikke være en dag i kir-
ken, hvor vi kan glæde os over, hvad 
de døde har givet os hver især ?
  For så er vi der, hvor børnene kan 
glædes ved græskar og spøgelser, og 

vi kan glædes ved minderne efter dem 
vi savner. Jeg glæder mig til en smuk 
gudstjeneste i Tårnborg Kirke allehel-
genssøndag 7. november klokken 
16.00.
Arne Petersen
næstformand i MenighedsrådetTi vi ka’ li’ i kirken 

  De populære sangaftener, som vi ikke 
kunne afholde i 2020, er nu godt i gang 
igen. I november er det næstformanden 
i Menighedsrådet, Arne Petersen, der 
har fundet ”Ti han ka’ li’”, og i de-
cember er der lagt op til julestemning, 
når tidligere programmedarbejder ved 
Danmarks Radio i Næstved, Henning 
Nielsen, fortæller om bl.a. “julen i 

gamle dage” i Tårnborg med udgangs-
punkt i Højskolesangbogen. 
   I det nye år lægger vi ud med for-
manden for Tårnborg Idrætsforening, 
Troels Christensen. 
   De kommende sangaftener den 10. 
februar og 10. marts kan du læse mere 
om i næste udgave af Tårnborgbladet.  

   I løbet af en time bliver hele Bibe-
lens grundfortælling - lige fra Skabel-
sen til Jesu død og opstandelse - fortalt 
gennem musik, korsang, fællessang 
og Bibellæsninger, oplæst af folk fra 
menigheden. Gudstjenesten, der har 
sin oprindelse fra den anglikanske 
kirke i England, blev første gang af-
holdt den 24. december 1916 i Cam-
bridge - og var et forsøg på at lave en 
fornyelse af gudstjenesten. Selvom det 
altså er en gammel tradition, så er det 

stadig en anderledes gudstjenesteform, 
hvor menigheden bliver inddraget på 
en anden måde end i en traditionel 
gudstjeneste. 
   I Tårnborg Kirke ligger gudstjene-
sten 3. søndag i advent, og det kan være 
en kærkommen lejlighed til midt i ju-
letravlheden at kunne læne sig tilbage 
på kirkebænken og slappe af til musik, 
sang og læsning og lade julefreden 
sænke sig for en stund. Koret vil ind- 
lede gudstjenesten med Luciaoptog. 

   Champagnepropperne springer i 
Tårnborg Kirke den 1. januar for at 
markere, at et nyt år begynder i ver-
den. Og for at markere at vi men-
nesker både lever i menneskeåret og i 

kirkeåret.  
   Vær med til at tage hul på det nye 
år og ønsk godt nytår til hinanden med 
bobler og kransekage i våbenhuset.

De Ni Læsninger den 12. december klokken 16.00

Nytårsdag 1. januar klokken 16.00
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Aktivitetskalender
Hyggeklubben

 27. okt.  2021,  kl.14.30 :   Nina fortæller om en sejltur langs Norges  
    kyst 
 10. nov. 2021, kl.14.30 : Ikke programsat
 24. nov. 2021, kl.14.30 :  Juleafslutning med kaffebord, sang, hygge  
    og quiz
 12. jan. 2022, kl.14.30 :   Ikke programsat 
 26. jan. 2022, kl.14.30 :  Ikke programsat

Litteraturkredsen i graverbygningen ved kirken
 02. nov. 2021, kl. 15.30 
 07. dec. 2022, kl. 15.30
 04. jan. 2022, kl. 15.30
Hvis du ønsker at deltage i litteraturkredsen, så kontakt sognepræsten for yder-
ligere information

Sangaftener i kirken - 10 vi kan li’ 
 11. nov. 2021, kl. 19.30:  Næstformand i Menighedsrådet, Arne 
    Petersen 
 09. dec. 2021 kl. 19.30:  Tidl. programmedarbejder ved Danmarks  
    Radio Henning Nielsen
 13. jan. 2022 kl. 19.30:  Formand for Tårnborg Idrætsforening,  
    Troels Christensen

Koncerter 
 02. dec. 2021 kl. 19.00:  Slagelse Gospel Choir

Særlige gudstjenester
 31. okt. 2021, kl. 10.30:  Gudstjeneste og efterfølgende velkomst- 
    reception for organist Steen Johansson
 07. nov. 2021, kl. 16.00:  Allehelgens-gudstjeneste
 12. dec. 2021 kl. 16.00:  De Ni Læsninger
 06. feb. 2022, kl. 19.00:  Musikgudstjeneste - kyndelmisse
 15. jan. 2022  kl. 11:  Dåbsgudstjeneste

Menighedsrådsmøder i Graverbygningen
 18. nov. 2021,  kl. 19.00
 15. dec. 2021, kl. 19.00
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November
07. nov. kl. 16.00 Alle Helgens dag Nina Dyrhoff Nyegaard
14. nov. kl. 10.30 24.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
21. nov. kl. 09.00 Sidste søndag i kirkeåret Ingrid Sofie Rosengren
28. nov. kl. 09.00 1. søndag i advent Ingrid Sofie Rosengren

December
05. dec. kl. 10.30 2. søndag i advent Nina Dyrhoff Nyegaard
12. dec. kl. 16.00 De ni læsninger Nina Dyrhoff Nyegaard
19. dec. kl. 10.30 4.søndag i advent Nina Dyrhoff Nyegaard
24. dec. kl. 14.00 Juleaften Nina Dyrhoff Nyegaard
24. dec. kl. 15.30 Juleaften Nina Dyrhoff Nyegaard
25. dec. kl. 10.30 Juledag Nina Dyrhoff Nyegaard
26. dec. kl. 10.30 2. juledag Nina Dyrhoff Nyegaard

Januar
01. jan. kl. 16.00 Nytårsdag Nina Dyrhoff Nyegaard
02. jan. kl. 10.30 Helligtrekongers Søndag Nina Dyrhoff Nyegaard
09. jan. kl. 10.30 1.s.e.h3k Nina Dyrhoff Nyegaard
16. jan. kl. 10.30 2.s.e.h3k Nina Dyrhoff Nyegaard
23. jan. kl. 10.30 3.s.e.h3k Nina Dyrhoff Nyegaard
30. jan. kl. 09.00 4.s.e.h3k Ingrid Sofie Rosengren
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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
Steen  Johansson  Annette Justesen
tlf. 60893143 
organisttaarnborg@gmail.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
Dåb:  Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognepræsten.
Vielse:  Aftale om vielse 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:  Irene Kjergaard, Bo Bagge,  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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  Inden længe er der kommunal- og re-
gionsrådsvalg i Danmark. Personer med 
valgret har ikke pligt til at stemme, men 
ret til at få indflydelse på vores sogns frem-
tid, hvilket du forhåbentlig vil benytte dig 
af!
  Det er ikke ligegyldigt, hvem man stem-
mer på, så Tårnborgbladet har bedt 
repræsentanter fra de opstillede partier 
om at skrive et lille valgoplæg og kort 
beskrive, hvad de finder vigtigst at ud-
vikle, såfremt de små lokalsamfund fort-
sat skal være tiltrækkende og levedygtige 
bosteder - og specifikt hvordan de i de 
kommende fire år vil arbejde for, at bebo-
erne i Tårnborg fortsat bevarer lysten til - 
og muligheden for - at blive boende i en af 
de fem landsbyer i sognet.
  Kommentarer og ønsker fra bladets 
læsere har resulteret i følgende oplys-
ninger om situationen i området, hvilket 
de opstillede partier har kunnet give be-
mærkninger til i deres valgoplæg:
  ”I Tårnborgområdet er man meget in-
teresseret i at bevare et levedygtigt sam-
fund, hvor man kan bo hele livet fra 
barndom til alderdom. Derfor ønsker vi 
naturligvis adgang til fx børnehavehave, 
skole, dagligvarebutik, velholdte rekrea-
tive områder med aktivitetstilbud for 
børn og voksne - fx legepladser og fitness-
udstyr, sports- og forsamlingsfaciliteter, 
regelmæssig kollektiv trafik, sikker og 
veludbygget infrastruktur - herunder lav 
kørselshastighed gennem tæt bebyggelse, 
fortove, cykelstier og afstribning på vejene 
samt gode kommunikationsforbindelser - 

