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Sol, sommer og sokkeholdere

Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet
Så tager vi hul på den sidste sommermåned, hvis man da kan stole på kalenderen, og det er jo som bekendt ikke altid,
naturen vælger at følge almanakken. Så
måske får vi sommertemperaturer til september og oktober, hvilket mange vil sætte
pris på, især dem med gasfyr i huset, medens andre blot vil længes mod regn, rusk
og kølige stunder. Ja, vi er jo forskellige!
Denne forskellighed forsøger vi at imødekomme ved udvælgelsen af stof til
Tårnborgbladet, hvilket gerne skulle gøre,
at der er interessante ting at læse for alle,
der bor i Tårnborgområdet.
Dette nummer af Tårnborgbladet indeholder artikler og indlæg, der spænder
over emner som sport for både unge og
ældre; kirkestof for babyer, unge, ældre
og gamle - samt øvrigt lokalstof, der skuer
både langt og lidt kortere tilbage i sognets
fortid - samt fremad i tiden med tilbud på

gode, givende oplevelser for alle i sognet.
Og så er det op til dig at orientere dig i
bladet, og læse og gøre brug af det som
interesserer dig!
Tour de France-oplevelserne fylder en
hel del i bladet, hvilket naturligvis skyldes, at den 2. juli 2022 går over i lokalhistorien som dagen, hvor det største menneskehav i mands minde var samlet langs
vejene fra Broholmvej til Musholmvej.
En dag, der var fyldt med fest, glæde og
hygge - og som meget få tårnborgensere
har dårlige minder fra. Lad os håbe på
mange fremtidige dage, hvor hele sognet
i fællesskab kan skabe hygge, glæde og
gode oplevelser, for selvfølgelig kan vi
arrangere ting, der overgår eller når den 2.
juli til sokkeholderen, og alt skal vel ikke
atter skæres ned til samme gamle beklædningsgenstand?
God læselyst med Tårnborgbladet!

Det var STORT at få Tour de France på besøg!
(Vinderbilledet i Tårnborgbladets tourfoto-konkurrence - indsendt af Tina Larsen)
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Snart kalder idrætten atter på dig
Af Søren Mikkelsen, formand for Tårnborg Idrætsforening
i Violvejsparken, orkestre og udskænkSå blev det allerede
ning på p-pladsen. Ud over det har han
juli måned og sommerværet tovholder for hele projektet i sogferie for de fleste.
net. En kæmpe tak til Jørgen for den store
De fleste af Tårnindsats!
borg Idrætsforenings
Indendørs aktiviteterne starter op igen i
afdelinger er også gået
løbet af august måned.
på sommerferie, men
For tilmeldinger - følg med på vores
bestyrelserne har travlt
hjemmeside “www.taarnborgif.dk” og
med at forberede næste
facebook.
sæson 2022/2023.
Skulle nogen have ideer til nye aktiviteter
Først og fremmest skal haltimerne i
i Tårnborg Idrætsforening, er vi altid åbne
Tårnborghallen fordeles mellem de forefor at starte en ny afdeling op. Det skal
ninger, der har søgt. De fleste af vore forvære en aktivitet, der passer ind i vores
eninger har fået opfyldt deres ønsker, og
forening, og der skal være folk til, at
Tårnborghallen kommer stort set i brug
der kan dannes en bestyrelse. Tårnborg
alle ugens dage.
Idrætsforening tilbyder at arbejde under
Og så har de sidste par måneder været
foreningens vedtægter, medlemskab af
præget af Tour de France - ikke mindst
DGI med forsikring, trænerkurser etc. og
i vores egen forening. Formanden for
selvfølgelig adgang til vore klublokaler
60+motion samt for Lokalrådet, Jørgen
samt opbakning af erfarne bestyrelsesFrimann Rasmussen, har lagt et kæmpe
medlemmer. Kontakt formanden for yderarbejde i at køre en oplevelsesrig dag
ligere information.
i stilling for alle borgere i sognet ved
Dagli’Brugsen med diverse spilaktiviteter
God sommer til alle!

Blomster til enhver
begivenhed
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Op på tæerne - ned i knæerne
Af Line Torp Timmerman, forkvinde for TIF-Gymnastik
Er du ved at være klar til buk og stræk, dans,
fitness, bordtennis, høvdingebold eller hvad
vores afdeling nu kan tilbyde, så skal du snart
holde øje med hjemmesiden. Tilmeldingen til
vores hold åbner snart, og vi glæder os til at se
både nye og tidligere medlemmer. Her er plads
til alle, så tag gerne din nabo under armen, og
mød op og prøv et hold.
Sommerpausen er ved at være slut, og det
betyder, at sæsonen i en gymnastikforening

igen vækkes til live. Instruktørerne er så småt
i gang med at gøre sig klar og planlægger den
kommende sæson.
Vi har i denne sæson skiftet navn på mandagsholdet. Det hedder nu Fitness Mix og styres
af Belinda, som beskriver holdet således: Fitness Mix er et hold, hvor vi har det sjovt og
har et godt sammenhold. Holdet består af både
mænd og kvinder, og uanset din form kan alle
være med og have det sjovt, og formen vil kun
blive bedre. Fitness Mix er et hold, hvor vi laver mange varierede programmer og øvelser.
Dette kan eksempelvis være tabata, step, puls,
styrke, stram op og yoga. Vi får forbrændt
en masse kalorier, samtidig med at vi har det
sjovt. Vi garanterer sved på panden og en god
efterforbrænding. Husk vand og et håndklæde
- du får brug for det! Alle interesserede er
velkomne til at komme til en prøvetime, og se
om det kan fange din interesse.
Som noget helt nyt vil Kevin Dehli starte
et far/søn-hold op, og dette hold kommer til
at være i hallen hver fredag fra kl. 16-17.15.
Alderen på drengene er mellem 5-8 år. Kevin

har haft stor succes med et lignende hold i
Slagelse, og vi håber, at vi kan få en masse
fædre og drenge med på holdet. Kvinder, damer, piger, trunter - eller hvad vi nu kaldes
- har ingen adgang!
Kevin beskriver holdet således: Far/sønræs er stedet, hvor du og din søn vil blive
udfordret både fysisk og motorisk. Det er et
hold, hvor du er sammen med din søn, og hvor
fokus er på sjov og leg via bevægelse.
Der vil blive lagt vægt på, at du som far deltager på lige fod med din søn.
Hvad kan du så blive udsat for på dette
hold? Jo, det kan blandt andet være at springe,
hoppe, stå og gå på hænder, kravle, trille, slå
kolbøtter igennem legen og over forhindringerne. Der vil være sved på panden, og vi bliver
sammen bedre til at bevæge os gennem leg.
Bordtennis med Thomas om torsdagen er
blevet til et rigtigt hold, og det kræver nu, at
man er tilmeldt for at gå på holdet.
Vi mangler altid hjælp
på den ene eller anden måde, så går du
og tænker på at starte
et hold op, være hjælpetræner, eller har styr
på en helt tredje ting,
så tag endelig kontakt
til os. Vi er er social forening, som vægter
fællesskabet højt, og her er plads til alle.
Opstart af alle hold er i uge 37 i henholdsvis
Tårnborghallen eller gymnastiksalen på Tårnborg skole. Vi glæder os til at åbne dørene
og byder jer velkommen til sæson 2022/23.
Tilmelding kan ske på www.taarnborgif.dk
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Gymnastiksæson 2022/2023.
Tårnborg IF Gymnastik
Opstart mandag i uge 37
Tilmeld dig selv eller dit barn på www.taarnborgif.dk
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Kl.10.00-11.00 Kl.16.30-17.30
Motionsdamer
Jonna

Spring
5-7 år
Tårnborghallen

Mette, Camilla
og Marianne
Kl.16.30-17.30 Kl.16.30-17.30 Kl.17.30-18.30
Forældre/barn
til 3 år

Rollingerne
3 til 5 år

Nadja

Fredag
16.15-17.30
Far/søn-ræs
4 ½ -8 år
Tårnborghallen
Kevin

Spring
8-18 år
Tårnborghallen
Mette, Camilla
og Marianne

Kl.17.3018.30

Kl. 17.3019.00

Kl. 17.3518.35

Fitness Mix
Belinda

Høvdingebold
for kvinder
Ca. 30 til 50 år

Dance Fitness
Joanna

Nadja

Kl. 17.0018.30
Bordtennis i
gymnastiksalen
Thomas

Lørdag
08.30-09.30
Funktionel
træning
Line

Søndag d.
26. marts 2023
kl. 10.00
Årsafslutning
i hallen ☺

På hjemmesiden www.taarnborgif.dk.kan læses mere om
holdene og kontingentpriser.
Følg os på facebook - TIF Tårnborg Idrætsforening - Gym.afd. 4220 Korsør
Meld dig på flere gymnastikhold--med flex kontingent.
Kontakt kassereren på 60142106.
Rev190530
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Snart starter en ny badmintonsæson
Af Søren Mikkelsen, formand for TIF-Badminton
Sæson 2021/2022 sluttede med udgangen af
april, og bestyrelsen håber, at alle havde en
god sæson.
Den nye sæson 2022/2023 startede for bestyrelsen allerede i
marts, da der skulle bestilles haltimer til den nye sæson.
Fordelingen af haltimer faldt på
plads i slutningen af maj, og vi
kunne endelig få tilrettet tilmeldingssystemet.
I lighed med tidligere år, valgte vi at starte tilmeldingerne inden sommerferieperioden, så alle
havde en chance for at få deres
ønsker om spilletidspunkt opfyldt,
og der blev åbnet for tilmelding
den 11. juni.
Vi havde en lille medlemsnedgang i sidste sæson, hvor vi havde
84 medlemmer og derfor nogle
tomme baner. I den kommende
sæson håber vi selvfølgelig på
medlemsfremgang og fyldt hal.
Sæsonen starter den 15. august
og slutter den 26. april 2023, og
hallen er som sædvanligt lukket i

skolens juleferie.
Rigtig god badmintonsæson til alle!

