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  Krig i Europa, konsekvenserne af de 
kommunale besparelser, den nye ung-
domsinstitution i Tårnborg, gas-, el- og 
benzinprisernes himmelflugt, inflationen, 
coronasituationen næste vinter og mange, 
mange andre ting og hændelser giver 
anledning til voksende bekymring hos 
mange her i sognet - og sikkert også i ver-
den uden for Tårnborg.
  Stopper krigen, inden den når Tårnborg?  
Hvor finder kommunen 323 millioner kro-
ner i besparelse næste år og 80 millioner 
i år? Hvor er grænsen i Tårnborgområdet 
for antallet af institutioner for personer 
med svære udfordringer? Hvordan er 
udsigterne for skolen, børnehaven, han-
dels- og erhvervslivet, de syge, de gamle 
og unge i vores sogn, når fremtiden tilsy-
neladende bringer mange forandringer og 
daglige vanskeligheder med sig? Er det 
noget, vi kan klare?
   Svaret er naturligvis ja! For det skal vi 
jo! Som vores sognepræst siger det klart 
her i bladet i sin opbyggelige kirkeblads-
leder, så er det vigtigt, at vi ”… ikke for-
falder til mismod og tungsind …”, men i 
stedet skaber et fællesskab som værn mod 
alt det, som truer os! Her tænker hun nok 
ikke så meget på besparelser i kommunen 
eller eventuel trafikkaos i anledning af 
Tour de France-gennemkørslen den 2. 
juli, men mon ikke ordene alligevel også 
kan gælde på disse områder?
   Vi står naturligvis stærkest i sognet, 
hvis vi alle - eller i det mindste flertal-
let af os - står sammen om udviklingen i 
sognet og vælger at gøre vores indflydelse 
gældende ved aktivt at bruge og påvirke 

områdets handelsmuligheder, institutioner 
og foreninger - i stedet for at fravælge 
sognets tilbud og muligheder, bare fordi 
det er mest problemfrit og belejligt lige 
i øjeblikket. Resultatet kan blive, at sog-
nets muligheder for indkøb, pasning, ud-
dannelse og fritidsliv forsvinder, og når 
muligheder forsvinder, er de svære - og 
jævnligt umulige - at skabe på ny!
   Her i maj kan vi glæde os til en snarlig 
dejlig sommer, der helt sikkert byder på 
forskellige gode oplevelser. Mange vil 
forhåbentlig blandt andet tage del i den 
hyggelige og spændende gule fest den 2. 
juli, hvor adskillige i sognet holder private 
venne- og familiefester, medens andre 
tilbyder mad, drikke og underholdning for 
de talrige inden- og udensogns tilskuere i 
ventetiden til det store klimaks, hvor den 
største sportsbegivenhed i sognets histo-
rie hurtigt passerer forbi os. Du kan læse 
mere om Tour de Tårnborg-tilbuddene her 
i bladet samt ved at følge med på lokalrå-
dets hjemmeside www.taarnborg.dk og i 
lokalrådets facebookgruppe Tårnborg.
   Så vi lader mismodet, tungsindigheden 
og bekymringerne fare, for som Søren 
Brun fra Radiserne en gang har sagt: 
Bekymringer plejer ikke at stoppe de dår-
lige ting i at ske. De stopper dig blot fra at 
nyde de gode!         God sommer!

Bekymringerne står i kø
Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet

Den 2. juli kører manden i den gule trøje her forbi!
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Ved årets generalforsamling i TIF fik klubben ny formand
Af Søren Mikkelsen, formand for Tårnborg Idrætsforening

  Den 6. marts 2022 
blev foreningernes 
årsmøder afholdt 
i vore lokaler ved 
Tårnborghallen. 
 Vi startede med 
morgenbord klok-
ken 09.30. Fra 
klokken 10.00 til 
11.00 afholdt hver 
forening deres re-

spektive årsmøder, hvorefter hovedfore-
ningens generalforsamling blev afholdt 
for de i alt 40 fremmødte medlemmer. 
Formanden aflagde beretning om året 
2021:
  Der har været både dårlige og gode 
oplevelser i løbet af året. Blandt de dårlige 
var en medlemstilbagegang grundet co-
vid-19-nedlukninger - hvilket resulterede 
i, at fx eSport-afdelingen måtte lukke ned. 
Hovedforeningen har desuden en kedelig 
sag kørende mod et leasingselskab; dog 
med støtte fra DGI og deres forsikrings-

selskab.
  Af gode oplevelser kan 
nævnes, at der i løbet af året 
har været god medlemsfremgang i fod-
bold-, gymnastik- og 60+afdelingerne. 
Floorball- og badmintonafdelingerne lig-
ger stabilt med medlemmer, og eSport-
afdelingen er startet langsomt op med en 
ny leder, ligesom Aktivitetsudvalget er 
startet op med det ugentlige bankospil.
  Efter formandens beretning takkede 
Troels Christensen af som formand for 
hovedforeningen.

Foreningen vil gerne takke Troels for hans 
store indsats som formand gennem 7 år!

Blomster til enhver 
begivenhed
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TIF-fodbold byder dig velkommen
Af Morten Hansen, TIF-Fodbold

  Så starter fodbolden op igen på Tårnborg Stadion, da græsset atter er blevet 
grønt. Så hvis I sidder derude og tænker, at det kunne være sjovt at komme 
ud og trille lidt med bolden, så kig endelig forbi. Vi har fået noget i gang for 
enhver smag, og vi prøver at bygge videre på det. Vi er ved at starte en ny 
årgang op med ”Fodbold og Leg” for børn fra 3 til 5 år, så de små også kan 
komme ud og hygge sig en times tid efter børnehaven.  

Indtil videre har vi:
• Et 8-mands-veteranhold, som træner og hygger lørdag formiddag og spiller  
 kampe en hverdag én gang om ugen. Holdlederen hedder Jozsef. 

• Et 8-mands-oldboyshold, som kun spiller kampe. Det gør de en hverdag én gang 
 om ugen. De har desuden mulighed for at komme forbi herre-seniorholdene og  
 hygge lidt med, hvis de har lyst til det. Holdlederen hedder Brian.

• Så har vi to herre-seniorhold. De træner mandag og onsdag klokken 18.30 -  
 20.00. Der er kampe hver weekend for begge hold. Træningsteamet består af  
 John og Morten.

• Som tidligere nævnt er vi ved at starte et helt nyt børnehold op for børn mel- 
 lem 3 og 5 år. De træner/leger hver tirsdag klokken 16.30 - 17.30. Holdlederen  
 hedder Nikolaj.

  Yderligere information kan findes på Tårnborgs hjemmeside taarnborgif.dk - eller fås 
ved at skrive en mail til Morten på lucasfuttrup@gmail.com.

Serie 5 og 6-holdenes hjemmetøj Serie 5 og 6-holdenes udetøj
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Foråret banker på i 60+motion
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for TIF 60+motion

58 35 60 22
www.lundemanglas.dk

Reskavej 7 ◆ 4220 Korsør

  Nu banker foråret endelig på, og inden 
længe er det sommer, hvilket betyder, at 
mange aktiviteter i 60+motion flyttes fra 
hallen til de udendørs arealer omkring 
Tårnborghallen - når vejret altså arter 
sig! Det gør det heldigvis de fleste tirs-
dage, og så spilles der en masse nervepir-
rende, tætte kampe i krolf, pointspil eller 
petanque. 
  I år glæder vi os til at kunne udvide krolf-
faciliteterne, da kommunen har givet os 
tilladelse til at etablere en ekstra bane på 
arealet øst for petanquebanerne, hvilket 
dog først sker efter Tour de France-
besøget i Tårnborg den 2. juli. Da er der 
planer om at anvende de tidligere opvis-
nings-fodboldbaner ved hallen til P-plads-
er for tour-gæsterne, og det medfører nok 
en risiko for, at en nyetableret krolfbane 
vil lide skade - især hvis vejret bliver vådt 
og underlaget mudret. Men alt godt er jo 
værd at vente på!
  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 - der af- 
sluttes med kaffe og hjemmebagt brød 
samt en masse snak om verdenssitua-
tionen 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.

Petanquebanerne er gjort forårsklare



7Tårnborgbladet  maj 2022

  “Når gaming kan samle børn på tværs af 
sproggrænser i hele verden, kan det også 
lade sig gøre her i Slagelse Kommune.”    
Sådan siger 29-årige Patrick Eriksen, der 
er træner i Tårnborg eSport - en afdeling 
der hører under Tårnborg IF. Foreningen 
har vedtaget, at alle børn i Slagelse Kom-
mune, herunder ukrainske flygtningebørn, 
kan være gratis medlem i op til et halvt år.
eSport handler om meget mere end spil
   Patrick Eriksen lægger vægt på at det 
sociale har stor betydning i esport-fore-
ningen, og at der er plads til forskellighed. 
  “Af og til møder jeg den fordom, at e-
Sport drejer sig om at man blot sidder 
foran en skærm. Men intet kunne være 
mere forkert. Børnene møder hinanden i 
virkeligheden, og danner et fællesskab og 
et sammenhold som vi ser ved alle andre 
sportsgrene”, lyder det fra Patrick Erik-
sen. 
  “Gaming kan samle børn på tværs af 
sproggrænser, så at vi skruer op for ak-
tiviteten her i Tårnborg er en fantastisk 
mulighed for os til at hjælpe med at sikre 
at de ukrainske flygtningebørn hurtigt 
får dannet sig venskaber med herboende 
børn, samtidig med at de lærer dansk og 
får bedre forudsætninger for at trives. Selv 
hvis børnene endnu ikke har fået ophold-
stilladelse, er de stadig velkomne her.”
Der er brug for flere frivillige
  “Vi vokser, og der kommer flere og flere 
børn. Derfor har vi også brug for at der 
kommer flere med på frivilligholdet, til at 
give en hånd med.” lyder det fra Patrick 
Eriksen. Han bor selv i Slots Bjergby med 
sin kone og to børn, og arbejder til daglig 
som entreprenør. I Tårnborg eSport fun-

gerer han både som træner og rollemodel 
for børnene. Der er dog brug for flere fri-
villige til at hjælpe til, i hvert fald et par 
gange om måneden. 
  “Vi søger frivillige der har pædagogisk 
sans, og ønsker at gøre en forskel for børn 
og unge. Det er ikke et krav at du har 
teknisk snilde eller har særligt kendskab 
til spillene, men det er naturligvis en for-
ventning at du vil forsøge at engagere dig.  
Til gengæld vil du opleve at være med til 
at skabe rammerne for et fællesskab, der 
gør en stor forskel for børnene. Det er en 
fed oplevelse at være vidne til den ud-
vikling som børnene går igennem.  Den 
tid du skal bruge på det om måneden, kan 
tilpasses efter hvad der giver mening.” 
  Ligesom til alle andre foreningsak-
tiviteter med børn, indhentes der også 
børneattest på de frivillige.
  Tårnborg eSport holder til på Tjærebyvej 
17, 4220 Korsør i kælderen, og har åbent 
hver tirsdag og torsdag fra kl. 18:00 til 
21:00. Klubben kan kontaktes på Face-
book eller over e-mail psetifesport@
gmail.com“

(Læs også et forældreindlæg i forbindel-
se med TIF eSport-afdelingen på www.
taarnborg.dk).