net, telefon mm. 
  Jævnligt udtrykker områdets beboere 
ængstelse for lokalsamfundets fremtid, 
da det opleves, at mange aktiviteter, insti-
tutioner og handelsmuligheder centrali-
seres i kommunens købstæder - og især 
i Slagelse, hvilket sandsynligvis fremmer 
en bosætning nær disse steder, og ef-
terlader landområderne til borgere med 
flere biler, arbejde og uddannelse langt fra 
hjemmet samt ensomme ældre uden gode 
muligheder for aktivitet og socialt sam-
vær med andre ældre - og naturligvis også 
med de øvrige aldersgrupper, såvel børn, 
de unge og de lidt ældre”.
  Alle opstillede partier har valgt at deltage 
med et indlæg, og det siger vi tak for. Dette 
giver sognet beboere er ekstra chance for 
at vælge den helt rette repræsentant til 
den kommende kommunalråds-periode. 
Tårnborgbladet synes, at man bør vægte 
vores sogns fremtid højt, men valgte er 
dit! Benyt dig af det!
  Da ikke alle 
partier har 
holdt sig til et 
kort indlæg - 
hvilket også er 
svært, når man 
har meget på 
hjerte - er nog-
le indlæg blevet 
afkortet af redaktionen. Men hvis du er 
interesseret i de fuldstændige indlæg fra 
partierne, kan du læse dem på lokalrådets 
hjemmeside www.taarnborg.dk. 
  God fornøjelse med de mange indlæg!

Valgtema i anledning af 

Tirsdag den 16. november 2021
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets samfundsskribent
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A - Stærke resultater - og et stærkt hold
  Slagelse Kommune har udviklet sig meget, og andre kommuner begynder at 
interesserer sig for, hvad det er vi gør så godt og anderledes i Slagelse Kom-
mune: Kan det virkelig lade sig gøre at have færre regler og mindre kontrol, og 
alligevel have fremgang? Ja, det kan det; og det kan måles!
  Det går nemlig godt i Slagelse Kommune, og der har de sidste 4 år har været 
fremgang på stort set alle områder: Flere arbejdspladser - Mere velfærd - Flere 

uddannelsespladser - Flere boliger (og flere på vej) - Flere indbyggere - Flere erhvervsarealer (og 
flere på vej)  - Flere penge i kassen (mange flere).
  Og står det til de lokale socialdemokrater skal den udvikling fortsætte i næste periode med 
borgmester John Dyrby Paulsen for bordenden.
- Vi har allerede leveret stærke resultater de sidste 4 år, og det er et stærkt hold, vi stiller med til 
det kommende valg den 16. november, siger John Dyrby Paulsen.
  Partiets valgprogram er inddelt i 8 hovedpunkter, og til hvert er knyttet en række konkrete 
tiltag, fx 1.000 ny boliger, 1.000 nye arbejdspladser, flere indsatser mod ensomhed, vi skal være 
Danmarks vildeste kommune, flere uddannelser, en ny stor ungdomsuddannelse i Korsør, hur-
tig adgang til plejehjemsplads for plejekrævende ældre, flere plejehjemspladser og mere hjælp til 
pårørende - og meget mere.  
  De 8 hovedpunkter er: 1. FORTSAT STYR PÅ ØKONOMIEN - 2. VI SKAL BLIVE KLOGERE 
- 3. LIVSKVALITET I SENIORLIVET - 4. ARBEJDSGLÆDE OG BEVÆGELSESFRIHED - 5. 
VILD OG GRØN MED VILJE - 6. BÆREDYGTIG OG SOLIDARISK VÆKST - 7. KULTUR OG 
FRITID - VI GÅR FORAN - 8. SLAGELSE KOMMUNE – ET GODT STED AT LEVE
  Der er nok at tage fat på. 
  Socialdemokratiet sætter handling bag ordene: Facebook.com/ASlagelseKommune

B – Nej til centralisering
 Tårnborg Lokalråd har spurgt til, hvordan en god udvikling i land-
områder fremmes.
 Overordnet siger Radikale Venstre nej til centralisering og sætter 
mennesket før systemet. Vi vil prioritere landdistrikterne og styrke 
det lokale demokrati. Der skal være gode muligheder for udvikling, 
for at bo og leve i hele landet. 
Lokalt og konkret har de Radikale i Slagelse kommune tidligere  in-
troduceret ”Den Lokale Udviklingsplan” (et udviklingsredskab) for 
Slagelse kommune. Troels Brandt, vores spidskandidat, var formand 

for udvalget ”Borgerdrevet Innovation” fra 2013-17. Den sidst aktuelle udviklingsplan 
blev lavet i Boeslunde i 2019, og det er spændende inspirerende læsning. Her var der 
gang i ildsjæle og nytænkning.
  Det er første gang, jeg stiller op til kommunalvalget, og jeg har endnu ikke så meget 
erfaring indenfor det politiske. Men det JEG brænder for, netop indenfor dette område, 
er REEL borgerinddragelse. Vores demokrati skal helt ud i krogene, så de, der vil, kan 
være med til at bestemme, hvordan deres liv skal leves, hvordan deres by, bydel eller 
landområde kan udvikles til gavn for alle i hele Slagelse kommune. Det tror jeg på, frem-
mer en god udvikling i landområderne.
  Så det er bare om at gå gang i lokalrådet i Tårnborg. Meld ud. Hvordan vil I ha’ det?
Annette Stærke, byrådskandidat fra Korsør. Liste B.
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C - Få jeres lokale stemme i byrådet
Hvis de konservative kommer i byrådet den 16. november, så vil vi 
kæmpe for at få realiseret 4 projekter i lokalområdet inden for den 
næste valgperiode (4 år).

Pkt. 1.
Færdigetablering af Seniorbofællesskab - 20-25 boliger + fælleshus 
(Mælkevejen/Hesselbjerggård - bag Brugsen) samt en videreudvik-
ling af området med udbygning af nye parcelhuse.

Pkt. 2.
Kunststofbane ved hallen
Vi skal kunne dyrke udendørssport hele året rundt i Svenstrup. Tilgodeser skole og 
flere sportsgrene i idrætsforeningen.
Pkt. 3.
Vinterbadebro og omklædningsfaciliteter ved Svenstrup Strand.
Vi skal udnytte og udvikle stranden, så den bliver endnu mere attraktiv for borgere og 
turister. 
Pkt. 4.
Udendørs atletik-faciliter ved Tårnborg Skole.
Så de største klasser kan træne og gå op til eksamen i idræt. 
Stem konservativt ved kommunevalget den 16. november
Troels Christensen nr. 2 på liste C

