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   Et folketingsvalg et netop overstået, og 
i skrivende stund kendes resultatet ikke, 
men der er ingen tvivl om, at ligegyldigt 
hvilken regering flertallet har valgt, så står 
den over for et overvældende antal ud-
fordringer, som den forhåbentlig løser, så 
de stærkeste - de økonomisk bedst stillede, 
de psykisk og fysisk bedst fungerende, de 
raske og de, der bor tæt på samfundets 
velfærds- og kulturtilbud - yder mest til 
gavn for hele 
Danmark.
   Sådan bør det 
vel være, hvis 
man ønsker 
sammenhængs-
kraft og en 
konfliktunder-
t r y k k e n d e , 
t r y g h e d s b e -
varende lav 
ulighed blandt 
landets indbyg-
gere, og samme princip burde vel også 
være gældende for en kommune. De- 
sværre har flertallet i Slagelse Byråd  
valgt en anden vej til løsning af kommu-
nens kolossale økonomiske udfordringer, 
da det netop vedtagne Budget 2023 især 
viser besparelser på landsbyskoler, hvor 
flere lukkes eller sammenlægges til næste 
sommerferie, på ældreplejen og ved rin-
gere hjælp til psykisk syge og to-sprogede 
elever. Det kan vist vanskeligt kaldes ”de 
stærkeste skuldre”!   Men sådan har byrå-
det altså valgt, trods massive demonstra-
tioner foran rådhuset, utallige underskrift-
er på forskellige bevaringsopfordringer 

samt mængder af høringssvar med gode 
råd - hvoraf få - om nogen - synes at have 
påvirket budgetbeslutningen i byrådet!
  Men et valg kan jo gøres om; man kan 
vælge på ny! Om Tårnborg Skole står til 
at redde, står hen i det uvisse, for mange 
elever har allerede forladt skolen efter by-
rådets udmelding, men der kan lægges en 
plan for anvendelse af bygningerne, så det 
kan blive til gavn for hele området, og der-

ved forebygge en 
utilfredsstillen-
de afvikling af 
hele Tårnborg 
Sogn. Tårnborg 
Lokalråd har 
tidligere peget 
på, at de gode, 
sunde bygninger 
kan anvendes til 
fx et kommu- 
nalt center el-
ler forvaltning, 

men der findes helt sikkert masser af an-
dre anvendelsesmuligheder, der vil kunne 
udvikle lokalsamfundet positivt. Så kære 
byråd, vælg nu rigtigt!
   Og kære læser, du kan også vælge! Net-
op nu kan du vælge mellem en hel del 
forskellige artikler her i Tårnborgbladet.  
Forhåbentlig kan du finde noget af inte-
resse, men det letteste valg er at tage 
det hele! - Det kan man sjældent i hver- 
dagslivet, der jo består af et uendeligt 
antal valg, og hvor de fleste af os vælger 
forkert af og til! 
- God læselyst!

Der er altid et valg
Af Jørgen F. Rasmussen, medredaktør af Tårnborgbladet
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Vær med til at udvikle TIF
Af Søren Mikkelsen, formand for Tårnborg Idrætsforening

  Når jeg skriver 
dette, er vi i slutning-
en af september.
  Det store emne i 
vores område lige 
nu er, bliver Tårn-
borg Skole lukket, 
eller får den lov til at 

fortsætte?
  TIF har, i lighed med mange andre, 
indsendt et høringssvar til Slagelse 
Kommune og givet foreningens me-
ning om en eventuel skolelukning, 
der vil få en stor indflydelse på vores 
lokale samfund og dermed også TIF, 
da skolen er vores “underskov” for 
nye medlemmer.
  TIF’s foreninger har startet efterår- 
og vintersæsonen op, og der er rig mu-
lighed for alle for at dyrke sjov motion.  
Vi tilbyder i denne sæson: Gymnastik, 

fodbold, badminton, bordtennis, floor-
ball samt vores 60+motion, hvor vi 
ud over lettere motion også tilbyder 
fælles hygge over en kop kaffe.
  Hver sportsgren i TIF fungerer 
selvstændigt med egen bestyrelse og 
økonomi. Men bestyrelser har det 
med at blive lidt “slidte” med årene, 
og vi vil så gerne have nogle yngre 
mennesker til at deltage i arbejdet, så 
der kan komme nye ideer ind i fore-
ningerne.
 Så er der nogen, der gerne vil være 
med til at udvikle TIF, mød da op til 
vores årsmøder i slutningen af februar.

Formanden fylder 70 år
  Inden næste udgave af Tårnborgbladet udkommer, er for-
manden for Tårnborg Idrætsforening fyldt 70 år. Søndag den 
29. januar 2023 runder Søren Mikkelsen det syvende årti, og i 
stort set alle årene har han været bosiddende på Frølunde Fed, 
hvor han nu nyder tilværelsen i selskab med fru Pia.
  Søren bestrider i øjeblikket posten som hovedformand for 
TIF, samtidig med at han også er formand for badminton-
afdelingen i foreningen. Desuden er han kendt for sit store 

engagement i alt, hvad der er til gavn for sognet. I de seneste år har Søren især lagt stor 
energi i udarbejdelsen af Tårnborgs Lokale UdviklingsPlaner (LUP’en) samt i arbejdet 
med at skaffe annoncer og artikler til Tårnborgbladet. Tak for din rosværdige indsats, 
Søren. Gid du aldrig stopper. Tillykke med de 70 år!
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TIF-gymnastik byder på mange former for motion og morskab 
Af Line Torp Timmerman, forkvinde for TIF-Gymnastik

  Sæsonen er skudt i gang, og de fleste 
hold har masser af gymnaster. Det er en 
fornøjelse at se så mange komme og støtte 
op om foreningen og byde vores nye tiltag 
velkommen. 

  Det er altid en dejlig følelse at kunne slå 
dørene op til en ny sæson. Nogle instruk-
tører har været på kursus og er mere end 
klar til at gøre vores medlemmer glade og 
bedre efter en træning.

  Bordtennis med Thomas er blevet lavet 
til et fast hold og spiller hver torsdag fra 
kl. 17.30-19.00.

  Vi har fået gang i et par mandehold, og 
det er dejligt, at vi har nogle engagerede 
instruktører, der kan varetage opgaven og 
holde styr på dem ;-) 

  Vi har herre-
motion med 
Jonna i spid-
sen, og til far/
søn-ræs koster 
Kevin de stak-
kels fædre 
rundt med deres 
drenge.