Tårnborg eSport i fuld fremgang: Søger flere frivillige
  Tårnborg eSport åbner op for gratis medlemskab til alle børn, heriblandt ukrain-
ske flygtningebørn, i op til et halvt år. I samme omgang søger de akut flere frivillige 
til at hjælpe med at gøre en forskel for børnene. 
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TIF-Badminton - en afdeling med tilfredse medlemmer.
Af Søren Mikkelsen, formand for TIF-Badminton

  Den 6. marts fik vi afholdt årsmødet.
For at tiltrække lidt flere medlemmer til 
mødet havde foreningen indkøbt en læk-
ker badmintonketcher fra RSL, der skulle 
udloddes blandt de fremmødte medlem-
mer.

  Det fik desværre 
ikke flere medlemmer 
til at møde op. Vi var 
fire personer ud af 84 
mulige medlemmer.
 Bestyrelsen opfatter 
det ringe fremmøde 

som et udtryk for, at medlemmerne er 
tilfredse med den måde, foreningen bliver 
drevet på; men de fire bestyrelsesmedlem-
mer har nu siddet i bestyrelsen imellem 
fire og otte år og vil gerne snart pensio-
neres.
  Så skal vi fortsat have en badmintonafde-
ling i Tårnborg Idrætsforening, skal der 
snart nye kræfter til at køre “butikken”!
- Og den indkøbte badmintonketcher blev 
udloddet efter årsmødet, og den glade vin-
der blev Charlotte.

   

Forårssæsonen 2022 er i fuld gang i Tårnborg 
Vandreklub! Mange skridt er allerede gået i 
den skønne natur i lokalområdet, og mange 
spændende oplevelser er tildelt vandrerne 
af forårets guider. Sæsonen har til dato budt 
på en turbovandring ved nor, kirke og mose 
og en vandring på Halsskov, hvor spor af det 
tidligere Tårnborg sogn blev fundet. Desuden 
har der været en affaldsindsamlingsvandring 
og senest et dejligt besøg på Tårnholm. Alle 
ture har haft fint fremmøde med glade, friske 
og interesserede vandrere, men der er skam 
stadig plads til flere, så også du er velkommen 
på de kommende ture!
  Forårssæsonens sidste vandreture er føl-
gende:

 Søndag den 8. maj klokken  14.00: ”Fra Cer-
esengen til Lystskoven” guidet af Henning 
Christensen.
  Søndag den 22. maj klokken 8.00: “For-
mid-dagsvandring med brunch i Lystskoven” 
guidet af Villy Jensen (vandringen er især 
rettet mod 60+vandrere, men andre er også 
velkomne. Tilmelding til denne tur er nødven-
dig senest 17. maj). 
  Onsdag den 1. juni klokken 19.00: ”En van-
dring for Ukraine” guidet af Svitlana Victoro-
va fra svømmehallens P-plads.
  Mandag den 6. juni - 2. pinsedag klokken 10.30: 
”Pinsevandring” med Kurt Rehder i samar- 
bejde med Tårnborg Kirke. Vi mødes ved 
konfirmandstuen kl. 10.30 og vandrer mod 
Ladegårds-marken. Siden gør vi et holdt ved 
Tårnborg Kirke, hvor vi har en kort andagt, 
inden vi går hjem gennem mosen.
  Søndag den 19. juni klokken 14.00: ”Tour-
vandring og/eller -cykling i Tårnborg” fra 
Violvejsparken i Svenstrup.
  Læs nærmere om de enkelte vandringer på 
opslag diverse steder i sognet en uges tid før 
vandringen - samt på facebook og på www.
taarnborg.dk.

Der er godt gang i Tårnborg Vandreklub!
Af Jørgen F. Rasmussen, selvbestaltet formand for vandreklubben
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  Et brag af en årsopvis-
ning blev leveret af alle 
vores fire børnehold og 
deres dygtige instruk-
tører. Gymnasterne har 
været uden opvisning 
de sidste par år, så det 
kunne være svært at 

huske, hvordan man skal agere, når man 
er på gulvet foran så mange mennesker, 
og andre havde aldrig prøvet det før. Alle 
gjorde deres bedste, og vi er glade for, at 
så mange kom op og kiggede og bakkede 
op om vores gymnastikafdeling.
  Ca. 270 personer var mødt op for at se 
opvisningen, og vi takker alle mange 
gange, for at de ville bruge en søndag for-
middag sammen med os.
Vi vil også benytte lejligheden til at sige 
en stor tak til Slagelse Sports Acro. De 
leverede et fantastisk show, som fik hele 
hallen til at komme op af stolene.

  Vi valgte i år at hylde en ganske særlig 
instruktør i foreningen: Nadja Futtrup Pe-
dersen, der startede som hjælpeinstruktør 
for seks år siden. Hun har gennem årene 
været instruktør på samtlige børnehold; et 
år med alle på en gang, og hun står også i 

spidsen for vores Høvdingebold for dame-
spillere. Det er derfor velfortjent, at Nadja 
modtog ”Årets Instruktør-pokal” og en 
fin buket. Vi takker Nadja for den store 
indsats, hun har givet til foreningen, både 
som instruktør og også som bestyrelses- 
medlem. Vi håber, at hun fortsætter i 
mange år frem.
  Alting har en ende, og vi må desværre 
sige farvel til Nicolai Grøndahl Hvid. 
Nicolai har gennem de sidste par år været 
en stor brik på vores springhold, og vi 
kommer virkelig til at savne ham hver 
torsdag i hallen. Tak for din tid i forening-
en, Nicolai. Vi håber, at du en dag vender 
tilbage!
  Alle hold har på hver deres måde holdt 
en afslutning og ønsket hinanden tak for 
denne sæson og med et forhåbentligt gen-
syn, når gymnastikken starter op igen i 
uge 37. 
  Dog har de seje høvdingebold-damer 
deres egen agenda, og de spiller frem til 
sommerferien i salen på Tårnborg skole.

  En stor tak skal lyde 
til alle de frivillige in-
struktører, som kom-
mer igen uge efter uge 
og underviser i Tårn-
borg Gymnastikafde-
ling. Uden jer ingen 

gymnastik.
  Vi glæder os til at få liv i gymnastikaf-
delingen og en ny og spændende sæson 
2022/23.

Tak for i år.

Sikken fest vi havde den 20. marts 2022
Af Line Torp Timmerman, forkvinde for TIF-Gymnastik
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  For ganske nylig blev 
et af medlemmerne i 
Tårnborg Lokalråd op-
mærksom på, at der er 
planer om etablering af 
en døgninstitution for 
væsentligt udfordrede 
unge på Halseby-
vænget i Halseby.

  Beslutningen om 
etableringen af in-
stitutionen er taget i 
byrådet sidste år den 26. april, så loka-
lrådet blev temmelig overrasket over, 
at vi intet havde hørt om beslutningen - 
og at heller ikke de nærmeste naboer til 
bostedet var blevet orienteret om plan-
erne, og mærkeligt nok kunne vi hel-
ler ikke finde noget om planerne i lokal- 
pressen - som fx Sjællandske og Uge-
avisen. 

  Vi kunne derimod ved selvsyn registrere, 
at forskellige håndværkere arbejdede i 
bygningerne, hvilket sandsynliggjorde, at 
de unge beboere snart ville flytte ind. 
Derfor henvendte vi os først til Børne- og 
Ungeudvalget i kommunen og siden til 
Socialudvalget, da det viste sig temmelig 
vanskeligt at finde nogen, der kendte så 
tilstrækkeligt til sagen, at de mente, de 
kunne udtale sig. Alle vi henvendte os 
til, modtog vores forespørgsel om døgn-
institutionen med venlighed og positiv 
respons, men et egentligt svar lod vente 
på sig. I vores henvendelse til kommunen 
gjorde vi specielt synspunktet om retti-

dig kommunikation og orientering gæl-
dende, idet vi synes, det ville være rigtig 
fornuftigt at orientere lokalsamfundet og 
især de nærmeste naboer, inden planerne 
blev realiseret, så uhensigtsmæssig uvilje, 
overraskelse og modstand mod projektet 
kunne imødegås.  Åbenhed og kommuni-
kation bør være et helt centralt middel i en 
kommunes arbejde, især når nye projekter 
igangsættes.

  Lokalrådet bad om, at kommunen orien-
terede naboerne om de unge beboeres ud-
fordringer, så Halseby kunne føle sig tryg 
ved det nye naboskab. Mange i Halseby 
føler i forvejen, at der trækkes en del veks- 
ler på deres forståelse, empati og velvilje 
i forhold til Halsebys nuværende bosted 
for voksne med nedsat fysisk og psykisk 
funktionsevne, og mange udtaler bekym-
ring over, om fremtiden vil byde på nye 
naboudfordringer.

  Personalesituationen på unge-institu-
tionen giver også anledning til bekymring 

Etablering af en døgninstitution for unge på Halsebyvænget
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for Tårnborg Lokalråd
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hos mange: Vil man kunne tiltrække kva-
lificeret personale med forstand på bebo-
ergruppens behov og udfordringer - eller 
vil man være nødt til at anvende vikarer 
uden de nødvendige kvalifikationer, og 
kan man da dæmme op for konflikter, som 
eventuelt opstår mellem de to beboergrup-
per - de nye udadreagerende unge og de 
“gamle” beboere med psykiske og fysiske 
udfordringer?

  Tårnborg Lokalråd synes, at Halseby i 
særdeleshed, men også resten af Tårn-
borgområdet efterhånden er mættet med 
udfordrede beboere, så måske var/er det 
muligt at finde en bedre placering af en 
unge-døgninstitution i Slagelse Kom-
mune? Der skal naturligvis være plads 
til alle et eller andet sted, men det gavner 
sjældent noget, at man koncentrerer de 
udfordrede personer på et mindre om-
råde uden tilbud og muligheder, der kan 
stimulere de udfordredes positive ud-
vikling. - En stigende uro og bekymring 

blandt områdets “gamle” beboere kan 
desværre resultere i massiv fraflytning fra 
området og fravalg af områdets institu-
tioner og foreninger - fx skole og idræts-
liv, hvilket vi i lokalrådet naturligvis ikke 
er interesseret i.