Reskavej 7

◆

4220 Korsør

58 35 60 22
www.lundemanglas.dk
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Af Morten Hansen, TIF-Fodbold

Har du et barn på 3 - 5 år, så har TIF et godt tilbud til dig!
Tag dit barn i hånden, og mød op på banerne ved Tårnborghallen på Tjærebyvej
17, tirsdag klokken 16.30 - 17.30, og få jer en hyggelig og sjov time sammen med
fodbold og leg.
Træneren hedder Nikolaj - og Toft Vestergaard til efternavn.
Det koster kun 150 kr. for en halv sæson - og det er billigt for både hygge, rart
samvær og sund motion for både barn og mor eller far. Og måske er det vanedannende for resten af livet!
Indmeldelse og kontingentbetaling kan ske på taarnborgif.dk/fodbold
Få mere viden om os i facebookgruppen ”Tårnborg IF Fodbold og leg for børn
3-5 år”.
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Vi har også plads til dig på Fitness Mix-holdet
Af Inge Nielsen, glad deltager på Fitness Mix-holdet
I skrivende stund er
sommeren over os med
sol, blæst og regn - Den
danske sommer, som
vi kender den. - Inden
længe begynder alle
sportsaktiviteterne igen.
I TIF har vi i rigtig mange år haft et MIXhold, og DET HAR VI STADIG. Holdet
blev tidligere styret af instruktør Karin
Hansen, som i alle årene gav så meget til
holdet, men alt har sin tid, så vi må videre
og fortsætte med at træne - uden Karin.
Sidste sæson stod vi så uden instruktør,
men det lykkedes heldigvis at få et par energiske unge instruktører herud. Belinda,
som bor herude i området, tog kampen op
og overtog MIX-holdet. En opgave, som

hun gik til med glæde og stort engagement. Det viste sig desværre, at vi kun
kom 8 -10 kvinder og mænd på holdet
sidste sæson - Hvor blev I andre af??
Belinda er en sød og glad kvinde, som
hver gang laver et blandet program med
opvarmning, styrketræning med vægte,
elastikker, stepbænke mm og efterfølgende udstrækning.
Vi har det sjovt og får brugt hele kroppen!
Så dette er en stor opfordring til alle både
tidligere og nye FITNESS MIX-holdgymnaster: Find skoene frem og kom op
til os - Se i programmet, hvornår der er
opstart.
Vi træner om mandagen fra klokken
17.30 - 18.30. Vi ses!

Tag del i Fællesskabsstafetten i Tårnborg
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for Tårnborg Lokalråd

Tårnborg Lokalråd er blevet opfordret til
at sørge for Fællesskabsstafettens passage
gennem Tårnborg den 27. – 28. august
2022, hvilket vi har indvilget i, da den
første Fællesskabsstafet i 2019 blev en
god oplevelse.
En Fællesskabsstafet er en idé udviklet
i Slagelse Kommune og siden taget op af
en række andre kommuner i Danmark.
Stafetten er en aktivitet, som forsøger at
skabe møder på tværs af fællesskaber og

bringe både frivillige foreninger, kommunale institutioner og andre organisationer sammen i ét stort fællesskab. I
2019 strakte stafetten i Slagelse sig over
fem dage, bevægede sig over 125 km, var
igennem ti lokalområder og blev båret af
mere end 1000 hænder. 2022-stafetten
skal gerne vise et endnu større fællesskab
i vores sogn og i kommunen som helhed!
Vi vil forsøge at gøre stafettens rute
gennem Tårnborg så enkel som mulig,
men vi håber samtidig at kunne fremvise sognets mangesidige fællesskaber.
Vi opfordrer til, at interesserede melder
sig som deltagere, enten som >>> side 10
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depechebærer eller som følge - og efter
eget valg til fods, i løb, på cykel eller på
andet køretøj uden motor! Sjove, skæve
eller mærkelige idéer til videreførelse af
depechen er meget velkomne!
Modtagelsen af depechen lørdag aften
den 27. august og videreførelsen søndag
formiddag den 28. august er sandsynligvis
lidt af en udfordring for fx skolen og
børnehaven, men måske kan der samles
en gruppe børn og elever med forældre,
som vil synliggøre fællesskabet i sognet
ved at bruge en times tid - enten lørdag
aften eller søndag formiddag - på at bringe
de-pechen et stykke vej i sognet?
Hvis I ønsker at deltage aktivt under
depechens passage i vores lokalområde,
enten via en kort deltagelse i stafetten eller med en aktivitet eller et arrangement,
som selvfølgelig kan fortsætte efter depechens passage, vil lokalrådet meget gerne
høre om det senest onsdag den 10. august
- på mail taarnborg.aktiviteter@gmail
eller sms 30204811 - så deltagelsen kan
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komme til at fremgå af det færdige opslag
om Fællesskabsstafetten rute gennem
Tårnborg.
Vi håber på stor opbakning til den kommunale Fællesskabsstafet, så hold dig
ikke tilbage!
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12 sekunder så var tour-feltet forbi os i Tårnborg!

Af Jørgen F. Rasmussen, tovholder for Tour de Tårnborg
Det blev en
uforglemmelig dag,
da Tour de
Francefeltet kørte
gennem en
stor del af
Tårnborg Sogn den 2. juli 2022. Aldrig før er
der set så mange mennesker i området, og alle
var heldigvis enige om, at det skulle være en
stor, gul fællesfest fra tidlig morgen til sen aften. Og alt forløb - ikke stille og roligt - men
fredeligt og festligt!
Tak til de tusindvis af tour-interesserede, der
stod eller sad på strækningen fra Broholmvej
til Musholmvej. I gjorde det godt, og skabte en
fantastisk stemning for sognets gæster, tourfeltet og verdens tv-seere!
At den franske
tv-producer så
valgte at vise
Kongeskibet,
medens feltet
passerede en
væsentlig del af Svenstrup, er måske en smule
ærgerligt, men gør jo samtidig oplevelsen ekstra unik, da vi, der var der, er de eneste, der
netop oplevede, at Mikkel Honoré som den
første passerede den gule spurtstreg i Svenstrup - skarpt forfulgt af Olivier Le Gac og
Nathan Van Hooydonck samt resten af feltet.

Pres på øl-hanerne

Det gik ret hurtigt! 12 sekunder - så havde
alle 176 Tour de France-ryttere passeret Svenstrup-stregen!
En ekstra tak til alle, der støttede arrangørerne ved Dagli’Brugsen i Frølunde og i Violvejsparken samt tog del i gennemførelsen
af arrangementerne. Det var dejligt at se så
mange hygge sig med god musik fra DMF med
Leo Adolph,
Troels Christensen, Pia
Ninet Kupiec
og The Sing
Alongs
v/
Frank Hjort
på scenen. Det var ligeledes en fornøjelse
at se de mange børn og voksne, som brugte
ventetiden på feltet på lidt sund motion med
forskellige spil og lege i den til dagen meget
velplejede Violvejspark. Slagelse Kommune
tilkommer stor ros for faciliteringen af arrangementet
med
gode toiletforhold,
rengjorte
og
velordnede gader,
stræder, grøfter og
græsarealer. Måske
det
kan
danne
præcedens i fremtidens Tårnborg?
Vi glæder os til
næste fællesfest i Tårnborg. Vi behøver jo ikke
vente på næste tour gennem sognet!