 Caroline 
Hansen kom 
til os og 
spurgte, om 
vi var interes- 
seret i en 
Z u m b a - i n -
struktør, og 
vi siger jo 
aldrig nej til 
nye tiltag. Derfor kan vi nu byde velkom-
men til Caroline, der gennem 10 år selv 
har danset Zumba og netop har taget en 
uddannelse, så hun er klar til at lære fra 
sig. Zumba er på programmet hver man-
dag i gymnastiksalen fra kl. 19-20. 

  Spring har indkøbt lidt nye redskaber og 
er dermed også klar til en ny sæson med 
rigtig mange gymnaster på holdene.

  Der er som altid plads til flere medlem-
mer på vores hold, og du skal derfor ikke 
holde dig tilbage med at kigge op til lige 
netop det hold, som passer dig. Husk, at vi 
har søskenderabat eller flex-kontingent, så 
kig op - enten selv eller med jeres børn, og 
hyg jer med gymnastik.

  Hallen er booket, og I kan allerede nu 
godt sætte kryds i kalenderen til årsafslut-
ning den 26. marts 2023. Gymnasterne har 
en masse, de gerne vil vise frem, og det er 
en rigtig dejlig måde for både gymnaster 
og instruktører at slutte sæsonen af på.

Vi ses i gymnastiksalen og i hallen!
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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 

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.                        

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
  

 
Kl. 10.00-11.00 

 
Motionsdamer 

 
Jonna 

 
 

Kl. 16.30-17.30 
 

Spring  
5-7 år 

Tårnborghallen 
 

Mette, Camilla 
og Marianne 

Kl. 16.15-
17.30 

 
Far/søn-ræs 

4 ½ -8 år 
Tårnborghallen 

 
Kevin 

Kl. 17.30-
18.30 

 
Fitness Mix 

 
Belinda 

 
 
  

Kl. 16.30-17.30 
 

Forældre/barn 
til 3 år 

 
Nadja 

Kl. 16.30-17.30 
 

Rollingerne 
3 til 5 år 

 
Pernille 

Kl. 17.30-18.30 
 

Spring 
8-18 år 

Tårnborghallen 
 

Mette, Camilla og 
Marianne  

 
                                  

Kl. 19-30-
20.30 

 
Zumba 
13-? år 

 
Caroline 

Kl. 17.30-19.00 
 

Høvdingebold for 
kvinder 

Ca. 30 til 50 år 
 

Nadja 
 

Kl. 17.35-18.35 
 

Dance Fitness 
 

Joanna 

Kl. 16.00-17.00 
 

Herre-motion 
 

Jonna  

Lørdag 
 

08.30-09.30 
 

Funktionel 
træning 

 
Line 

  Søndag d. 
26. marts 2023 

kl. 10.00  
Årsafslutning 
i hallen ☺   

Kl. 17.30-19.00 
 

Bordtennis 
 

Thomas 
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58 35 60 22
www.lundemanglas.dk

Reskavej 7 ◆ 4220 Korsør

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

  Badmintonafdelingen star- 
tede den nye sæson 2022/2023 op i au-
gust måned.

  Vi har træningstider i Tårn-
borghallen mandage og ons-
dage, hvor de fleste medlem-
mer har en fast tid og bane 
- andre træner fællestræning 
mandage, hvor vi træner fra 
kl. 19 til kl. 20.30. Vi træner 
3 moduler à 30 minutter.

  Vi har stadig nogle ledige 
baner mandage og fredage.   
Så skulle nogle have lyst
til at spille badminton, så 
tilmeld jer på www.taarn-
borgif.dk.
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  Selvom du måske ikke er til 100 m hækkeløb, bør du 
alligevel dyrke motion for at vedligeholde og styrke din 
krop. Og det gør du let i dejligt samvær med andre her-
rer i alderen 60+ med fælles sjov og grin under motion i 
gymnastiksalen på Tårnborg Skole hver torsdag klokken 
16.00.
  Vi har fælles opvarmning og cirkeltræning samt øvelser 
med bolde, vægte og meget andet. Og så er det sundt! Så 
kom bare du - der er også plads til dig! 

Motions-herrer i TIF er også for dig!
Af Jonna Jacobsen, instruktør for motions-herrerne i TIF

  Der er en dag, jeg 
aldrig glemmer, nem-
lig den 25. marts 
2022, hvor jeg var 
indbudt til prisudde-
ling af Slagelse Idræts 
Råd, der i samarbejde 
med Slagelse Kom-
mune - efter to års 

aflysning pga. coronaudfordringerne - at-
ter kunne afholde den årlige store idræts-
fest ”Slagelse Guld”, hvor kommunens 
idræts-, fritids- og foreningsliv bliver 
honoreret for flotte idrætspræstationer i 
det forgangne år.
  Tårnborg Gymnastiks motionsdamer 
havde gennem Gulla Hansen indstillet 
mig til prisen som ”Årets instruktør” med 
en meget fin omtale af mig. Bare det at 
motionsdamerne havde indstillet mig, var 
en meget flot gestus. Det har jeg aldrig 
før oplevet i de 35 sæsoner, hvor jeg har 
været instruktør for diverse hold. En stor 
tak skal der lyde fra mig til damerne og 
Gulla - og ja, jeg blev meget rørt!
  Selve aftenen var forrygende: SPAR 

NORD ARENA var flot pyntet i guld 
med lys og balloner, og dejlig musik blev 
leveret af lokale unge musikere under 
maden, der også var fremragende. Det var 
ligeledes imponerende så mange dygtige 
sportsfolk, der var til stede i hallen. Hold 
da op, hvor vi spænder bredt på et højt 
niveau i mange forskellige idrætter i kom-
munen - også i de mere motionsprægede 
idrætter. 
  Der var flere damer med fra TIF-gymna-
stikholdet, og vi var alle enige i, at det var 
et superflot arrangement. Vores hænder 
var ret ømme efter de mange klapsalver, 
der lød i hallen den aften, for alle prisvin-
derne er så dygtige i hver deres idræt og 
utroligt målbevidste - både de udøvende 
og deres ledere. 
  I den kategori jeg var indstillet, var der 
fjorten nominerede personer - et stærkt og 
stort felt - og prisen gik meget velfortjent 
til en anden end mig, men selvom det ikke 
blev til en medalje, så var det en super fed 
og dejlig aften med nogle dejlige piger. 
Mange tak til jer alle! 

