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    ”Bare, bare ta’ det roligt, og gi’ dig 
god tid, vi når det nok”, lød rådet fra 
Four Jacks i datidens populære  Æsel-
sang fra 1958, men det er jo meget 
længe siden. Det var i den periode 
boomergenerationen blev født; en tid 
- hvor intet gik særlig hurtigt. De fleste 
boede, gik i skole, arbejdede, fandt 
kæresten og døde samme sted, som 
de blev født. De færreste havde bil, 
telefon og fjernsyn, og stort set ingen 
havde været i udlandet. Man brugte 
den sparsomme fritid på vennerne, na-
boerne og hinanden i familien, i den 
lokale idrætsforening, ungdomsklub-
ben og måske på frimærkesamlingen, 
strikningen eller hulebygningen. Det 
var tiden, hvor en generation ”sejre-
de ad helvede til”, som tidligere LO-
formand Thomas Nielsen så bramfrit 
udtrykte det. Meget er forandret siden 
da.  Nå-generationen fra 70’erne og 
80’erne blev afløst af generation Z, 
også kaldet zappergenerationen, der 
nu er afløst af millennialgenerationen 
- generationen født efter år 2000. De 
to sidstnævnte generationer karak-

teriserer nogle forskere på følgende 
måde: ”Me first-orienterede verdens-
borgere, der er virale og digitale med 
et noget nær fuldtidsforbrug af tidens 
devices”. Hvis den karakterisering var 
blev udtrykt på æselsangens tid, havde 
ingen forstået en lyd, hvilket måske 
stadig er gældende.
  Vi er mange, som har travlt med 
meget, men måske mest med ikke at 
forstå hinanden. Udviklingen og foran-
dringerne går fantastisk stærkt, og det 
er ikke altid let at følge med. Det gør 
det nemt at forfalde til surhed over nye 
tiltag eller afviklingen af det kend-
te, hvilket gælder både globalt som  
lokalt. Her i sognet fravælger efter-
hånden en del beboere det, som sognet 
kan tilbyde. Græsset synes jævnligt 
meget grønnere uden for sognegræn-
serne. Her er der måske bedre skoler, 
bedre handelsmuligheder, et bedre 
idrætsliv, bedre fester, bedre udfold-
elsesmuligheder og meget andet bare 
bedre. Og måske er det sådan lige nu, 
men meget kan sikkert også forbedres, 
hvis alle på tværs af generationer taler 
mere konstruktivt sammen om, hvad, 
vi hver især egentlig synes, er væsent-
ligst at udvikle og forandre i vores 
lokalsamfund.
  Ikke meget af ovennævnte kan du 
læse om i nærværende udgave af 
Tårnborgbladet. Måske du i stedet kan 
læne dig tilbage i nogle rolige minut-
ter uden travlhed og orientere dig om, 
hvad lokalområdet kan byde ind med 
indenfor idræts-, kirke- og lokalsam-
fundslivet. Forhåbentlig finder du 
noget interessant, ellers er du meget 
velkommen til dit eget indlæg i næste 
udgave af bladet. God læselyst!

Har vi lidt for travlt?
Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet
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Hal-reklamer
  Vi har været 
ude og gen-
tegne vores 
sponsoraftaler 
omkring vores 
reklameskilte 
i Tårnborghal-
len, og hel-
digvis har stort 
set alle sagt 
ja til at støtte 
os. Vi er rigtig 
glade for op-
bakningen. 

  En enkelt er ikke med grundet fir-
malukning. Hvis der er nogen i loka-
lområdet, som gerne vil profilere sin 
virksomhed i Tårnborghallen, så sig 
endelig til - skriv eller ring for at høre 
nærmere.

Nyt initiativ: Fyrværkerisalg
  Som noget nyt forsøgte vi os i år med 
at sælge nytårskrudt - for af den vej at 

skaffe midler 
til vores for- 
eningsarbej-
de. I et sam-
arbejde med 
FC Store-
bælt dæk-
kede vi hele 
fem dage 
mellem jul 
og nytår, 
hvor borgere 
kunne be-

stille, hente og købe deres nytårs-
fyrværkeri fra Ørnumvej ved de gamle 
Halskovbaner.

  Efter en halvsløj start samt indbrud i 
containeren med fyrværkeriet, skiftede 
billedet totalt, og  vi havde de sidste tre 
dage rigtig mange nytårs-kunder.

  Vi endte med et totalsalg på ikke min-
dre end 109.000 kr. Tak for opbaknin-
gen.
 
  Vi er ganske godt tilfredse med salget 
-  her første gang vi forsøger med dette 
initiativ.

  Udover at få hilst på rigtig mange og 
ønsket hinanden godt nytår, så fik vi 
skabt nogle gode og nyttige relationer 
til vores naboklub, FC Storebælt, som 
var en uvurderlig hjælp. 
  De stillede op med rigtig mange 
hjælpere, og da det rigtig brændte på 
med indbrud - så var der en af deres 
trænere, der tilbød at overnatte i tel-
tet og være vagt, så vi ikke skulle ud-
sættes for indbrud en gang til. Der skal 
lyde en stor tak - fra “EN”, der var på 
nippet til at opgive bøvlet pga. indbrud 
mm. 
“Men når enden er god, er alting godt” 
-  som man siger -  vi  får en god sum 
penge til foreningslivet i det nye år, 
som jo desværre atter er præget af co-
ronasituationen.

Generalforsamling
  HUSK – HUSK - HUSK: TIF-gene-
ralforsamlingerne er fastsat til søndag 
den 6. marts (9.30 - 12.30)

Alle ønskes et godt nytår....

Tak for opbakningen
Af Troels Christensen, formand for Tårnborg Idrætsforening
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Årsmøder og generalforsamling  
Program for  

     søndag d. 6. marts 2022 
i Tårnborghallen  

kl. 9.30  Morgenka�e for alle fremmødte  
 
kl. 10.00  Årsmøder for afdelingerne  

ifølge vedtægterne 
 Badminton   i  forhallen 

Fodbold   i   forhallen 
Aktivitets   i   klublokale 1 
Gymnastik  i   klublokale 2 
+ 60 motion       i     klublokale 3 
Floorball  i  forhallen 
 

Kl. 11.00  Generalforsamling i Tårnborghallen  
ifølge vedtægterne 

Kl. 12.30  Afslutning  

Tårnborg Idrætsforening  
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Blomster til enhver 
begivenhed

  En ny sæson i TIF 60+motion skulle være 
startet ved årsskiftet. Desværre blev sæ-
sonstarten udskudt pga.  coronavarianten 
omikron, men vi håber, at vores aktiviteter 
er godt i gang, når du læser disse linjer. 
  I 60+motion tilbydes aktiviteter og god 
motion for alle, der er fyldt 60 år, og som 
har lyst til  sund motion for både krop og 
sjæl. I 60+motion bliver både arm-, ben- 
og lattermusklerne motioneret grundigt 
i et par timer tirsdag formiddag klokken 
10.00. 
  I denne sæson er der mulighed for at spille 
gulvcurling, bowls, badminton, bord-
tennis, pickleball, bobspil, bordfodbold 
og endda floorball, hvis vi får tilgang af 
nogle nye, friskbenede medlemmer. Som 
det kan læses, er der mulighed for masser 
af motion, som bringer sveden frem, men 
også aktiviteter, som ikke kræver det store 
fysisk. 

  

Inden længe banker foråret på, og så vil 
der være mange af os, som går udendørs 
for at spille krolf, pointspil eller petanque. 
Det ser vi frem til, men allermest ser vi 
bare frem til hver tirsdag sammen med de 
øvrige motionister på holdet at få os nogle 
hyggelige og humørfyldte timer.
  Efter de fysiske ”anstrengelser” står 
motionsdagen på kaffe med hjemmebagt 
brød og en masse snak om verdenssitu-
ationen tilføjet en god mængde hyggeligt, 
socialt samvær. 
  Du burde overveje at melde dig ind. Du 
er meget velkommen - og så koster det 
kun 150 kr. for en hel sæson! Du kan læse 
nærmere om indmeldelse m.v. på TIF’s 
hjemmeside - www.taarnborgif.dk.

Sæsonstart i 60+motion
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for 
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. 18.50

Se gevinstlisterne på
taarnborgforsamlingshus.dk

og 
taarnborgif.dk
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58 35 60 22
www.lundemanglas.dk

Reskavej 7 ◆ 4220 Korsør

  Det lykkedes os at gennem-
føre første halvdel af bad-
mintonsæsonen uden ned-
lukninger, og vi håber, at 
sidste halvdel også kan 
gennemføres, selv om det ser 
lidt tvivlsomt ud i skrivende 

stund.
  I henhold til foreningens love skal vi afholde 
årsmøde inden udgangen af februar måned, 
men bestyrelsen har besluttet at udskyde 
årsmødet igen i år.

  Årsmødet afholdes således i TIF’s lokaler, 
søndag den 6. marts 2022.
Mød op til fælles morgenmad, årsmøde og en 
snak om, hvordan I synes, at afdelingen fun-
gerer.
  Vi sælger fortsat badmintonbolde til medlem-
merne - kr. 185 for et rør. Skal I have op-
strenget en ketcher, er Ole Schack manden for 
det (se opslagstavlen). 

  Bestyrelsen ønsker alle et godt badminton-
forår!

TIF-Badminton ønsker alle et rigtigt godt nytår 
og velkommen til 2022!
Af Søren Mikkelsen, formand for TIF-Badminton
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Godt nytår til alle!

  2022 er året, hvor vi forhåbentlig får 
en årsopvisning, og I kan derfor allerede 
nu godt sætte kryds i kalenderen den 20. 
marts.
  Vi håber på, at vi kan få så mange hold på 
gulvet som muligt, men lad os nu se, hvad 
der sker. Gymnasterne glæder sig i hvert 
fald til at vise, hvad de har lært i sæsonens 
løb.

  På en almindelig uge har vi ni forskellige 
hold på skemaet, og vi kan derfor ramme 
en bred aldersgruppe. 

  Sidste nye hold under gymnastikken er på 
forsøgsbasis, for at se om der er mulighed 
for at samle en masse glade mennesker 
til at spille bordtennis. Der har frem til 
jul været ca. 10-12 spillere, der gerne vil 
spille bordtennis på motionsniveau. Al-
dersgruppen er på nuværende tidspunkt 
fra 12 år og op efter. Der er plads til flere;  
I skal bare møde op om torsdagen kl. 17 
i gymnastiksalen. I spidsen står Thomas 
Hansen, og han kan kontaktes, hvis der 
eventuelt er spørgsmål.