Kom så Tour de France

Gul leg i Violvejsparken
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Seniorbofællesskabet Hesselbjerg

Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets opsøgende skribent

Jo, det er ganske vist: Til næste år står 22
lejligheder færdigbyggede til indflytning midt
i oktober måned for et seniorbofællesskab i
Tårnborg - hvis alt da går efter planerne!
Her i sommermånederne 2022 er der godt
gang i etablering af nye veje i området og anlæggelse af en LAR-sø (til Lokal Afledning af
Regnvejr), og de kommende beboere glæder
sig meget til at tage bofællesskabet i brug.

tede vi, at det ville vi gerne høre nærmere om.
Vi fandt det spændende, at vi kunne være med
til at starte det op, og at vi kunne komme til
at bo et sted i Svenstrup, hvor der er plads til
at blive gammel, og hvor vi sikres mod ensomhed i alderdommen. Vi er glade for at fællesskabet er højt prioriteret, fx gennem etableringen af et fælleshus og en fælleshave, og
de gode muligheder for at beboerne sammen

LAR-søen på Hesselbjerg

For at komme i betragtning til en bolig i seniorbofællesskabet skal man være fyldt 50 år
og ikke have hjemmeboende børn. Stort set
alle andre regler og betingelser for bofællesskabet bestemmes af beboerne - i fællesskab!
Tårnborgbladet har opsøgt et af de yngste
par i det kommende bofællesskab, Karin og
Karsten Christensen, der stadig er unge seniorer midt i halvtredserne. De fortæller følgende om deres grunde til interessen for det
kommende bofællesskab:
”Da vi i 2019 hørte om, at der skulle etableres
et seniorbofællesskab her i Svenstrup, beslut-

kan hjælpe hinanden med dagligdagens mangfoldige opgaver.
Efterfølgende har vi deltaget i de månedlige
møder, hvor vi er sammen med resten af gruppen, der skal have en bolig på Hesselbjerggrunden. Der er jo mange beslutninger, der
skal tages i fællesskab. Så er det jo en super
god idé, at vi lærer hinanden at kende, inden
vi flytter ind.
Vi tror på, at det bliver et godt, trygt sted at bo.
Vi er p.t. det yngste par i bofællesskabet, men
det vil jo ændre sig i fremtiden”.
Hvis der blandt Tårnborgbladets læsere er
nogen, der er yderligere interesseret i seniorbofællesskabet på Hesselbjerg, kan man finde
flere oplysninger på OK-Fondens hjemmeside
ok-fonden.dk/projekter/seniorbolig/maelkevej - hvor man også kan skrive sig på en interesseliste for projektet (som på hjemmesiden
kaldes Mælkevejprojektet) eller eventuelt på
en anden bofællesskabsliste.
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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
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Kender politikerne overhovedet Tårnborg sogn?
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for Tårnborg Lokalråd

Som fyldigt omtalt i majudgaven af Tårnborgbladet er der planer om at etablere
en døgninstitution for unge på Halsebyvænget i Halseby. Lokalrådet gjorde kommunen opmærksom på, at etableringen
kom som en meget stor overraskelse for
stort set alle i sognet, da ingen var orienteret om planerne - hverken lokalråd eller
naboer, hvilket kommunen efterfølgende
beklagede, og siden blev de fleste grundejere i Halseby indbudt til en naboorientering i Tårnborg Skoles gymnastiksal den
19. maj 2022 klokken 17.00.
Omkring 25 beboere fra området mødte
frem til orienteringen, hvor interimleder
for Børn og Familie, Christina Kaa, samt
Jens H. Løhndorf, virksomhedsleder i
Center for Børn og Unge i kommunen,
havde den lidt utaknemmelige opgave
at orientere de mange utilfredse naboer
til det kommende bosted. En stor del af
de fremmødte tog ordet for at udtrykke
deres bekymringer over, at sognet nu skal
tilføres endnu et bosted for udfordrede
borgere, da Tårnborgområdet i forvejen
har svært ved at integrere de mange eksisterende bosteder og lejlighedskomplekser med henviste beboere. Mødedeltagerne gav udtryk for, at de føler, at der

trækkes store veksler på deres forståelse,
empati og velvilje i forhold til Halsebyvængets nuværende bosted. Vil fremtiden nu byde på nye naboudfordringer
i forbindelse med de nye beboere og de
potentielle uenigheder, der kan opstå mellem beboerne på de nu to nabo-bosteder
med henholdsvis unge, udfordrede beboere og psykisk-fysisk udfordrede voksne? ”Kender politikerne overhovedet til
forholdene i vores sogn?”, blev der spurgt
til, ”eller er beslutningen kun taget ud fra
et meget skiftende embedsværks anbefalinger, da bygninger og lokaler meget
bekvemt var til rådighed i Halseby?”.

Kommunens repræsentanter gjorde en
ihærdig indsats for at berolige naboerne,
men kunne intet love, bortset fra at de
ville arbejde for at institutionen ikke får
navnet ”Halseby”, da ingen ønsker, at hele
området skal associeres med et bosted for
udfordrede unge. Jens H. Løhndorf gav en
grundig orientering om bostedet og pointerede, at der vil blive ansat kvalificeret
personale, at institutionen vil være underlagt tilsyn af myndighederne, at der altid
vil være opsyn med de unge, at de unge
ikke er problemet - de udviser problemer,
at personalet ikke slås med de unge, at de
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unge ikke låses inde, at skoletilbuddet på
Klostermarken bevares - og at han håbede
på et godt samarbejde med lokalsamfundet, som senere vil blive indbudt til åbent
hus i institutionen.
Mødet blev afsluttet med et ønske fra de
fremmødte om, at planerne bliver trukket
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tilbage, at hele beslutningen revurderes,
da meget tyder på, at placeringen af institutionen hviler på et ikke-fyldestgørende
grundlag, som har afstedkommet en
politisk fejl-beslutning. Om dette ønske
bliver opfyldt, er så op til kommunens
politikere i byrådet!

Status på etableringen af døgninstitutionen på Halsebyvænget
Af Jens Heinrich Løhndorf, virksomhedsleder - Center for Børn og Unge
Vi har på døgninstitutionen fået ansat
ny leder, der starter
1. august. Han hedder Jesper Krakau
Tønnesen og kommer fra et privat opholdssted, hvor han
har været en del år
og kender området særdeles godt. Desuden har vi slået stillinger op til døgnpædagoger og vågnenattevagter til stedet.
Der vil være ansættelsessamtaler i løbet af
august. Vi håber, vi kan finde medarbejdere, der er kompetente.
Ydermere har vi overflyttet en husassistent fra Familieinstitutionen Havrebjerg,
og hun skal sammen med Jesper (ny leder)

få godkendt køkkenet i de to huse - samt
påbegynde indretningen. Bygningerne er
som sagt færdige - branddøre er sat i - og
vi mangler slutrengøring. Jeg arbejder
stadig på at finde ud af, om vi kan ændre
navn - men det er problematisk - da det er
bundet op på et CVR-nummer.
Processen er, afhængig af hvilke medarbejdere vi kan få - at vi kan starte 1. oktober/1. november med ét hus - og siden hen
udvide med ét hus til.
Jeg vil også gerne benytte lejligheden til
at sige tak for et godt møde den 19. maj
- selvom det gik noget hektisk til - men
foreståligt.
Alle i Tårnborg Sogn ønskes en rigtig
god sommer - i håbet om et godt samarbejde efter sommerferien.

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.
Hvilket nyt navn har mandagsholdet i TIF-gymnastik fået?
2.
Hvad hedder Roskilde Stifts nye biskop, som prædiker i Tårnborg Kirke den
28. august klokken 17?
3.
Hvor og hvornår kan man deltage i et tilflytter-arrangement i Tårnborg?
Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com eller læg dem i lokalrådets postkasse på opslagstavlen i Dagli’Brugsen i Frølunde senest den 1. oktober 2022.
Vinderne af maj-nummerets læserkonkurrence blev Svitlana Victorova, som blandt de
mange rigtige besvarelser blev udtrukket af formanden for Tårnborg Vandreklub, der
som gevinst til maj-konkurrencen donerede Villy Jensens nye vandrebog ”Vil du med”.
Bogen vil snarest blive overbragt vinderen. Tillykke!
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Atter en rund fødselsdag i 60+motion
Af Inge Nielsen, næstformand

Jørgen F. Rasmussen - 70 år
Fredag den 27. maj kunne Jørgen fejre sin
70-års-fødselsdag. Dagen blev fejret hjemme
sammen med familien.
I 60+motion, hvor Jørgen er vores formand,
fejrede vi ham med sang, vin og chokolade
den efterfølgende tirsdag. Jørgen er jo kendt i
hele sognet for sit store engagement i stort set
alt, hvad der foregår herude. En ildsjæl uden
lige! Han kan simpelthen ikke lade være. Tak
for det.

Endnu en gang et stort TILLYKKE med de
70 år - og alt godt fremover til dig og din familie, Jørgen.
Kærlig hilsen fra os alle i 60+ afdelingen.

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.