D - Nye Borgerlige vil i byrådet, der i den 
grad trænger til friske nye kræfter
  Vi vil have lavere skat, hvilket skal ske ved en bedre prioritering af midlerne, 
særlig fjernelse af frås og bureaukrati. Flere penge i borgernes lommer er ren 
og ægte velfærd.
Vi vil prioritere de ældre og svageste, da dette er afgørende kernevelfærd. Til 
gengæld er integration, tilskud til festivitas mv. ikke kommunale opgaver, men 
private forhold.
  Vi vil have mindre kommune og mere borger. Det vil i praksis betyde mere 

lokal bestemmelse, eksempelvis igennem Tårnborg lokalråd. Den lokale forankring og engage-
ment har altid været bærende elementer for gode løsninger. Kommunesammenlægningen har 
gjort skade på disse lokale kræfter; denne fejl vil Nye Borgerlige have rettet.
  Vi vil have stoppet islamiseringen, der er i direkte konflikt med danske værdier som frihed og 
demokrati. Vi vil ikke have moskeer, muslimske gravpladser, kønsopdeling, sharia, halalmad 
eller lignende, der fremmer islamiseringen. Med to ghettoområder i vores kommune har vi kon-
sekvenserne af en forkert udlændingepolitik tæt på livet.
  Vi vil have en god kommune, hvor demokrati og frihed er kodeord. Den kommunale forvaltning 
skal være så åben som mulig, så borgeren kan føle sig tryg ved kommunen.
  Personligt er jeg født i Korsør, opvokset i Korsør og Vemmelev, så jeg er meget lokal.
Nye Borgerlige ser frem til din stemme.
Thomas Vesth, Spidskandidat Nye Borgerlige, kommunalvalget
Nummer 2 på listen til regionsrådsvalg, Region Sjælland
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G - Vi skal sikre en bæredygtig 
fremtid for os alle
  Vegansk politik handler om at værne om liv - mennesker og de andre dyr, 
som vi deler planeten og vores nærmiljø med. Vi skal sikre en bæredygtig 
fremtid for os alle. 
  Intet er ‘bæredygtigt’, hvis ikke det er bæredygtigt på alle parametre: 

Klima, miljø, økonomisk og trivsel. Et godt miljø medvirker til trivsel. Trivsel giver færre syged-
age og mere motivation. Det er fundamentet for sund økonomi. Samlet er det cirkulær økonomi 
og etik, som Veganerpartiets politik bygger på.
  Jeg vil støtte nye bæredygtige virksomheder og sociale initiativer bl.a. ved at tilbyde tomme 
lokaler billigt, indtil de er kommet godt i gang. Det skal medvirke til grøn omstilling og social 
trivsel, fx genbrugsdesign, butik med lokale fødevarer, skomager, skrædder, cykelsmed og elek-
tronikreparation, genbrugsbutikker, nyttehaver og workshops. 
  Ved at yde opstartshjælp kan det skabe flere arbejdspladser og nyt liv i byen og sikre kommunen 
nye skatteindtægter.  
  Tårnborg og omegn byder på gode grønne områder. Dette bør vi værne om og promovere for 
beboere og tilflyttere. 
  Det er vigtigt, at vi oplever og lærer at værdsætte natur og de skabninger, vi deler planeten med.   
Jeg ønsker flere skovbørnehaver og at få udviklet en naturskole i kommunen. Det er oplagt, at den 
placeres et sted, hvor der er let adgang til forskellige naturtyper. En naturskole vil adskille sig fra 
kommunens andre skoler og kan blive et nyt trækplaster for området og kommunen. 
Katrine Ida Olsson, Veganerpartiet kio@vgpt.dk 
Opstiller både til kommunal- og regionsrådsvalget!

F - Lokalområdernes facilitering skal styrkes af byrådet
   Tårnborg er et dejligt lokalområde at bo i. Det kender jeg, for jeg bor her. Der 
er ikke langt til stranden, mulighed for at handle dagligvarer, masser af natur 
og frisk luft. Hvis man vil have lidt større udvalg af varer, er der ikke langt til 
Korsør/Slagelse. 
Bedre trafiksikkerhed burde være naturligt. Cykelforbindelse mellem by og 
de grønne områder. F.eks. Svenstrup Strandvej kunne med held omdannes til 

cykelsti; i dag køres der stærkt trods 50 km grænsen. Vejen går direkte til vandet. Ligeledes yder-
ligere nedsat hastighed på Stigbjergvej.
  Lokalrådene skal have flere penge, mulighed for styrke aktiviteter i områderne. Dertil kunne 
ansættes en facilitator til organisering af aktiviteterne.
  Vi lever alle længere i dag og er aktive i flere år. Mange ønsker at flytte til senior- eller bofælles-
skaber. Selvom der p.t. er ved at blive bygget et i Tårnborgområdet, er det ikke nok. Ved flytnin-
gen kommer der cirkulation i boligmassen, hvor parcelhuse frigives til nye familier med social-/
videnskapacitet til at udbygge nærmiljøet.
  Bedre offentlig transport til de større byer vil gavne bl.a. ældre, give dem mulighed for at komme 
nemmere på lægebesøg.
  Fra gas til el, hvor gassen bliver udfaset, skal organiseres på en ordentlig måde og økonomisk 
for-svarligt for den enkelte borger, og så varmeleverancen bliver mere bæredygtigt for samfundet.
  Internet skal udbygges/forbedres så alle har et ordentligt internet. Det er i dag også noget alle 
tilflyttere vil spørge efter.
  Slagelse Byråd er præget at vanetænkning, som samfundet var for flere år siden. Vi må håbe 
på at der kommer en ny generation til, som kan håndtere det aktuelle og fremtidige samfund, så 
lokal-områdernes facilitering styrkes af byrådet. Således som det allerede er i flere af vores nabo-
byer.                Mette Jensen, Formand for SF Slagelse - Tlf. 26460004
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Ø - Hold tæt kontakt til alle partier i byrådet
  Skole og børnehave er et par forudsætninger for børnefamilier. Almene boliger 
er en forudsætning for, at ældre kan blive boende i lokalområdet, når de ikke 
længere kan eller vil blive boende i eget hus. Forsamlingshus med videre er en 
forudsætning for fælles kulturelle aktiviteter og det deraf følgende sammenhold 
i lokalområdet.
  Trafiksikkerhed i et tæt bebygget område, adgang til kollektiv trafik og til om-

verdenen via internettet og mobiltelefon er rimelige krav/ønsker til hverdagslivet.
  Kommunen lider stadigvæk under kommunesammenlægningen, og det har i særlig grad ramt 
landsbyerne og områderne i det åbne land, jævnfør kommunens dårlige behandling af beboerne 
i Omegnens Fritidshaveforening på Frølunde Fed som står til at blive påtvunget ekstra udgifter i 
forbindelse med kloakering.
  Hermed en opfordring til områdets foreninger: Sørg i den kommende byrådsperiode for tæt kon-
takt til alle partier i byrådet, så lokalområdet i størst muligt omfang kan beskyttes mod pludselige 
overgreb, og så man kan få indflydelse på den fremtidige udvikling i kommunen og i lokalom-
rådet.
  Enhedslistens vigtigste resultater i byrådsperioden: Småjobs til unge arbejdsløse, flere borgere, 
som har behov, får tildelt førtidspension efter at have ventet i 5, 10 eller 15 år på at få deres sag 
afklaret, og bedre normering i daginstitutionerne for børn og voksne samt klimatiltag. Det er også 
til gavn for folk i Tårnborgområdet.
Thomas Clausen, Byrådsmedlem for Enhedslisten