En oplevelse jeg aldrig vil glemme
Af Jonna Jacobsen, gymnastikinstruktør i TIF
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  Hele uge 41 holdt TIF åbent hus på alle 
hold for interesserede i anledning af Dan-
marks Motionsuge, og 60+motion var 
naturligvis ingen undtagelse, så tirsdag 
den 11. oktober blev der spillet ihærdigt 
på petanque- og krolfbanerne, hvorefter 
der blev hygget med kaffe, kage og af-
sluttet med sandwich og drikkelse. Det så 
ud som om alle fremmødte nød dagens ar-
rangement, som var planlagt i samarbejde 
med Tårnborg Lokalråd, der også støttede 
dagens program økonomisk. 
   I efteråret har en gruppe af 60+motions 
medlemmer - og især under en rosværdig 
indsats af Erik Dohlmann - arbejdet ener-

gisk med etableringen af en ny krolfbane 
øst for petanquebanerne. Så inden længe 
kan krolfbane nr. 2 åbnes for 60+holdet, 
hvilket vil give mulighed for, at seksten 
medlemmer kan spille samtidig, og det vil 
ganske givet være til stor tilfredshed for 
mange.
  Hvis du nu skulle have lyst til at tilmel-
de dig holdet, så kræver det blot, at du er 
fyldt 60 år, at du kan møde frem tirsdage 
klokken cirka 9.45, at du har råd til kon-
tingentet på 150 kr. - for et helt års mo-
tion! - og at du har lyst til hygge og socialt 
samvær. Kan du leve op til disse krav, så 
er du meget velkommen!

60+motion under stadig udvikling
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for TIF 60+motion
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  Heldigvis foregår der rigtig meget spæn-
dende og interessant i - eller i tilknytning 
til - vores lokalområde. I det følgende kan 
du blive orienteret om noget af det, som 
du muligvis gik glip af - og som du måske 
kan opsøge på et senere tidspunkt, hvis 
det gentages.

 I forbindelse 
med Touren 
gennem Tårn-
borg udskrev 
Tårnborgbladet 
en fotokonkur-
rence, som Tina 
Larsen vandt. 
Tina har nu mod-
taget sin gevinst. 
Vi siger tak for 

de flotte billeder, Tina, og tillykke med 
din gevinst!
   Den 29. august var Slagelse Kommune 
vært for Hendes Majestæt Dronning Mar-
grethe 2. ved en festforestilling på Borreby 
Teater, hvor Sjællands Teater leverede en 
dejlig aften fuld af musikalske oplevelser. 
Til forestillingen var også en repræsen- 
tant for Tårnborg Lokalråd til stede, og 
ved nærstudie af fotoet kan personen - 

måske - findes!

  Søndag den 4. september var der atter 
et veltilrettelagt og godt besøgt loppe-
marked ved Dagli’Brugsen i Frølunde, 
der som altid var flot arrangeret af Anja 
Brandhøj og Britta Kjerulff Hansen. 
  

Den 20. september mødte en del af 
sognets nytilflyttere op til et arrange-
ment i Tårnborghallen, hvor Tårn-
borg Lokalråd, Tårnborg Idrætsforen-
ing, Tårnborg Skole og >> side 12 

Glimt af de seneste måneders aktiviteter i Tårnborg og omegn
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets aktivitetsundersøger
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Korsør Bykontor orientere-
de om mulighederne for et  
godt og aktivt liv i Tårnborg og omegn.
  Det er svært at få energien til at slå 
til! Derfor arrangerede Slagelse Kom-
mune, Envafors og SparEnergi.dk et in-
formationsmøde i Korsør Kulturhus om  
energibesparelser, hvor det blev slået fast, 
at fjernvarme ikke skal ventes til Tårn-
borgområdet i de næste ti år, bortset fra 
Musholm- og Højbjergparkområderne, 

der sandsynligvis ikke skal vente så længe. 
I ventetiden må søges andre løsninger, og 
du kan få gode ideer på sparenergi.dk.
  Er du til fart, motorlarm og F1-stem-
ning, så bør du besøge Korsør Kart Bane 
på Ørnumvej, hvor der hver onsdag og 
lørdag indtil 
den 15. novem-
ber er fart over 
t i l v æ r e l s e n . 
Den nye sæson 
i 2023 starter 
den 1. marts.

  Men ellers er 
det jo ikke alt, 
der går hurtigt 
her i sognet, 
heldigvis. Du 
kan for eksem-
pel gå en tur 
i den dejlige 
natur, og her 
kan du sikkert 
møde andre, 
der tager den 
med ro!

Blomster til enhver 
begivenhed
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                          Dagli’Brugsen i Frølunde 

Scan og Betal 

Med tiden ønsker vi, at Dagli’Brugsen i Frølunde kan åbne butikkens lokaler uden mandskabsbetjening i 
timerne før og efter de nuværende åbningstider. Dette kræver dog, at vi introducerer flere af vores kunder 
for vores Scan og Betal-system.  
 

Sådan kommer du i gang med Scan og Betal: 

* Hent Coop-appen i Google Play eller i App Store 
*  Opret en bruger - og verificér din konto 
*  Mød op i butikken, når du vil handle - og tag 
mobilen frem 
*  Åbn Coop-appen, og scan din første vare med dit kamera  
*  Handl ind, som du plejer, men scan alle varerne undervejs 
*  Når dit indkøb er ved vejs ende, scanner du den grønne QR- kode oppe 
ved kasseudgangen 
*  Find din betalingsmetode i appen, tryk på den og swipe til siden. Nu har 
du betalt! 
*  Mobilen viser en grøn skærm, og du kan går direkte igennem ved 
kassen. Vis eventuelt den grønne skærm til personalet, fx til Nina og Heidi, 
som du ser her på billedet. (Stikprøver kan forekomme. Da vises en rød 
skærm på mobilen, og du skal så kontakte en fra personalet, som ligeledes 
skal godkende din alder ifm. alkohol-køb o.a.) 

Du er altså - ved brug af Coop-appen - velkommen til at springe køen over, og du kan så forhåbentlig 
fortsætte med at have alletiders gode dag efter dit indkøb i Dagli’Brugsen i Frølunde! 

Ved udfordringer kan du henvende dig til fagpersonalet, der kan guide dig igennem indkøbet  

Inden de udvidede åbningstider uden personale i butikken meldes ud, er vores mål, at 10 % af vores 
kunder anvender Coop-appen. Lige nu er det godt 3 % af kunderne, der anvender appen!  

Find os også på Facebook, og følg butikkens gode tilbud og andre lokale events.  
Så er vi altid kun et klik fra dig! 