  Dance Fitness kom flyvende fra start, 
og der har været stor tilslutning til holdet. 
Joanna inviterer til en fest af en time, hvor 
der kommer sved på panden på alle, og 

hun formår at være smilende under hele 
træningen - trods et højt tempo. 

  MotionsMix har Belinda overtaget, og 
nogle af de faste deltagere på holdet har 
valgt at blive, og det er vi meget glade for. 

  De øvrige hold har en fin tilslutning. Vi 
takker mange gange for jeres deltagelse i 
foreningen. 

  Men, men, men der er altid plads til flere 
i vores dejlige gymnastikafdeling, og hvis 
du sidder og tænker, at et af holdene er no-

get for dig, så må du endelig bare møde op 
på dagen til det valgte hold. Nyt år betyder 
nye priser, så tilmelder du dig nu, får du 
resten af sæsonen til halv pris.

Tilmeld dig på www.taarnborgif.dk.

Der er plads til alle aldersgrupper i TIF- Gymnastik
Af Line Torp Timmerman, forkvinde for TIF-Gymnastik
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  Hvis du gerne vil spille fodbold, være 
træner eller måske holdleder, så er der 
gode muligheder for dig i den lokale 
idrætsforening, fortæller Morten Hansen, 
som er bestyrelsesmedlem i TIF’s fod-
boldafdeling
  Klubben har i øjeblikket herres eniorhold 
i serie 5 og serie 6. Holdene byder dig 
meget velkommen til træningen mandage 
og onsdage klokken 19.30 - 21.00. Når vej- 
ret atter tillader træning på græs, foregår 
boldaktiviteterne på Tårnborg Stadion ved 
Tårnborghallen.
  Morten fortæller desuden, at klubben 
også har et 8 mands-oldboyshold, trænet 
af Brian Hansen, og et 8-mands -veteran-
hold, trænet af Jozef Horvath.   På disse 
hold er du også særdeles velkommen, hvis 
du har den rette alder til deltagelse. 
  Ungdomshold og kvindefodbold kan 
klubben desværre ikke tilbyde i øje- 
blikket, men hvis nogen er  interesseret i 
at spille på andre hold end de eksisterende 
- eller være leder og træner for holdet, så 
vil Morten meget gerne høre om det, fx på 
mailadressen lucasfuttrup@gmail.com 
for TIF-fodbold vil gerne byde på plads til 
alle aldre og køn! Så hold dig ikke tilbage, 

hvis du interesseret i fodbold og sund mo-
tion.

Spil fodbold i TIF
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets sportsskribent

Morten Hansen 
TIF-Fodbold

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. Hvem har fotograferet billedet på Tårn-
borgbladets forside?

2. Hvad hedder Tårnborg Sogns nye 
menighedsrådsformand?

3. Hvem har bevilget penge til anlæggelse 
af en petanquebane i Violvejsparken?

Send svarene til taarnborg.aktiviteter@
gmail.com eller læg dem i lokalrådets post-
kasse på opslagstavlen i Dagli’Brugsen i 
Frølunde senest den 1. april 2022.
Vinderne af november-nummerets 
læserkonkurrence blev Pia og Jens-Erik 
Laursen, som blandt de mange rigtige 
besvarelser blev udtrukket af redaktionen 
for Tårnborgbladet, der har doneret 
gevinsten, som snarest bliver overbragt 
vinderen. Tillykke!
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  Det er nu tre måneder siden, at 
Dagli’Brugsen i Frølunde fik sin nye ud-
deler. Mange har meget forståeligt været 
nysgerrige og spændt på, hvad “den nye 
Thomas” har at tilbyde. Og ”nye Thomas” 
har absolut ikke ligget på den lade side 
siden starten. Der er sket en hel del i vores 
lille brugs, hvilket hurtigt registreres ved 
et besøg i butikken! 

  Tårnborgbladet har spurgt den nye ud-
deler om, hvad han synes om starten på sit 
nyt job i Dagli’Brugsen i Frølunde. 

  Uddeler Thomas Karsberg Aaskov er 
rigtig godt tilfreds. Han udtaler: “Jeg har 
udelukkende modtaget positiv respons 
fra kunder og medarbejdere, når de har 
fulgt mine mange udfoldelser i butikken. 
På kort tid er der ændret lidt på både kød, 
brød, bake-off, vin, øl/vand og udstil-
linger, og der er smidt en masse nye og 
spændende ting ind i butikken. Alsammen 
med fuld forståelse for, at indtjening er for 
øje - men også med fokus på, at kunderne 

skal have en billigere indkøbstur, hvor de 
føler, de får mere for pengene.

  Jeg er købmand fra barnsben af og sætter 
stor værdi i at finde tilbuddene, der kan 
videregives til kunderne. Så hellere presse 
en leverandør på priser eller på materiale 
til konkurrencer - end at bede kunderne 
punge ekstra ud!”

  Og netop konkurrencer og markeds-
føring ses tydeligt sat ekstra i spil, når 
man ser Dagli’Brugsens facebookside, 
der med over 250 annoncer, information-
er, konkurrencer og meget andet har fået 
hele 244 nye følgere på under to måneder.

  “På trods af de mange prisnedsættelser 
og mange nye tilbud bør vi være konkur-
rencedygtige i forhold til discountkæderne 
inde i Korsør. Så nu kan kunderne lægge 
alle deres indkøb i butikken, også selvom 
indholdet i pengepungen ikke altid boom-
er!”
  Thomas kan yderligere berette, at der 
- trods de 
mange gode 
tilbud - stadig 
er økonomisk 
fremgang i 
forhold til 
årene forin-
den. “Så det 
er win-win, 
som man 
siger...,” slut-
ter Thomas

Det er win-win i Dagli’Brugsen i Frølunde
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets forbrugerskribent
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Verdi
Italiensk velkomst eller dessert 
drink. 75 cl, 5% alkohol.
Prøv dem i varianterne: 
Verdi, Rasberry, Watermelon, 
Strawberry, Elderflower, Rosé.
42,95 pr stk. og 3 for 100!

Dreamies Guf til katten
5 varianter - 17,95 normalt!
Pr stk i dag 10 kr. - spar 7,95

Anton Berg Tærter
Blomme i Madeira, Blåbær i Vodka 
eller Joordbær i Champagne!
54,95 normalt
Pr stk i dag 25 kr. - spar 29,95

Royal 12pak 
Frit valg 55 kr excl pant!
Spar op til 14 kr.
Besøg os i butikken samt følg os 

på facebook!
Tilbudene gælder KUN i Dagli’Brugsen i Frølunde
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  Sidst i oktober måned tog kunder og butiksråd afsked med Thomas Helkiær som brugs-
uddeler i Dagli’Brugsen i Frølunde. Thomas havde valgt at søge nye græsgange og fået 
job som ny uddeler i Dagli’Brugsen i Mogenstrup. 
  Mange kunder og hele butiksbestyrelsen var mødt frem for at takke Thomas for den 
prisværdige og ihærdige indsats, han lagde i arbejdet for Dagli’Brugsen i Frølunde i de 
godt fem år, han residerede i butikken. Nedenfor ses et par billeder fra receptionen, hvor 
de fremmødte kom med gaver og blomster til Thomas og efterfølgende blev budt på lidt 
lækkert til smagsløgene. 
  På billedet af butiksbestyrelsen ses fra venstre: Thomas (næstformand), Randi (ansat i 
butikken), Ingrid (sekretær), Elna, Gulla, John (bagest i billedet), Jørgen (forrest i bille-
det), Mikael (formand) og den afgående uddeler, Thomas. – Sidste mand i bestyrelsen, 
Kasper, ses på billedet med gratulanter som nr. 2 fra højre.

Afsked med Gamle-Thomas i Dagli’Brugsen i Frølunde
Af Jørgen F. Rasmussen, medlem af butiksbestyrelsen

Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør

Butiksbestyrelsen i Dagli’Brugsen Frølunde Et udsnit af gratulanterne ved afskedsreceptionen

  Tak til Thomas Helkiær for det gode arbejde for Dagli’Brugsen i Frølunde, og held og 
lykke i det nye job.
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  Slagelse Kommune har for ganske nyligt 
vedtaget en ny kommuneplan, som du 
kan nærlæse på kommunens hjemme-
side. ”Kommuneplan 2021” er den over-
ordnede plan for kommunens udvikling 
de næste 12 år, og den er interessant læs-
ning, uden at Tårnborgs fire landsbyer og 
lokalbyen Svenstrup dog fylder meget i 
planen. Mange her i sognet vil sandsyn-
ligvis under læsningen hæfte sig ved, at 
kommunen ”… arbejder målrettet på at 
forbedre trafiksikkerheden i kommunen”.
  Netop trafiksikkerhed var et tema, som 
mange i sognet vægtede højt under valg-
kampen før kommunalvalget i november 
2021. Nu krydser vælgerne så fingre for, 
at det nyvalgte byråd ikke glemmer kom-
munens borgere i Tårnborg, hvor antallet 
af personbiler nærmest er eksploderet de 
seneste år, og den tungere trafik i form 
af fx lastbilskørsel synes i stærk stig- 

ning, hvilket tilsammen medfører en øget 
risiko for den bløde trafik som cyklister og 
fodgængere. Hvis fremtidige ulykkelige 
hændelser skal undgås, er en afskærmning 
mellem de bløde trafikanter og den moto-
riserede trafik nødvendig, samtidig med 
at vejene sikres, så bilerne med rimelig 
sandsynlighed forbliver på vejen - også 
når det regner, sner eller er tåget.
  Her i Tårnborg er der nok at tage fat på, 
fx vejafstribning på Tjærebyvej, fortov el-
ler en kombineret gang- og cykelsti langs 
Frølundevej samt mange andre steder i 
sognet, hastighedsnedsættelse og færd-
selschikaner på Stibjergvej, Svendstrup 
Strandvej og flere andre steder. Hvis færds- 
len mellem sognets landsbyer, til skolen, 
børnehaven og arbejdspladsen i fremtiden 
stadig skal kunne ske trygt til fods eller 
på cykel - og ikke kun i bil, er der mange 
steder, der skal trafiksikres.