I - Politikerne skal give frirum til, at 
borgerne kan indrette sig
  Som spidskandidat for Liberal Alliance vil jeg kæmpe for, at vi i høj grad 
sikrer at landdistrikterne som Tårnborg ikke går tabt i vores gode udvikling af 
Slagelse Kommune. 
  For at sikre en udvikling af landdistrikterne er der mange områder, som man 
kan tage fat på. F.eks. skal vi kæmpe for, at vi sikrer, at der er stabile telefon- 

samt internetforbindelser som f.eks. med fiber. Det er konkret velvære at kunne FaceTime med 
sine nære, at unge som gamle kan have stabilt og fremtidssikret internet. Det gør det også ef-
tertragtet for folk, der f.eks. flytter fra hovedstaden, som vil ud i områder med ro og natur, men 
samtidig have mulighed for f.eks. at arbejde hjemme. Det øger sandsynligheden for at familier 
skabes i landdistrikter, hvilket er vigtigt for landdistrikternes udvikling. 
  Liberal Alliance har fået skabt fribusser i vores kommune, der er en stor succes med mange pas-
sagerer, og som ikke er en udgift. Det kan være en model, der kan udbredes for at sikre en stabil 
kollektiv trafik ude i landdistrikterne. 
  Borgere i landdistrikter finder ligeledes smarte løsninger på, hvordan man kan skabe de bedste 
rammer for børn, ældre og andre borgere i området. Der skal politikere være gode til at give 
frirum og ikke detailstyre. Politikere skal give frirum til, at borgerne kan indrette sig. 
  Det nye byråd skal samtidig evne at lytte på gode ideer fra borgere i landdistrikterne, hvilket jeg 
har fuld tiltro vil ske. Det vil jeg i hvert fald være klar til. 
Marcus Danielsson - Liberal Alliance. Liste I.
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K - Giv lokalrådene midler og kompetencer til 
lokalt at skabe bedre livsvilkår 
  Jeg hedder Emil Lavsen, og Jeg er spidskandidat for Kristendemokraterne 
til kommunalvalget den 16. november. 
På www.kd.dk kan man læse mere om det, jeg beskriver her i artiklen. 
  KD ønsker på landsplan og i Slagelse kommune en decentral bosættelse.  
Derfor er det vigtigt, at vi styrker mulighederne for bosætning i landdistrik-
terne og specielt i de mindre byer og ø-samfund. Det skal gøres attraktivt at 
flytte ud og bo i hele kommunen. Når flere mennesker flytter ud, vil butikker 
og fabrikker også åbne. Selvfølgelig er det noget, der tager tid, men KD øn-

sker at forpligte kommunerne til at udvikle nærdemokrati og forvaltningsressourcer til de mindre 
byer, så det ikke noget, man bare taler om, men får bragt ud i praksis. Blandt andet er det vigtigt, 
at man giver lokalråd høringsret i lokale spørgsmål, og at man giver dem midler og kompetencer 
til lokalt at skabe bedre livsvilkår og rammer for fællesskab. 
  Derudover er det KD’s ønske, at man holder lokale skoler og institutioner åbne, så man ikke 
tvinger de lokale til at køre langt hver dag. Offentlig transport skal fungere, så der er muligt at 
komme fra a til b. Ved at være opmærksom på områder som disse, skaber man muligheder, og 
vækst vil automatisk følge. 
  Vi mener, at det er et problem, at der ikke kan ydes realkreditlån til huse alle steder i landet. 
Regeringen skal derfor nedsætte en ekspertgruppe, der i samarbejde med realkreditinstitutterne 
skal finde en løsning, som gør det muligt at bo på landet.
  Som den lokale repræsentant for Kristendemokraterne i Slagelse Kommune har jeg har ikke den 
ultimative løsning på alle problemerne. Men jeg ved, at hvis man vælger at stemme på mig, får 
man en ny og yngre person i byrådet, der med sine 16 år i udlandet - og erfaring som uddannet 
sosu-hjælper og præst - kan være med til at bringe Slagelse kommune i en ny og sund retning. 
Emil Lavsen, Teglgården 14, 4220 Korsør - Liste K

V - Der skal ikke forskelsbehandles nogen steder
  Mit navn er Peter Bech, 50 år, og jeg har været bosat i Svenstrup siden 2004. 
Slagelse Kommune skal ud af sit politiske dødvande; skabe reel udvikling og 
være en for borgerne stolt kommune. Der er udfordringer med økonomien, 
men det kan forandres ved at tage mere ansvar og udvise påpasselighed.   
Politikere elsker anlægsinvesteringer, men ofte afsættes ikke penge til fuld 
klargøring og vedligeholdelse. Det skal laves om, så investeringen giver me-
ning i mange år. 

  Jeg er glad for, at I forespørger generelt til mit syn på Tårnborgområdet og landområderne, for 
der skal ikke forskelsbehandles nogle steder. Det er vigtigt, at disse steder fortsat vil være attrak-
tive at bebo ved at offentlig transport, internet, skoler og arbejdspladser optimeres bedst muligt. 
  Følelsen af ensomhed kan rammer alle; foreningslivet skal genskabes efter corona-nedlukningen 
til glæde for alle aldersgrupper. Det, at føle sig en del af samfundet er essentiel livs-givende. Som 
politiker kan vi skabe rammerne for aktiviteter og brugen af kommunens lokaler, men forsamlings- 
huse kan måske også indtænkes, så borgerne kan mødes her. 
  Jeg vil gerne takke Lokalrådene og foreningslivet for jeres utrættelige virke, der holder Slagelse 
sammen. Jeg forventer, at kommunen vokser sig større. Hvor det er muligt, skal lokalplaner give 
plads til virksomheder, der vil etablere sig og skabe arbejdspladser. Sammen skaber vi bedst ud-
vikling i fremtiden. 
  Brug din stemme til byrådsvalget den 16.11.2021. Sæt kryds ved Venstre.
Peter Bech - Violvej 118 - 4220 Korsør. Tlf.: 2682 9185, Byrådskandidat for Venstre i Slagelse 
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O - Korsør og Skælskør SKAL prioriteres meget 
mere!
  Som formand for lokalforeningen følger jeg selvfølgelig med i alt, hvad der 
rører sig i kommunen, og der er da virkelig meget at se til for vores medlem-
mer af byrådet, og sandelig også for nye, der skulle blive valgt ind ved valget 
den 16. november. Vi synes, at netop yderområderne er blevet kørt ud på et 
sidespor. Alt skal ikke nødvendigvis foregå i Slagelse, så decentralisering vil 
vi sætte ind på. Man skal jo tænke på, at man kun kan tiltrække nye borgere 

til kommunen, hvis man også kan tilbyde jobs og boliger, skoler, lægebehandling m.m. i nævnte 
områder. 
  Man må og skal tænke fremadrettet i kommunen! Der er jo for tiden en væsentlig efterspørgsel 
fra folk, der gerne vil forlade hovedstadsområdet.
  Af vigtige, daglige sager er fastholdelse af serviceniveauet på ældreområdet og til handicappede 
borgere. Der skal sættes ind mod de verserende overvejelser om at tillade flere moskeer, - der 
er også et meget højt antal unge mennesker af anden etnisk herkomst, som er på offentlig for-
sørgelse; - der SKAL i højere grad stilles krav til dem om, at de får uddannelse og job, - det 
gælder også kvinderne! 
  Vigtigt er det også at gøre byerne mere attraktive.
  Hvad har vi så fået gennemført? Ja, i bund og grund er utrolig meget gennemført, som DF har 
stillet som forslag. For nyligt er økonomien i kommunen jo diskuteret meget, og da der er kom-
met nogle nye tal på bordet, kunne vi godkende budgettet for kommende år. 
  Til sidst, men ikke mindst, var det DF med Henrik Brodersen for bordenden, der fik gennemført 
at landsby- og lokalrådene kom på dagsordenen i byrådet - og det gælder selvfølgelig for alle råd, 
også Tårnborg! 
  Jeg tror bestemt på et godt valg. Vi har et godt hold af kandidater, som alle er opsat på at arbejde 
hårdt på de sager, vi stiller forslag om, på en seriøs og faglig grund!
Peter Kiralyfalvy. Formand for DF - Slagelse Lokalforening

   I skrivende stund er fremtiden uvis 
for Tårnborg eSport. På grund af sti-
gende arbejdspres har flere medlem-
mer af bestyrelsen ønsket at træde 
tilbage. 
  At drive en forening som Tårnborg 
eSport kræver enorme ressourcer, især 
efter 2 x corona-nedlukninger. De res-
sourcer har vi desværre ikke længere, 
og nye kræfter står ikke ligefrem i kø.    
Der arbejdes på et par bæredygtige 
muligheder for et Tårnborg eSport i 

andre formater, men vi kan i værste 
fald ende med en opløsning af forenin-
gen og en fremtid uden eSport i Tårn-
borg.