  Vores henvendelser til kommunen har 
siden meget glædeligt resulteret i, at So-
cialudvalget har besluttet at invitere den 
kommende institutions naboer til et ori-
enteringsmøde i nær fremtid, samtidig 
med at der også er sendt en skriftlig na-
boorientering til de nærmeste beboere 
sammen med en beklagelse over den sene 
orientering. I skrivende stund vides ikke, 
hvornår orienteringsmødet finder sted, 
men forhåbentlig er det blevet afviklet, nu 
hvor du læser dette, for efter planen flytter 
de første beboere ind i maj-juni måned.

(Læs også indlægget fra en nabo til den 
kommende institution på side 14)
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Besøg os i butikken samt følg os 
på facebook!

I finder dem og meget mere, men kun i DB i Frølunde

Chokolade barer fra Cloetta.  
Pr. stk 10,00-14,95.

Ta 4 stk for kun 25 kr! 
Spar op til 34,80

Coca Cola PET flasker.
18 x 25 cl Coca cola eller Zero!

59 kr. excl pant!

Turbie Twist dobbelt pakker!
Normalpris 59,95! Ta 2 pakker 

for kun 49,95 og 
spar hele 69,95!

Onsdags snegle!
Husk hver onsdag at vi bager op 
på vores store Onsdags snegle!

10 kr. stykket!
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  Efter mere end 
fire års arbej-
de er jeg net- 
op blevet fær-
dig med - og 
har fået trykt - 
en ny bog om 

naturen omkring Korsør. 
  Titlen på bogen er: Vil du med - og er 
blevet til mere end en 100 sider varieret 
og spændende bog om vores lokale na-
tur. Bogen er illustreret med en række 
akvareller.
  Titlen ”Vil du med” - og så uden et ef-
terfølgende spørgsmålstegn - sætter bogen 
op omkring otte udvalgte vandreture i na-
turen omkring Korsør.
  Skal vi gå en tur? - Jo, det kan vi godt, 
men hvor skal vi gå hen? - Spørgsmål, 
der meget ofte falder i opstarten til en 
tur derud. Men det er jo egentligt ikke et 
spørgsmål. Det er blot et startskud til: 
Vi trænger til at få noget frisk luft! - 
Gang i kredsløbet og noget vind i håret.
  Bogen er en nem og hurtig guide til de 
gå-ture, spadser-ture, frisk-luft-ture, van-
dre-ture, som vi kan vælge, når tiden og 
vejret er til det.
  Bogen fortæller i ord og akvareller om, 
hvad der kan opleves på turene derude.
  Bogens indeholder også praktiske oplys-
ninger omkring toiletforhold, turenes 
længde i kilometer og tid. Rutekort, hvor 
særlige punkter er udvalgt med forklaring, 
hvad man netop kan opleve her og i øvrigt 
hele turen igennem.
  Der er ture ved Tårnborg. I Korsør Lyst-
skov. Tur i Tårnborgparken - ja, og flere 

andre steder.
  Tanken med de 
otte ture er, at det er 
ruter, som man kan 
gå gang på gang - 
måske opleve det, 
som bogen fortæller 
om - måske opleve 
noget andet - eller 
noget mere. Bogen 
er til at tage med. 
Bagerst i bogen er 
der plads til egne no-

tater og oplevelser, som der kunne være 
glæde ved at gemme - pladsen kan også 
bruges til egne fotos.
  Selvom jeg har gået ”bidder” af de ud-
valgte ture i mere end 50 år, er bogen ikke 
blot et tilbageblik, men den er også fyldt 
med informationer om, hvad der sker net-
op nu. 
  Bogen er sat og designet af pkl-design 
på Rødhøjvej i Korsør. Velux-fonden har 

støttet udgivelse af bogen.
  Bogen kan købes for 150 kr. i Korsør 
Boghandel på Algade i Korsør eller ved 
henvendelse på vildumed@godmail.dk

Rigtig god tur derude!

Ny spændende bog om vandringer i Korsørområdet
Af Villy Jensen, Frølunde

Illustration fra af- 
snittet om vandre-
turen ved Tårn-
borg - eller måske 

Tjørneborg

Opslag fra bogens side 29
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  Her den 29. marts 2022 fik 
jeg en mail fra Slagelse kom-
mune. 
  Mailens ordlyd har jeg pluk-
ket nogle citater fra, som 
hermed følger direkte citeret:
“Ny Døgninstitution ved 
Halseby”
”Tilbage i april 2021 beslut-
ter byrådet at benytte byg-
ningerne på Halsebyvænge 
1-3, Korsør, til en døgninsti-
tution for unge mellem 12 og 
17 år.
Beboerne er unge med 
følelsesmæssige og ad-
færdsmæssige vanskeligheder.
  De unge kan have flere psyko-sociale 
og psykiatriske diagnoser, herunder 
udviklingsforstyrrelser og udad/indad-
reagerende adfærd.
  Målgruppen er udfordrede børn eller 
unge, som ofte er kendetegnet ved at have 
et problematisk forbrug af rusmidler, eller 
være i risiko for at kunne få det.
  Der vil være et løbende optag af de unge 
på institutionen, med forventet start slut 
maj - start juni 2022.
Mail er sendt af Jens Løhndorf
Virksomhedsleder
Døgninstitutionerne Havrebjerg og 
Halseby”
  Bemærk her, at fra vi har modtaget 
mailen til forventet opstart, vil der være 
to måneder!
  I oplægget til den politiske beslutning 
om placeringen af den nye døgninstitu-
tion, blev der blandt andet bemærket, at:
“Erfaringerne fra Havrebjerg viste, at de 
unge var væsentligt mere udfordrede end 
først antaget, hvor især rusmiddelprob-

lematikker var fremherskende.”
  Den nye unge-institution er planlagt til 
placering i de bygninger, der tidligere 
blev brugt til administration for bostedet 
Halsebyvænget, og kun en vej, der er 6 m 
bred, adskiller den nye unge-døgninstitu-
tion og det ”gamle” Halsebyvænget med 
sine 24 voksne beboere med nedsat fysisk 
og psykisk funktionsevne - hvoraf der kan 
være 12 domsanbragte med de samme 
funktionsevner som de øvrige beboere 
samt med udad-reagerende adfærd og 
muligvis også med et misbrug af diverse 
rusmidler.
  Tidligere har de forhenværende admini-
strationsbygninger, der nu skal anvendes 
til en unge-døgninstitution, været anvendt 
til domsanbragte, hvilket kan læses i et 
mailuddrag dateret den 31. marts 2022 fra 
Slagelse Kommune, der gav følgende svar 
til en bekymret beboer i området: 
  “Der har tidligere været domsanbragte 
(døgninstitution) hørende til Centeret 
Handicap og Psykiatri - inden Centeret 
for Børn og Familie overtog bygningen. 

Vores nærområde kvases mellem institutionerne
Af Tommy Sloth, beboer i Gl. Halseby

Den planlagte unge-institution set fra Halsebyvej
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Tour de Streetfood på parkeringspladsen  
foran Forsamlingshuset

Lørdag d. 2. juli
kl. 12-17

Kom og mød Steen Jensen Bojko, som er vores nye forpagter af forsamlingshuset og nyd 
den gode stemning :)

Der vil være opstillet borde og stole, hvis man ønsker at nyde lidt mad eller drikkelse på 
første række. Der er mulighed for at reservere bord.

Kom og vær med til at lave det til en fest

 MAD & DRIKKELSE:
Marinerede vildsvinekølle, serveret som pulled pork burger, med coleslaw og salat  Kr. 60,- 
Fransk tacos, med fyld af oksekød Kr. 60,- 
Pølsehorn, stort, for børn   Kr. 20,- 
Fadøl, 0,5 l    Kr. 50,- 
Sodavand, 0,5 l    Kr. 30,- 
Flaske øl    Kr. 30,- 
Egekilde 0,5 l    Kr. 25,- 
Husets vin (glas)    Kr. 35,- 
Husets vin (flaske)   Kr. 175,- 

Kaffe el. The (krus)  Kr. 15,- 
Kaffe el. The (kande)  Kr. 50,- 

 Med venlig hilsen
 Steen Jensen Bojko
 Tårnborg Forsamlingshus
 hallerne@gmail.com
 Tlf. 26232345

Vi har med andre ord lavet en ændring 
af målgruppen (ikke domsanbragte), der 
rummes i lokalplanen.”
  Jeg vil sige, at den samlede problema-
tik mellem denne nye institution, og den 
eksisterende, med alle de ligheder og for-
skelligheder, der fremover vil herske her, 
er en overmatchning, der virker som en 
pædagogisk planlægningsbommert.
  Den eneste grund til placeringen er 
givetvis, at her fandtes tomme lokaler.
Denne placering er der ingen pædagogisk 
værdi i. Tværtimod, vil jeg påstå!
  Jeg har arbejdet på flere døgninstitution-
er og et asylcenter for uledsagede børn og 
unge i samme aldersgruppe, og herfra kan  
jeg nikke genkendende til de samme prob-
lematikker, som er beskrevet her for den 
nye døgninstitution. Det var et arbejde af 
en karakter, der sled meget på personalet 
og med en konstant udskiftning af person-

aler. Der var flere daglige konflikter, og 
nogle af disse var meget voldsomme.

  Jeg har efter modtagelse af mailen haft 
kontakt med nogle af naboerne, som 
udtrykker, at de er rystede over mod-
tagelsen af denne besked, der har gjort 
dem utrygge med hensyn til deres børns 
færden i området. Endvidere giver de 
udtryk for, at vores område bliver kvast 
imellem de massive institutioner, der bliv-
er placeret her.
  På møder med en politiker (en udvalgs-
formand) og embedsfolk i forbindelse 
med udvidelsen af Halsebyvænget fra 12 
til 24 beboere, blev vi lovet, at der ikke 
ville komme flere udvidelser.
  Nu er der så lagt op til yderligere et bo-
sted med 12 utilpassede, unge beboere i 
den tunge kategori.
  Det er få beboere >>> side 16 
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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.

i området, der har modtaget førstnævnte 
orienteringsmail om den nye unge-institu-
tion, fx har beboere ved Tårnborg Skole 
ikke modtaget den.
  Det tidligere løfte om god dialog mellem 
borgere her i området og Slagelse Kom-
mune er rykket tilbage til start. Det her er 
på mange områder en skandale, specielt 
med hensyn til fejlplaceringen af institu-
tionen og den tilsyneladende fraværende 
vilje til at informere samt gå i rettidig di-
alog med beboerne i området. 
  Jeg vil ikke deltage med piper, trommer 

og hornmusik for at byde den nye døgnin-
stitution velkommen! 