Mange håber på forbedret trafiksikkerhed i 
Tårnborgområdet

Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets trafikskribent

På Frølundevej ville en 
kombineret gang- og cykel-

sti skabe større tryghed

Nedsat hastighed og trafik-
chikaner kunne skabe større tryghed  

på Stibjergvej

Vejafstribning og en kombineret cykel- og 
gangsti kunne skabe større tryghed på 
Tjærebyvej, hvor mange tidligere er foru-

lykket alvorligt

På den meget smalle Svend-
strup Strandvej kunne

 en nedsat hastighed skabe 
større tryghed
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 I seneste nummer af Tårnborgbladet, 
november 2021, havde vi et valgtema i 
anledning af kommunalvalget den 16. 
november. Det lykkedes os at få alle op-
stillede partier til at give et lille oplæg 
om, hvad de ville arbejde for i den kom-
mende kommunalrådsperiode, såfremt 
de skulle blive valgt, og specielt hvordan 
de opstillede ville understøtte Tårnborg-
beboerenes lyst og mulighed for at blive 
boende i en af de fem landsbyer i sognet i 
årene fremover.
Hvordan gik valget så? 
  Blev bidragsyderne til Tårnborgbladets 
valgtema valgt?  Spørgsmålet er spe-
cielt interessant, da sognet i bekræftende 
fald er sikret nogle politikere i kommu-
nalbestyrelsen/byrådet, som kender sog-
net - og måske endda har bopæl i området!
68,6 % af de stemmeberettigede i Tårn-
borg Sogn gjorde brug af deres stem-
meret, hvilket ikke er imponerende, når 
vi sammenligner med valget i 2017, hvor 
stemmeprocenten var over 75%. Stemme-
procenten for hele Slagelse Kommune var 
dog endnu lavere end i Tårnborg, da kun 
63,3% af Slagelses borgere stemte den 16. 
november.
Byråd eller Kommunalbestyrelse
  Faldet i stemmeprocenten kan sikkert 

forklares med flere forhold, hvor tidens 
coronasituation måske er en af de væsent-
lige, men hvor en faldende interesse i be-
folkningen for kommunale forhold også 
kan have en ikke ubetydelig indflydelse.  
Det kan synes mærkeligt, at nogen i sog-
net ikke interesserer sig for, hvad der sker 
i Slagelse Byråd, men måske selve ordet 
”Byråd” kan forklare en del af problemet:  
Var det byen Slagelses råd, der blev valgt 
medlemmer til, eller var det et råd for hele 
Slagelse Kommune, der var valg til? 
  Hvis blot et ordvalg kan ændre på in-
teressen for fx politiske forhold, så bør 
byrådet overveje at ændre kommunens 
benævnelse, da Slagelse jo er meget mere 
end én by, men derimod er en stor kom-
mune, der består af tre købstæder, et lille 
dusin lokalbyer, to øer og cirka 100 lands-
byer.
Hvordan gik det så for bidragsyderne 
til valgtemaet i Tårnborgbladet? 
Fire af bidragsyderne blev indvalgt i by-
rådet, som i alt består af 31 medlemmer. 

 

Kommunalvalget 2021
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets samfundsskribent

>>> side 16
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 De valgte var: John Dyrby Paulsen, 
Thomas Vesth, Thomas Clausen og Tro-
els Christensen, hvoraf kun sidstnævnte 
- som bosiddende i Svenstrup - kan beteg-
nes som rigtig lokal, medens de øvrige tre 
- som bosiddende tæt på vores lokalom-
råde - må forventes at have et ganske godt 
kendskab til vores sogn, hvilket andre i 
byrådet forhåbentlig også har. Ellers må vi 
i Tårnborg Sogn forsøge at gøre os synlige 
for det samlede byråd og følge rådet fra 
en af valgtemaets bidragsydere, som skrev 

følgende: ” Sørg i den kommende byråds-
periode for tæt kontakt 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 lokalområdet”.
  Tillykke til alle de valgte til Slagelse 
Byråd. Forhåbentlig bliver deres arbej-
de de kommende fire år til gavn for hele 
Slagelse Kommune - herunder naturligvis 
også Tårnborg Sogn.

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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Februar - Marts - April

TÅRNBORG KIRKE OG SOGN

Kirkebladet
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Men ikke endnu en vinter…. 
  Et populært dansk band, Folkeklubben, 
fylder om vinteren musiktjenesterne og 
radioen med deres sang: Men ikke endnu 
en vinter. Og for en, der elsker vinterens 
frostklare morgener, hvor træerne spej-
ler sig i den frostklare sø, og rimfrosten 
farver verden hvid, så drømmen om sne 
stadig lever, og hvor visheden om, at den 
nyligt overståede december måneds jule-
lys og julehygge ville være så malplaceret 
en varm  og lys sommerdag, fordi vin-
terens mørke og kulde er nødvendig for 
virkelig at mærke, hvad julen gør ved os 
mennesker. 
  Ja, for mig var teksten så provokerende, 
for hvordan kunne sangeren dog synge: 
“Giv mig 3. verdenskrig på et fad, giv mig 
støvletramp i gaderne, ild på ambassad-
erne og pladser, der er fyldt med had, men 
ikke endnu en vinter”?
  Hvordan kunne et menneske føle vin-
teren så omklamrende, frygtelig og så ek-
sistentiel mørk, at krig og støvletramp og 
had er at foretrække? 
  Og så skete det jo, det mærkværdige, at 
jeg, som holder af de fire årstider, holder af 
varmen om sommeren, men også kulden 
om vinteren, der gør mig åndeløs, hol-
der af at mærke, hvordan efteråret afløser 
sommeren og går over i vinter, hvor det 
ind i mellem er gråt i gråt og sommetider 
fortryllende hvidt, så skete der alligevel 
noget i år, for pludselig gav teksten gen-
lyd hos mig på en helt anden måde, da 
jeg hørte den en grå vinterdag tæt på jul.  
Pludselig måtte jeg høre den igen og igen, 
og når musikken stoppede, og jeg gik i 
mine egne tanker, fik teksten en lettere 
omskrivning: For giv mig endelig livet 
med al dets besvær, med alle dets sorger 
og glæder, med alle dets nuancer, giv mig 
kulden og varmen, men giv mig bare ikke 
endnu en vinter med smittetal og posi-

tivprocent. Giv mig bare ikke endnu en jul 
med afstand, og med mundbind og med 
restriktioner. Giv mig ikke endnu en jul, 
der drukner glæden i frygt for alvorlig 
sygdom.
  Giv mig ikke endnu en vinter, hvor vi 
skal høre på pressemøder, at det bliver 
godt igen, og hvor vi skal høre om, hvor 
frygteligt det er for vores børn at leve un-
der en pandemi, og hvor vigtigt det er, at 
vi  forældre fortæller dem, at det bliver 
godt igen. 
  Giv mig noget, som fortæller mig, som  
viser mig, som trøster mig, som beroliger 
mig, som fjerner min frygt. Giv mig noget, 
der viser mig, at vinteren, ja, at julen sta-
dig var god. Ja, at selvom vi får endnu en 
vinter, selvom vi holdt jul endnu engang 
i pandemiens tid, hvor der var så langt 
mellem folk på kirkebænkene i forhold til 
fordums propfyldte kirkerum, så vis mig, 
og alle som har det svært, at livet stadig er 
det hele værd. 
  Ja, fortæl mig, at selvom vi endnu en 
gang fejrede jul på trods af alt, sådan 
som så mange mennesker gør det jul efter 
jul, år efter år, og når der står en tom stol 
om bordet, og vinteren er nøjagtig, som  
Folkeklubben synger det, så det virker 
endnu mere trøstesløst, fordi man i sorgen 
kan have så svært ved at overskue en vin-
ter, fordi savnet, smerten, sorgen nøjagtig 
som en virus lever bedre om vinteren, el-
ler når familien er splittet ofte over baga-
teller, så vis os, at der stadig er et lys i 
mørket, for ellers var der ingen grund til 
at være menneske. 
  Så giv mig alt det, bare ikke endnu 
en vinter, hvor prædikenen fra myn-
dighederne er: Det bliver godt igen, når 
vi har besejret naturen, når vaccinen er 
blevet boostet, når selvtestene er landet på 
skolerne, når vi vinder over sygdommen 
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og igen er Herre over livet, så bliver det 
godt igen.
  Men giv mig troen, som den lyder i kir-
ken, og lad mig mærke hyrdernes frygt 
over livet, der mildnes af englenes beroli-
gende ord juleaften: Frygt ikke, giv mig 
Jesusbarnet i krybben og fårene, der spiser 
af truget. Giv mig det store i det små. 
  Ja, og giv mig endelig også bare lang- 
fredags tomhed, død og gru, selvom det 
skærer i hjertet at høre Jesus råbe: ”Min 
Gud, min gud, hvorfor 
har du forladt mig”.  
Og giv mig så til sidst 
påskeevangeliet med 
al dets lys og glæde 
og uforståelige opstan-
delse. Giv mig evan-
geliet om lyset, der 
skinner i mørket og 
fordriver al ondskab 
og død, så mørket, så 
magtesløsheden, så vin-  
terens kulde aldrig får 
det sidste ord, fordi 
Gud er det lys, som al-
drig fortrænges af mør-
ket. 
  Giv mig endelig de 
smukke trøstefulde ord, 
om at vi ikke bærer livet selv, og om at 
vi intet kan uden Gud. Giv mig endelig 
troen på, at Gud stadig er i verden, selvom 
det kan være så vanskeligt at forstå, hvor-
for han ikke stopper sygdomme, krig og 
naturkatastrofer og lader os leve i en evig 
sommer.
  Men giv mig troen på, at det er sandt,  
at Gud gjorde sig til menneske, døde og 
opstod, og tager endnu en vinter sammen 
med os mennesker, så vi kan bære at møde 
vinterens kulde og gru, ja, så vi kan klare 
at leve vores liv på trods af dets op- og 
nedture. Giv mig troen på, at Gud selv har 
prøvet at være menneske og møder os lige 

der, hvor vi er i livet, og gør det godt for 
os. 
  For efter vinter kommer vår. Efter sorgen 
kommer hvad? Så kommer glæden. Den 
stille, sitrende glæde af taknemmelighed 
over dog at være i live. Den stille glæde, 
man mærker, når verden forandres til et 
vinterhvidt vidunderland, den stille glæde 
man mærker, når man ser den første forårs-
bebuder, den stille glæde man mærker, når 
man første gang igen tør smile og være 

glad efter hårde tab, 
fordi vi mærker det, at 
lyset trænger igennem 
sprækker og fortæller 
os, at Gud vil os det 
godt.
   Og giv mig troen på, at 
livet skal leves lige her 
og nu.  At det egentlige 
liv ikke venter på os i 
den fremtid, som ingen 
af os alligevel kender 
og kan gøre ret meget 
ved, andet end stole på, 
at det er i Guds hænder. 
  Ja, giv mig troen på, 
at livet ikke først venter 
på os, når pandemien 
er slut, eller når sorgen 