Lukker Tårnborg eSport?
Af Thomas Sonne Arvidson, tidligere formand for TIF eSport
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  Jeg glemmer aldrig den 
sene eftermiddag i 1946, 
da min far kom hjem fra 
sit arbejde på Svenstrup 
Teglværk, hvor han 
var chauffør, og viste 
os nogle lidt specielle 
potteskår, som var duk-
ket frem, da han sam-

men med et par arbejdskammerater hen-
tede grus i en grusgrav, der lå for enden 
af det, der i dag stadigvæk hedder Rød-
højvej. Gruset blev anvendt til at blande i 
det fede blåler, der blev hentet i Hulby - i 
øvrigt også af min far. Han havde en te-
ori om, at det var en gammel losseplads, 
teglværksarbejderne var stødt på i Rødhøj 
Grusgrav.
  Jeg var nu ikke enig med min far i den 
konklusion. Jeg havde tidligt i min sko-
letid interesseret mig meget for den dan-
ske oldtid, havde også fundet nogle sten-
redskaber på Korsør Nors kyster og andre 
steder, og jeg var helt overbevist om, at 
dette her, som teglværksarbejderne nu 
havde fundet i grusgraven, måtte være en 
slags mere betydningsfuldt oldtidsfund.
  Næste dag tog jeg 
derfor min cykel 
og kørte til Slots 
Bjergby, hvor jeg 
via avisen havde 
fulgt med i den 
omfattende ud-
gravning, folk fra 
Nationalmuseet 
var i gang med at udføre. Arkæologerne 
var  den gang næsten sikker på, at den 
imponerende gravhøj i Slots Bjergby 

kun kunne rumme Trelleborgs skaber og 
bygmester, Harald Blåtand.
  Jeg var frygtelig genert, men fik dog ta-
get mig sammen til at banke på døren 
til skurvognen, hvor der åbenbart blev 
holdt et møde mellem udgravningshold-
ets medlemmer, og jeg genkendte straks 
lederen, som jeg tidligere havde set foto af 
i avisen. Det var den særdeles kendte pro-
fessor, dr. P.V. Glob. og han gjorde store 
øjne, da jeg fik pakket nogle af de potteskår 
ud, som min far havde haft med hjem.
  Uden yderligere spørgsmål spurgte pro-
fessoren bare, om jeg ville være hjemme 
den følgende dag, så ville han komme og 
hente mig, så jeg kunne vise ham vej til 
Rødhøj , og næste dag mødte både dr. P.V. 
Glob og hans assistent Harald Andersen så 
op på Halsebyvej 32, hvor jeg boede sam-
men med min familie.
  Jeg pressede mig ind på bagsædet i den 
lille franske CV2, og da vi kom til Rødhøj, 
mødte vi straks manden, som ejede grus-
graven. Jeg husker, at han gik med et par 
spande på et åg over skulderen  - på vej ud 
med mælk til et par kalve, der stod i tøjr 
tæt på Rødhøj. Han var meget sur, for han 
havde netop  fået besked på, at arbejdet 
med at fjerne grus skulle standses øjeblik-
keligt.
- Er det noget, du har sørget for? spurgte 
han og gav mig samtidig et fur med sin 
ene mælkespand, så jeg fik min ene gum-
mistøvle fyldt op med en ordentlig sjat 
mælk .
  Ingen tvivl om, at det slet ikke passede 
ham, at han skulle miste sin indkomst 
med at levere grus til teglværket.
  Jeg blev kørt hjem af professor Glob, fik 

Var Rødhøj i virkeligheden en helligdom - ”Frejas Lund”?
11-årig reddede jernaldergravplads fra at blive omdannet til mursten 
på Svenstrup Teglværk
Af Henning Nielsen, pensioneret journalist

Henning Nielsen i 1946
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udbetalt 5 kr. kontant for min indberet-
ning, som jeg dog måtte kvittere for, og 
så sagde professoren, at jeg godt måtte 
holde lidt øje med, hvad der frem over 
skete i grusgraven. Nationalmuseet havde 
umiddelbart ikke penge til at foretage en 
nærmere undersøgelse af Rødhøj lige nu, 
oplyste han. 
  Først næste år 
læste jeg i avis-
en om, at Na-
tionalmuseet var 
gået i gang med 
en omfattende 
udgravning af 
Rødhøj, og da 
jeg besøgte ud-
gravningsplad-
sen, spurgte mu-
seumsinspektør Harald Andersen, om jeg 
havde lyst til at deltage i udgravningen.
Det havde jeg naturligvis, og så blev jeg 
forsynet med en spartel og pensel og var 
pludselig blevet en slags arkæolog. Det 
blev en fantastisk sommer med mange 
spændende oplevelser.
  Harald  Andersen var en rigtig god beret-
ter, og jeg fik også lejlighed til at arbejde 
med mange  spændende opgaver, hvor vi 
kom rigtig tæt på højens hemmeligheder.
  Det viste sig hurtigt, at gravhøjen stam-
mede fra Romersk Jernalder. Den inde-

holdt såvel gravsatte urner som åbne 
brandgrave, og det var ved en sådan 
brandgrav, jeg fik en af mine største oplev-
elser den sommer. Vi - og det var i virke-
ligheden mest mig, der havde fået til op-
gave med pensel og spartel at frilægge en 
brandgrav, som var dækket af en ret stor, 
helt flad sten, og den sten blev det overladt 
til mig at fjerne en eftermiddag, da solen 
skinnede så smukt.
    Under den flade sten afsløredes en bunke 
af brændte ben - øverst lå en lille vævet 
stofpose. Man kunne tydeligt se trådene i 
posen, men kun et minut eller mindre fik 
vi lov til at se posen. Da den kom frem i 
sollyset og luften, forsvandt den ”som dug 
for solen” - og tilbage var kun nogle små 
stykker bronze-gravgods,  bl.a. et minia-
turesværd, en rage (barberkniv), en slags 
sikkerhedsnål til at holde dragten sammen 
med - og så var der også nogle bronze-
knapper; men den vævede pose - den var 
forsvundet totalt på grund af sollys og 
frisk luft.
  Under udgravningsarbejdet fik jeg mange 
gode samtaler med Harald Andersen, som 
under udgravningsperioden boede på 
Højskolehjemmet i Slagelse, og kom til 
Rødhøj hver dag på cykel. 
  Når vi sad ved gærdet og spiste vores med-
bragte mad, fandt der mange spændende 
beretninger sted. Jeg husker ikke mindst 
Harald Andersens tanker om, at Rødhøj 
måske har været en stor helligdom, for 
vi fandt bl.a. en masse stolpehuller, som 
tydeligt afslørede, at der havde ligget et be-
tydeligt bygningsværk på stedet. Vi fandt 
også tydelige spor efter arden (bronzeal-
derens plov), så det var altså ikke bare 
en gravhøj! sagde museumsinspektøren, 
og han nævnte også, at der kan  være tale 
om en lund - en helligdom til Frejas ære... 
altså faktisk det første håndgribelige bevis 
på Frølunde – Frejas Lund.
          >>> nederst side 49   