Nybolig
Korsør

Nygade 5 � 4220 Korsør
4220@nybolig.dk
nybolig.dk � Tlf. 5835 0188
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Kirkebladet

TÅRNBORG KIRKE OG SOGN

August - September- Oktober
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På flugt fra virkeligheden
Indrømmet, jeg var rigtig længe om at
forstå det. Al den hype, der var om at
Tour de France skulle til Danmark. Og
jeg indrømmer det blankt, jeg har ikke
forstand på cykelløb, og i månedsvis gik
jeg undrende omkring og spekulerede på,
hvordan cykelrytterne skulle kunne cykle
hele vejen fra Frankrig til Danmark. For
hvor mange etaper ville det dog ikke være,
og så burde det vel rettere hedde Tour de
Europe.
Og indrømmet, jeg måtte skjule min
ligegyldighed flere gange, når folk med
største medfølelse hørte, at vi befandt os i
Nordjylland 2. juli, når feltet kørte lige igennem skønne Tårnborg - for stakkels os,
at vi gik glip af en historisk dag, og jeg
tænkte indvendigt: Pyt, historiske dage
har vi haft nok af her de sidste par år, så
jeg behøver ikke være med til at skrive
historie igen.
Det var nok med nedlukningen af Danmark i marts ’20, og det var rigeligt med
invasionen af Ukraine den 24. februar
i år. Det rækker også at være med til at
se inflationen nå et højdepunkt og bo i en
kommune, der skal spare så meget, at man
også et kort øjeblik kan tænke: ”Og hvor
mange operationer bliver så udskudt på
sygehuset, fordi der skal bruges penge på
Tour de France?”
Og jeg indrømmer det også: Mens hele
Tårnborg var klædt i gult, vejene tegnet op
med slagord, Broen lyste gult, og øllerne
og pølserne blev indtaget ved Brugsen,
og folkefesten i sognet var i gang, ja - da
nød jeg i stedet Vesterhavets vilde vover
og skænkede ikke Tour de France mange

tanker. For jeg indrømmer det gerne, jeg
vil hellere selv cykle end se på cykelløb.
Jeg vil hellere selv sparke til en bold end
se fodbold, lige bortset fra, når vi da når
så langt, som vi gjorde for 30 år siden, da
vi blev europamestre og oven i købet på et
afbud. Men generelt vil jeg hellere være
med end være tilskuer.
Og så mærkede jeg det alligevel, da vi
sent om aftenen den 2. juli vendte næsen
mod Tårnborg for ikke at sidde i kø dagen
efter, når Tour de Jylland skulle køres, den
der mærkelige følelse i kroppen. Den der
lidt ubeskrivelige følelse, man ind i mellem kan mærke, når noget i livet alligevel
rammer en.
Måske var det, da vi kørte forbi en kæmpe halmballe, hvor der var bredt et kæmpe
banner ud, hvorpå der stod: Vive le Tour Love from danish farmers. Måske var det,
da vi henover Fyn så den ene store lastbil
efter den anden fra TV-France, Schmidts
Radio, TV2-Tour, Pandekagevognen,
Burgerbilen, toiletvognen, cyklerne og
reklamebilerne, måske var det der, at det
alligevel ramte mig, samtidigt med at
jeg også på Facebook kunne følge med i
alle dem, der fulde af begejstring skrev,
hvordan de havde siddet i timevis for at se
det: De 176 ryttere spurte forbi i et splitsekund.
For lige der, ramte det mig alligevel:
forklarelsen, åbenbaringen. Og det gik op
for mig, hvorfor det alligevel er svært ikke
at kunne forstå storheden, det forunderlige, det fantastiske ved Tour de France i
Danmark.
For det samler befolkningen. Det ska-
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ber fællesskab, det skaber glæde og liv,
og det gør også det forunderlige, at det for
en stund føles, som om den barske virkelighed er jaget på flugt. For det går jo over
i historien - de her tre dage, 1., 2. og 3. juli,
hvor Danmark lyste i gult og samledes på
gader og stræder og jublende og hujende
viste os alle det vigtige i livet: At vi aldrig
må være tilskuere til livet, men at vi skal
være med i livet. At vi skal leve det. Og at
vi selv har et ansvar for at skrive den gode
historie. Den historie, som holder livet ud.
Og i en tid, hvor den historie, der skrives
om vores tid, er en forfaldshistorie, fordi
drømmene om fred i verden, som vi troede, blev opfyldt med murens fald, viste
sig at være en illusion, og hvor globaliseringen har medført at myg, flåter og corona
fyger ind over grænsen, så vi også dagligt
må høre om truslen om en ny epidemi.
Ja, måske har vi nu mere end nogensinde
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brug for ind i mellem at flygte lidt væk fra
virkeligheden.
Og det er det de store sportsbegivenheder kan, det er er det sommerens festivaler kan, det er det fællesskabet og festerne med andre kan: Give os et afbræk
fra bekymringerne. Og derfor giver det al
mening at feste, når lejligheden byder sig.
Nu er cykelrytterne for længst over alle
de danske bjerge. Tilbage er efterfesten,
tømmermændene, tomheden, der så nemt
kan ramme efter en stor begivenhed, når
det viser sig, at virkeligheden stadig er
der, og der lige nu i skrivende stund den 3.
juli, mens Tour de Francefeberen stadig er
der, meldes om skyderier i Fields i København med flere dræbte og virkeligheden
rammer en med 130 i timen.
Og lige der, kan vi kigge op til Kirken på
højen, Tårnborg Kirke, vi kan åbne døren
og gå derind til en gudstjeneste, til en
koncert, til aftensang, til en vielse, en dåb
eller en begravelse, og der kan vi mærke
det: Fællesskabet, følelsen af at være en
del af noget stort og smukt og noget, der
også sommetider gør alt for ondt. Nemlig
livet.
Men det vigtige vi mærker der i kirken,
det er, at Gud først og sidst holder sine
hænder under os, så vi ikke behøver flygte
fra virkeligheden, men må forsøge at leve
vores liv uden at lade frygten ramme os,
og gøre hver dag - som vi kan - til en fest.
		
Nina Dyrhoff Nyegaard
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Ugler i mosen eller ugler i haven.
Som opfølgning på mit indlæg i sidste
kirkeblad: Mine to viber, som jeg har
fulgt i sommer på den ene roemark, har
haft det godt. Den ene fik fem vibeunger ret usædvanligt, da de næsten altid har fire
æg, men vibemor har nok talt forkert.
Den anden fik to vibeunger. Jeg ved
ikke, hvor mange æg der var, men jeg
tror, viben har mistet
sin mage, da jeg har
set en død vibe nær
reden. Så som enlig
forsørger har hun nok
at se til med to unger.
En anden glædelig
oplevelse i år er, at
jeg har fået ugleunger
i haven, vistnok to
stk.
Jeg har så gået og
tænkt, hvorfor siger
vi: “Ugler i mosen”,
som har en helt anden
betydning? Jeg synes
da, at uglen er
meget fascinerende
og klog, og det bliver den da også ofte
omtalt som i børnebøger og på film.
Men det viser sig, efter at jeg har googlet
det, at det oprindeligt er: “Ulve i mosen”,
som så ved forskellige dialekter er blevet
til ugler.
Men næste generations ugler er i hvert
fald på vej i naturen.
Også i kirken står det godt til med næste
generation. Det sidste halve års tid har der
stort set været dåb i kirken hver søndag.
Det er dejligt, at børnene bliver døbt, og

mon så ikke der også er kirkegængere om
25 og om 50 år også?
Jeg husker mine forældre talte om, at
når de gamle var væk, så kom der ingen i
kirken. Heldigvis går det nok ikke så galt,
for der er jo hele tiden nogen der bliver
ældre (det gør vi jo alle) og begynder at
komme i kirken.
Der kommer jo
glædeligvis også børn
og unge. For nylig til
dåb talte jeg ca. 25-30
børn - dejligt.
Rigtigt dejligt at
møde den trofaste
skare hver søndag,
men også rigtig dejligt
at møde nogle jeg ikke
kender, og det sker
da ofte, for alle er så
velkomne i vores dejlige og smukke kirke.
Jamen kan vi så
bare læne os tilbage
og sige: “Det går jo
godt”. Nej, vi skal
hele tiden tænke, er der noget, vi kan gøre
bedre for at fylde kirken, og vi har da også
mange forskellige arrangementer i kirken.
Så jeg håber, vi ses til aftensang i kirken,
gudstjeneste, og inden længe høstgudstjeneste med frokost bagefter.
De bedste sommerhilsner
Arne Petersen
Formand for Menighedsrådet

Tårnborgbladet august 2022

Kirkebladet side 4

21

Babysalmesang i Tårnborg kirke.
Tirsdag den 13. september 2022 kl. 10
begynder et nyt hold med babysalmesang. Undervisningen vil foregå over 10
gange.
Underviser i babysalmesang er Tårnborg
Kirkes organist, Steen Johansson, som vil
lære jer en masse salmer og børnesange
med fagter og danse. Babysalmesang er
godt for de små, da det styrker deres motorik, og under rolige former giver dem
tryghed i kirkerummet og dets fantastiske
akustik.