ikke længere river hjertet helt i stykker.   
Men at det leves lige nu og her med sorg, 
med glæde, med latter, med frygt og med 
trøst. Selvom det er vinter, og det er koldt.
  Så giv mig Gud, at jeg må leve mit liv i 
tro på den glæde, der aldrig forsvinder, og 
som viser mig midt i vinterens kulde, at 
når tøbruddet kommer, og det bliver som-
mer  igen, så har Gud gået side om side 
med os hele vejen og vist os, at det at være 
menneske, det er at leve endnu en vinter 
og endnu en sommer. Så giv mig endelig 
endnu en vinter og endnu et forår og en 
sommer. Tak. 
Nina Dyrhoff Nyegaard 
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Formanden har ordet  
  Som mange nok ved, er jeg valgt til for-
mand for Tårnborg Sogn Menighedsråd 
fra starten af det nye kirkeår. 
  “Jamen kan han det?” Et godt spørgsmål, 
som mange nok tænker, og jeg har da også 
selv de tanker. En ting er sikker: Jeg kan 
og ved ikke alt, men jeg vil gøre alt, hvad 
jeg kan til gavn for vores dejlige kirke og 
sogn. 
  Menighedsrådet er et hold, hvor alle gør 
et godt arbejde, og yder stor hjælp til for-
manden - en stor tak for det. 
Jeg glæder mig til arbejdet, men med-
bringer også en vis frygt for ikke at gøre 
det godt nok, men med det gode hold bag 
mig, så går det nok alt sammen, og ellers 
er formanden på valg hvert år - til bero-
ligelse.
  Hvad arbejder vi så med i Menigheds-
rådet? Lyset på kirkegård og parkerings-
plads er udtjent, og derfor har vi sat nød-
belysning op, til vi har bestemt os for, 
hvad vi skal have af ny belysning. 
  Fællesgraven er tæt på at være fyldt op, 
og derfor arbejder vi på en ny plads til en 
ny fællesgrav på kirkegården. 
  Stendiget ud mod engen har det ikke så 
godt, da der er mange løse sten. En svær 

opgave at løse, da træerne lige op af di-
get har rødder, som er med til at ødelægge 
diget.
  Derfor kan vi nok ikke have både træ-
er og dige i fremtiden. Jeg tror, vi er tem-
melig enige om at prøve at bevare sten-
diget. Men der er tre ting, der gør sig 
gældende. Hvad vi gerne vil, hvad vi må, 
og hvad vi kan få penge til, og de tre ting 
trækker ikke altid i samme retning.
  Af arrangementer kører vi videre i 
samme spor. Jeg kan nævne, at “ Kunst og 
Kirke “ kommer igen i november med nye 
udstillinger. Der kom 448 gæster og så ud-
stillingen i november 2021. Det var et par 
gode dage, men også et stort arbejde, men 
igen en tak til Menighedsrådet for at løse 
opgaven. 

  Med ønsket om et godt år 2022 for alle, 
og håbet om at vi ses mange gange i kirk-
en, hvor jeg altid er klar til en snak efter 
kirketid, hvis I har noget på hjertet. 

 De bedste hilsner 
 Formand Arne Petersen

 
                              

Ny organist budt velkommen  
 

  Ved en lille højtidelighed i Graverbygningen ved Tårn-
borg Kirke blev vores nye organist, Steen Kock Johans-
son, budt velkommen til sit nye job i kirken. Mange var 
mødt frem for at hilse på og Steen fik bl.a. overrakt blom-
ster og vin af menighedsrådets daværende formand, Den-
nis Thorsager Hansen. 

     Viola, aktivitetsudvalget   Her ses Steen samme med 
vores præst, Nina, og Dennis
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  Kan du lide at synge, eller kunne du 
tænke dig at lære at synge, og være med 
i fællesskab med andre, der kan lide det 
samme, og er du i alderen 9 år og op til 21 
år, så er Tårnborg Kirkes nye kor noget for 
dig. Undervisningen er gratis. 
  Du vil, sammen med andre børn og unge, 
komme til at lære at synge, og ad den vej 
vil I få et fællesskab. Det er ikke nødven-
digt at kunne noder, da man lærer sangene 

til undervisningen. Sangene vil være både 
klassiske salmer og rytmiske sange.  Alt 
sammen i en god stemning med masser af 
sjov og sang. 
  Kor-undervisningen vil foreløbigt ligge 
på tirsdage fra kl. 16-17.30, med start 
marts 2022. Til at starte med vil alle al-
dersgrupper være sammen, men de vil 
måske senere blive delt ud i aldersgrup-
per. 
  Grundet covid 19- situationen vil vi ger-
ne have tilmelding til koret via mail, så vi 
kan komme i kontakt med jer og fortælle 
jer, hvornår koret starter.  
  Vi vil i denne mail, også gerne have 
forældres kontaktoplysninger.  
Mail: kortaarnborg@gmail.com

Steen Johansson, organist og korleder 

Børne- og ungdomskor i Tårnborg Kirke

   Fra midten af april vil der starte nye ba-
bysalmesangshold op i Tårnborg Kirke. 

  Vores nye organist Steen Johansson vil 
lære jer en masse salmer med fagter, der 
vil blive danset, sunget børnesange mm.  
Babysalmesang er godt for de små, da det 
styrker deres motorik, og kirkerummets 
fantastiske akustik giver dem tryghed, og 
samtidigt bliver de fortrolige i kirkerum-
met under rolige former. 

  Det betyder ikke så meget, hvor godt 
du synger, og om det er mor eller far el-
ler bedsteforældre, der kommer.  Det er 

Babysalmesang i Tårnborg Kirke
et gratis tilbud til alle med børn i alderen 
2-10 måneder, som har lyst til et fælles-
skab til glæde for de små.

  Babysalmesangen vil foregå på tirsdage 
fra den 19/4-2022 fra kl. 10.00.

  Tilmelding til organisten på mail: 
kortaarnborg@gmail.com 

  Hold øje med kirkens hjemmeside 
Tårnborgkirke.dk for evt. coronaudsæt-
telse. 

Steen Johansson, organist og korleder 
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Kyndelmissefejring 6. februar kl. 19.00
  “Der er hvidt herude, kyn-
delmisse slår sin knude 
overmåde hvas og hård”, 
synger vi i vinterens kulde, 
med St. St. Blichers sang, 
mens vi længes efter ly-
set og spejder efter forårs-
bebuderne. Og ved kyn-
delmisse er vi nået halvvejs 
gennem vinteren. Og det 
fejrer vi i Tårnborg Kirke.
  Vær med til at fejre lysets 
komme midt i vinterens 
mørke til en stemningsfuld 
Musikgudstjeneste i Tårn-
borg Kirke. Kyndelmisse har fra gam-
mel tid markeret tidspunktet, hvor vi er 
nået halvvejs igennem vinteren og nu be-
gynder at kunne ane lysere tider. 
  Violinist Christian Balslev og organist 
Steen Johansson vil spille skøn musik af J. 
S. Bach, Massenet og mange andre gode 
komponister. Der vil blive læst smukke og 

stemningsfulde tekster og refleksioner om 
lyset i vekselvirkning med salmesang ved 
kirkesanger Annette Justesen. 

  Christian Balslev, er uddannet ved det 
Kongelige Danske Musikkonservatorie i 
København og var herefter freelancer ved 
symfoniorkestre i København og Malmø. 
  Derefter to års studier og koncerter 
med barokensemblet, Capella Academi-
ca i Wien. I 1990`erne  blev han ansat i 
Sønderjyllands Symfoniorkester. Derefter 
var Christian violinpædagog ved sønder-
jyske musikskoler og mangeårig leder af 
et salonorkester i Sønderborg. For to år 
siden flyttede han med sin kone til Korsør.

 Steen Johansson, organist

Christian Balslev
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Musikalsk rejse i Europa og tid den 31. marts kl. 19.30

  Tidligere kgl. operasanger Mogens Gert 
Hansen og Tårnborg Kirkes nye organist 
Steen Johansson synger og spiller til en 
musikalsk rejse gennem Europa. Rejsen 
er også en tidsrejse med et mere løsslup-
pent repertoire til slut i koncerten. 
  De to kender hinanden fra Karlslunde og 
Karlstrup kirkerne, 
hvor Steen har været 
organist de to sidste 
år, og Mogens Gert 
Hansen er kirke-
sange og korleder. 
  Mogens Gert Han-
sen tog diplom- 
eksamen fra det 
Jyske Musikkon-
servatorium i 1992 
hos professor Peer 
Birck og Lars Tod-
berg Bertelsen. 
Yderligere sangstu-
dier hos Anna Rey-
nolds og Kurt Westi. 
I perioden 1986-94 var han tilknyttet Den 
Jyske Opera som korist og solist.
  I 1994 blev han ansat i Operakoret ved 
Det Kgl. Teater og to år senere debuterede 
han som solist på teatret. Mogens Gert 
Hansen har gjort sig gældende i en lang 
række karakter- og bufforoller, bl.a. som 
Mikkel Madsen i Ungdom og galskab, 
Dr. Cajus i Falstaff, Goro i Madame But-
terfly og Piet von Pils i Le Grand Maca-
bre. I de senere år har han medvirket i tv-
optagelserne fra Det Kgl. Teater, bl.a. som 
1. præst i Tryllefløjten, Lygtetænderen i 
Manon Lescaut og Arv i Maskarade samt 

i radiotransmissionen af Hoffmanns Even-
tyr fra Operaen.
  Steen Johansson er Tårnborg kirkes nye 
organist fra 16/10-2021. Han er uddannet 
fra Det Kgl. Danske Musikkonservatori-
um i København hos Prof. Bine K. Bryn-
dorf og Prof. Hans Fagius. 

  Han har også været 
organist ved Den 
Danske Kirke i Lon-
don, hvor han var 
elev af prof. Nigel 
Allcoat og koncert 
organist Nicholas 
Kynaston. 
  Steen er også kendt 
som Sankt Povls 
Kirkes organist 
gennem 18 år.
  Desuden har Steen 
været dirigent for 
Holbæk Sangkor, 
Holbæk Studiekor, 
Slagelse Kammer-

orkester og undervist i klaver i LOF- regi. 
  De to vil føre os gennem en musikalsk 
rejse i Europas lande og tiden. 
De starter med en klassisk del, hvor der 
vil være musik af Bach, Rheinberger, Ce-
sar Franck & Athur Sullivan for derefter 
at ende aftenen i en mere løssluppen stem-
ning. 

Efter koncerten bliver der serveret et glas 
vin i våbenhuset.