 

               Du finder os på   
       facebook.com/DBFrolunde  

 

 

--------------------------------------------------------- 
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  En Fællesskabs-
stafet er en idé ud-
viklet i Slagelse 
Kommune og 
siden taget op af 
en række andre 
kommuner i Dan-
mark. Stafetten er 
en aktivitet, som 
forsøger at skabe 
møder på tværs 
af fællesskaber og 

bringe både frivillige foreninger, kommu-
nale institutioner og andre organisationer 
sammen i ét stort fællesskab.
  Tårnborg Lokalråd havde i år forsøgt at 
gøre stafettens rute gennem Tårnborg så 
enkel som mulig og opfordret interessere-
de til at slutte sig til som deltagere, enten 
som depechebærer eller som følge - og 
efter eget valg til fods, i løb, på cykel el-
ler på andet køretøj uden motor! Desværre 

Fællesskabsstafetten gennem Tårnborg
Af Jørgen F. Rasmussen, fællesskabsstafettovholder i Tårnborg

var fremmødet ikke overvældende - bort-
set fra i Børnegården Kildebakken! Man 
kan blive en smule bekymret for fælles-
skabsfølelsen i sognet, når man ser på del-
tagerantallet de to dage, men der skal lyde 
en stor tak til alle, der valgte at tage del 
i Fællesskabsstafetten gennem sognet lør- 
dag og søndag den 27.- 28. august. Spe-
cielt var det rigtig flot, at så mange børn, 
forældre og personale i Børnegården 
Kildebakken mødte frem en søndag for-
middag og med stor energi deltog i trans-
porten af depechen.

  Tårnborgområdets 60+’ere inviteres til 
nogle aktive timer i og omkring Mus- 
holmcentret onsdag den 14. december 
klokken 10.30 - 14.00. Programmet består 
af en ikke alt for strabadserende vandring i 
de naturskønne omgivelser ved Musholm-
centret, og efterfølgende gives der mu-
lighed for afprøvelse af nogle af de mange 
aktivitetstilbud, som Musholmcentret by-
der på - blandt andet det meget underhol-
dende spil el-hockey. Besøget vil blive af-
sluttet med en juleinspireret frokost samt 
hyggesnak og måske andet godt.

  Deltagelse i dette 60+arrangement koster 
kun 25 kr., som indbetales via MobilePay 
ved tilmelding til arrangøren, Tårnborg 
Lokalråd, senest den 6. december på tele- 
fon 30 20 48 11 (helst pr. sms). 
  Da der kun 
er plads til 
et begrænset 
antal del-
tagere, an-
vendes først 
til mølle-
princippet!  

Tag med på tur i Musholm-området
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Tårnborgs Initiativpris på 5000 kroner 
  Har du en god idé til iværksættelse af 
 noget nyt, fx et arrangement, en aktivitet 
 eller en fysisk ting, som kan aktivere og 
inspirere eller glæde og mobilisere større  
eller mindre grupper i Tårnborg Sogn, så kan 
du søge støtte til din idé gennem  
Tårnborgs Initiativpris. 

    Prisen kan tildeles for et enkeltstående initiativ, eller  
    for et initiativ som giver længerevarende glæde for  
    Tårnborg Sogns beboere, og formålet er, at initiativet 
skal være med til at fremme udviklingen, synliggørelsen og sammen-
hængskraften i vores lokalområde.  

Tårnborg Lokalråd står bag prisen, som hvert år uddeles på Beboermødet  
i marts måned. 

  
Initiativprisen er på 5000 kroner, som skal anvendes til realiseringen af det 

initiativ eller idé, som den gives til, og prisen kan søges af både  
enkeltpersoner, grupper, foreninger, institutioner eller organisationer. 

 
Prismodtageren skal selv være tovholder for realiseringen af initiativet, og 

prisvinderen modtager de op til 5000 kr. ved indsendelse af dokumentation 
til lokalrådets kasserer for afholdte udgifter i forbindelse med initiativet, som 

skal være gennemført inden udgangen af tildelingsåret. 
 

Ansøgninger til modtagelse af Initiativprisen afsendes  
til og med den 1. januar 2023  

på mailadressen taarnborg.aktiviteter@gmail.com eller ved nedlægning i 
postkassen på opslagstavlen i Dagli´Brugsen i Frølunde. 

Tårnborg Lokalråd håber på at modtage mange gode, kreative idéer  
til udvikling af vores lokalområdes tilbud, så vi alle fortsat kan glæde os over 

at være bosiddende netop her i disse naturskønne omgivelser.  
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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.

Børnehjælpsdagens julelotteri til støtte
for anbragte og udsatte børn i Danmark

  Tårnborg Lokalråd står også i år bag salg af Børnehjælpsdagens julelot-
teri indtil den 31. december. 
  Måske du møder lotterisælgende repræsentanter fra lokalrådet på din 
færd rundt i sognet, men hvis du ikke er så heldig, gentager vi servicen 
fra tidligere år for jer med MobilePay: Indbetal beløbet på det ønskede 
antal lotterisedler (30 kr. pr. stk.) på tlf. 30204811, og skriv din adresse 
i kommentarfeltet – så leverer vi dine lodder til dig personligt eller i din 
postkasse, og du støtter så to gode formål: Børnehjælpsdagens arbejde for 
anbragte og udsatte børn i Danmark - samt arbejdet i Tårnborg Lokalråd 
for Tårnborgområdets beboere!
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TÅRNBORG KIRKE OG SOGN

November - December- Januar
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Tag din båre og gå…
  Den rammer mig engang i mellem: Den 
der undren over, hvordan vi mennesker 
egentlig kan holde ud at leve. Den der 
undren, som det er så nemt at mærke, når 
man har gået rundt i Auschwitz og har 
tænkt på alle de menneskeskæbner, der 
trodsigt kæmpede hver eneste dag for et 
liv, der end ikke var en gadehund værdigt, 
og hvor døden ville have været en befri-
else for en lidelse, som det er uudholdeligt 
at tænke på.
  Eller når man har befundet sig som felt-
præst i Estland og har mødt befolknin-
gen der og har hørt og set dem fortælle, 
hvordan de har levet under kommunis-
mens åg, hvor de var bundet på mund og 
hænder, og hvor en forkert ytring kunne 
koste dem år i ar-
bejdslejr eller sågar 
livet. 
  Og det undrer en, 
hvordan de alligevel 
ventede i årevis i 
håbet på at blive 
frie. Og man tænker 
på krigen i Ukraine 
og på alle de spild-
te menneskeliv på 
begge sider af front-
en, og på hvorfor vi 
mennesker ikke kan 
finde ud af det simple at holde fred.
  Eller når man har stået lige der på 
Vestfronten i Belgien med udsigt til et 
bombekrater og tusindvis af hvide kors 
over faldne unge mænd, så rammes jeg 
af den der følelse af, hvor meget lidelse 
der egentlig er i verden og en undren over, 
hvorfor vi egentlig gør det. Altså lever.
  Og det er jo ikke kun ekstremerne, som 
rammer os. Det er ikke kun krigene og 
naturkatastroferne. Det er ikke kun dikta-