Stolpehuller og
 stenrand på Rødhøj

Centralgraven på Rødhøj med 
udsigt til Højbjerg i baggrunden
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  Så kom tiden endelig, hvor vi i skolen ikke 
længere er påvirket af retningslinjerne til 
imødegåelse af coronasmitte. Eleverne 
leger på tværs af klasser og alder. Det er en 
fantastisk oplevelse at se, hvordan glæden 
ved igen at være sammen, blomstrer på 
Tårnborg skole.
  Efterårets farver er begyndt at titte frem, 
og den mørke tid begynder langsomt at 
trænge sig på. Heldigvis er det også en tid 
med hygge og socialt samvær, som vi alle i 
den grad har set frem til.
Skills

  8. klasse var den 
28. september på 
”Skills” på ZBC i 
Slagelse. 
Programmet er 
delt op i to, hvor 
den ene er en 
introduktion og 
rundvisning på 
forskellige hånd-

værksmæssige uddannelser. Her kommer 
eleverne rundt på ZBC værkstederne og 
får lov til at høre om de forskellige uddan-
nelser.
  Den anden del er en Skills-stafet. Her er 
der fem konkurrencer, som tre udvalgte 
fra klassen skal løse. Alle fem konkurren-
cer er koblet på en uddannelse.
Holdene konkurrerede i borddækning, 
samle ledning, pilledosering, lægge klink-
er og skifte hjul på en bil. 
  Det var en tæt konkurrence. Vi havde 
den bedste tid de første to dage - og blev 
tirsdagens vinder. Desværre blev tiden 
slået onsdag, så vi kom ikke videre til DM 

i skills. En rigtig god oplevelse og en top 
præstation af eleverne. 
Morgensang
  Det er en dejlig tradition, der er kommet 
igen på Tårnborg. Hele skolen starter hver 
dag med 
at mødes i 
salen, hvor 
vi sidder 
k lassev is .  
Der bliver 
sunget en 
sang, som klasserne på skift vælger.
  Når det er gjort, bliver der givet beskeder 
eller andre informationer, samt der spurgt, 
om der er nogen, der har fødselsdag. Hvis 
der er en fødselar, bliver der klappet af 
dem fra hele skolen.
  Samtidig er morgensang også et sted, 
hvor eleverne kan fremlægge noget for 
hinanden. Vi har eksempelvis set 0. klasse 
vise deres afrikanske congosnegle frem og 
8. klasse fortælle om deres praktikforløb.
Lejrskole på Bornholm
  9. klasse har den sidste uge af septem-
ber været på lejrskole på Bornholm. Det 
er normalt ikke i 9. klasse, der er lejrskole, 
men på denne måde spøger Corona stadig 
og skaber et efterslæb lidt endnu.
  Tilbagemeldingerne var en fantastisk 
uge, men med gode elever og gode voksne, 
så fås det ikke meget bedre.
Tiden efter sommerferien
  Efter sommerferien har Tårnborg skole 
haft en positiv og skøn energi. Det er 
glade elever og medarbejdere, der hver 
uge kommer på skolen. Dog har der også 
på medarbejderfronten været et efterslæb, 

Tårnborg skole – Et større fællesskab!
Af Majse Dahl, skoleleder
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efter opsigelser og nyansættelser både i 
SFO og skole. Heldigvis har det ikke været 
noget problem at få kvalificeret arbejds-
kraft. Disse har det med at være i arbejde 
og har derfor en opsigelsesperiode hos 
tidligere arbejdsgiver. Det har betydet, at 
vi igen har vist, hvad Tårnborg skole kan, 
når vi står sammen og skaber et større fæl-
lesskab. Alle er trådt sammen og har løftet 
i flok. Jeg vil gerne sige tak til både foræl-
dre, bestyrelse, elever og medarbejdere på 
Tårnborg skole, for at vise hvad vi sammen 
kan, når det er nødvendigt.
  Pr. 1. oktober er vi fuldtallige på Tårnborg 
skole, og vi går en god og sund udvikling 
i møde, som alle er en del af, og som alle 
kan tage æren for.
Go´daw-festen 
  Den traditionsrige Go’daw-fest var hel-
digvis mulig at afholde i år. Dog med et 
lidt andet set-up end sædvanlig, grundet 
skyggen af corona. Det var en dejlig aften, 
hvor SFO havde tændt op i bålet til at grille 

skumfiduser, indskolingen havde fået 
pustet hoppeborgen op, mellemtrinnet 
havde sat gang i en idrætsaktivitet (multi-
bold) og udskolingen havde sammen med 
musikvalgholdet og FGU sørget for fedt 
liveband! Det var en skøn mulighed for os 
”nye” til at opleve det, som Tårnborg skole 
kan, når vi gør noget sammen og sætter 
det sociale i højsædet. 
  Jeg håber, at næste års Go´daw-fest bliver 
”som den plejer” med boder fra klasserne 
og mad, der købes på skolen.
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 I august aflagde 
skolebestyrelsens for-
mand, Tanja Gotfredsen 
årsberetning for det net-
op overståede skoleår, 
som nok vil blive husket 
længe. Beretningen kan 

her læses i uddrag. Hvis du ønsker at læse 
hele beretningen, kan du finde den på 
www.taarnborg.dk
  Sommerferien er forbi, efteråret kommer 
med smukke farver i naturen, vinteren er 
dog stadig et stykke væk, og det er ved at 
været tid til at kigge tilbage på skoleåret. 
  Go’daw-festen i september 2020 blev 
desværre ikke afholdt, pga. Covid-19. 
Næste Go’daw-fest, der afholdes 7. sep-
tember 2021, bliver heldigvis til noget, 
dog med nogle restriktioner. Det ser vi 
meget frem til. Skole-hjem-samtalerne 
blev afholdt inden skoleåret 20/21 slut-
tede.  
  Skoleåret 20/21 stod i renoveringens 
tegn. Indskoling fik nye møbler, legeplad-
sen er blevet opgraderet, der er kommet 
bålhus på Naturen, og generelt er skolen 
blevet renoveret og malet. Vi håber, reno-
veringen kan fortsætte de næste par år. 
  Der er købt pc’er, bøger og licenser til 
mellemtrin/udskoling. 
  Masser af aktiviteter blev det til i SFO’en 
- bl.a. den altid populære Halloweenfest. 
  Fakkeloptoget blev aflyst dette skoleår. 
Vi håber, et arrangement kan lade sig gøre 
næste skoleår. 
  Skolen inviterede alle klasser til Juleklip, 

hvor der blev pyntet op i hver klasse, i 
bedste julestil. Der var en konkurrence på 
spil, om hvilken klasse der var mest ”ju-
let”. 3. klasse hev sejren hjem, og fik en 
fortjent præmie for udsmykningen. 
 Tårnborg Kirke inviterede 2. klasse på 
besøg, for at høre om hvorfor vi fejrer 
påske. Eleverne fik lov til at komme op i 
kirketårnet og høre klokkerne ringe.  
  Lærernes dag blev fejret med blomster 
og kagemand til personalet. 
 I skoleåret 20-21 havde skolen ingen 9. 
klasse, som kunne blive fejret afslutnings-
vist. Derfor blev ”Sidste Skoledag” i år fej- 
ret med pølsevogn, og Hjem-Is kom forbi 
og delte glædeligt ud til alle eleverne.                  
   Ledelsesteamet er blevet løftet, og der 
er et ledelsesteam på tre: Skoleleder Maj- 
se Larsen, SFO-leder Thomas Schmidt, 
og viceskoleleder Kenneth Bukhave. Et 
stærkt team, der allerede nu er godt i gang 
med at løfte skolen hen i den retning vi 
gerne vil.
   På bestyrelsesmøderne er der bl.a. blevet 
fastsat mobil-fri skole. Det er altid muligt 
at tilgå seneste referater fra skolebesty-
relsesmøderne på Tårnborg Skoles 
hjemmeside: Referater - Tårnborg Skole 
- Slagelse Kommune 

  Tak til forældre og andre mennesker for 
opbakning til skolen og skolens arrange-
menter. 
   På skolebestyrelsens vegne og ønske om 
et godt skoleår 2021/2022
  Tanja Gotfredsen, formand.  