Med venlig hilsen
Tommy Sloth 
Beboer i Gl. Halseby, der i øvrigt synes, at 
der skal findes et andet navn end Halseby 
til institutionen.

(Indlægget er forkortet af Tårnborgbladet. 
Den fulde version kan læses på www.
taarnborg.dk)
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Maj - Juni - Juli

TÅRNBORG KIRKE OG SOGN

Kirkebladet
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Russerne kommer… 
  I 2020 var jeg udsendt som feltpræst til 
Estland. Det var som ventet en fredelig 
mission, men taknemmeligheden over de 
danske soldaters tilstedeværelse i landet, 
der grænser op til Rusland, var mærkbar, 
da en ældre dame en dag kom hen til os, 
gav os hånden og takkede for, at vi var 
med til at holde fred i det land, som aldrig 
nogensinde har taget selvstændigheden og 
freden for en selvfølge.
  Og i disse dage går jeg 
rundt med en underlig 
fornemmelse i kroppen 
over, hvor skrøbelig fre-
den er, når den ligger i 
hænderne på en mand 
som Putin.   For netop 
torsdag den 24. februar, 
hvor esterne fejrer deres 
nationaldag, gjorde de det 
i skyggen af  visheden 
om, at freden og selvstæn-
digheden virkelig er truet. 
  Og når man som jeg har 
været udsendt til et land, der har mærket 
det russiske åg, når man har set eftervirk-
ningerne fra undertrykkelsen, og man sta-
dig kan fornemme, hvordan frygten sid-
der i især den ældre generation i landet, og 
man samtidig har stået lige ved den rus-
siske grænse kun adskilt af en smal flod, 
og ved hvor meget militær, der er på den 
anden side, så mærker man det: En stille 
frygt, der sniger sig ind i kroppen.
  En stille frygt for, hvordan det hele 
skal ende, og når man vågner op til ny-
hedsstrømmen, der viser kampvogne og 
sønderbombede huse og flygtninge på vej 
væk fra deres hjem, så kan det ikke undgå 

at gøre indtryk på os alle, også selvom vi 
bor her i Danmark. I et lille trygt smørhul, 
der i den store sammenhæng hverken kan 
gøre fra eller til.
   For når magt bliver til ondskab, så sæt-
ter det sig som en frygt i os af en sådan 
kaliber, der ikke er til at ryste af sig igen. 
   For vi har set det før. Set hvordan en en-
kelt mands vanvittige magtmisbrug førte 

til død og ødelæggelse og 
efterlod et Europa i ruiner, 
ja - en hel verden i ruiner. 
  Og selvom vi burde være 
blevet klogere af historien, 
så er sandheden vel den 
frygtelige, at så længe der 
er mennesker, der er blinde 
for medmenneskeligheden 
og medfølelsen, så længe, 
der er mennesker, der luk-
ker øjnene for ondskab, 
så er der ikke grænser for, 
hvad der kan ske. 
  Og det er så uforståeligt. 

Det er så svært at forklare sit syvårige 
barn, hvorfor en mand, der hersker over 
verdens største land ikke har nok, men 
vil have mere. Det er så svært at for-
klare vores børn, hvorfor vi voksne dog 
ikke kan finde ud af at holde fred. Det er 
så hjertegribende ubehageligt at indse, 
hvordan ondskab stadig trives i verden.  
Den samme ondskab som vi her i pås-
ketiden, hvor disse linjer skrives, mærker 
og hører om, da Jesus hånes, mishandles, 
piskes og slås ihjel. 
   For den ondskab, der slog Jesus ihjel, et 
menneske, der kom med et budskab om 
fred, om tro, om håb, om kærlighed, om 
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frihed fra undertrykkelse, den ser vi stadig 
omkring os. Vi ser den i ethvert misbrug, 
i enhver krig, i hvert et magtsygt men-
neskes legen gud med levende mennesker, 
som var de marionetdukker uden følelser, 
drømme og håb, som havde de ikke øjne, 
de kunne se med, som var de ikke levende.
  Vi ser den alle de steder, hvor vi selv 
som disciplene forsøger at lukke øjnene 
for den ondskab, Jesus fortæller dem om, 
fordi vi mener, at den vel ikke rigtig helt 
vedrører os.
  Men selvom det ikke er os, der rammes i 
øjeblikket andet end på økonomien, så er 
det umuligt ikke at blive berørt af strøm-
men af ukrainere, der forlader deres land.   
Det er umuligt ikke at blive rørt, når vi 
ser unge mænd, der nu skal forsvare deres 
land med gamle aftjente, lånte våben i en 
krig mod en overmagt, når vi ser børn, der 
risikerer at blive forældreløse, og vi med 
en stille taknemmelighed ser på vores 
egne børn og håber, at frihed og fred for-
bliver grundstenen i Danmark.
  For her sidder mange af os i dag i på-
sketiden. Rundt om det veldækkede 
påskefrokostbord med øl og snaps og sild 
og hjemmebag. Vi hygger os og nyder hin- 
andens selskab, mens byer bombes. Vi 
sidder her fyldt af glæde, af forundring og 
taknemmelighed.
  For vi kan ikke andet, og vi skal hel-
ler ikke andet, selvom der er noget para-
doksalt og noget forstemmende ved at 
fortsætte med livet, mens vi samtidig alle 
holder vejret og beder til, at det værste 
ikke må ske. 
  Mens vi måske beder til, at Gud kunne 
åbne Putins øjne og alle hans proselytters 
øjne, sådan som han så mange gange før 
har åbnet de blindes øjne. At Gud ville 

åbne deres øjne, så de kunne se, at det 
er mennesker, de har med at gøre, så de 
kunne se kærligheden i verden, og så de 
kunne forstå, at krig, at ødelæggelse, at 
undertrykkelse aldrig er vejen frem. 
  Så de kunne se glæden i ethvert barns 
øjne, der ikke lever i krig, så de kunne se, 
en lys og god fremtid for børnene, så de 
kunne se, at det, vi mennesker er på jorden 
for, er at skabe fred aldrig krig. 
  Og vi må bede til, at vi, på trods af en 
verden der skræmmer os, så alligevel ikke 
forfalder til mismod og tungsind, men 
vender os mod Gud, som åbner vores øjne 
og får os til at se det gode omkring os, men 
samtidig mærker og forstår, at det ikke er 
en selvfølge, når det gode sker. 
  For vi skal bruge vores åbne øjne til at 
forsøge at tale imod ondskaben, ved at 
række den kærlighed, vi får af Gud i då-
ben, videre til hinanden og skabe et fæl-
lesskab, der er så stærkt, at det kan stå som 
skjold mod alt det, der truer os.
  For det forpligter at blive døbt, det 
forpligter at være kristen. Det forpligter at 
være menneske. Det forpligter os til hver 
eneste dag, vi lever, at forsøge at leve som 
Jesus gjorde det. Det forpligter os til at se 
på hinanden med kærlighedens øjne og 
sammen skabe en verden, som vores børn 
kan leve trygt og godt i, som det lyder i 
Nordahl Griegs vers, skrevet på baggrund 
af den voksende nazisme og fascisme han 
oplevede i 1936, og som vi stadig har brug 
for at høre:
“Dette er løftet vort, fra søster til bror,
vi skal bli’ gode mod menneskenes jord.
Vi vil tage vare på skønheden, varmen,
som om vi bar et barn, varsomt på ar-
men.”
  Nina Dyrhoff Nyegaard  
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Forfra igen 
  Efter en dejlig marts med masser af 
sol, og perfekt vejr til såning af årets 
afgrøder, ja - så starter det hele for-
fra igen. Viben på marken laver rede, 
ligeså strandskaden, og forunderligt 
nok på stort set samme sted på marken 
hvert år - også for dem er det forfra 
igen. 
  En dejlig sommer venter, dog er det 
svært ikke at tænke på den forfærdelige 
krig i Ukraine, for vi mennesker burde 
da være for kloge til den ufred i ver-
den. Men jeg/vi kan jo starte med at 
give naboen, genboen og andre et godt 
håndtryk, og lade den uenighed om en 
hæk, en hund, der gør, eller børn i leg, 
der råber lidt højt, være glemt. For det 
er alt sammen fuldstændige ligegyl-
dige ting, når vi i Danmark har det så 
godt. Ja, lad os starte forfra igen. 

  Jeg har lige været til bisættelse, hvor 
en højgravid ung kvinde var med til 
at bære sin kære mormor på 62 år til 
rustvognen. Når om kort tid det lille 
barn kommer til verden, er det med 
gener fra oldemoren, også der kom jeg 
til at tænke - forfra igen.

  Hvad har alt det her så med kirken at 
gøre? Når vi søndag efter søndag har 
mulighed for at deltage i gudstjenes-
ten og nadveren i kirken, så bliver 
de fejl og dumheder vi har begået 
i ugen tilgivet, og vi kan starte ugen  

FORFRA IGEN - er det ikke fantas-
tisk?

  En rigtig god sommer til alle og på 
gensyn i kirken. 

Formand for menighedsrådet. 
Arne Petersen

Efter såning følger høst 
følger såning - forfra igen
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Fredelig sameksistens 
  I skrivende stund er der ufred mange 
steder i verden. Desværre også i 
nærområdet, hvor Rusland og Ukraine 
er i krig. De kunne lære noget af nogle 
dyr på vores kirkegård.
  Et tårnfalkepar har på 3. år valgt at 
bo i en redekasse, vi har ophængt i et 
lindetræ på kirke-
gården. Tårnfalken 
er en lille rovfugl, 
som hovedsagelig 
lever af mus, men 
også af andre 
smådyr.   Mon ikke 
de fleste andre dyr 
kikker respektfuldt 
på denne pragtfulde 
flyver, og mon ikke 
det gyser lidt i dem, 
hvis den kommer for 
tæt på.

  Det gælder ikke en 
ringduefamilie, som har valgt at bygge 
deres rede klods op af tårnfalkens re-
dekasse. De to dyrefamilier har tilsyne- 
ladende indgået en aftale om fredelig 
sameksistens i erkendelse af, at der 
skal tages gensidigt hensyn, hvis man 
ønsker at bo et smukt sted.