torerne og terroristerne, der gør livet hårdt 
og svært. Det er bare at gå ud på kirke-
gården og nænsomt iagttage en sørgende, 
der taler med sin elskede under stenen, 
med blot et lille håb i sindet om at opstan-
delsen sker lige der i samtalen mellem 
timelighed og evighed.
  Og den rammer mig ind i mellem, når jeg 
ser på min egen søster, som har ventet i 25 
år på et mirakel for at blive rask, men som 
jo også godt ved det, at det næppe sker, 
for sådan er Gud ikke. Gud helbreder ikke 
vores uhelbredelige syge, uanset hvor 
mange bønner vi så sender til ham, og der 
sker det, at jeg rammes af den der undren 
over, hvad det er der gør, at vi lever. At 
vi fortsætter. At den uhelbredeligt syge 
søster trodsigt hjælpes ud af sengen hver 

dag, kæmper sig på 
arbejde i køresto-
len, underviser unge 
mennesker med 
overskud selvom 
hun ikke engang 
kan tage tøj på selv.    
Og ikke bare pas-
sivt lægger sig hen 
i et hjørne og håber 
på et mirakel, men 
tager livet på sig. 
  Ja, at vi står op hver 
morgen og tager fat 

på dagens dont med smerte, med sorg, 
med savn, men at vi alligevel gør det.
  Hvad er det, der gør, at vi kan modtage 
den ene dårlige nyhed efter den anden, at 
vi med frygt kan vente på næste træk fra 
Putin, med frygt venter vinterens komme, 
med frygt venter morgendagen og allige-
vel smiler, griner og danser og lever. 
  Hvad er det, der gør, at vi alligevel ik-
ke smider Gud på porten, når vi samtidig 
lever med visheden om, at han kan udføre 
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mirakler, men bare ikke gør det så tit, når 
vi rammes af det svære.
  Det helt simple svar på det spørgsmål 
fik jeg den anden dag, da jeg besøgte et 
ældre ægtepar, som på deres sommerferie 
havde været lige ved at miste livet i en 
ulykke, og som nu døjede med eftervirk-
ningerne, men de altdominerende ord, der 
lød fra dem under vores samtale, var som 
et ekko fra Biblen, fra Jesu fortælling om 
den syge mand ved Betesda dam, som i 
38 år har ventet på et mirakel, ventet på at 
nogen gjorde ham rask, og hvor miraklet 
sker, da Jesus siger til ham: ”Tag din båre 
og gå”.  Og manden rejser sig efter 38 år 
og går ud for at leve sit liv.
  For det lød som et ekko af Jesu ord fra 
konen, da hun taknemmeligt sagde: 
  “Ja, nok er vi blevet ramt, men vi er her, 
og vi har hinanden. Det er jo miraklet, at 
Gud holdt hånden under os.” 
  Og det er jo det helt afgørende. For vi er 
her! Det er miraklet. Vi er skabt af Gud til 
vores menneskeliv. Vi er skabt af Gud til 
hver vores skæbne her i livet. Og den kan 
være hård, den kan synes meningsløs, den 
kan gøre os magtesløse og håbløse.
  Men vi er her! 
  Og det er det afgørende. Og det er lige 
netop det, Jesus siger til den syge mand.   
Det er lige nøjagtig det, den kristne tro 
siger til os: Tag din båre og gå! Svaret 
fra Jesus lyder ikke: ”Smid din båre væk 
og gå” men netop: ”Tag din båre og gå.” 
Jesus befrier os ikke fra vores smerter. 
Han helbreder os ikke, men sender os ud 
i livet. Med vores båre. Med vores livs-
vilkår, med vores byrde. 
  Det er der faktisk ikke noget som helst 
hokus pokus over. Det er der faktisk ikke 
noget som helst mirakuløst over. Det 
kræver faktisk ikke, at vi har bedt utallige 
bønner, og at vi tror 100% og altid gør det 
rette. 

  Kristendommen kræver kun det ene: At 
vi tør leve livet, selv der, hvor det er svært. 
At vi tager livets kampe på os. Om det er 
sygdom, om det er at få parforholdet til 
at fungere, om det er at give vores børn 
et godt fundament at leve på, om det er 
at kæmpe for stedet, hvor vi bor, og hvis 
vi har overskud til det, så også de andres 
kampe, som vi gør det, når vi ind i mellem 
formår at række en hånd ud og hjælpe et 
andet menneske til at indse det simple, at 
vi er her, og at det er miraklet. 

  For vi er her, og det er alt nok til, at vi 
kan leve vores liv i taknemmelighed, og 
Gud er her til at tage imod tæskene, når 
vi rammes for meget af livets smerte, og 
viser os igen og igen det vigtige, som Je-
sus viser manden ved Betesda dam, at vi 
skal tage vores båre og gå.
  For det nytter at tage sin båre og gå, for 
når vi gør det, så viser det sig, som det vis-
er sig for den sørgende, for den syge, som 
det viser sig for os, når vi har det svært, at 
der faktisk er mennesker, der griber vores 
udstrakte hænder, hvis vi beder om hjælp.   
Der er mennesker, som hjælper med at 
bære båren, når livet bliver for tungt at 
bære. 
  Det er det, Gud fortæller enhver af os;  
Tag dit liv og brug det. Spild det ikke.  Ac-
cepter det. Du  kan ikke ændre i dit liv, 
men kæmp, der, hvor det er muligt. Og når 
du kan, så tag dit medmenneskes båre, og 
bær den lidt af vejen. 
  Det er der, det nytter at leve, og det er der, 
miraklet opstår: Der, hvor vi bærer hin- 
andens liv i visheden om, at Gud holder 
sine hænder under os i al den tid, vi er her, 
og i den evighed der venter os.  