Steen Johansson, organist 
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  På Tårnborg Kirkegård findes ca. 800 
gravpladser. Der er gamle familiegrav-
steder med traditionelle kistegrave og 
de lidt nyere urnegravsteder, men også 
plænegravsteder, hvor der alene ligger 
en plade i græsset. Endeligt findes der 
ca. 100 pladser med betegnelsen Fælles-
graven. Et særligt område, hvor en urne 
nedsættes anonymt uden 
gravmæle.
  Der er forskellige 
aftaler knyttet til det 
enkelte gravsted. Kir-
kens personale passer 
og vedligeholde mange 
gravsteder, medens an-
dre gravsteder passes 
af de efterladte. Der er 
en fredningsperiode på 
30 år, når der er tale 
om en kistebegravelse, 
og 10 år, når der er 
tale om en urnebegrav-
else.             
  Tidligere fandtes to store sorte pro-
tokoller, hvor de nødvendige oplysninger 
om den afdøde med sirlig skrift blev 
nedfældet. Den ene protokol blev ført af 
graveren og den anden af kirkeværgen. 
  Protokollerne skulle være enslydende, 
og sådan sikrede man sig at oplysningerne 
var korrekte. Endvidere fandtes adskillige 
mapper med oplysninger om de mange 
forskellige aftaler og om betaling herfor.  
Der var adskillige områder, hvor der var 
pligt til dobbeltadministration. Det var 
faktisk et kæmpearbejde, når der hvert år 
ved årsskiftet skulle opgøres, hvor fred-
ningsperioden eller pasningsaftalen udløb. 

Det indebar, at der blev skrevet til grav- 
stedsindehaveren, som skulle tage stilling 
til, om gravstedet kunne nedlægges, for-
længes ud over fredningsperioden, eller 
omfang af pasningsaftale. Oplysningerne 
blev returneret til kirken, hvor alt blev 
nedfældet, og så kunne der administreres 
i yderligere et år. Det krævede naturligvis 

at kirken kendte grav- 
s t e d s i n d e h a v e r e n s  
adresse, og at pågæl-
dende svarede på hen-
vendelsen. Opgaven 
kunne tage måneder. 
  I dag føres alt på EDB, 
hvor et særligt program 
registrerer samtlige 
oplysninger, og hvor 
graveren kan trække lige 
netop de oplysninger hun 
ønsker. Som eksempel 
har graveren i år fået op-
lyst, at kirkegården dis-

ponerer over 111 ledige gravsteder, og at 
31 gravsteder udløber. Samme program 
udskriver et brev til gravstedsindehave-
rens e-Boks, og systemet arbejder sam-
men med folkeregisteret, så brevet kom-
mer altid frem til rette modtager.

  IT har lettet mange arbejdsopgaver, og 
det gælder også med administrationen 
på Tårnborg Kirkegård. Det ændrer bare 
ikke ved, at kirkegårdens brugere altid er 
velkomne til at ringe til eller komme forbi 
graveren eller kirkeværgen til en snak om 
en uklarhed eller et opstået problem. 

Jørgen Christensen, Kirkeværge 

Administration på kirkegården
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Påsken i Tårnborg Kirke 2022
I påsken er der rig mulighed for at komme i 
kirke og høre det budskab, som gør livet og ikke 
mindst døden til at bære: Håbet om at opstand-
elsen får det sidste ord i livet!
I påskeugen pyntes kirken smukt så den hver 
dag passer til den Bibelfortælling, der fortælles 
om. Vi begynder med 

Palmesøndag 10. april kl. 10.30
Jesus rider ind i Jerusalem og hyldes som konge.

Skærtorsdag 14. april kl. 19.00
Dagen, hvor Jesus spiser sit sidste måltid med 
disciplene og indstifter nadveren og forudsiger, 
at han bliver forrådt.

Langfredag 15. april kl. 10.30
Jesus korsfæstes

Påskedag 17. april kl. 10.30 
Jesus lever, graven brast

Velkommen 
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Aktivitetskalender
Hyggeklubben
9. februar  kl. 14.30   Ikke programsat
23. februar  kl. 14.30  Organist ved Tårnborg Kirke, Steen Jo- 
     hansson fortæller om sit liv som organist
9. marts  kl. 14.30  Tina fortæller om bestigningen af Kili- 
     manjaro
23. marts  kl. 14.30   Nina Dyrhoff Nyegaard: Fra ghettogirl til  
     landpræst
6. april  kl. 13.30  Afslutning med smørrebrød, sang og   
     hygge - Tilmelding nødvendig

Hvis andet ikke er oplyst afholdes møderne i TIF’s lokaler i Tårnborghallen

Litteraturkredsen i konfirmandstuen
1. februar  kl. 15.30 
1. marts.  kl. 15.30
5. april.  kl. 15.30
Hvis du ønsker at deltage i litteraturkredsen, så kontakt sognepræsten for yder-
ligere information
Sangaftener i kirken - 10 vi kan li’ 
10. feb.  kl. 19.30:  Steen Johansson, organist ved Tårnborg Kirke.
10. marts  kl. 19.30:  Helge Torm, Vestsjællands Historiske Forening.

Koncerter 
31. marts  kl. 19.30:  En musikalsk rejse i Europa og tid ved tidligere  
    kongelig operasanger Mogens Gert Hansen og  
    organist ved Tårnborg Kirke Steen Johansson
Særlige gudstjenester
6. februar  kl. 19.00  Musikgudstjeneste - kyndelmisse
19. februar  kl. 11   Dåbsgudstjeneste
19. marts  kl. 11   Dåbsgudstjeneste

Menighedsrådsmøder i Graverbygningen
19. februar  kl. 19.00
24. marts  kl. 19.00
21. april kl. 19.00
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Februar
06. februar kl. 19.00 Kyndelmisse Nina Dyrhoff Nyegaard
13. februar kl. 10.30 Septuagesima Nina Dyrhoff Nyegaard
20. februar kl. 10.30 Seksagesima Nina Dyrhoff Nyegaard
27. februar kl. 10.30 Fastelavn Nina Dyrhoff Nyegaard

Marts
06. marts kl. 10.30 1.s.i.fasten Nina Dyrhoff Nyegaard
13. marts kl. 09.00 2.s.i.fasten Ingrid Sofie Rosengren
20. marts kl. 10.30 3.s.i.fasten Nina Dyrhoff Nyegaard
27. marts kl. 10.30 Midfaste Nina Dyrhoff Nyegaard

April
03. april kl. 10.30 Mariæ Bebudelsesdag Nina Dyrhoff Nyegaard
10. april kl. 10.30 Palmesøndag Nina Dyrhoff Nyegaard
14. april kl. 19.00 Skærtorsdag Nina Dyrhoff Nyegaard
15. april kl. 10.30 Langfredag Nina Dyrhoff Nyegaard
17. april kl. 10.30 Påskedag Nina Dyrhoff Nyegaard
24. april kl. 09.00 1.s.e.påske Ingrid Sofie Rosengren

Maj
01. maj kl. 09.00 2.s.e.påske Nina Dyrhoff Nyegaard
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Kontakt 
SOGNEPRÆST  GRAVER
Nina Dyrhoff Nyegaard  Irene Kjergaard
Marsk Stigsvej 19, Halseby  Marsk Stigsvej 45, Halseby
4220 Korsør  4220 Korsør
5838 0021 / 2985 0021  3063 5417
ndn@km.dk  graverkontor4220@gmail.com 
Mandag fri  Mandag fri  

ORGANIST  KIRKESANGER
Steen  Johansson  Annette Justesen
6089 3143 
organisttaarnborg@gmail.dk  ajustesen@jubii.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND  KIRKEVÆRGE
Arne Pedersen  Jørgen Christensen
Krummerupvej 57  Vandkærsvej 6,
4250 Fuglebjerg  4220 Korsør
2331 2756  2537 2321
arnekrummerup@gmail.com  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, Børnehaven Kildebakken, Henning Nielsen, 
  Nina Dyrhoff Nyegaard
 

Besøg Tårnborg Kirkes Hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk eller på Facebook: Tårnborg Kirke
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www.korsorhvidevare.dk
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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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  Den 22. februar 2020 
blev der på et velbesøgt 
borgermøde i Tårnborg 
Forsamlingshus dannet 
en LUP-gruppe efter et 

initiativ fra Tårnborg lokalråd, der længe 
havde ønsket at få sat et arbejde med en 
lokal udviklingsplan i gang. Siden da har 
gruppe arbejdet ihærdigt og utrætteligt 
med formuleringen af udviklingsplanen 
og er ovenikøbet godt i gang med at rea-
lisere nogle af planerne!
  Planen, som kort kaldes en LUP, beskri-
ver en vision for et område – i dette tilfæl-
de Tårnborgområdet - samt foreslår nogle 
strategiske indsatsområder, der ønskes 
udviklet. 
  Gruppen, som faciliteres af udviklings-
konsulent Finn Vedel Pedersen fra 
Slagelse Kommune, består p.t. af føl-
gende medlemmer: Sonja Johansen, Tanja 
Gotfredsen, Gertrud Bendorff, Charlotte 
Horn, Søren Mikkelsen, Christian Alex-
ander Skaarup-Kjellerup og Nina Dyrhoff 
Nyegaard. 
  I de seneste måneder har en del af grup-
pen især 
fokuseret på 
udviklingen 
af Violvejs-
parken. 
 Gode re-
sultater kan 
allerede tages i brug nu, så tag dig tid 
til et besøg i Violvejsparken ved første 
lejlighed, og tag gerne aktivitetsmu-
lighederne i brug, medens du i tankerne 
kan sende LUP-gruppen en stille tak for 
indsatsen til glæde for hele sognets trivsel. 
  Hvis du selv har lyst til at bidrage med en 
stor eller lille indsats, er du altid velkom-
men til at henvende dig til enten lokalrå-

det eller LUP-gruppen, hvor der altid er 
brug for nye, friske kræfter.

  I det følgende kan LUP-gruppens tanker 
og visioner for Violvejsparken læses.