  Denne tilsyneladende mærkvær-
dighed fik mig til at google, og så viser 
det sig at være helt almindeligt. Dansk 
Ornitologiske Forening siger således:

  “Gode naboer er guld værd, og i 
ringduens tilfælde kan et fornuftigt 
naboskab formentlig betyde forskellen 
på liv eller død.

  Påfaldende mange ringduer vælg-
er at bygge rede få meter fra tårn-

falkekasserne. I et 
enkelt tilfælde har 
en due endda bygget 
direkte på taget af 
falkekassen. 
  Tættere naboskab 
fås næppe i dette 
land.

  Duernes forkær-
lighed for et tæt na-
boskab med falkene 
skal ses i lyset af de 
små rovfugles tem-
perament. Tårnfalke 
forsvarer bogstave-

ligt talt med næb og kløer deres rede-
sted. Hvis en krage eller en skade kom-
mer tæt på falkens æg eller unger, går 
den skrigende tårnfalk på vingerne og 
genner fjenden væk. Det er selvsagt 
en fordel for de fredelige duer, som 
uden at røre sig har et altid vågent 
vagtværn, siger Bent Jensen.”

Så blev vi så meget klogere.
 Kirkeværge, Jørgen Christensen 
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  Gælder arbejdsmiljølovgiv-
ningen også i en gammel kirke?
Et helt relevant spørgsmål når 
man befinder sig på en arbejds-
plads, hvor omgivelserne er 
flere hundrede år gamle. 
  Der var ikke tænkt meget på 
de ansattes sikkerhed, da kir-
ken blev bygget, eller da man 
lavede adgange over kirkeloftet 
eller over klokkerne i tårnet.
  De historiske rammer ændrer ikke ved, at 
medarbejderne skal sikres et ordentligt og 
sikkert arbejdsmiljø. 
  Reglerne kort: Er afstanden over fem 
meter mellem 
etagerne, skal der 
som udgangspunkt 
etableres forbindelse 
med en fastmonteret 
stige, som skal for-
synes med et hånd-
fæste én meter over 
øverste niveau. Som 
yderligere sikkerhed 
fik vi monteret ryg-
bøjler på de øver-
ste tre meter. Den vigtigste regel er dog, 
at medarbejderne skal føle sig sikre og 
trygge.
  Det blev et helt projekt i Tårnborg Kirke.
  Kirkens klokker er ophængt godt og sik-
kert i en galge af kraftigt tømmer. Det 
fylder hele rummet i kirkens tårn, så man 
må sno sig for at komme rundt. På den 
ene side i rummet var opstillet en alumini-
umsstige, der gav adgang til øverste etage 
i kirketårnet 5,5 m højere oppe end ”klok-
keetagen”

  Det er en etage, hvor persona-
let ikke kommer så ofte, men 
mureren kommer for at lave 
understrygning af tegl efter 
stormvejr og så i forbindelse 
med vedligehold af kirken.
  I forbindelse med reparation af 
noget inddækning faldt talen på 
den stige, som i mange år har 
været adgang til øverste etage, 
og konklusionen var, at vi måtte 

undersøge, om den opfyldte gældende 
regler i relation til arbejdssikkerhed. 
  Det gjorde den ikke, og medarbejderne 
fortalte da også, at de meget nødigt krav-
lede op på 
øverste etage.   
Et lokalt firma 
kunne anvise 
en korrekte 
løsning, men 
det gav nog-
le problemer. 
Blandt andet 
skulle der skaf-
fes midler til 
indkøb, og så-
dan en stige 
kan ikke bæres 
op af tårnets vindeltrappe. Hvordan kan 
den samles i et rum, hvor klokkerne fylder 
det hele, og hvordan monteres den i en 
fredet bygning. Leverandør af stigen og 
kirkens ”hustømrer” tog opgaven - og alle 
problemerne blev løst. 

Nu kan vi sige: 
”Vi tænker på sikkerheden”.
                                            /kirkeværgen 

Sikkerhed på arbejdspladsen  
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  Overalt på jorden synger vi med vores 
børn. Vi bor alle sammen under samme 
himmel! Med den titel er der lagt op til 
en børnekoncert, hvor verdens mangfol-
dighed rummes. Musik fra fjerne og nære 
himmelstrøg, krydser hinandens spor - 
musikken er grænseløs, når Anne Eltard 
- på violin, vokal, guitarlele, dulcimer, 
loop m.m., lydkunstner og komponist, og 
Charlotte Halberg - tværfløjter, panfløjter, 
kalimba, alverdens småslagtøj og kom-
ponist, mødes og verden åbner sig. 
  Sange og musik kædes sammen med mere 
eller mindre sande historier fra verden. 
For selvom ingen af os taler bangla, kan 
man sagtens lære at synge en linje, mens 
man plukker mango, eller prutte som en 
krage i det svenske, eller måske blive lidt 
forskrækket, når den lille markmus må 
løbe over den brændende savanne. 
  Sang, gestik og fremmede sprog krydret 
med iørefaldende melodier, der er lette at 
synge med på. 

  Rejsen er omdrejningspunktet og afsæt-
tet til at præsentere en verden af musik, 
sprog og mærkelige og fremmedartede 
instrumenter som panfløjter, marimbula, 
guitarlele, loop, dulcimer og mange fle-
re, der vækker nysgerrighed hos store og 
små. Musikerne siger om koncerten: 
  “Vi vil gerne sende børn og voksne hjem 
med en lille varm klump i maven, over at 
musik er noget, der sker i hele verden - for 
alle børn. I en tid, hvor vi lukker os om os 
selv, er det vigtigt at kunne kigge ud i ver-
den - og hvad er bedre til at åbne hjerter 
og døre end musik? At det samtidig grov-
swinger skader ikke.” 

  Efter koncerten mødes vi i graverbygnin-
gen, hvor menighedsrådet serverer pizza. 
Der er fri entre til både koncert og spis-
ning, men ønsker man at deltage i spis-
ningen bagefter, bedes man tilmelde sig 
senest den 27. maj på ndn@km.dk   

Under samme himmel - 
Børnekoncert 2. juni kl.17.00
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”I al sin glans nu stråler solen, 
livslyset over nåde-stolen, 
nu kom vor pinselilje-tid, 
nu har vi sommer skær og blid, 
nu spår os mer end englerøst
 i Jesu navn en gylden høst.” 

  Sådan lyder første vers i N.F.S. 
Grundtvigs smukke pinsesalme: I al 
sin glans nu stråler solen. En salme, 
der med både tekst og melodi er så 
livsbekræftende, sådan som den vers 
for vers hylder na-
turen, der folder 
sig ud på smuk-
keste vis, og på en 
måde så man kan 
se hele naturen 
lyslevende for sig.    
Så man kan sanse 
og mærke naturen, 
ja, hele det Guds rige som vi lever i, 
uden at vi helt kan begribe, hvordan det 
hele kan være så smukt og stort.   Og 
det er netop det, der er omdrejnings-
punktet i pinsen. Pinsen, som har ry 
for at være en af de mest uhåndgribe-
lige højtider i kirken med al dens fokus 
på Helligånden, og hvor folk vælger 
at gå i haven i stedet for at gå i kirke.   
For pinsen kan virke så uforståelig, for 
hvad er Helligånden? Den ånd, som vi 
alligevel ikke kan se, så hvad betyder 
det, at Helligånden kommer til jorden 
pinsedag? Det betyder, at Gud er hos 
os altid. For Helligåndens funktion, 

det er netop at påpege, at vi menne-
sker altid er i Guds nærvær, og at den 
også viser os, at der er flere ting i livet, 
vi ikke kan ved egen magt, men kun 
ved Guds magt – og det er en vigtig 
funktion især i vores tidsalder, hvor vi 
kan alt selv, ja - og selv har ansvaret 
for alt lige fra sygdom til sundhed. 
Helligånden er det, der virker i naturen. 
Det er det, der virker, når mennesker 
gør det gode, og Helligånden viser sig 
der, hvor vi måske en dag uforklarligt 

rammes af livets 
mening - om end 
blot i et split-
sekund. Når en 
prædiken virker 
trøstende. Når no-
get pludselig står i 
et klarere lys, så er 
det Helligånden.  

Når vi hjælper et medmenneske, eller 
bliver hjulpet af et medmenneske, så 
er det Helligånden, der virker. Og når 
vi betragter den natur, som er så for-
underligt beskrevet hos Grundtvig, så 
er det også Helligånden, der virker. Så 
der er rigelig grund til at gå i kirke til 
pinse. For at blive mindet om, at Gud 
er en levende. Gud, der virker i os, og 
så vi kan gøre hinandens liv og verden 
til et bedre sted. Vi fejrer pinse den 5. 
juni kl. 10.30 til en festlig pinsegud-
stjeneste. 

Pinsen i Tårnborg Kirke
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  Efter to års pause pga. corona har 
Tårnborg Lokalråd og Tårnborg Kirke 
genoptaget samarbejdet om pinsevan-
dring med efterfølgende let frokost 
i konfirmandstuen. Kurt Rehder er 
guide på turen. Vi mødes ved kon-

firmandstuen kl. 10.30 og vandrer 
mod Ladegårdsmarken. Siden gør vi 
et holdt ved Tårnborg Kirke, hvor vi 
har en kort andagt, inden vi går hjem 
gennem mosen.

Pinsevandring 6. juni kl.10.30

  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 nødvendigt at kunne noder, da 
man lærer sangene til undervisningen.  
  Sangene vil være både klassiske, sal-
mer og rytmiske sange.  Alt sammen i 
en god stemning med masser af sjov 
og sang. 
  Korundervisningen ligger på tirsdage 
fra klokken 16-17.30.
  Til at starte med vil alle aldersgrupper 
være sammen, men vil måske senere 

blive delt ud i aldersgrupper. 

  Kontakt kirkens organist og korleder 
Steen Johansson på :
Mail: kortaarnborg@gmail.com for 
yderligere information.

Steen Johansson, organist og korleder.
 

 

Der er plads til flere i Tårnborg Kirkes 
 børne- og ungdomskor
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Aktivitetskalender
Aktivitetskalender

Hyggeklubben holder sommerferie. Vi mødes igen til september.

Litteraturkredsen i konfirmandstuen

03. maj kl. 15.30: Vi læser Jørgen Stein del 1
07. juni kl. 15.30: Vi læser Jørgen Stein del 2
Hvis du ønsker at deltage i litteraturkredsen, så kontakt sognepræsten for yder-
ligere information

Sommersang i kirken 

21. juli kl. 20.00
18. august kl. 20.00
15. september kl. 20.00
Vi slutter aftenen af med en forfriskning i våbenhuset

Pinsen

Pinsegudstjeneste 05. juni kl. 10.30
Pinsevandring den 6 juni med frokost, mødested konfirmandstuen kl. 10.30

Koncerter 

02. juni kl. 17.00 Børnekoncert 
“Under samme himmel” Vi spiser pizza bagefter - tilmelding til spisning
nødvendig på mail: ndn@km.dk senest 27. maj.