 Sognepræst Nina Dyrhoff Nyegaard
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Mens vi venter 
  Hvad venter du på? Alle dem, jeg taler 
med, venter på noget. 
  Allerede for noget tid siden begyndte
nogle børn at vente på julens komme, en 
venter på den rigtige uddannelse, en an-
den på at gå på pension, en tredje på forår/
sommer. 
  Jamen, er hele livet da en ventesal? Nej, 
det håber jeg da ikke, for så spilder vi 
tiden, vores dyrebare tid her på jorden. 
For mange år siden fik jeg til min fødsels-
dag et broderet vers, som betyder mere 
og mere for mig, som tiden går. Det lyder 
sådan: “Hvor langt, der er fra start til mål, 
kan ingen af os vide. Brug derfor livet, du 
har fået, og brug det nu i tide.”
  Men jeg venter nu også med spænding på 
en ny provst. Resultatet af, at vores provst 
blev valgt til biskop efter en lang og spæn-
dende valgkamp. Kan vi så ikke godt være 
lidt stolte? Tænk engang - vores Ulla er nu 
biskop Ulla Thorbjørn Hansen i Roskilde 
stift. 
  Jeg havde den store glæde at være med 
til bispevielsen den 4. september. Det 
var en fantastisk oplevelse, hvor alt var 
så fint tilrettelagt og intet var tilfældigt.  

Dér måtte vi dog også vente, da alle 800 
deltagere skulle være på plads, noget før 
Majestæten Dronning Margrethe kom. 
  Den times ventetid inden det hele be-
gyndte var på ingen måde lang, ej hel- 
ler spildt. Den forventning, der var hos 
alle, der var iklædt deres stiveste puds, 
den stemning, er svær at beskrive. Et stort 
tillykke til biskop Ulla Thorbjørn, og til-
lykke til alle med vores nye biskop, og 
Guds velsignelse med det store arbejde og 
ansvar hun nu har.
  Som mange har set, er der kommet et 
stort sort granitkors på kirkegården, som 
er monumentet på vores nye fællesgrav.  
Det ligger nu og venter, til de første får 
deres sidste hvileplads der.
  “Ved korsets fod hos Jesus, der fandt mit 
hjerte fred.”
  Mens vi nu alle venter på noget, så lad 
os bruge ventetiden fornuftigt Vi kan jo 
mødes i vores fantastiske kirke på søndag.
  De bedste hilsner, og lad os nyde hver 
dag og ikke vente på noget andet.

Arne Petersen. 
Formand for menig-hedsrådet

Billede: Fra provstens 
afskedsgudstjeneste i Tårnborg
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  Tårnborg Kirke er igen i år en del af ar-
rangementet Kunst og Kirker, hvor 15 
kirker i Slagelse fylder kirkerne med 
kunst. 
  Udstillingen foregår den 12. nov.-13.nov. 
  I Tårnborg Kirke vil der både være skulp-
turer skabt af Sara Scheel samt billedkunst 
skabt af Hanne Schmidt.
  Udover det specielle ved at opleve kun-  
sten i kirken er det også muligt at komme 
til orgelkoncert med kirkens organist om 
lørdagen, og højmesse ved kirkens præst 
om søndagen. 
  Menighedsrådet håber, at mange vil 
besøge kirken og dermed udstillingen i 
løbet af de to dage. Vi er selvfølgelig vært 
ved lidt at drikke samt tilhørende snacks. 
  Vi glæder os til at se jer i vores skønt 
beliggende kirke. 
  Se mere på: www.kunstogkirker.dk 

Farvel og tak
 
  Pr. 1. november 2022 har kirkens regn-
skabsfører, Gulla Hansen, og kirkeværge, 
Jørgen Christensen, valgt at stoppe med 
deres hverv i kirken.
  På menighedsrådets vegne skal der lyde 
en stor tak for arbejdet igennem en lang 
årrække med at holde styr på henholdsvis 
kirkens finanser og kirkens bygninger på 
bedste vis.

Formand Arne Petersen
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  Hvad har jul og Beatles med hinanden 
og gøre? Find ud af det i Tårnborg Kirke, 
når vi får besøg af Bel Canto Koret fra 
Slagelse torsdag den 1. december kl. 
1930.
  Bel Canto Koret har i efteråret haft en 
række koncerter med hyldest til Paul Mc-
Cartney, og det kombinerer de med kendte 
og elskede julesange til Tårnborg Kirkes 
julekoncert. 
  Bel Canto Koret er fra Slagelse og er 
under ledelse af dirigent Stig Junge. Stig 
Junge har gennem hele livet beskæftiget 
sig aktivt med musik i alle mulige afskyg-
ninger og har været dirigent og korleder 

for Bel Canto Koret siden 1. januar 2009.
  Stig Junge har løbende taget kurser i kor-
direktion og er derudover også uddannet 
organist og ingeniør med speciale i akus-
tik.
  Stig Junge har siden 2002 uddannet sig 
som sanger. Først hos Henning Vilen og 
siden 2009 på egen hånd med værdifuld 
støtte fra David L. Jones i New York. 
  Der er som altid til vores koncert gratis 
entre, og man kan næppe undgå at komme 
i julestemning på denne første december-
dag. 

Organist Steen Johansson 

Jul med Beatles og Bel Canto Koret - Julekoncert
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Koncert med NorRaun

  Torsdag den 26. januar kl. 19.30 er der 
koncert med NorRaun, som er et dansk 
band fra Korsør, der med en blanding af 
organisk og elektronisk lydmateriale ud-
fordrer grænserne imellem genrerne. 
  NorRaun består af Annamaria Anhalt, 
tekst- og melodiforfatter, lead vokalist, 
guitarist og lydnørd.
  Marlene Faddersbøll, trommeslager og 
hjernen bag alle arrangementerne.
Sammen skaber de det elektroniske lydu-
nivers, som er NorRaun.
  NorRaun skaber til koncerten en stærk 
og følelsesbetonet forening imellem An-
namarias stærke stemme og Marlenes 
medrivende bløde rytmer på trommerne.  
Sammen skaber de en stemning, der om-

favner det danske sprog på en ærlig, per-
sonlig og ligefrem måde. Annamarias in-
tense stemme, der med blødhed fortæller 
om opgør med fortiden, at finde sit eget 
ståsted i verden og ikke længere at skulle 
føle sig defineret igennem andre, går lige 
til hjertet, og man går ikke uberørt fra 
kirken efter koncerten.
  Så kom til koncert i Tårnborg Kirke, 
hvis du ønsker en uforglemmelig aften i 
selskab med to dygtige danske musikere 
og sangskrivere.  
  Tilsammen har den kvindelige duo en 
lang musikalsk baggrund. Hver især har 
de tidligere arbejdet sammen med blandt 
andre Jørgen Knub, Henrik Munch, Mi-
chael Schouboe og Boe Larsen. 