Skolebestyrelsens årsberetning for Tårnborg Skole
Af Tanja Gotfredsen, formand.
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  I de kommende numre af Tårnborg-
bladet forsøger vi at få nogle elever fra 
Tårnborg Skole til at fortælle om, hvad 
sognets unge interesserer sig for netop 
nu.  Under kyndig vejledning fra nogle 
lærere er det meningen, at eleverne helt 
selvstændigt – fra idé, gennem skrive-
fasen, tilretning, korrekturlæsning, lay-
out og illustrationsvalg - skal stå for ind-
holdet på Ungdomssiderne i bladet. 
  I dette nummer af Tårnborgbladet 
har fire elever fra 8. klasse valgt at be-
rette om deres praktikophold i august 
måned. Det er der kommet nogle gode, 
sjove og lærerige iagttagelser ud af.  
(Redaktionen)

Unge i praktik
23.-27. august 2021

Af Lydia Greisdal
  De første to dage i praktik kan man godt 
kalde for ”prøvedagene”. Jeg skulle se, 
hvordan det var at arbejde i et køkken. I 
starten følte jeg, at jeg ikke passede der, 
men så begyndte jeg at falde i snak med 
mange i de små pauser, vi havde. De var 
meget åbne mennesker. De kunne nemt 
snakke om privatlivet. De manglede ikke 
humør; fx kom de med disse jokes: Hvad 
er forskellen mellem mennesker og en 
bog?  En bog kan klappe i! Hvad kalder 
man en indbagt haj? Haj med dej! Og 
mange flere...  

  Efter de to dage i ”prøveda-
gene” skulle jeg videre ud til 
det, man så kan kalde ”ek-
samen” (det forgik på ZBC 

foodhall). Nu skulle jeg lave mad til over 
120 mennesker, ikke alene. Vi var otte per-
soner i alt. Wow, tænker du sikkert. Otte 
mennesker, der skulle lave mad til over 
120 mennesker. Ja, det var stort arbejde.   
Men samværet var virkeligt godt, så der 
blev kørt med klatten. 
  Igen, de var meget åbne her hos ZBC.  
Men jeg havde seks timer, hvor jeg skulle 
arbejde, og kun ti minutters pause. I de ti 
minutter kunne jeg få en hurtig lille hyg-
gesnak, eller jeg kunne gå en lille tur med 
nogle af de andre og få lidt frisk luft. I 
slutning af dagen fik vi dog alle sammen 
frokost, og det spiste vi sammen.   
  Alt i alt var min oplevelse super god! 

Af Tobias
  Jeg skulle være på erhvervsskolen i   
Slagelse mandag og tirsdag. Jeg var mak-
ker med Noah Olsen. Vi skulle høre på To-
bias, der forklarede os, hvad vi skulle lave 
de kommende dage. Sammen med nogle 
andre lærere lærte han os om kundetyper, 
hvordan forretninger sælger deres varer, 
og hvordan man snakker med kunder. 
  Vi havde været sammen med Nymark-
skolen begge dage, hvor vi ingen kendte. 
Tirsdagen gik vi i Bilka og snakkede om, 
hvordan de ville sælge deres varer i butik-
ken. Onsdag ankom Noah og jeg til Rema 
1000 i Korsør, hvor vi mødte Sarah, som 
satte mig i gang med det samme. Vi skulle 
sætte nye priser på det kød, kylling og fisk, 
der var ved at blive for gamle. Torsdag 
mødte vi chefen. Han gik meget op i, at vi 
gjorde det rigtigt. Vi skulle vaske gulv og 
hælde Cult ud i et vandløb. Fredagen var 
en rigtig lang dag, hvor vi ikke lavede an-
det end at rydde op og vaske op. 

Ungdomssiderne
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Af Amina  

  Onsdag den 25. august var min første 
dag i praktik på vuggestuen Bøllebobben. 
Jeg skulle i praktik sammen med en af 
mine klassekammerater. Første dag skulle 
vi møde klokken 8:00. Da jeg gik ind ad 
døren, kunne jeg se fem voksne sammen 
med mange børn, der sad og legede. Da 
kunne jeg føle, at det her, det kan jeg ikke 
lide! jeg sad og legede med børnene i no-
get tid. Vi legede med biler og dukker. Ef-
ter lidt tid blev vi delt i to grupper: De små 
børn og så de lidt ældre. Min kammerat 
og jeg gik med de store for at prøve og se, 
hvordan det er for dem. De begyndte at 
lege til at starte med, men de legede ikke 
med dukker og lignende. De begyndte at 
slås lidt for sjov. 
  Efter det, var det tid til frugt! Der var 
forskellige slags frugt, som fx vindruer, 
æbler og pærer. Jeg kunne se, at der var en 

pige, der smed noget af sin frugt, så hun 
fik mere. 
  Da jeg mødte dagen efter, var der en pige, 
der havde fødselsdag. Så børnene sad alle 
og var klar til at fejre det. Der var ikke 
kage, men der var boller til alle børnene, 
fordi der sørges altid for sund mad, som 
vuggestuen selv laver. Der blev sunget en 
sang før og efter maden, hvilket de gør 
hver gang. 
  Jeg synes, det var kedeligt at arbejde med 
børn i en vuggestue, så det er ikke helt 
noget for mig i fremtiden. Men jeg synes, 
praktikken var en god oplevelse.
 
Af Emil Stege

  Jeg var i praktik som 
kok på ZBC Food Halls i 
Slagelse. Jeg var der sam-
men med tre af mine 
klassekammerater. Vi 
skulle lave mad og gøre 
klar hver morgen. Vi 

skulle supplere med frisk mad til en del 
af erhvervsskolen i Slagelse. De første to 
dage var vi på kokke-tjener-skolen i ZBC, 
og de tre sidste dage var vi i praktik i Food 
Halls. I kokke-tjener-skolen lærte vi om 
hygiejne, hvordan et køkken hænger sam-
men, og vi lavede nogle retter med kylling. 
Retterne var fra Asien og hedder Ara Ara. 
I Food Hall var der meget pres på, og det 
var ligesom at have madkundskab - bare 
gange 10. Jeg skulle lave cookies med 3,5 
kg smør og 3 kg sukker.  Det var sjovt. Og 
vi fik også en sandwich til frokost. Den 
smagte godt.

Den følgende juleaften modtog jeg i øvrigt 
en masse fotos fra Harald Andersen af ud-

gravningen af Rødhøj - med hilsen og tak 
for hjælpen med Rødhøj.
  Han var  senere i mange år redaktør af det 
særdeles interessante tidsskrift SKALK, og 
han sluttede sin karriere som leder af det 
meget populære Moesgård Museum ved 
Århus.

fortsat fra side 43
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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 fjerde af-
snit af Frederik Christian 
Maximilianussens erin-
dringer fra sin tid i Tårn-
borg 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 ungdom, så et 
embede på Sjælland var en voldsom livs-
ændring med rejse ind i ukendt land med 
anderledes sprog, normer og levevilkår.
  Beretningen er et redigeret uddrag af F. C. 
Maximilianussens samlede nedskrevne livs-
erindringer, som blandt andet kan findes på 
nettet redigeret af Gitte Johansen, der er ef-
terkommer af Maximilianussen.
  Tidligere afsnit kan du læse i Tårnborg-
bladet fra februar til august 2021.