Af Sonja Johansen,  
medlem af LUP-gruppen
  Vores vision for Violvejsparken er, at der 
skal være noget at komme efter på alle 
årstider og for alle aldre. Noget er hel-
digvis allerede givet, en dejlig halvvild 
beplantning, 
byens bedste 
kælkebakke 
og en lege-
plads.
  Håbet om 
en spritny 
legeplads må 
vi nok kigge 
langt efter, men mindre kan også gøre det.    
Til de yngste vil vi gerne udbygge lege- 
pladsen med flere legeredskaber, og 
måske en ”hemmelig” junglesti med træ- 
stolper og andet naturmateriale, så børnene 
kan gå på opdagelse gennem krattet, hvor 
de kan udforske verdenen. 
  Til de lidt ældre vil vi gerne kunne 
tilbyde en motionsoase, hvor vi - i lighed 
med mange andre steder i kommunen - får 
forskellige udendørs motionsredskaber 
sat op, så man kan prøve kræfter med så- 
vel kondition som styrke. Vi har aftalt 
med entreprenørservice, at cirklen, hvor 
der engang var planlagt skøjtebane er 
velegnet. Den ligger i parken, men lidt di- 
skret og omsluttet af smukke træer, så 
man kan øve sig lidt mere privat.
  Et område med mulighed for sociale 
aktiviteter, der nok ikke kræver den helt 
store kondition, har vi                >>> 32

En indsats med synlige resultater 
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets lokalsamfundsskribent

Petanquebanen i Violvejsparken

Nye legeredskaber i parken
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også med i tankerne, og her er vi allerede 
kommet i mål med en petanquebane. Vi fik 
bevilget penge fra den kommunale LAG-
fond, og kan med glæde konstatere, at alt 
nu er på plads og i orden. Nu venter vi på, at 
der kommer lidt varme i luften, så vi kan be- 
gynde på de udendørs sysler igen. I samme 
ombæring fik vi sat lidt flere bænke op i 
parken, så der er mulighed for at sidde og 
nyde kaffen, mens der spilles petanque, 
eller mens man sidder og nyder synet af 
legende børn og børnebørn. Og heldigvis 
er Dagli’Brugsen næsten nabo, så det er 
muligt at forsyne sig med en varm hotdog, 
hvis det er det, man trænger til.
  Udfordringen er hele tiden, hvor får vi 
pengene fra. LUP har ingen penge - kun 
ideer, så arbejdet består i høj grad i at søge 
fonde og kommunale midler. Heldigvis 
har kommunen forskellige muligheder for 
at understøtte med penge, hvis nogen har 
ideer. Ideer har vi, penge - håber vi, vi får 
hen af vejen. Vi klør på med nye ansøg-
ninger, så vi kan få flere tilbud til os alle i 
Violvejsparken.
  Men ikke alting behøver at koste en for-
mue. Vi vil gerne lave et samarbejde med 
børnehaven Kildebakken om fuglekasser 
til Violvejsparken. Kildebakken er vældig 
interesseret og tænker, at de på en bedste-
forældredag kan fremstille nogle fugle-
kasser, som kan sættes op i parken. Det 
er hyggeligt at lave ting sammen, og det 
er hyggeligt, at børnene kan tage deres 
forældre og bedsteforældre med en tur i 

parken og se, om der er flyttet nogen ind 
i de nye lejligheder. Med lidt held bliver 
der noget at se på hen over sommeren, når 
de travle voksne fugle skal finde mad og 
fodre unger. Måske er fremstilling af in-
sekthoteller også en mulighed?
  Og netop glæden ved oplevelser i naturen 
vil vi gerne styrke. I øjeblikket er der stor 
fokus på biodiversitet dels på landsplan 
og dels kommunalt. I Violvejsparken er 
der også muligheder for dels at bevare det 
pæne park-look, dels at få lidt mere natur 
ind. Kælkebakken skal være mere uplejet.   
Der bliver klippet græs en gang om foråret 
og en gang om efteråret. Hen over som-
meren vil der med tiden komme en blom-
stereng, med naturligt hjemmehørende 
arter. Det vil give føde til både insekter og 
fugle, så der kan komme mere dyreliv i 
parken, og der er fødemuligheder til de fug- 

le, der er sat redekasser op til. Heldigvis 
har vi allerede krat og forskellige træer og 
buske, så der er allerede en bred vifte af 
muligheder for både mad og for at gemme 
sig.
  Men først og fremmest er kælkebakken 
jo kælkebakke, så den skal være klar til 
glade børn og voksne, hvis det nu skulle 
blive snevejr igen.
  I LUP-gruppen ser vi frem til det fortsatte 
arbejde og håber, at I vil nyde de nye tiltag 
og udvise en god portion tålmodighed. Vi 
sætter straks ting i værk, når og hvis vi får 
penge til det.

Petanquebaneanlæggelse
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  Klimaforandringerne med stigende tem-
peraturer, flere storme og periodevis ned-
bør, som kommer i voldsomme mængder, 
er et voksende problem overalt på kloden, 
og dermed også i Tårnborg Sogn, som - 
til glæde for de fleste beboere - har lange 
kystlinjer og megen bosættelse nær hav 
og sø. DMI har netop offentliggjort et nyt  
Klimaatlas, der forudser risiko for storm-
floder og vandstandsstigninger i vores 
område mere end 100 gange årligt inden 
udgangen af det 21. århundrede  - altså 
næsten hver 3. dag, såfremt vi globalt 
fortsætter med at udlede drivhusgasser 
til atmosfæren i de nuværende mængder.  
Et hav med stigende vandstand er en af 
fremtidens store trusler. Havvandet vil 

da ændre udseendet på vores kystlinje; 
det vil trænge ind i bygningerne og gøre 
dem ubeboelige, vejene vil blive ødelagt 
eller svært fremkommelige, og i værste 
fald vil det kunne koste menneskeliv og 
under alle omstændigheder medføre store 
værditab.
  I majnummeret 2021 tog Tårnborg-

bladet oversvømmelsesproblematikken 
op gennem en artikel om svenstrupbebo-
eren Erik Michaelsens bekymring over 
en fremtidig oversvømmelse af arealerne 
omkring Ørnumvej og Rødhøjvej. Ifølge 
Kystplan 2009 er det dog områderne om-
kring Frølunde Fed og Knivkær Stand, der 
er mest i farezonen som kommende over-
svømmelsesområder, hvis intet bliver 
gjort for at undgå det.
  Når man vandrer en tur langs stranden 
ved Knivkær Strand, kan man se, at der 
de seneste år er gjort en del for at beskytte 
sommerhusene mod havet, hvilket man 
også kan registrere på Broholmvej på 
Frølunde Fed, men her blev indsat-
sen påbegyndt for rigtig mange år siden.  
Søren Mikkelsen, som bor i området, har 
undersøgt og fulgt indsatsen mod havets 
indtrængen på Frølunde Fed - specielt 
omkring højvandsmuren på Broholmvej.

  Søren fortæller: ”I begyndelsen af 
1900-tallet blev Frølunde Enge over-
svømmet flere gange, da bølgerne slog ind 
over den nuværende Broholmvej. Derfor 
besluttede Tårnborg Sogneråd at bygge 
den nuværende højvandsmur, >>> 34 

Truslen fra havet
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets klimaskribent

Områder med oversvømmelses-
risiko ved +2 m. (Dingeo.dk)

Broholmvej med højvandsmuren 
efter stormen Bodil i 2013
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som stod færdig i 1929. Samtidig 
besluttede Landvæsenskommissionen i 
Slagelse, at der skulle dannes et pumpe-
laug for Frølunde Enge, hvilket også 
blev realiseret i 1929. Siden har muren i 
snart 100 år haft en vigtig funktion. Den 
tager det meste bølgeskvulp inden van-
det kommer ud på vejen, og ved storm 
og højvande bliver tang, sten og lignende 
fanget af muren.
  Ved kommune-
sammenlægningen 
med Korsør over-
gik ansvaret for 
muren til Korsør 
Kommune, som 
lod den sætte i 
stand i 1987, men 
siden er der ikke 
foretaget nogen 
form  for vedligeholdelse, og muren er nu 
i meget dårlig stand. Slagelse Kommune 
henholder sig i dag til, at den er private-
jet, idet den står på privat grund, men i 
Slagelse Kommunes Klimatilpasnings-
plan fra 2013 skrives i punkt 13, at kom-
munen har ansvaret for højvandsmuren, 
hvilket altså nu afvises til stor frustration 
for beboerne i området, da muren des-
værre er i så dårlig stand, at den måske 
ikke vil kunne stå imod det næste pres fra 
havet, når en stormflod sætter ind”.
  Noget må naturligvis gøres. Det er des-
værre meget lidt enkeltindividet i Tårn-
borg kan stille op alene, da klimaforan-
dringernes negative sider kun kan løses 
effektivt ved et tæt globalt samarbejde, 
men indtil det sker, må vi jo forsøge at 
beskytte hinanden og vores værdier så 
godt som muligt. 
  For at dette skal lykkes må både kom-

mune og stat være aktive i initiativer for 
beskyttelse af vores kystlinjer, og hvis 
man ser på Slagelse Kommunes hjemme-
side, kan man da også læse, at mange pro-
jekter er i gang eller i støbeskeen. I 2009 
udarbejdede kommunen en Kystplan - 
blandt andet for at sikre at den fremtidige 
byggeaktivitet tager hensyn til risikoen 
for indtrængende overfladevand og for at 
give vejledning og anvisninger om mu-
lighederne for at beskytte mennesker og 
værdier mod vandet. I planen kan læses, 
at man i princippet selv står for udgifterne 
til anlæg og vedligeholdelse af beskyt-
telsesforanstaltninger mod havets angreb 
på hus og grund, men der kan være mu-
lighed for støtte fra stat og kommune. Det 
kan ligeledes læses, at det ikke er helt en-
kelt at få lov til at sikre sin ejendom mod 
havvandsstigningen, da en række krav i fx  
naturbeskyttelsesloven samt  kystbeskyt-
telsesloven først skal være opfyldt, inden 
en tilladelse til sikringen kan gives.
  På kommunens hjemmeside kan man 
finde en portal til ansøgning om tilladelse 
til kystbeskyttelse, men man skal væbne 
sig med tålmodighed, da processen - før 
en eventuel tilladelse gives - kan være 
lang.

Skader på højvandsmuren

Højvandsbeskyttelse ved Knivkær Strand
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  Som på så mange andre områder har co-
ronasituationen også haft stor indflydelse 
på arbejdet i  Tårnborg Lokalråd, men 
sidst i oktober lykkedes det dog for lokal-
rådet at få sig konstitueret efter valgene på 
det seneste Beboermøde, der blev afholdt 
i Tårnborg Forsamlingshus den 7. septem-
ber.
  Konstitueringen fik følgende resultat: 
Formand: Jørgen F. Rasmussen; næst-
formænd: delt mellem Gertrud Bendorff 
og Charlotte Horn; kasserer: Thomas 
Hansen; sekretær: Sonja Johansen; 1. sup-
pleant: Tanja Gotfredsen Rud Petersen; 2. 
suppleant: Henrik Kjærside.
  Varetagelsen af lokalrådets faste opgaver 
og underafdelinger p.t. blev fordelt på 
følge måde: 
  LUP-medlemmer fra lokalrådet: Sonja, 
Gertrud og Charlotte; Naturområdet Ør-
numbakken: Thomas og Charlotte; Tårn-
borgbladet: Henrik og Jørgen; Tårnborg 
Vandreklub: Jørgen; Hjemmesiden og face- 
bookgruppen: Henrik og Jørgen.