Menighedsrådsmøder i Graverbygningen

19.maj  kl. 19.00
16.juni  kl. 19.00
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Maj
1. maj kl. 10.30 2.s.e.påske Nina Dyrhoff Nyegaard
8. maj kl. 10.30 3.s.e.påske Nina Dyrhoff Nyegaard

13. maj kl. 10.30 Konfirmation Nina Dyrhoff Nyegaard
15. maj kl. 10.30 4.s.e.påske Nina Dyrhoff Nyegaard
22. maj kl. 10.30 5.s.e.påske Nina Dyrhoff Nyegaard
26. maj kl. 10.30 Kristi Himmelfartsdag Nina Dyrhoff Nyegaard
29. maj kl. 10.30 6.s.e.påske Nina Dyrhoff Nyegaard

Juni
05. juni kl. 10.30 Pinsedag Nina Dyrhoff Nyegaard
06. juni kl. 10.30 Pinsevandring Nina Dyrhoff Nyegaard
12. juni kl. 10.30 Trinitatis Søndag Nina Dyrhoff Nyegaard
19. juni kl. 10.30 1.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
26. juni kl. 10.30 2.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard

Juli
03. juli kl. 09.00 3.s.e.trinitatis Ingrid Sofie Rosengren
10. juli kl. 10.30 4.s.e.trinitatis Ingrid Sofie Rosengren
17. juli kl. 09.00 5.s.e.trinitatis Ingrid Sofie Rosengren
24. juli kl. 10.30 6.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
31. juli kl. 10.30 7.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
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Kontakt 

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

ORGANIST     KIRKESANGER
Steen Johansson    Annette Justesen
tlf. 60893143            tlf. 4128 0738
organisttaarnborg@gmail.com  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 sogne-  
 præsten.
Begravelse/bisættelse:  Aftale om begravelse/bisættelse sker vedhenven  
 delse 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 men-
neske. 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, 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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  Søndag den 3. april tog godt 25 tårnbor-
gensere handskerne på, fattede nogle af-
faldssække og greb fat i en affaldssnapper, 
hvorefter de vandrede en frisk tur på et par 
timer på de solbeskinnede gader, stræder, 
marker og vejkanter i sognet. 
  Alle var de mødt frem til Tårnborg 
Lokalråds årlige indsamling af skrald, 
som havde sin start og afslutning ved 
Dagli’Brugsen i Frølunde. Arrange-
mentet var som sædvanlig kommet i stand 
gennem et samarbejde mellem lokalrådet, 
Danmarks Naturfredningsforening og 
Slagelse Kommune.

  Blandt indsamlerne 
sås både børn, unge, lidt 
ældre og meget ældre 
kvinder og mænd, så 
alle generationer støt-
tede dagens gode formål 

til glæde for både natur og beboere i sog-
net.
  Og der var rigeligt at samle ind! Det blev til 
omkring 150 kg affald, hvor især engangs- 
emballage som slikpapir og takeaway-

poser og -beholdere var dominerende, 
men også rigtig mange fyldte hunde- 
lorteposer kunne indsamlerne fornøje sig 
med! Desuden blev der indsamlet godt 
100 hele, iturevne eller flade dåser, hvoraf 
langt de fleste - desværre for indsamlerne 
- var uden pant!
  Affaldssamlerne valgte selv deres ind-
samlingsrute, og det siger sig selv, at 25 
personer - selv gennem to timers ihærdigt 
arbejde - ikke kan dække hele Tårnborg 
Sogns behov for affaldsopsamling, så hvis 
du synes, der stadig ligger en del affald og 
flyder i dit sognekvarter, er det sandsyn-
ligvis, fordi ingen fra dit område deltog i 
søndagens affaldsindsamling. Men det kan 
du let være med til at råde bod på - både 
i dag og til næste års affaldsindsamling!
  Efter den rosværdige indsats havde lokal-
rådet sørget for noget koldt at drikke, og 
Dagli’Brugsen i Frølunde bød meget ven-
ligt på kage og kaffe. Tak for kaffe - og 
tak for et samfundsgavnligt arbejde til alle 
indsamlerne!

Så tog de skraldet!
En prisværdig indsats af de forholdsvise få - til gavn for de mange i Tårnborgområdet!
Af Jørgen F. Rasmussen, tovholder for årets affaldsindsamling i Tårnborg

  På billedet ses de fleste af dagens ihærdige skraldopsamlere. Nogle indsamlere blev så 
optaget af arbejdet, at de først mødte frem til kaffen længe efter billedet var taget!
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  Årets Beboermøde i Tårnborg Lokalråd, 
der blev afholdt i forsamlingshuset tirsdag 
den 22. marts, synliggjorde, at vi bor i et 
område med masser af muligheder. Især 
fremlæggelsen af den siddende LUP-
gruppes arbejde gav håb om, at sognet kan 
forvente en positiv udvikling i de næste 
årtier.
  Omkring 30 interesserede tårnborgensere 
mødte frem til en spændende gennemgang 
af de Lokale UdviklingsPlaner (LUP’en), 

som en gruppe af egnens ildsjæle har ar-
bejdet med de seneste godt to år. Hele 
LUP-gruppen fortjener stor ros for indsat-
sen, som endnu ikke er endeligt afsluttet, 
men en del planer er allerede effektueret, 
medens andre planer i årene fremover vil 
kræve nye, friske kræfter i sognet, såfremt 
planerne ønskes realiseret. 
  Efter lidt indtagelse af kaffe, boller og 
kage fulgte et ganske udramatisk beboer-
møde, hvor dirigenten, Søren Mikkelsen, 
sørgede for en effektiv og hurtig mødeaf-
vikling.
  Årsberetningen for lokalrådets arbej-

de i 2021 var forholdsvis kort, hvilket 
naturligvis skyldes, at det stort set var 
umuligt at arrangere noget som helst i 
første halvdel af året pga. coronarestrik-
tionerne. I anden halvdel af året kom der 
dog heldigvis gang i en hel del arrange-
menter, som fik flot tilslutning fra sognets 
beboere.
  Efter at formandens årsberetning fort-
satte lokalrådets kasserer med sin beret-
ning og regnskabsfremlæggelse. Regn-

skabet udviste et pænt overskud, hvilket 
især skyldes, at lokalrådet atter har mod-
taget tilskud til arrangementer, som ikke 
har været gennemførlige i 2021, men 
forhåbentlig kan afvikles i 2022.
  Ingen beboere havde ønsket at komme 
med forslag til vedtægterne eller lokalrå-
dets arbejde, så der blev derfor gået direk-
te til valg af medlemmer og suppleanter til 
lokalrådet 2022.
  Meget glædeligt blev denne valghandling 
både hurtig og let. Ingen blandt de frem-
mødte skulle unødigt presses til at indgå 
i næste periodes Tårnborg Lokalråd. Der 

Tårnborg Lokalråds beboermøde og efterfølgende konstituering
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for Tårnborg Lokalråd
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skulle vælges fire medlemmer til det nye 
lokalråd, da to medlemmer var på valg 
efter to år i rådet, og da de to suppleanter 
kun sidder for ét år ad gangen. Gertrud 
Bendorff og Tanja Gotfredsen Rud Peter-
sen havde på forhånd meddelt, at de ikke 
ønskede genvalg. Begge skal have stor 
tak for deres indsats til Tårnborgområdets 
bedste gennem deres tid i lokalrådet!
  Valghandlingerne og den senere kon-
stituering resulterede i, at de syv i det nye 
råd er: Formand: Jørgen F. Rasmussen, 
næstformand: Charlotte Horn, kasserer:  
Thomas Hansen, sekretær: Sonja Johan- 
sen, medlem: Christian Alexander 
Skaarup-Kjellerup, 1. suppleant: Henrik 
Kjærside og 2. suppleant: Anne-Marie 

Larsen.
  Som bilagskontrollant blev Jørgen Frand-
sen genvalgt, og Ib Larsen tog atter mod 
posten som bilagskontrollantsuppleant.
  Lokalrådet er nu gået i gang med årets 
arbejde, som vanen tro består af en hel 
del ad hoc-opgaver samt de planlagte 
aktiviteter og arrangementer i årets løb. 
Her bliver det sandsynligvis især Tour de 
France-feltets tur gennem sognet, sankt-
hansfesten på Ørnumbakken og et forsøg 
på en nyskabelse i form af et årligt nytil-
flytter-arrangement, der vil give mest ar-
bejde for lokalrådet, men mon ikke en hel 
del af Tårnborgområdets beboere vil give 
en hjælpende hånd med?

  Følg med i lokalrådets facebookgruppe og på hjemmesiden www.taarnborg.dk 
fx via ovenstående QR-koder!

Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør



34 Tårnborgbladet  maj 2022

Tårnborg Skole - en lille skole, hvor tiden står alt andet end stille! 

 Tårnborg Skole - en lille skole, hvor tiden 
står alt andet end stille! 
Det har de tidligere gange været 
skolelederen, der i Tårnborgbladet skrev, 
hvordan det gik på Tårnborg Skole. 
Dette skal der laves om på denne gang, da 
det også er godt at høre historier fra an-
dre sider. Derfor er det her skolens besty-
relsesformand, en forælder samt en lærer, 
der beskriver, hvad Tårnborg Skole kan.  