Denne gang fortæller Maximilianussen 
om provsten:
  Egnen her omkring var just ikke smuk og 
næsten skovløs, temmelig flad med nogle 
runde, isolerede bakker eller høje og ikke 
meget forskellig fra de egne, jeg tidligere 
havde set. Tårnborg Kirke lå på en høj 
tæt ved slotsbanken, og derfra var en vid 
udsigt til alle sider, navnlig mod syd over 
Korsør Nor, som vist her var over en halv 
mil bred. 
  Det var en anseelig landsbykirke, hvid-
kalket både ud- 
og indvendig; 
men uden noget 
minde fra for-
tiden. Indgan-
gen var igennem 
tårnet og meget 
anseelig. Buchmann var kirkesanger, og 
med ham fulgte jeg hver helligdag ad en 

hæslig leret marksti, vel over en fjerdingvej 
(næsten to km - red.), til kirke, der kun var 
småt besøgt, da provst Andresen var en 
dårlig prædikant og meget distræt, så der 
ofte skete pudsige fejltagelser og forglem-
melser. Endnu erindrer jeg så tydelig hans 
mærkelige bevægelse med hovedet , både 
når han stod for alteret og på prædikesto-
len. Han havde en lang hårlok, der altid 
ville falde ned over panden, denne kunne 
han ved et kast med hovedet sende tilbage, 
og det gik meget hyppigt på. 
  Det var på den tid, Søren Kierkegaard 
udgav sine “Øjeblikke”. Dem var prov-
sten meget forbitret 
på, og han skrev en 
imødegåelse, der var 
uhyre kedelig, men 
måske meget lærd.  
Han fik da ridder-
korset og blev ikke 
længe efter forflyttet 
til et større embede, 
hvilket jeg syntes var ufortjent.
  I årene forud for min ankomst til Frølun-
de havde mormonerne huseret stærkt på 
den egn og vundet mange tilhængere. 
Provsten og Buchmann havde imødegået 
mormonernes forkerte lærdom så godt, 
de formåede; men havde haft svært ved at 
klare sig overfor de mundrappe mormon-
prædikanter. 
  Nu var der indtrådt stilhed i bevægels-
en, da de fleste af de omvendte tilligemed 
deres førere var rejst til Utah, deres for-
jættede land. Endnu var dog nogle blevet 
tilbage, og ved enkelte lejligheder mær-
kedes svage efterdønninger efter stormen.
  I en af de to klasser, der var betroet mig, 
fandtes en lille, forresten ret flink pige, der 
ikke måtte deltage i religionsundervisnin-

Kierkegaard 1853
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gen, hvilket dog ikke blev overholdt så 
nøje. Ved eksamen mødte moderen, der 
var meget mundrap, tilligemed barnet. 
Provst Andresen ville selv overhøre det 
i moralske begreber og begyndte med at 
spørge barnet, om vi måtte synde, uden at 
få noget svar. 
  Spørgsmålet blev gentaget, og barnet 
tav stadig formodentlig efter ordre, og da 
spørgsmålet blev gentaget i en hidsig tone 
af provsten, svarede moderen: ”Ja, vi må, 
derfor har vi fået den fri vilje!”, og dermed 
var debatten i gang og udartede til et hef-
tigt skænderi, hvori provsten var langt den 
underlegne. 

  Det hele endte med , at skolekommis-
sionen kastede konen på døren, og hele 
eksamen blev spoleret, da provsten ved-
blev at være gnaven og utilfreds den dag 
til ende. Ved andre lejligheder, når han var 
i godt humør, gik det ud over regnekun-
sten, og i hvad der end blev eksamineret i, 
religion, geografi, historie osv., endte det 
altid med regnestykker; thi han troede om 
sig selv, at han var en stor regnemester. 
  Jeg havde en hel anden mening; men 
tænkte altid, ja, herregud, kan det fornøje 
provsten, så er det en uskyldig fornøjelse. 
  Da jeg var blevet forflyttet til et andet 
embede, sendte han en opgørelse mellem 
mit tilgodehavende og skolefonden, der 
var så nøjagtig, at en skilling var udreg-
net i 243 dele. Jeg tog mig for at gennem-
regne opgørelsen og kom til det resultat, 
at der var regnet nogle rigsdalere forkert. 
Jeg skrev da til provsten, om han ville ud-
betale mit tilgodehavende - der ikke var 
ret meget, til de kolerabetrængte i Korsør.

(Frederik Christians fortsatte oplevelser i 
Frølunde kan læses i Tårnborgbladets fe-
bruarnummer 2022)

www.korsorhvidevare.dk
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Måske er det værd at notere sig, at … 

... Husets Venner afholder julemarked i Tårnborg Forsamlingshus søndag den 28. november 
fra kl. 10.00 til 16.00. Du kan stadig nå at få en stand ved henvendelse til Wendy på 23 20 06 34.

... Husets Venner og Husets bestyrelse afholder Julehygge for sognets ældre og pensionister on-
sdag den 8. december kl. 13.00 i Tårnborg Forsamlingshus. Der bydes på nogle hyggelige timer 
med kaffebord, julehistorie, musik og bankospil. Deltagelse koster kr. 50,00.

... Husets bestyrelse og TIF afholdet juletræsfest for de yngste tirsdag den 28 december. 
Mere herom på Husets hjemmeside, www.taarnborgforsamlingshus.dk, og på opslagstavlen i 
Dagli’Brugsen

… den nye vært i Tårnborg Forsamlingshus tilbyder julefrokoster, som de fleste har råd til at 
nyde i julemåneden. Priserne starter ved kr. 168,- pr. kuvert for en dejlig julefrokost, som vil 
fornøje langt de flestes maver. Se mulighederne på forsamlingshusets hjemmeside www.taarn-
borgforsamlingshus.dk eller på lokalrådets hjemmeside www.taarnborg.dk

… årets sidste vandring i Tårnborg Vandreklub er en byvandring i Slagelse onsdag den 10. 
november klokken 10.00 fra P-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde. Turen guides af Ole G. 
Nielsen, og tilmelding er nødvendig senest den 4. november pr. sms til 30204811, da turen til 
Slagelse foregår med bus og afsluttes med en mindre frokost.

… ”Tårnborg spiser sammen” genopstår onsdag den 1. december klokken 18.00 i Tårnborg 
Forsamlingshus. Menuen kan læses i artiklen om forsamlingshusets nye forpagter, men her kan 
røbes, at den er ganske ”julet”! Aftenens program forventes at blive det kendte fra tidligere år: 
a) velkomst, b) hovedret, c) et par forstyrrelser, d) dessert, e) lidt sang og musik. (Ændringer vil 
sandsynligvis forekomme!). Pris for deltagelse: 25 kr. for pensionister og for børn under 12 år. 40 
kr. for alle andre. Tilmelding nødvendig senest den 28. november pr. sms til tlf. 30204811.

…. atter i år står lokalrådet bag salg af Børnehjælpsdagens julelotteri indtil den 30. december. 
Måske du møder lotterisælgende repræsentanter fra lokalrådet på din færd rundt i sognet, men 
hvis du ikke er så heldig, gentager vi servicen fra sidste år for jer med MobilePay: Indbetal belø-
bet på det ønskede antal lotterisedler (30 kr. pr. stk.) på tlf. 30204811, og skriv din adresse i kom-
mentarfeltet – så leverer vi dine lodder til dig personligt eller i din postkasse, og du støtter så to 
gode formål: Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte og udsatte børn i Danmark - samt arbejdet 
i Tårnborg Lokalråd for Tårnborgområdets beboere!

…. loppemarkedet i september ved Dagli’Brugsen i Frølunde blev en stor succes. - Det bliver 
ganske givet gentaget i 2022, fortæller Anja Brandhøj, som er initiativtager og koordinator for 
loppemarkedet. Følg med i facebookgruppen ”Loppemarked Frølunde Brugs”, hvis du vil vide 
mere.