  Arbejdet i lokalrådet har de seneste 
måneder blandt andet bestået af nogle van-
dringer i vandreklubben, et par besøg på 
Musholmcentret, julemarkedsdeltagelse 
i Tårnborg Forsamlingshus, ”Tårnborg 
spiser sammen” i forsamlingshuset, salg 
af Børnehjælpsdagens juleskrabelodder, 
deltagelse i kommunens Landdistrikts- 

konference i Hemmeshøj samt arbejdet i 
ovennævnte underafdelinger. 
 Desuden har vi 
afgivet hørings- 
svar i forbindel-
se med en lokal 
v i r k s o m h e d s 
ønske om op-
førelse af nye 
b y g n i n g e r . 
Vores og sik-
kert også andres 
bekymringer i 
forbindelse med 
den påtænkte ny- 
bygning blev meget glædeligt modtaget 
positivt af virksomheden; tak for det.  
Tilfredsheden og glæden i et område styr-
kes naturligvis, når det lokale erhvervsliv 
tager hensyn til sognets beboere og vice 
versa. 
  I oktober må-
ned ansøgte 
vi kommunen 
om at få opgra-
deret badebroen 
ved Svenstrup 
Strand til en 
vinterbadebro, 
hvilket længe har været et stort ønske 
blandt mange i sognet. Helårsbadning er 
jo en voksende trend i Danmark og skulle 
efter sigende være en sund aktivitet, så 
her bør sognet og sognets mange sommer-
husgæster naturligvis ikke holdes uden-
for. Planen er, at vi - når vi modtager en 
tilladelse fra kommunen - vil søge fonde 
til opsætning af en omklædnings-sauna-
facilitet i nærheden af badebroen, så de 
badende får gode vilkår til en sundheds-
fremmende beskæftigelse.  >>>> side 36

Tårnborg Lokalråds konstituering
 og arbejdsopgaver
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for Tårnborg Lokalråd

Besøg på Musholmcentret

Vandreklubbesøg 
på rådhuset

Badebroen på 
Svenstrup Strand
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  Som det kan læses et andet sted her i 
bladet arbejder LUP-gruppen ihærdigt 
med planerne for udviklingen i sognet, og 
meget glædeligt kan de første resultater 
allerede ses i Violvejsparken. I november 
måned tog vi imod nogle træer og buske 
fra Slagelse Kommunes Naturforum. Det 
er planen, at gaven enten skal plantes på 
Naturområdet Ørnumbakken eller i Halse-
by Naturpark og dermed være med til gøre 
noget godt for biodiversiteten i vores sogn.
  Herudover har lokalrådet arbejdet med 
en planlægning af årets aktiviteter og ar-
rangementer, hvoraf en del helt sikkert af-
vikles, medens andet er meget afhængigt 
af sognets interesse og lyst til aktiv del-
tagelse. 
  P.t. er der planer om en motionsbegiven-
hed for hele familien under titlen ”Tårn-
borg Forårsmotionsklassiker”, der måske 
skal træde i stedet for nytårsløbet, der jo 
desværre har været aflyst de seneste to år.   
Affaldsindsamlingen finder traditionen 
tro helt sikkert sted den 3. april. Vi håber, 
mange flere end sidste år møder frem og 
tager del i den - desværre - meget nød-
vendig indsats, såfremt vi da ønsker et 
rimelig pænt sogn uden affald her, der og 
allevegne. I marts måned forsøger vi for 
sidste gang at finde nogle i sognet, som 
vil være med til at arrangere en gul-rød 
fest i Violvejsparken i anledning af Tour 

de France-feltets Tour gennem Tårnborg 
lørdag den 2. juli. Ja, og så er det også 
ganske sikkert, at der arrangeres sankt-
hans-hygge med bål på Naturområdet Ør-
numbakken den 23. juni.
  Arbejdet med Tårnborgbladet, som vi 
udgiver i et velfungerende samarbejde 

med Tårnborg Kirke og Tårnborg Idræts-
forening, anser vi for ganske vigtigt, da 
det er et godt medie til udbredelse af vores 
arbejde, planer og ideer. Men ideen med 
bladet er jo, at det skal være et blad for 
hele sognet, og her er det lidt ærgerligt, 
at det er uhyre vanskeligt at få sognets 

beboere til at komme med indlæg eller 
oplysninger til bladet, hvilket let kan re-
sultere i et meget énsidigt og - måske - 
kedeligt blad, hvor alt handler om de tre 
bladudgivere, og som følge af dette er der 
måske mange i sognet, der ikke gider læse 
bladet. Respons på bladet modtager vi 
meget sjældent. Derfor skal der atter lyde 
en opfordring til, at mange flere i sognet 
sender artikelforslag til Tårnborgbladet 
samt oplysninger om begivenheder, ar-
rangementer m.v., så bladet kan gøres 
mere interessant. Der skal også lyde en 
opfordring til, at flere i sognet overvejer 
at annoncere i bladet, da bladets økonomi 
er meget afhængig af annoncer, og det er 
dyrt at udgive et blad til alle husstande 
i sognet. Heldigvis har vi også mange 
trofaste annoncører, hvilket vi er meget 
taknemmelige for.
  Tårnborg Vandreklub har også i år plan-
lagt en række vandringer i foråret, og vi 
håber, at mange vil tage del i en eller flere 
af de gratis ture. Vandringerne i foråret er 
især planlagt over temaet ”Korsør Lyst- 
skov”, men også i det gamle og det nye 
Tårnborg Sogn kan du komme på nog-
le friske ture. Vandreklubben er meget 
glad for at kunne byde nogle nye guider 
velkommen til forårets ture, og naturligvis 
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også meget glad 
for at de velkend-
te, trofaste guid-
er fra tidligere år 
stadig har mod 
på at lede os på 
vej i sognet og 
nærområdet.
T å r n b o r g 
Lokalråd har 
naturligvis en 
h j e m m e s i d e , 
som findes på 
www.taarnborg.

dk, og en facebookgruppe under navnet 
Tårnborg. Hjemmesiden er en del rodet 
p.t., men noget information om lokalrå-
dets arbejde m.v. bør man alligevel kunne 
hente på siden. Vi håber, at vi i løbet af 
året får forbedret hjemmesiden, men des-
værre er det et meget tidskrævende ar-
bejde at opbygge og vedligeholde en ny 
hjemmeside, og ingen har meldt sig til op-
gaven - trods en del efterlysninger!
  Facebookgruppen er lidt nemmere at 
have med at gøre, da få tilsyneladende 
forventer at kunne overskue netop dette 
medie, som ofte er rodet, fyldt med fejl 

og ophidsende kommentarer, hvilket vi i 
lokalrådet dog tilstræber ikke at leve op 
til.  
   Nye idéer og initiativer er altid velkomne. 
Så har du et tiltag, som du gerne vil arbej-
de aktivt med i sognet, så opfordres du til 
at henvende dig til lokalrådet, som gerne 
yder dig støtte, hvis initiativet er til gavn 
for mange i sognet. Vi håber naturligvis, 
at du møder frem til Beboermødet den 
23. marts og gør din indflydelse gældende 
samt eventuelt lader dig vælge til lokal-
rådet.Vandring med 

Kurt Rehder i front

Lokalrådets 
hjemmeside

Facebookgrup-
pen Tårnborg



38 Tårnborgbladet  februar 2022

Indkaldelse af alle  
Tårnborgs borgere til 

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00  
i Tårnborg Forsamlingshus 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af lokalrådsmedlemmer og -suppleanter 
6. Valg af bilagskontrollanter 
7. Eventuelt 

 
 
 
 
 
       
 På vegne af Tårnborg Lokalråd: 
 Jørgen F. Rasmussen 
 Formand 

BEBOERMØDE   
D

A
G

SO
R

D
EN

  
  

 

Forslag til Beboermødet skal være formanden i hænde  
senest 10 dage før mødet.  

Forslag kan sendes til: taarnborg.formand@gmail.com 

Beboermødet er lokalrådets generalforsamling, og det er mødet, hvor  
sognets beboere kan få indflydelse på udviklingen i lokalområdet  - enten 

ved selv at lade sig vælge til lokalrådet eller ved at stille forslag og  
viderebringe synspunkter til det siddende lokalråd. 

 
På mødet vil der blive budt på kaffe, kage og lidt koldt at drikke. 
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Jernihaven
v/ Carsten V. Hansen

tlf: 21 71 68 44
jernihaven.dk
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Vandreturene i forårssæsonen 2022
Kom og vær med, når vi tager på vandring og nyder naturens flora og fauna samt hører 

og ser spor fra de tidligste tider i Tårnborgområdet og omegn

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

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

Søndag den 13. marts kl. 14.00
”Turbovandring ved nor, kirke og mose” - guidet af Jørgen F. Rasmussen. 
Turen er sæsonstart i vandreklubben og går ad stier, over bakker og gennem naturen omkring
Tårnborg Kirke i det tidlige forår. Mødested: Tårnborghallens P-plads, Tjærebyvej 17, Halseby.
Distance og varighed forventes at være cirka 5 km på små to timer.

Torsdag den 14. april kl. 14.00
”Skærtorsdagsvandring ved Tårnholm” - guidet af Inge og Knud Hjort Rasmussen. 
Mødested: Tårnholms gårdsplads. Distance og varighed: Cirka 3-4 km på to timer.

Søndag den 27. marts klokken 14.00
”Tårnborgspor på Halsskov” - guidet af Kurt Rehder                    
Mødested: P-pladsen ved 3F’s Kursuscenter (det tidligere Hotel Comwell Korsør)
Distancen og varigheden forventes at være cirka 4-5 km på to timer. 
Søndag den 3. april kl. 10.00:
”Affaldsindsamlingsvandring i Tårnborgområdet”. Sammen gør vi sognet grønnere! 
Mødested: Dagli’Brugsen i Frølundes P-plads. 
Distancen og varigheden forventes at være cirka 4-5 km på to timer.

Søndag den 22. maj kl. 8.00: 
”Formiddagsvandring i Lystskoven”  - guidet af Villy Jensen. Mødested: P-pladsen ved skov-
stranden med det offentlige toilet. Distancen og varigheden forventes at være 5 km på to timer.
Onsdag den 1. juni klokken 19.00:
”Aftenvandring ved nor og skov med panoramaudsigter ” - guidet af Svitlana Victorova. 

Mødested: P-pladsen ved Korsør Svømmehal. Distance og varighed: Ca. 7 km på godt to timer.
Søndag den 19. juni klokken 14.00: 
”Tourvandring og/eller -cykling i Tårnborg” - guidet af Jørgen F. Rasmussen. 
Mødested: Violvejsparken ved petanquebanen. Distancen og varigheden 5-10 km på to timer.