Organist Steen Johansson
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Alle kan synge  
  Har du altid haft en drøm om at synge?   
Men altid fået at vide, du ikke kan? El-
ler kunne du godt bruge at få pudset sang-
stemmen af?
  Så har du - fra tirsdag 17. januar 2023 kl. 
19.00-20.00 og øvrige tirsdage - chancen 
for at komme til Sognehuset ved Tårn-
borg Kirke, hvor du sammen med andre 
i hold vil få sangundervisning.  De første 
gange som hold, men har man mod på det, 
vil man senere kunne få mulighed for at 
synge alene. 
  Her vil du finde ud af, at alle kan lære 
at synge. Og hvor dejligt det er at bruge 
sin stemme; for det at synge giver en fæl-
lesskabsfølelse, og man bliver glad af at 
synge.
  Undervisningen bliver ledet af vores 
organist Steen Johansson, der er uddan-
net fra Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium, og har fået sangundervisning 
af Tove Hyldgaard, Hanna Hjort og Jan 
Lund. 
  Steen har også sunget i mange kor, og 
selv været dirigent for Holbæk sangkor, 
og Holbæk studiekor. 
  Det er for alle - unge som ældre. 
Undervisningen er ganske gratis, 
men vi vil gerne have tilmelding på  
organisttaarnborg@gmail.com 

Babysalmesang i Tårnborg kirke. 
   Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 10 be-
gynder 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 mo-
torik, 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

Organist Steen Johansson 
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Julen i Tårnborg Kirke 
  Efter to års nedlukninger 
håber vi og beder til, at vi får 
lov til at fejre jul efter alle 
kunstens regler i år 2022. 
For nu - som aldrig før - har 
vi da brug for at høre det 
glædelige budskab, som Ju-
len er. Og nu - som aldrig før 
- har vi da brug for at rykke 
sammen og stå imod den 
ondskab, som truer med at 
ødelægge vores verden, som 
vi kender den. 
  Nu - som aldrig før - har vi 
brug for at høre, at der er lys 
i mørket, selv hvis strømmen 
bliver slukket; for Guds lys, 
lyser for evigt.  
  Så kom i kirke i december måned, måske 
til koncert med Bel Canto Koret, og kom 
i julestemning. Eller kom til gudstjene-
sten De Ni læsninger 2. søndag i advent, 
hvor hele Bibelens grundfortælling lige 
fra Skabelsen til Jesu død og opstandelse 
bliver fortalt - gennem musik, solosang, 
fællessang og Bibellæsninger, oplæst af 
folk fra menigheden. 
  Gudstjenesteformen, der har sin oprin-
delse fra den anglikanske kirke i England, 
blev første gang afholdt den 24. december 
1916 i Cambridge, og var et forsøg på at 
lave en fornyelse af gudstjenesten. Selvom 
det altså er en gammel tradition, så er det 
stadig en anderledes gudstjenesteform, 
hvor menigheden bliver indraget på en 
anden måde end i en traditionel guds- 
tjeneste. 
  Det kan være en kærkommen lejlighed 

til midt i juletravlheden at kunne læne sig 
tilbage på kirkebænken og slappe af til 
musik, sang og læsning og lade julefreden 
sænke sig for en stund.
  Eller kom juleaften, og hils på gamle be- 
kendtskaber, og mærk fællesskabet, og 
mærk troen og håbet på, at selvom meget 
er forandret, så har vi stadig hinanden.
  Og når året rinder ud, og tømmer-
mændene fra nytårsaften måske er på 
retur, holder vi nytårsgudstjeneste 1. 
januar kl. 16, hvor champagnepropperne 
springer i Tårnborg Kirke for at markere, 
at et nyt år begynder i verden. Og for at 
markere at vi mennesker både lever i men-
neskeåret og i kirkeåret. 
  Vær med til at tage hul på det nye år, og 
ønsk godt nytår til hinanden med bobler 
og kransekage i våbenhuset. 

Sognepræst, Nina Dyrhoff Nyegaard



26 Tårnborgbladet   november  2022Kirkebladet side 9

Aktivitetskalender
Hyggeklubben
02. nov.  kl. 14.30: Jørgen F. Rasmussen fortæller om bl.a. Tårnborg Lokalråd
16. nov.  kl. 14.30: Frans Otto Rosengren og Torben Ralsted spiller musik og   
  fortæller historier
30. nov.  kl.14.30:  Juleafslutning med kaffebord, sang, hygge og quiz
11. jan.  kl.14.30:      Ikke programsat 
25. jan.  kl.14.30:  Ikke programsat

Litteraturkredsen i konfirmandstuen
01. nov.  kl. 15.30 
06. dec.  kl. 15.30
03. jan.  kl. 15.30

Sangaftener i kirken - 10 vi kan li’ 
10. nov.  kl. 19.30: Troels Christensen
08. dec.  kl. 19.30:  Lærer Vibe Juul
12. Jan.  kl. 19.30: 

Koncerter 
01. dec.  kl. 19.30:  Julekoncert med Bel Canto Koret
26. jan. kl. 19.30:  Koncert med NorRaun

Særlige gudstjenester
06. nov.  kl. 16.00:  Alle Helgens gudstjeneste
04. dec.  kl. 16.00:  De Ni Læsninger
01. jan.  kl. 16.00:  Nytårsgudstjeneste med champagne bagefter
21. jan.  kl. 11.00:  Dåbsgudstjeneste

Menighedsrådsmøder i Sognehuset
24. nov.  kl. 19.00
15. dec.  kl. 19.00
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November

06. nov. kl. 16.00 Alle Helgens dag Nina Dyrhoff Nyegaard
13. nov. kl. 10.30 22.s.e.trinitatis Nina Dyrhoff Nyegaard
20. nov. kl. 09.00 Sidste s.i kirkeåret Ingrid Sofie Rosengren
27. nov. kl. 10.30 1. s.i.advent Ingrid Sofie Rosengren

December

04. dec. kl. 16.00 De Ni Læsninger Nina Dyrhoff Nyegaard
11. dec. kl. 09.00 3.s.i.advent Nina Dyrhoff Nyegaard
18. dec. kl. 10.30 4.s.i.advent Nina Dyrhoff Nyegaard
24. dec. kl. 14.00 Juleaften Nina Dyrhoff Nyegaard
24. dec. kl. 15.30 Juleaften Nina Dyrhoff Nyegaard
25. dec. kl. 10.30 Juledag Nina Dyrhoff Nyegaard
26. dec. kl. 10.30 2.juledag Nina Dyrhoff Nyegaard

Januar

01. jan. kl. 16.00 Nytårsdag Nina Dyrhoff Nyegaard
08. jan. kl. 10.30 1.s.e.h3k Nina Dyrhoff Nyegaard
15. jan. kl. 09.00 2.s.e.h3k Ingrid Sofie Rosengren
22. jan. kl. 10.30 3.s.e.h3k Nina Dyrhoff Nyegaard
29. jan. kl. 10.30 s.s.e.h3k 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     VAKANT
Krummerupvej 57  
4250 Fuglebjerg  
2331 2756   
arnekrummerup@gmail.com 