Tanja Gotfredsen, formand for 
skolebestyrelsen på Tårnborg Skole:

  Jeg er blevet stillet 
spørgsmålet: “Hvordan 
er det at være forældre 
på Tårnborg Skole?”
  Da jeg gik i skole - for 
en del år siden, hø-hø-, 
var Folkeskolen en 
skole, hvor forældre 
ikke var så aktive med-

spillere som i dag. I 2022 er vi forældre 
kommet mere på banen som medspillere 
i Folkeskolen. Det skyldes til dels, at sko-
len er begyndt at “invitere” os forældre 
“indenfor”, så vi derved kan støtte skolen 
- men i særdeleshed også støtte eleverne, 
da det har vist sig, at eleverne får mere ud 
af deres skolegang, hvis deres forældre in-

volverer sig!
  Tårnborg Skole har i den grad “budt” 
forældre og andre indenfor, for at vise hvad 
Skolen kan, for skolen KAN mange ting. 
Ud over at Tårnborg Skole ligger i de mest 
fantastiske og smukke omgivelser om-
ringet af vild natur, vand og god plads, har 
Skolen nogle skønne lokaler, gode sam-
arbejdsaftaler med lokale interessenter, 
Naturskolen i “forhaven” og en Ungdoms- 
klub, som tilbyder en masse spændende 
tilbud til eleverne på skolen - de skal ikke 
engang uden for matriklen! 
  Tårnborg Skole udbyder kvalitetsunder-
visning i qua af de kompetente ansatte, 
der møder glade på arbejde hver dag på 
Skolen. Vi har den bedste skole, når sko-
len, forældre og elever trives! 
  Tårnborg Skole og Skoleverdenen er 
altid under udvikling, og heldigvis for det.
“Hvis man ikke ønsker at blive bedre, 
holder man op med at være god” - Tårn-
borg skole ønsker hele tiden at blive bedre 
- Heldigvis! Vi er glade for Tårnborg 
Skole. 
Lene Bagge, forælder til tre børn på 
Tårnborg Skole:

  Den ligger der midt i den 
skønneste natur, og jeg havde 
set den udefra mange gange, 
Tårnborg Skole. Jeg havde 
passeret de røde bygninger, 
hørt børnenes stemmer og 

hørt, når det ringede ind til time – og 
tænkt på, hvordan skolen mon var inden-
for murene?
  I 2013 fik jeg en rundvisning indenfor 
skolens mure i anledning af, at vores æld-
ste datter skulle starte som elev i 0. Klasse 
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på Tårnborg Skole. To år efter startede 
vores to yngste børn som elever på skolen.
  Tiden er fløjet af sted, mange timer er 
gået, og gode oplevelser og læring har 
årene givet. Vores børn går nu i 6. og 8. 
klasse. De to yngste har lige været på alle 
tiders lejrskole, og den ældste skal af sted 
med klassen på lejrskole om en måned.
  Ligesom vores børn har skolen gennem 
årene været i en udviklingsproces. Skolen 
har haft forskellige ledere, der på hver 
deres måde har arbejdet for at skabe en 
god skole for vores børn. Det samme har 
skolens ansatte, både dem, der har været 
ansat i en årrække samt dem, der er kom-
met til.
  Som forælder er jeg glad for skolen, og 
vores børn trives godt. Vi blev i sin tid godt 
modtaget på skolen, og vi har gennem alle 
årene haft - og har stadig - en god dialog 
med lærere, pædagoger og ledelse.
  Om nogle år forlader vores børn skolen.  
Jeg glæder mig til fortsat at kunne passere 
skolens røde bygninger og høre børnenes 
glade stemmer og skoleklokken ringe ind 
i mange år fremover. Og når jeg passerer 
skolen til den tid, bliver det med smil på 
læben over alle de gode oplevelser, som 
både børnene, min mand og jeg har haft 
indenfor skolens mure. 

Anders Theis Bollmann, cand.mag. i 
filosofi og historie og snart tidligere tysk- 
lærer på Tårnborg Skole:

 Tårnborg Skole er 
i gang med en helt 
utrolig rejse, som jeg 
de sidste otte måned-
er har haft æren af at 
være med på. Med min 
egen baggrund som 

militærhistoriker lå det ikke lige frem i 
kortene, at jeg skulle prøve kræfter med 
lærerfaget, men mit held blev, at jeg be-
sidder enormt gode tyskkundskaber i en 
verden, hvor tysklærere som bekendt er en 
mangelvare på linje med sjældne metaller 
og balancerede og begavede opslag på so-
ciale medier. Da jeg manglede et arbejde 
og lige var flyttet fra København til Sorø, 
var det derfor oplagt at søge en stilling 
som tysklærer, og her faldt valget (ind- 
rømmet - lidt tilfældigt) på Tårnborg. Jeg 
skal derfor også blankt erkende, at jeg var 
præget af visse fordomme om provinsen, 
da jeg mødte op første gang til morgen-
samling klokken 7.45 i starten af august. 
Disse fordomme skulle dog hurtigt blive 
gjort til skamme. 
  Elever og lærere på Tårnborg er nem-
lig noget for sig. Det kunne jeg mærke 
allerede første gang jeg klokken 7.13 steg 
på bus 902, der hver morgen siden har 
fragtet mig fra Korsør Station og ud til 
den lille skole.   For tager man den bus, 
vil man blive mødt af en flok engagere-
de lærere, der er i gang med at diskutere 
alt fra den kommende dags undervis- 
ning til resultatet af gårsdagens fodbold-
kampe. Allerede på bussen blev der ta-
get pænt imod mig, og sådan har det 
været siden. Jeg tror faktisk, jeg sjældent 
har oplevet et så fantastisk arbejds- 
miljø som på Tårnborg, for her hjælper 
man hinanden. Det har jeg nydt godt 
af, da jeg som ikkeuddannet lærer har 
haft tusinde spørgsmål om alt fra AULA 
til terminsprøver. Her har mine kol-
legaer stået klar med gode råd, spar-
ring og vejled-ning. Tårnborg er en lille 
skole med få - om end dygtige - vi-
karer, så når f.eks. corona >> side 36 
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melder sig, er det skolens 
lærere, der må træde til og  
dække for hinanden. Mange steder 
kunne den situation have ført til brok 
og stresssygemeldinger, men ikke på 
Tårnborg. Da omikron i januar havde 
lagt halvdelen af lærerstaben ned, og vi 
derfor måtte løbe ekstra stærkt og nog- 
le gange undervise i to klasser sam-

tidig, var der ingen sure miner - kun 
enighed om at klare os igennem sammen.  
  Hvorfor er det sådan? Er det fordi læ-
rerne på Tårnborg er fantastiske? Ja, det 
er det også! Men det er først og fremmest 
elevernes egen fortjeneste. Børnene og de 
unge mennesker på skolen formår at ska-
be et godt miljø for hinanden, hvor de er 
trygge og glade for at komme i skole, og 
det er der en grund til. Børnene på Tårn-

borg er nemlig ikke bare søde, de er også 
vittige og begavede. Det er derfor sjældent 
kedeligt at undervise på Tårnborg. 
  Alt det potentiale, der ligger på Tårnborg 
Skole, var dog aldrig blevet til noget, hvis 
det ikke havde været for skoleleder Maj-
se Dahl Larsen og viceskoleder Kenneth 
Bukhave. Jeg har aldrig oplevet to men-
nesker så dedikerede til at skabe ordentlige 
vilkår for både ansatte og elever.  Majse 
og Kenneth er ikke den slags ledere, der 
gemmer sig på kontoret. De sidder med 
til morgenkaffe inden morgensamling, og 
de spiser frokost med os andre. I daglig-
dagen mærker man ikke specielt meget, 
at de er ledere. De tager lige så gerne en 
opgave på gulvet for at løfte i flok. Men 
man mærker det dog med det samme, når 
det gælder: Når de svære beslutninger skal 
træffes, og kursen skal sættes, er man ikke 
i tvivl om, at de er ledere, men man er hel-
ler ikke i tvivl om, at de kæmper med næb 
og klør for både ansatte og elever. Det er 
den slags ledere, man gerne vil gøre en ek-
stra indsats for, fordi man ved, de gør det 
samme. Det er i høj grad deres fortjeneste, 
at Tårnborg er i færd med at blive en fan-
tastisk skole. 
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  Her i år 2022 viser prognosen for 
Tårnborgområdet, at der vil være et 
fald (nedgang) på 11 børn. Kildebak-
ken har pr. dags dato indskrevet 23 
vuggestuebørn og 51 børnehavebørn.
  Der er mange vuggestuebørn på ven-
teliste, men ikke ret mange børnehave-
børn. Dette har vi været nødsaget til at 
reagere på. 
  Børnegården Kildebakken har tænkt 
ud af boksen for at ændre lidt på struk-
turen. I samråd med Center for Dagtil-
bud og vores forældreråd besluttede 
vi at udvide vuggestuen med en ”lille 
vuggestue” for de mindste børn. I den 
”lille vuggestue” er der tilknyttet otte 

Børnegården Kildebakken har udvidet vuggestuen
Af Kirsten Søndergaard, leder af Børnegården Kildebakken

af de yngste børn.  Den ”gamle vug-
gestue” er for de store vuggestuebørn, 
hvor der vil være tilknyttet 15 børn. 
  De to vuggestuer er indrettet på bed-
ste måde ift. antal børn og deres ud-
viklingsniveau. Der er fokus på gode 
læringsmiljøer, som er afgørende for 
børnenes trivsel og udvikling. Der er 
et meget tæt samarbejde mellem de to 
vuggestuegrupper. Personalet på de to 
stuer er stadig ”en vuggestuegruppe”. 
  Den pædagogiske overvejelse for at 
have to vuggestuegrupper, en lille vug-
gestue for de små og en vuggestue for 
de lidt større børn, er at skabe trygge 
rammer og have fokus på det enkelte 
barns trivsel og udvikling. Med afsæt 
i dette vil der være en glidende over-
gang fra den lille vuggestue til den 
store vuggestue. Det vil sige, at som 
udgangspunkt er det, når barnet er klar 
til at rykke stue, og ikke efter alder. 
Det vil selvfølgelig altid være i samråd 
med forældrene.

Tårnborgbladets læserkonkurrence
  Deltag i konkurrencen om Villy Jensens nye 
vandrebog ”Vil du med” sponseret af Tårn-
borg Vandreklub ved at svare rigtigt på tre 
spørgsmål, som du kan finde svar på ved læs-
ning i bladet! 