Det betyder ikke så meget, hvor godt den
voksne synger, eller om det er mor eller
far, der deltager. Babysalmesang er for
alle, der har barsel og/eller har tid og lyst
til hyggeligt fællesskab og at lære nogle
sange, man kan synge for de små derhjemme.
Det er gratis at deltage.
Tilmelding til organist Steen Johansson
på mailadresse
kortaarnborg@gmail.com

Børne- og ungdomskor i Tårnborg Kirke – Kom
og syng med
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? Så er Tårnborg Kirkes nye kor
noget for dig.

undervisningen. Sangene vil være både
klassiske, salmer og rytmiske sange. Alt
sammen i en god stemning med masser af
sjov, sang og fællesskab.
Det koster ikke noget at gå til kor i Tårnborg Kirke.

Vi starter op igen på børne- og ungdomskor tirsdag den 23. august
kl. 16.00 - 17.30.

Koret ledes af Tårnborg Kirkes organist, Steen Johansson, som har mange års
erfaring både med musik og kor ledelse.

Der er kor hver tirsdag kl. 16-17.30, dog
undtaget tirsdag den 6. september.

Vi vil gerne bede om en tilmelding til
koret via mail, så vi kan komme i kontakt
med jer. Vi vil i denne mail, også gerne
bede om forældres kontaktoplysninger.

Du vil, sammen med andre børn og unge,
komme til at lære at synge, og af den vej
vil I få et fællesskab. Du skal gerne kunne
læse en smule. Det er ikke nødvendigt
at kunne noder, da man lærer sangene til

Steen Johansson
Mail: kortaarnborg@gmail.com
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Filmmusik og andet godt - 27. september kl. 19.30
Musik af Bach, Williams, Zimmer og mange andre ved organist Steen Johansson
Kan man spille ”STAR WARS”-temaet
på orgel? Ja, det kan
man godt, og man
kan også sagtens
spille meget andet
film-musik.
Et af de største
stykker
musik
brugt i film, er den
kendte Toccata og
fuga i d-mol af J. S.
Bach. Men Bach´s
”Air” er også brugt
i flere film.
Der vil til koncerten blive spillet filmmusik og
temaer fra ”Star
Wa r s ” , ” J a m e s
Bond”,”Ringenes
Herre”,”Harry Potter”, og der vil
også blive spillet andre stykker klassisk

orgel-musik af roligere karakter.
Kom og oplev en
anderledes spændene
orgelkoncert,
med
Tårnborg
kirkes
organist,
Steen Johansson,
ved orglet.
Steen Johansson
er uddannet fra det
Kongelige Danske
Musikkonservatorium, og har været
i London under
uddannelsen for at
lære at improvisere, hvilket vi også
kommer til at opleve til koncerten.

Der er gratis entre til koncerten.

Store Jazzklaverlegender i Tårnborg Kirke - Med
Olivier Antunes Jazz trio
25. oktober kl. 19.30

Denne tirsdag aften hylder vi fortidens
store pianister i selskab med en af nutidens store Danske supervirtuose pianister, Olivier Antunes og hans jazz trio med
Anders Fjeldsted (kontrabas) og Janus
Templeton (trommer).
Trioen har dyrket de klassiske trioarrangementer fra 60’erne og har samlet
materiale af bl.a. Oscar Peterson, Bill

Evans, Phineas Newborn og Herbie Hancock. Kærligheden til netop denne periode hænger ikke blot sammen med den
åbenlyse virtuositet, men i høj grad også
den melodiske swing- og beboptradition,
som er med til at gøre musikstykkerne til
de fremragende kompositioner de er i dag,
og som gør dem meget lytte venlige.
Der fokuseres på musik, der sjældent
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høres live, men som virkelig fortjener
at blive genopdaget. Deres legende og
generøse musikalitet både rører og begejstrer, og derfor kan trioen næsten ikke
vente med at komme ud og spille for jer.
Trioen startede i 2020 på trods af coronarestriktioner, og de har siden, med stor
succes, spillet flere koncerter rundt omkring i Danmark.
Den danske jazzmusiker Olivier Antunes kan med sin fransk-portugisiske baggrund noget, de færreste kan. Han kan
spille jazzklaver lige som de store swingende jazzpianister, og hver gang er det en
stor fornøjelse at høre hans usædvanlige
spil, der er præget af overskud og ele-
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gance, som ellers sjældent høres.
Der er gratis entré til koncerten.

Sommersang i Tårnborg Kirke
I sommermånederne inviterer vi til aftensang i Tårnborg Kirke. Torsdag den
18. august kl. 20.00 og torsdag den 15.
september kl. 20.00.
Vi synger sammen nogle af de mange
smukke sommersange og aftensange fra
både Højskolesangbogen og Salmebogen.

Vi lytter til kirkeklokkerne og orglet; kirkens organist og kirkesanger vælger
sange, og præsten fortæller lidt om sangene.
Aftenen sluttes af med en forfriskning
i våbenhuset eller foran kirken, hvor den
smukke udsigt i aftensolen kan nydes.

Ny biskop prædiker i Tårnborg Kirke 28. august
kl. 17.00
Den 15. juni blev Slagelses provst Ulla
Thorbjørn Hansen valgt som ny biskop
over Roskilde Stift. Den 28. august kl. 17
er der mulighed for at sige farvel til Ulla
Thorbjørn Hansen som provst og velkommen til vores nye biskop, som bliver

bispeviet den 4. september.
Menighedsrådet er vært ved en forfriskning efter gudstjenesten.
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Høstgudstjeneste den 25. september kl. 10.30
Når marken er
mejet, og høet
er høstet, og
vi glade kan
se, hvordan
jorden
atter har båret
frugt, er det
tid til høstgudstjeneste i
kirken. Det er
tid til at rette
en tak opad,
takke for høsten, takke for de gaver, vi
har i overflod her i landet. For om man er
landmand, alm. lønslave, tjenestemand,
pensionist eller noget helt femte, så har vi

alle noget at takke for i vores liv. Og er
der et bedre sted at gøre det end i kirken?
I kirken,
fordi meget af det vi har, kun er noget, vi
har i kraft af andre og i kraft af, at der er
noget større i vores liv, som lader regnen
regne, og solen skinne.
Igen i år vil Tårnborg Kirke være smukt
pyntet med jordens kønne og skønne
gaver. Orglet vil fylde kirken med musik
og minde os om, at vi faktisk - på trods af
hverdagens små trakasserier -egentlig har
det ganske godt og har så meget at takke
for.
Efter gudstjenesten er der frokost i Sognehuset. Tilmelding til frokost på
ndn@km.dk senest den 22. sept.

Jagtgudstjeneste den 16. oktober kl. 17.00
Lige så vel som vi mennesker lever af
jordens frugter, så lever de fleste af os
også af de dyr, der lever på jorden. Om
det er køerne, der græsser på markerne,
det er grisene i staldene, eller det er vildtet, som lever i skovene, så lever vi af
naturen, bruger den, nyder den. Derfor er
det også naturligt, at vi nøjagtigt, som vi
takker for høsten, takker for dyrene og for
naturen, som uanset om man er på jagt,
eller man blot nyder at være under Guds
himmel, ligger for vores fødder - og som
lige omkring Tårnborg Kirke viser sig fra
sin allersmukkeste side.
Traditionen tro er der den 16. oktober
jagtgudstjeneste i Tårnborg Kirke, hvor
jægerne vil spille på jagthorn, og hvor

salmer, tekst og prædiken vil dreje sig om

naturen, om jagt, om taknemmeligheden
for, at vi har naturen som et spisekammer.
Efterfølgende er der spisning i konfirmandstuen.
Tilmelding til spisning på ndn@km.dk
senest den 11. oktober
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Konfirmation den 13. maj 2022
Den 13. maj 2022 var en stor dag. For
første gang i to år blev konfirmationerne
ikke udskudt, og der var ingen restriktioner, så de otte konfirmander fra Tårnborg
Skole var glade, spændte og forbavsende
stille på deres store dag.
Stort tillykke og alt godt på jeres livsrejse,
Lærke Vedel Vangen Jensen
Matilde Mellon Kanstrup
Mille Steensbjerg Ploumann
Pernille Lupnaav Bendix Hansen
Frederik Krogsgaard Godsk Jørgensen
Gabriel Hansen
Lucas Brandstrup Starup
Mikkel Schade Knudsen
Et stort tillykke skal også lyde til
Tinus Trolle Richter Kirkebye, der går i
skole i Slagelse, og som blev konfirmeret
samme dag. Alt godt til dig Tinus.
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Aktivitetskalender