Søndag den 8. maj kl. 14.00: 
”Fra Ceresengen til Lystskoven”  - guidet af Henning Christensen. Mødested: P-pladsen 
på Ceresengen. Distancen og varigheden forventes at være godt 5 km på et par timer.
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Rent lokalt 

Affaldsindsamling i lokalområdet 
Søndag den 3. april 2022 

Kom og vær med! 
Sammen gør vi vores lokalområde til  

et endnu skønnere - og grønnere -  sted at bo! 

Vi mødes ved Dagli’Brugsen i Frølunde klokken 10.00.  

Lokalrådet har i samarbejde med Slagelse Kommune  
og Danmarks Naturfredningsforening 

 sørget for affaldssække og affaldssnappere.  

Medbring gerne trafikvest, havehandsker og godt humør! 

Det indsamlede affald afleveres klokken 12.00 ved Dagli’Brugsen,  

og arrangementet afsluttes med en tår at drikke. 

    Tag naboen, vennerne og hele familien med! 
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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 femte 
afsnit af Frederik Chris-
tian Maximilianussens 
erindringer fra sin tid i 
Tårnborg sogn, hvor han 
i nogle år fra 1855 havde 

embede som andenlærer i Frølunde skole.  
Frederik Christian voksede op i Jylland, 
hvor han tilbragte sin barndom og ung-
dom, så et embede på Sjælland var en 
voldsom livsændring med rejse ind i u-
kendt land med anderledes sprog, normer 
og levevilkår.
  Beretningen er et redigeret uddrag af F. 
C. Maximilianussens samlede nedskrevne 
livserindringer, som blandt andet kan 
findes på nettet redigeret af Gitte Johans-
en, der er efterkommer af Maximilianus-
sen.
  Tidligere afsnit kan du læse i Tårnborg-
bladet fra februar til november 2021.
Denne gang fortæller Maximilianussen 
om førstelærer Vilhelm Peter Ferdinand 
Buchmann:
  Buchmann var som 
før nævnt musikalsk 
og ville gerne udnytte 
denne evne. Han fik der-
for stiftet en sangforen-
ing i Korsør med sig selv 
som dirigent. Jeg skulle 
naturligvis være medlem 
uagtet mine ringe evner i den retning. 
  Et par aftener om ugen mødtes vi i denne 
forening, der havde lokale på rådhuset, 
og indøvede en hel del firstemmige sange 
tilligemed nogle af borgerne der i byen.   
Jeg blev anbragt ved bassen, hvad der var 
meget hensigtsmæssig, da jeg fik plads 
ved siden af en vældig slagter, der havde 
en meget grov basstemme, som ganske 
overdøvede mine svage og falske toner.  

Han var tilmed i høj grad gemytlig og der-
for en fornøjelig sidemand. 
  Hans navn var Schrøder, og jeg mindes 
disse aftener og særlig denne mand med 
megen fornøjelse. Da vi havde omtrent en 
mil til Korsør, var det ikke altid så mor-
somt at spadsere denne vej i dårligt vejr 
og føre, især da det var i vinterhalvåret. Vi 
lejede derfor en husmand i Frølunde til at 
køre for os for fire mark pr. gang. 
  Men han kørte så langsomt for at skåne 
sin hest, at jeg undertiden stod af vognen 
og gik ud ad vejen, og han havde svært 
ved at følge mig; derfor blev han meget 
fortørnet; men han ville dog gerne tjene 
sine fire mark. 
  Samme mand tog for en tur til Slagelse 

hen og hjem én rigsdaler, og vi benyttede 
ham enkelte gange; men til sidst blev hans 
hest så søvnig, at den var lige ved at gå i 
stå. Jeg gav mig da til at råbe: ”Prr!”, og 
straks stand-
sede hes-
ten. Da dette 
havde genta-
get sig flere 
gange, blev 
manden al-
vorlig vred og 
ville ikke køre 
for mig mere. 
  Som rimeligt er, skulle vore sangøvelser 
ende med en præstation for byens borgere 

Lærer Buchmann

Datidens firhjulede transportmulighed

Korsør Rådhus fra 1850



43Tårnborgbladet  februar 2022

med sang, deklamation og bal 
til slut. Jeg fik mig i den anledning en ny 
hvid vest og et rødblomstret silkelom-
metørklæde, og jeg glædede mig meget til 
ballet, der skulle afholdes i rådhussalen. 
  Først sang vi en del numre, derefter 
deklamerede Buchmann H. C. Ander-
sens digt: “Det har zombien gjort”**, og 
ved slutningsordene: “Hun døde med en 
støvekost i hånden, ”spyt ej på gulvet”, 
hviskede hun, idet hun opgav ånden”, 
vankede der en hel bifaldssalve. 
  De ældre begav sig nu ind i spisesalen, 
hvor der skulle holdes fællesspisning med 
Buchmann som hædersgæst, medens vi 
yngre begyndte dansen i balsalen, og alt 
gik lystigt til begge steder. 
  Ud på aftenen, da jeg ret var kommet 
i mit es, så jeg Buchmann komme ind i 
balsalen og trække sine fine hvide hand-
sker op af lommen; men noget usikker på 
benene. Jeg tænkte ikke videre over det 
og dansede lystig rundt; men lidt efter 
blev jeg hentet nedenunder, og her fandt 
jeg ham i en ynkelig forfatning. 
  Han hang over et 
rækværk og kastede 
op i en sanddynge. Et 
af vor sangforenings 
medlemmer havde 
beordret sit køretøj, 
en lukket vogn, til 
at bringe os hjem, og min fornøjelse var 
spoleret for denne gang. Buchmann havde 
ikke kunnet tåle den megen pokulering 
(skål på skål på skål osv. - red.) under 
spisningen og var fuldstændig døddruk-
ken. 
  Under hjemkørslen mælede han ikke et 
ord, og jeg måtte holde ham oprejst og 
bære ham ind i stuen, hvor jeg satte ham 
i en lænestol. 
Med lallende stemme udbrød han: “Det 
var da mageløst,” et af hans ofte anvendte 
udtryk. Hans kone var endnu ikke gået 

i seng. Hun stillede sig foran ham med 
hænderne i siden og sagde: ”Ja, det må du 
rigtignok sige: Det var mageløst!”. 
  Og nu holdt hun en tale til sin mand, 
der værdigt kan sættes ved siden af en af 
Mrs. Caudles bedste gardinprædikener (= 
moralpræken - med henvisning til forfat-
teren Douglas Jerrolds  dengang meget 
populære fortællinger under titlen ”Mrs. 
Caudles gardin-
prædikener” om 
en meget snak-
salig kvinde, der 
satirisk skulle 
k a r a k t e r i s e r e 
datidens kvinder 
- red.). 
  Jeg tror nu ikke, 
han opfattede ret 
meget deraf; men 
situationen var så morsom, at jeg måtte 
skynde mig over på mit kammer for at le 
ud i enrum. Buchmann var ellers en meget 
ædruelig mand, og det er den eneste gang, 
jeg har set ham beruset; men da var han 
det også til fulde. 
--------------------------------------------------
(Frederik Christians fortsatte oplevelser 
i Frølunde kan læses i Tårnborgbladets  
majudgave 2022)

D. W. Jerrold

**
H.C. Andersen fik den 19. maj 1838 ud-
givet en lille bog med titlen “Tre Digt-
ninger”. Et af digtene bar titlen “Det 
har Zombien gjort” og handlede om  
afrikanske slaver i Europa.

Digtet om zombien foregår i Spanien, 
og H.C. Andersen forklarer læserne, 
at en zombie er noget som man i Af-
rika kalder “Nissen, efter Negerfolkets 
Tro”.
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Måske er det værd at notere sig, at … 

…. hvis du har planer om nogle aktiviteter, sammenkomster eller lignende i forbindel-
se med Tour de France-gennemkørslen i Tårnborgområdet den 2. juli, eller hvis du øn-
sker at være med til en festligholdelse af den store cykeldag, så hører Tårnborg Loka-
lråd meget gerne fra dig. Skriv, ring eller mød op til et Tour-møde i Tårnborghallens 
klublokaler tirsdag den 15. marts klokken 19.00, og fortæl om dine planer og ideer. Så 
vil vi sammen forsøge at koordinere en uforglemmelig dag for Touren gennem Tårnborg. 

… senest til august i år skal alle byskilte sidde i en højde på mindst 1,5 meter over jorden, 
hvilket gerne skulle gøre dem mere synlige for trafikanterne. Her i sognet er alle skilte nu ud-
skiftet, og enkelte steder er nogle tilføjet, hvilket fx gælder på strækningen langs Kählers Be-
tonfabrik på Halsebyvej, hvor hastigheden ovenikøbet er hævet  til 60 km/t  på de ca. 300 meter 
mellem de nye byskilte ”Svenstrup” og ”Halseby”. Især bilister bør være opmærksomme på, at 
netop dette sted passerer en del rådyr jævnligt vejen.

… Sonja Petersson, der som bekendt er bosiddende i Tårnborg Sogn, blev med 1424 stemmer 
kommunens største stemmesluger ved valget til Slagelse Kommunes Ældreråd. Valget blev af-
viklet samme dag, som kommunalvalget fandt sted. Tillykke med valget, Sonja, og held og lykke 
med arbejdet de kommende fire år.

…. det i skrivende stund ikke vides hvor mange coronarestriktioner, der stadig er gældende her 
i februar måned, men sikkert er det, at  også mange i vores sogn har været hårdt ramt på psyke 
og økonomi pga. den langvarige nedlukning af institutioner, foreninger og dele af erhvervslivet. 
Meget er heldigvis genåbnet, og Steen i Tårnborg Forsamlingshus har meddelt, at forsamling-
shuset atter tager mod gæster og bestillinger. 
 
… efterårsudgaven af ”DIAlogen”, nyhedsbrevet om samarbejdet mellem Sydsjælland og Lol-
land-Falsters Politi og lokalrådene i politikredsen, herunder også Tårnborg Lokalråd, er udkom-
met. Vores sogn er ikke nævnt med ét ord, hvilket vel kan ses som et godt tegn? Alligevel står der 
en række interessante ting i nyhedsbrevet, som kan læses på www.taarnborg.dk

… salget af juleskrabelodder - til støtte af Børnehjælpsdagens arbejde for anbragte og udsatte 
børn i Danmark samt til støtte af arbejdet i Tårnborg Lokalråd - også i år led en del under pand-
emiens hærgen i store dele af verden, så der blev solgt færre lodder end forventet. Dog blev det 
til i alt godt 3500 gode kroner til både Børnehjælpsdagen og Lokalrådet. Tak til jer, der støttede!

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