1. Hvad hedder TIF’s nye hovedforeningsfor-
mand?
2. Hvilken anden fugl bygger jævnligt rede 
nær tårnfalkekasser - iflg. Kirkebladet?
3. Hvilken ny titel har turen i Tårnborg Van-

dreklub den 1. juni klokken 19 fra svømme-
hallen fået?
Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.
com eller læg dem i lokalrådets postkasse på 
opslagstavlen i Dagli’Brugsen i Frølunde 
senest den 1. juli 2022.
Vinderne af februar-nummerets læserkonkur-
rence blev Ulla Petersen, som blandt de 
mange rigtige besvarelser blev udtrukket af 
redaktionen for Tårnborgbladet, der har do-
neret gevinsten, som snarest bliver overbragt 
vinderen. Tillykke!
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Jernihaven
v/ Carsten V. Hansen

tlf: 21 71 68 44
jernihaven.dk

16
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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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  En stor TAK til alle, 
som medvirkede til, 
at jeg opnåede gen-
valg til ældrerådet.
- Så lykkedes det at-
ter at få indvalgt en 
Korsør-borger i rå-
det - og endda her fra 

Tårnborg/Svenstrup. Jeg var og er ganske 
overvældet. 
  Ældrerådet består af 15 medlemmer, alle 
fyldt 60 år og med stor livserfaring. Vi har 
meget forskellige baggrunde, og vi bor – 
heldigvis - godt fordelt, så stort set alle 
områder i kommunen er repræsenteret. - 
Jeg tror på et godt samarbejde! 
  Vi holder ældrerådsmøde en gang om 

Tak for tilliden
Af Sonja Bruus Petersson, medlem af Ældrerådet i Slagelse Kommune

måneden, og for det meste deltager Char-
lotte Kaaber fra forvaltningen. Charlotte 
Kaaber er leder af Center for Sundhed og 
Ældre, så medlemmerne har rig lejlighed 
til at fremføre spørgsmål og ønsker. 
  På kommunens hjemmeside kan du også 
finde ældrerådets hjemmeside: 
https://aeldreraadet.slagelse.dk/ 
Her kan du se, hvem der er indvalgt i rå-
det, mødereferater og dagsordner.  
  De næste fire år bliver spændende. Min 
bekymring er de mange, og store, varslede 
besparelser på ældreområdet. Hvordan 
mon politikerne vil gribe det an, så det 
ikke forringer de svageste ældres vilkår i 
dagligdagen?
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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 sjette 
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 2021 til februar 2022.

-------------------------------
  Denne gang fortæller Maximilianus-
sen om jernbanens ankomst til Korsør og 
mødet med Frederik 7. og grevinde Dan-
ner:
  Ved min ankomst til Frølunde var arbejdet 
på jernbanestrækningen Korsør-Roskilde 
i fuld gang, og en mængde danske og en-
gelske arbejdere var i virksomhed i vor 
nærhed, da banen, som bekendt, går nord 
om herregården Tårnborg, nu Dyreho-
vedgård, og Korsør Nor.
  Denne bane blev, som man vil huske, an-
lagt af et engelsk selskab med Sir Morton 
Peto i spidsen, derfor de mange engelske 
entreprenører og arbejdere, da de danske 
endnu ikke dengang var indøvede i jern-

baneanlæg. Dog havde også mange dan-
ske god fortjeneste ved dette arbejde, der, 
så vidt jeg kunne skønne, blev udført al-
mindelig solidt og godt.
  Der kom også mange penge til egnen ved 
den lejlighed, og mange arbejdere sam-
mensparede en god skilling.
  Endelig oprandt den store dag, da arbej-
det var færdigt, og banen kunne indvies af 

kongen. Det var den 26. april 1856.
  Jeg var naturligvis nysgerrig og ville 
som tilskuer overvære denne festlighed. 
Fra banegården spadserede Frederik den 
Syvende med Grevinde Danner og et lille 
følge over den nybyggede jernbanesving-
bro over Norets smalleste sted til Korsør 
by, der ligger syd for noret, medens 
banegården og hotel Store Bælt var de 
eneste bygninger, der lå norden for.

  Det var ret en 
dag med aprils-
vejr.
  Den første 
halvdel af ve-
jen var kongen 
og hans følge 
indhyllede i 
en støvtåge, 
men inden de 
nåede byen,  
>>>>> side 42 

Korsørs første station

Frederik 7. og  
grevinde Danner
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faldt en vældig regnbyge, 
uden at det lod til at genere  
kongen og grevinden.

   Lidt inde i byen lå en lav en-etages byg-
ning, hvori nogle telegrafapparater var an-
bragt. Her gik kongen og nogle af følget 
ind i den snævre stue, hvor der ikke en-
gang fandtes en stol. En sådan blev hentet 
til kongen, der satte sig foran apparatet, 
og under vejledning af telegrafisten meld-
te kongen til premierminister Hall, at nu 
var jernbanen til Korsør åbnet.

  Denne telegrafering lod til at være en 
stor nyhed for kongen, da han opholdt sig 
meget længe i den lille lave stue. Under alt 
dette måtte grevinden og det øvrige følge 
stå op, hvad vi tilskuere lettelig kunne se 
gennem det lavt siddende vindue.
  Under vandringen ind til byen havde jeg 
det held at komme til at gå i umiddelbar 
nærhed af kongen, og da han ofte stand-
sede på broen, for at den tilstedeværende 
konstruktør kunne give ham en forkla-
ring af dens indretning, havde jeg god lej-
lighed til ret nøje at betragte majestæten 
og grevinden.

  Kongen var blevet meget svær, næsten 
uformelig, og der var al grund til at fal-
de i tanker over den forandring, der var 
foregået med ham siden lejrsamlingen 
ved Hedensted 1844, og hans korpus og 
hele udseende tydede just ikke på, at han 
ville opnå nogen høj levealder.

  Grevinden havde også et ret anseeligt 
korpus. Hendes ansigtstræk forekom mig 
grove og kun lidet skønne.

  Herimod slutningen af maj 1856 fik jeg 
med mine foresattes tilladelse en ferie på 
fire dage for at gøre en rejse med den nye 
jernbane til København.

  Det var første gang jeg kørte på jernbane 
og første gang, jeg så landets hovedstad. 
Begge dele forekom mig særdeles mærke-
lige, og det var med en vis ængstelse, jeg 
satte mig i dette uvante køretøj, som nu 
forekommer så dagligdags. 

  I 3 timer og for en pris af 14 mark førte 
banetoget, som jeg syntes i en rivende 

fart, mig til rejsens mål. Københavns 
banegård var en træbygning, der omtrent 
var i flugt med indgangen til Tivoli. Der 
var ikke nær så megen trængsel, som på 
den nuværende banegård, der er mange 
gange større.

  København forekom mig stor og prægtig, 
uagtet den lå indskrænket bag de store 
volde og grave.
--------------------------------------------------
(Frederik Christians afsluttende oplevels-
er i Frølunde kan læses i Tårnborgbladets 
augustudgave 2022)

Odin - Korsørs  første lokomotiv 



43Tårnborgbladet  maj 2022

Måske er det værd at notere sig, at … 

- mange i vores område ønsker fjernvarme som afløser for den meget dyre naturgas-
opvarmning. Grundejerforeningerne i Musholmparken og Højbjergparken arbejder p.t. 
aktivt for, at også Tårnborgområdet får tilbudt fjernvarme som varmekilde. En henven-
delse til SK Forsyning er besvaret med en afvisning af muligheden, da kun en vedtagelse 
i byrådet kan bane vejen for en fjernvarmeudbyggelse. - Så håber vi, at vi har valgt det 
rette byråd!
- bordtennis har haft en god sæson i TIF med op til tolv spillere i aldersgruppen 13 - 82 
år til torsdagenes spil i skolens gymnastiksal. Den nye sæson starter til september, hvor 
afdelingen håber på at se såvel tidligere spillere som nye interesserede til sjov og god 
motion!
- Tårnborg Vandreklub har nogle programændringer i forårssæsonen. Som det kan 
læses her i bladet, er vandringen den 22. maj klokken 8.00 i Lystskoven ændret til en 
vandring særligt rettet mod 60+vandrere, men andre aldersgrupper er også velkomne. 
Turen afsluttes med lidt at spise, så tilmelding til turen er nødvendig senest den 17. maj 
på tlf. 30204811 - helst pr. sms.
- vandringen onsdag den 1. juni klokken 19.00 har ændret titel til ”En vandring for 
Ukraine”. Turen guides af Svitlana Victorova og starter fra Korsør Svømmehals P-plads. 
I forbindelse med vandringen er der mulighed for at give moralsk og økonomisk støtte til 
Ukraines krigsramte befolkning.
- der stadig er gode muligheder for en hjælpetjans eller en salgsbod i forbindelse med 
Tour de Tårnborg den 2. juli i Violvejsparken og på P-pladsen ved Dagli’Brugsen i 
Frølunde. Er du interesseret og har én time eller to, hvor du kan hjælpe til, kontakter du 
blot lokalrådet på tlf. 30204811 eller pr. mail på taarnborg.aktiviteter@gmail.com.
 … 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.
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Vær med til at byde en af verdens største medie- og sportsbegivenheder velkommen,  
når Tour de France-feltet kører gennem en del af Tårnborg-området den 2. juli 2022. 

Få en oplevelse for livet på dagen, hvor alt fokus i Danmark vil være på ”Touren over Broen”  
med start fra Roskilde klokken 12.15 og afslutning i Nyborg omkring fem timer senere.  

Tour de Tårnborg 

 
 

Lørdag den 2. juli 2022 

 

 

Alle i sognet opfordres til at hejse Dannebrog den 2. juli, og alle, der bor langs cykelruten i vores område, 
 opfordres til at udsmykke hus, have, hæk, plankeværk, træer og buske  

med gule balloner, flag, gule trafikveste, gult tøj, gule plastik- og papirstrimler samt gule blomster.  
Verden skal se, at vi holder gul fest i Tårnborg!  

For cykelrytterne er turen gennem Tårnborg kort, men feltet vil sandsynligvis være spredt her ved etapens  
afslutning, og en meget lang reklamekaravane kommer også forbi, så der vil være masser at se  

og underholde sig med denne lørdag eftermiddag i Tårnborg. 

Langs ruten i Tårnborg er mange gode tilskuerpladser, men du behøver ikke bare stå og vente hele dagen på 
tour-feltet! Du kan finde fine tilbud om mad, drikke, underholdning og lege både på Frølunde Fed, i Frølunde, 
i Svenstrup og i Musholmområdet, så tag vennerne og familien med til de forskellige tilbud - og få nogle gode 

og uforglemmelige oplevelser sammen! 

Her er du velkommen til nogle gode timer med Tour de Tårnborg: 
* Marken ved Broholmvej 40 på Frølunde Fed: Her bydes på P-pladser samt mad og drikke 
* Tårnborg Forsamlingshus, Frølundevej 50, Frølunde: Her bydes på Tour de Streetfood med musik 
           (se annonce inde i bladet!) 
* Violvejsparken i Svenstrup: Her inviteres til spil og lege for alle aldre fra klokken 12 – 15. 
* P-pladsen ved Dagli’Brugsen i Frølunde: Her bydes på levende musik, mad og drikke samt mulighed    
                    for at søge ly for solen, indtil reklamekaravanen, feltet og gruppettoen er passeret! 
* På Musholmcentret på Musholmvej: Her finder du overnatning, foredrag, mad og musik den 1.-3. juli. 

Bienvenue à Tårnborg et bon voyage  

Husk, det er kun muligt at transportere sig 
gående i tour-området i tidsrummet  

mellem klokken 12.00 og 18.00,  
så kom i god tid - og giv dig god tid! 