Hyggeklubben mødes i Tårnborghallen
7. sept. kl. 14.30: Gudstjeneste i Tårnborg Kirke. Efterfølgende er menighedsrådet vært ved kaffebord i Tårnborghallen.
21. sept. kl. 13.45: Løvfaldstur med kaffe undervejs og middag på Reersø Kro.
Bindende tilmelding til formanden.
5. okt. kl. 14.30: Knud Frost viser gamle film optaget af den kendte KB
19. okt. kl. 14.30: Banko
Litteraturkredsen i konfirmandstuen
6.sept. Udflugt til Sorø
4. okt. kl. 15.30
Hvis du ønsker at deltage i litteraturkredsen så kontakt sognepræsten for yderligere information
Sommersang i kirken
18. august kl. 20.00
15. september kl. 20.00
Vi slutter aftenen af med en forfriskning i våbenhuset
Ti vi ka’ li’ i kirken
13. okt. kl. 19.30
Koncerter
27. sept. kl. 19.30: Filmmusik og andet godt ved organist Steen Johansson
25. okt. kl. 19.30 Olivier Antunes Jazz Trio
Menighedsrådsmøder i Sognehuset
25. aug. kl. 19
22. sept. kl. 19
27. okt. kl. 19
Beboere i sognet samt sognebåndsløsere kan benytte kirkebilen ved alle
gudstjenester og arrangementer.
Ring 70 25 25 25 senest én time før.
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August
7. august
14. august
21. august
28. august

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 17.00

8.s.e.trinitatis
9.s.e.trinitatis
10.s.e.trinitatis
11.s.e.trinitatis

Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Ulla Thorbjørn Hansen

September
4. sept.
11. sept.
18. sept.
25. sept.

kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 10.30

12.s.e.trinitatis
13.s.e.trinitatis
14.s.e.trinitatis
Høstgudstjeneste

Nina Dyrhoff Nyegaard
Ingrid Sofie Rosengren
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard

Oktober
2. okt.
9. okt.
16. okt.
23. okt.
30. okt.

kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 17.00
kl. 9.00
kl. 10.30

16.s.e.trinitatis
17.s.e.trinitatis
Jagtgudstjeneste
19.s.e.trinitatis
20.s.e.trinitatis

Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Nina Dyrhoff Nyegaard
Ingrid Sofie Rosengren
Nina Dyrhoff Nyegaard

kl. 16.00

Alle helgens dag

Nina Dyrhoff Nyegaard

November
6. nov.
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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:
Vielse:

Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognepræsten.
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 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: Torben Agentoft, Irene Kjergaard, Nina Dyrhoff Nyegaard

Besøg Tårnborg Kirkes Hjemmeside
www.tårnborgkirke.dk eller på Facebook: Tårnborg Kirke
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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.

Følg os på Facebook

Henrik Jensen VVS A/S · Tjærebyvej 30 A · 4220 Korsør · Tlf.: 58 38 02 55 · info@henrikjensenvvs.dk · henrikjensenvvs.dk
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Glimt fra Tour de Tårnborg
Tårnborgbladet udskrev en fotokonkurrence i anledning af Tour de France-feltets besøg
i vores sogn, hvilket mange indsendte nogle bidrag til. Nedenfor ses nogle af de indsendte fotos; desværre har vi slet ikke plads til alle, men tak for alle bidrag til konkurrencen!
Vinderen af konkurrencen blev Tina Larsen, som indsendte billedet, som ses på side
3. Tour-udvalget har valgt Tinas foto, da det fortæller mange væsentlige sider af tourhistorien: det kommercielle, det storslåede, glæden, hyggen, begejstringen, fællesskabet
og nysgerrigheden - og ja, så er det jo bare et godt billede.

Touren ved Tårnborg Forsamlingshus
- Steen Bojko

Den gule trøje - Vagn Feld

Bjergtrøjen på Broholmvej
- Mark R. Hansen

Vingegaard i Tårnborg - Vagn Feld
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Feltet på Frølunde
Fed - Søren Mikkelsen

Flagallé på Broholmvej - Karin Kristiansen

Tour-hygge med far
- Stine Holck
Det franske politi kørte forbi - Tina Larsen

Tour Yamaha FS1 - Peter Sonne

Øllet på vej - Tina Larsen
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Når vi misforstår naturen
Af Brian Lønberg, beboer i Svenstrup

Vi er heldige her i Tårnborg, for vi har ikke
kun naturen i en ring omkring os, som et sted
vi kan gå hen for at nyde - nej, vores mere eller mindre sammenvoksede landsbyer og villakvarterer gør, at man ikke skal gå mange meter, før man kommer til et grønt område, hvor
både harer, fasaner og andet vildt holder til. De
fleste af os har nok også oplevet, at rådyrene
gnasker tulipaner i baghaven. Det lever vi
med - det er trods alt bare tulipaner. Og dyrene
er også vant til os - måske lidt for meget. Og
så er det, der sker misforståelser! For modsat
mennesker, så efterlader rådyr deres unger og
beder dem lægge sig ned, være helt stille og
blive liggende - for det er mest sikkert, imens
mor finder føde. Og nogle gange bliver de bedt
om det lidt for tæt på vores travle hverdag.

For nogle uger siden fandt vores børn dette
rålam ved cykelstien på Halsebyvej. Det var
blevet aflivet på en helt forkert, amatøragtig
og unødvendig hård måde. Det havde ingen
tegn på skader fra påkørsel eller lignende. Det
viste sig efterfølgende, at lammet var blevet
fundet af et ægtepar tidligere, hvor det lå raskt
og puttede sig i græsset. Efter kontakt med
1812 blev det vurderet, at der intet var galt, og
at man skulle lade lammet være, da dets mor
nok ville hente det, når mørket faldt på - helt

korrekt og lige efter bogen.
Desværre havde andre i mellemtiden fejlvurderet, at lammet nok var påkørt og valgte derfor at aflive det - i bedste mening, må
man formode. Metoden og stedet var dog indiskutabelt ikke i orden.
Vi har en flot bestand af råvildt i området, og
den skal vi gerne bevare. Så vi genopfrisker
lige de gode råd (som i øvrigt gælder for de
fleste dyreunger af vildt):
- Medmindre et rålam er tydeligt såret, bør
du altid lade det være og bevæge dig langt
væk fra det, så dets mor kan komme tilbage
til det. Oftest vil dets mor vente til det bliver
tusmørke, eller der falder ro på området. Hvis
det er muligt, kan du markere området, så andre ikke kommer for tæt på.
- Finder du et rålam, der er tydeligt såret, eller er du i tvivl om, hvorvidt ungen er i nød, så
bør du kontakte Dyrenes Vagtcentral på 1812
for vejledning.
- Du skal aldrig forsøge selv at aflive råvildt.
Hvis ikke aflivningen er nødvendig, eller hvis
man gør det forkert, kan man blive sigtet for
dyrplageri.
Det kan være svært at lade de små lam være
- især hvis de ligger og kalder. Men de kalder,
fordi de er sultne, og ikke fordi det gør ondt.
Og jo hurtigere vi mennesker fjerner os, jo
hurtigere kan de få mad.
At det omtalte lam blev bedt om at ligge
stille lige ved
cykelstien, var
dets uheld - ak ja.
Det kan oplyses,
at ungerne slæbte
det et stykke ind
i buskadset, væk
fra stien, og at
andre dyr dermed
fik glæde af det trods alt.
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En dejlig sankthans-aften på Ørnumbakken
Af Jørgen F. Rasmussen, kulturmedarbejder på Tårnborgbladet
Sankthans 2022 på Ørnumbakken vil
blive husket for et fantastisk vejr med
blå himmel, brændende sol - selv sent på
aftenen, og rigtig mange sommerglade
gæster til Tårnborg Lokalråds bålarrangement på Naturområdet Ørnumbakken.
Alle deltagere lod til at hygge sig, og
efter at mange havde indtaget mad og
drikke, blev det flot anlagte bål antændt
klokken 20.30, og folketingsmedlem Stén
Knuth holdt årets båltale, som kom vidt
omkring fra heksejagt til krig i Europa.
Meget fortjent blev talen afsluttet med
kraftige klapsalver fra det intenst lyttende
publikum på bålpladsen. Til sidst blev
midsommervisen og “Danmark, nu blunder den lyse nat” smukt afsunget af det
store kor, som de fremmødte tilsammen
udgjorde denne uforglemmelige aften.
Som så ofte før var det Thomas Hansen, der havde sørget for en veltilrettelagt
bålplads. I år var der god hjælp fra Ulla
og Kim, som sørgede for børnebålet med
stor hjælp fra barnebarnet, Oskar, så der
kunne bages snobrød til både voksne og

børn. Brian og Anne Marie tog også god
del i forberedelserne til det vellykkede arrangement. Næste år er der måske endnu
flere, der vil melde sig til en aktiv indsats
i årets sankthansarrangement?
Alle skal have en stor tak for indsatsen.
Stén Knuth, Thomas, Ulla, Kim, Oskar,
Brian og Anne Marie samt alle fremmødte
på Ørnumbakken var i forening grunden

til, at vi atter i fællesskab fik en dejlig aften i Tårnborg Sogn. Det sætter lokalrådet
stor pris på. Tak!

Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør
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Ny leder på Tårnborg Skole
Af Kenneth Bukhave, konstitueret skoleleder
I ca. 15 måneder har jeg
nu været ansat i Slagelse
Kommune med Tårnborg
Skole som arbejdsplads.
Mine første 13 måneder
har jeg arbejdet som viceskoleleder sammen med Majse Dahl som
skoleleder.
Jeg kommer fra en relativ lang ansættelse på Nyborg Friskole, hvor jeg arbejdede fra 2010-2020. Jeg startede som lærer,
TR og blev senere en del af ledelsen på
Nyborg Friskole. Jeg endte med at være
øverste skoleleder fra 2018-2020, inden
jeg besluttede mig for, at mit ”ægteskab”
med Nyborg Friskole skulle ende.
Jeg havde brug for frisk luft, og brug for
at blive en del af et nyt ledelsesteam, hvor
jeg ikke havde været tæt kollega med de
medarbejdere, jeg skulle agere leder for.
Jeg var enorm stolt og glad, da jeg fik stillingen, og det har været en stor fornøjelse
at lære både Tårnborg Skole, men også
hele lokalsamfundet bedre at kende. Der
er rigtig mange ildsjæle, som står sammen
om området og udnytter det til at skabe
gode rammer og aktiviteter for lokalområdets beboere - unge som gamle.
På selve skolen møder jeg hver dag ind
til glade børn, smilende og samarbejdsvillige forældre og et meget engageret og
kompetent personale. Alle slider og slæber
med at bidrage til vores fælles børns udvikling og læring. Vi yder hver dag vores
bedste, og eleverne knokler med at blive
dygtigere til at omgås hinanden og til at
lære alt det faglige / praktiske, som står
på skemaet.

Fremadrettet er et af målene - til stadighed - at bevare en stabilitet i vores personaleomsætning, således at vi opnår, at
mange af vores kollegaer og medarbejdere
bliver på Tårnborg Skole for på den måde
at støtte elevernes læring og udvikling
bedst muligt. Det er mit klare indtryk, at
vores medarbejdere er meget glade for at
være her, og det lyser ud af dem - hver
dag. Børnene / eleverne er skønne, og de
fortjener det bedste, hvilket jeg personligt
synes, de har - med de mennesker vi har
ansat på skolen og i SFO.
Vi vil på den længere bane gerne udnytte og benytte vores skønne natur mere
bevidst i undervisningen, og det glæder

vi os til at arbejde videre med i det kommende skoleår. Vi har tillige en ambition
om at gøre vores SFO til en frilufts- og
ude-SFO og ville gerne kunne certificeres
som sådan på et tidspunkt.
Vi trives på Tårnborg Skole, og vi håber,
at vi får et nyt fantastisk skoleår. Og vi
glæde os til at bidrage til – fortsat - at have
et sprudlende og dynamisk lokalsamfund,
hvor fællesskabet er større end individualiteten.
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Første år som ny lærer på Tårnborg Skole
Af Anton Rank, lærer

Det var med en blanding
af glæde og bekymring,
da jeg en eftermiddag i
juni sidste år takkede ja til
en lærerstilling på Tårnborg Skole. Jeg havde tyve minutter tidligere
forladt skolen, da jeg fik opkaldet et sted på
Halsebyvej. Solen stod højt, det var varmt, og
jeg havde af misforstået høflighed takket nej
til den kolde sodavand, som jeg ellers blev
tilbudt at tage med på den halvanden time
lange tur hjem til Roskilde. Hvor dum kan
man være? Ikke desto mindre blev turen reddet, da daværende skoleleder ringede og tilbød
mig en stilling på skolen. Glæden ved endelig
at have udsigt til at undervise var stor; nu
skulle jeg være rigtig lærer i historie, geografi
og madkundskab! Bekymringerne bestod dog
i de noget svingende trivselsmålinger blandt
eleverne samt den ’lærerflugt’, jeg havde
kunne læse om på nettet. Tankerne havde
jeg heldigvis fået luftet allerede til samtalen,
og det kunne mærkes, at skolen var på vej et
nyt sted hen. Men mine overvejelser gik jo
selvfølgelig på, at det kunne blive en stor udfordring for en forholdsvis nyudklækket lærer
at skulle være med til at løfte en så omfattende kulturændring. Børn og unge havde jeg
arbejdet med i mange år som timelønnet og
lærervikar, men ansvaret for helheden havde
jeg aldrig taget del i; det var for de fastansatte
eller de ’voksen-voksne’, som jeg plejede at
kalde dem.
Da jeg mødte ind efter sommerferien, viste
det sig dog, at jeg nok havde bekymret mig en
kende for meget. Jeg mødte et åbent arbejdsfællesskab og nogle kolleger, som til trods for
hvad de havde været igennem med skiftende
ledelser og strategier, var både hjælpsomme,
inkluderende og gode personer med stort humoristisk overskud. Især de små rutiner blandt
skolens personale har givet god arbejdsglæde

gennem hele skoleåret. Her kan der blandt
andet nævnes det daglige morgenmøde med
friskbrygget kaffe, som er helt essentielt, når
man er pendler.
Mødet med skolens elever bød fra starten
på store oplevelser. Nogle var gode og nogle ligefrem så rørende, at de næsten kunne
blødgøre den Hvidovre-beton, som løber i
mine årer. Andre var særdeles udfordrende, og
jeg har måttet kigge efter mange gange, om
der ikke skulle være et skjult rum i bunden af
min pædagogiske værktøjskasse; det er der
ikke! Til gengæld fandt eleverne dog ud af, at
mine fjollede indslag og michelin-ambitioner
i skolekøkkenet indimellem var et meget godt
afbræk. Jeg lærte at skrue mine forventninger
ned og omfavne elevernes forskelligheder.
Selvom jeg ikke er ældre end tredive, så er
der sket meget med lærer-elev-relationen,
siden jeg selv gik i skole. Den nærmest naturgivne autoritet, mine egne lærere havde, må
i dag vindes på andre måder. Det kan være
svært, når man for eksempel nægter at råbe,
og eleverne samtidig holder fast i, at ”det er
det eneste, der virker med os.” På Tårnborg
Skole er vi mange forskellige lærere og mange
forskellige elever. Sådan er virkeligheden på
den anden side af folkeskolen også, hvilket jeg
stædigt bliver ved med at italesætte. Man kan
på den måde sige, at eleverne og jeg har lært at
rumme hinanden. Og det bliver vi forhåbentlig
ved med at gøre.
Arbejdet med skolens elever og kultur
fortsætter efter sommerferien, og jeg glæder
mig meget til fortsat at være en lille del af
det fællesskab, som skal løfte udviklingen på
Tårnborg Skole. Vi har allerede mange ting i
støbeskeen, og det bliver spændende at involvere eleverne i det videre arbejde med nogle
sjove og udfordrende aktiviteter og arrangementer i det kommende skoleår.
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Et brag af en sommerfest i Kildebakken…

Af Børnegården Kildebakken

Årets sommerfest i Børnegården Kildebakken blev en stor succes. Der var stor
tilslutning, og alle havde glædet sig til
at få en dejlig dag ud af det. Temaet for
i år var ”Kildebakkens olympiske lege”,
og som temaet indikerer, skulle dagens
arrangement starte med fælles indmarch.
Efter denne march skulle der selvfølgelig
også tændes for den olympiske ild. Vi var
så heldige at få Esben, som er en dygtig
løber fra Korsør Atletikklub, til at løbe
ind med denne olympiske fakkel. Da ilden blev tændt, sang børn og voksne til på
vores dejlige nationalsang. Efterfølgende
stod Esben for den vigtige opvarmning,

inden dagens aktiviteter blev sat i gang.
Det var dog vigtigt, at man inden den store
OL-dyst fik tid til at spise sin medbragte
mad.
Efter dette startede alle aktiviteterne.
Der var: dåsekast, længdespring, kapløb
med mooncar og blå scootere til mindre børn samt trillebørræs. Og alle som
havde gennemført disse aktiviteter, skulle
selvfølgelig belønnes med en velfortjent
medalje.
Undervejs var der brug for at få fyldt depoterne op. Derfor kunne der købes slushice, kaffe, sodavand og kage.
Der skal lyde en varm tak til forældreråd
og personale, som har gjort et godt stykke
arbejde, for at få dette arrangement op at
køre. Vores
fornemmelse er, at
både forældre og børn
havde en
rigtig dejlig dag.
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Cykel-event i Kildebakken
Af Børnegården Kildebakken

vores største vuggestuebørn og senere
børnehavebørnene fordelt på tre hold.
Børn og voksne havde en fantastisk dag.
Tusind tak til Sebastian Jensen og Slagelse
Kommunes ”Åben Dagtilbud”.
Optakten til Tour de France blev startet
tidligt i Børnegården Kildebakken. Allerede onsdag den 25. maj 2022 havde Kildebakken besøg af Sebastian fra Dalmose
Street Sport. Sebastian havde medbragt
løbecykler, små cykler og BMX-cykler.
Børnene fik lov at prøve cyklerne på
forhindringer og ramper. Alt var designet
til at styrke børens balance,
motorik
og
gode cykelfærdigheder.
tede

Vi

starmed

I dagene op til Touren gennem Tårnborg blev Børnegården pyntet flot op,
og Touren blev budt velkommen af alle
børnehavebørnene.
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Jernihaven

v/ Carsten V. Hansen

tlf: 21 71 68 44
jernihaven.dk
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KLIK &
KØB ONLINE

Stigefabrikken.dk ApS
Karolinevej 7, 4200 Slagelse
(intet salg fra adressen)

Webshop: www.stigefabrikken.dk
Telefon: 78 71 31 31
E-mail: info@stigefabrikken.dk

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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Ny i Tårnborgområdet?

Er du flyttet til vores sogn inden for det seneste år, eller tænker du på at flytte til vores
område - som består af Svenstrup, Frølunde, Frølunde Fed, Halseby, Tjæreby, Hulby,
Musholmbugten samt Højbjergparken - så er der sandsynligvis meget, du gerne vil
vide mere om i dit nye bo-område.
I håbet om at give nytilflyttere en god start i vores sogn
inviterer Tårnborg Lokalråd i
samarbejde med Tårnborg Skole
og Tårnborg Idrætsforening til
en orienteringsaften om tilbud
og muligheder for borgere i
Tårnborgområdet tirsdag den
20. september klokken 17.30
på Tårnborg Skole. Der vil
blive budt på lidt at spise og
drikke under arrangementet,
som forventes at vare et par
timer.
Tilmelding til aftenens møde sendes senest den 9. september til mailadressen taarnborg.aktiviteter@gmail.com eller sms 30204811, hvor også interesserede foreninger,
institutioner, virksomheder eller privatpersoner med tilbud eller budskaber til
Tårnborgområdet kan tilmelde sig.
Vi glæder os til at se mange nye sognefæller den 20. september.
Med venlig hilsen
Tårnborg Lokalråd
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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 syvende
Vi var også
henne
i
- og dermed sidste - afgældsfængssnit af Frederik Chrislet på rådtian Maximilianussens
huset, hvor
erindringer fra sin tid i
en af hans
Tårnborg sogn, hvor han
bekendte
i nogle år fra 1855 havde embede som
Alleenberg på Frederiksberg sad. Det var
andenlærer i Frølunde skole. Frederik
en stor spasmager, og derfor blev besøget
Christian voksede op i Jylland, hvor han
ikke så kedeligt.
tilbragte sin barndom og ungdom, så et
embede på Sjælland var en voldsom livsVi var også en eftermiddag i Dyrehaændring med rejse ind i ukendt land med
ven, hvortil vi kørte på en kapervogn, der
anderledes sprog, normer og levevilkår.
kunne befordre en hel masse passagerer.
Beretningen er et redigeret uddrag af F.
Om aftenen, da vi vendte tilbage, var klokC. Maximilianussens samlede nedskrevne
ken blevet over tolv, og vi måtte da betale
livserindringer, som blandt andet kan
for at komme igennem Østerport; thi den
findes på nettet redigeret af Gitte Johansgang eksisterede denne port og ligeledes
en, der er efterkommer af MaximilianusNørreport,
sen.
hvorimod
der
Tidligere afsnit kan du læse i Tårnborgvar et hul i voldbladet fra februar 2021 til maj 2022.
en, hvor Vester------------------------------------------------port havde stået.
Denne gang fortæller MaximilianusBelysningen var
sen om sit første besøg i København,
meget svag; det
koleraen i Korsør og afskeden med
var endnu tranFrølunde og omegn:
lygternes tid, og
Inden min togrejse til København, havde
af statuer på ofjeg flittig studeret et kort over byen, så jeg
fentlige pladser
let kunde finde Store Larsbjørnsstræde,
fandtes kun to,
hvor Buchmanns far boede, og han var
nemlig Frederik Hesten på Kongens Nytorv
straks villig til at ledsage mig rundt i byen
den Femte og hesten på Kongens Nytorv.
og den nærmestliggende egn.
En aften var jeg i Det Kongelige Teater;
Hver formiddag gik jeg omkring på samhvad der blev spillet, kan jeg ikke huske!
lingerne og beså dem, så vidt jeg kunne
overkomme, og da det var noget, som
Dygtig træt tog jeg den fjerde dags aften
ikke interesserede den gamle Buchmann,
med toget til Korsør og spadserede derfra
fulgte han kun med mig om eftermiddagtil Frølunde.
en til Frederiksberg, hvor han helst ville
Det var trods al min sparsomhed, ikke
have mig ind på Alleenberg og lignende
muligt for mig at få min knappe løn, der
steder for at drikke et glas toddy, hvilket
ikke var større end en almindelig tjeneslet ikke interesserede mig.
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stekarls på den tid, til at strække til mine
udgifter, så det gik bestandig tilbage med
mine pengesager. Jeg måtte derfor søge
at opnå forfremmelse til et bedre kald,
hvilket lykkedes for mig i Trønninge nær
Holbæk.
Henad sommeren 1857 var en usædvanlig sygelighed begyndt at brede sig både i
Korsør og i landsognet.
En Læge Wilhelmsen i Korsør, hvem
jeg ofte kom sammen med, og hvem jeg
betragtede som min særdeles gode ven,
mente, at koleraen var i anmarch!
Det gjaldt om at komme afsted til mit nye
kald hurtigst muligt, da koleraen havde
begyndt at vise sig i skoledistriktet, og jeg
havde ingen grund til at tøve.
I et par dage gik jeg omkring for at sige
farvel til en del af distriktets beboere. Under et af disse afskedsbesøg kom jeg ind

i en gård, hvor konen lå i sengen. Hun
forklarede mig sygdommens forløb, og
nu kunne jeg, efter hvad læge Wilhelmsen
tidligere havde fortalt mig om denne sygdom, tydelig høre, at hun havde kolera.
Hun kom sig; men manden, som den dag
var rask, blev kort efter angrebet og døde.
Enhver kan sige sig selv, at jeg ikke opholdt mig ret længe på dette sted.
Efter en hjertelig Afsked med Buchmann
og hans kone drog jeg afsted til mit fremtidige hjem.
------------------------------------------------(Det var så Frederik Christians
afsluttende oplevelser i Frølunde.
Forhåbentlig har du nydt indblikket i livet
i Frølunde og omegn
for snart 175 år siden).

Malermester Birch
Din lokale maler

Telefon 21 95 60 66
www.malermesterbirch.dk
heidi@malermesterbirch.dk
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Måske er det værd at notere sig, at …
… der ikke i nær fremtid kommer fjernvarme til Tårnborg Sogn. Det var i hvert fald den - for
mange - skuffende melding fra Envafors, der før hed SK-Forsyning, på mødet om energibesparelser den 9. juni i Kulturhuset i Korsør. På mødet blev givet gode råd og vejledninger til, hvordan
der kan spares på energien og søges støtte til energibesparende foranstaltninger samt dannelse af
lokale energifællesskaber. Men det vil kræve et meget stort lokalt engagement, hvis der fx skal
etableres et varmepumpe-fællesskab i Svenstrup. - Du kan blive klogere på sagen ved at søge på
”energibesparelser” på kommunens hjemmeside.
… du inden længe kan finde Tårnborg Vandreklubs efterårsprogram de sædvanlige steder, fx
på hjemmesiden www.taarnborg.dk, i facebookgruppen ”Tårnborg” samt på opslag diverse steder
i sognet. Men reservér allerede nu søndag den 4. september klokken 14.00, hvor sæsonen starter
med en tur i Højbjergskoven med start fra P-pladsen for enden af Højbjergvej - ved broen over
jernbanen - som findes ved indkørsel fra Stibjergvej i Svenstrup.
… kommunen overvejer at få revet det gamle frysehus i Gl. Halseby ned. P.t. anvendes bygningen ikke til noget; huset er meget forfaldent og skæmmer arealet ved gadekæret, og kommunen
har ikke midler til en renovering, så hvis ingen i løbet af august måned melder sin aktive interesse for bevarelse af frysehuset i Gl. Halseby til Tårnborg Lokalråd, er der stor risiko for, at det
forsvinder.
… de traditionelle fællesspisninger i forsamlingshuset vender tilbage i oktober og december.
Notér derfor gerne datoerne 18. oktober og 6. december i kalenderen, da det er på disse datoer,
Tårnborg Lokalråd forventer at arrangere nogle fællesspisninger klokken 18.00.
… nogen tilsyneladende forsøger at lave sine egne færdselsregler i sognet! I hvert fald forsvinder flere og flere færdselsskilte omkring Tårnborg Skole, hvor der tidligere var indkørsel forbudt
for motoriserede køretøjer fra Halsebyvej. Det er der muligvis ikke længere, da skiltene er pist
væk forsvundet!
… der viste sig stor interesse for brug af Violvejsparken til spil og leg under tour-arrangementet den 2. juli. Desværre mangler der stadig gode muligheder for sund motion og leg i parken,
men lokalrådet arbejder på sagen, og forhåbentlig vil der snart kunne findes nye mål til boldspil
på arealerne - og planen er, at mere følger!