Praktisk vejledning
Hvis du ringer til præsten, og telefonen ikke bliver taget, så indtal en besked eller send 
en sms, så præsten ved, hvem der skal ringes tilbage til, og så du ikke behøver ringe 
forgæves flere gange.
Dåb:    Aftale om dåb sker ved henvendelse til sognepræsten.
Vielse:    Aftale om vielse sker ved henvendelse til sognepræsten.
Begravelse/bisættelse:  Aftale om begravelse/bisættelse sker ved henvendelse til  
   sognepræsten.
Vil du tale med din præst?
Når livet gør ondt, kan du tale med din præst!
Det behøver ikke nødvendigvis være religiøse spørgsmål. Præsten er én du kan tale 
med om alle de tanker, der kan opstå, når det er svært at være menneske. 
Præsten har tavshedspligt, og du er altid velkommen til at aftale tid til en samtale.

Kirkebladet udgives af Tårnborg Menighedsråd i samarbejde med Tårnborg Lokalråd.
Redaktør: Sognepræsten.
Fotos: Erik Dohlmann, Steen Johansson, 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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  Der har de seneste år været forskellige 
planer for udvikling af det lille grønne 
område på Ørnumbakken på Halsebyvej. 
Vi har gennem ”Borgerne bestemmer” 
fået tildelt kr. 100.000, som skulle gå 
til opførelse af en bade-bådebro. Broen 
skulle gå 50 meter ud i noret og på denne 
måde give alle mulighed for at opleve 
noret helt tæt på. Projektet med broen 
måtte desværre kasseres, da kystdirek-
toratet ikke ville give den nødvendige dis-
pensation til at få etableret en nedgang til 
broen. Vi måtte gerne opføre en bro, men 
kunne ikke komme ned til den. Ikke helt 
optimalt!
   I den seneste tid har vi så overvejet, hvad 
der ellers ville kunne laves på arealet, så 
de dejlige penge kunne anvendes til gavn 
for borgerne i vores skønne område. Det 
er meget vigtigt, at projektet, der gennem-
føres på området, kan komme mange 
mennesker til gode, og at det vil være let 
tilgængeligt for mange forskellige grup-
per borgere. Derfor har vi nu søgt om at 
lave et enkelt, men spændende koncept på 
arealet. 
  Det nye projekt består af flere dele, 
som hver især rummer muligheder for 
gode og let tilgængelige oplevelser. 

Bålsted
Vi vil etablere et ”rigtigt” bålsted med 
bænke rundt om. Grillpladsen bliver op-
sat, der hvor det lille bål tidligere har 
været, og der er tale om et ”professionelt” 
bålsted med fast grillrist og plads til både 
et mindre bål samt grilning af diverse 
madvarer. Bænkene omkring grillstedet 
bliver grove træbænke, som graves ned. 

Fuglekasser
Rundt omkring på området opsættes 30-
40 fuglekasser på stolper.
Der vil blive tale om forskellige typer af 
fuglekasser, og derfor vil det forhåben-
tlig også være forskellige fuglearter, der 
bosætter sig i kasserne. Planen er, at fugle-
kasserne skal nummereres, og at der hen 
over sæsonen vil blive forskellige små 
arrangementer, der har fokus på fuglekas-
serne og beboerne i dem. 
Mange vil nok mene, at 30-40 fuglekasser 
på et så lille areal er lidt overdrevet. 
Denne betragtning kan man godt have ret 
i, men tanken er jo heller ikke, at der kom-
mer til at bo fugle i alle kasser. Derimod 
vil der være en rigdom af bosætningsmu-
ligheder for mange forskellige fuglearter, 
så håbet er, at området vil tiltrække mange 
fugle, som brugerne af arealet så vil kunne 
studere. Altså en slags parcelhuskvarter 
for fugle. Mange boliger, der ligger tæt, 
men alle har deres særpræg og styrker. 

Bord-bænkesæt

Naturområdet Ørnumbakken - planer for fremtiden
Af Thomas Hansen, medlem af Tårnborg Lokalråd

>> 32
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  Tæt ved grillpladsen vil der blive opsat 
to bord-bænkesæt. Stedet vil altså være 
et oplagt udflugtsmål for dagplejere, 
børnehave eller ”gåklubben”, når madpak- 
ken eller kaffen skal fortæres.

Panoramakikkert
  På toppen af arealet, helt oppe ved par-
keringspladsen, vil der blive opsat en stor 
panoramakikkert. Med denne profes-
sionelle kikkert vil alle, helt gratis, kunne 
overskue Korsør Nor, lystskoven, golf-
banen, brandskolen eller Korsørs sydlige 
bydel. Det kan også være, at den smukke 
og imponerende havørn dukker op i syns-
feltet. Den enorme fugl er nemlig ret al-
mindelig her i vores naturskønne område. 

Infotavler
Der vil blive opsat to infotavler. Disse 
tavler vil fortælle lidt om udsigten i kik-
kerten, regler for anvendelse af bålpladsen 
samt informere lidt om fuglekasseprojek-
tet. 
  Når projektet er godkendt og gennem-

ført, vil der altså blive rige muligheder for 
hygge omkring bålet, leg på den grønne 
bakke, studere talrige fugle samt overskue 
Korsør Nor og omegn med den store pa-
noramakikkert.
  Vi håber på, at den endelige godkendelse 
af projektet kommer i vinter, så arealet 
kan stå klart til foråret 2023. Men lige nu 
afventer vi altså tilladelse til at gennem-
føre de beskrevne tiltag.
  Næste programsatte arrangement på are-
alet er sankthansaften, hvor der sædvanen 
tro vil være spisning af medbragt mad, 
snobrødsbål samt stort bål med heks og 
det hele.
  Hvis du har 
gode ideer til 
denne aften, 
eller vil du 
deltage i plan-
l æ g n i n g e n 
af arrange-
mentet, er du 
v e l k o m m e n 
til at kontakte 
Thomas på 
24911576.

En ildsjæl er fyldt 70 år
  Henrik Kjærside, en af sognets største ildsjæle igen-
nem rigtig mange år, fyldte 70 år den 21. september, 
hvor familie, venner og bekendte mødte op på hans 
adresse for at ønske tillykke. Henrik er især kendt for 
sit store arbejde med utallige revyopsætninger i Tårn-
borg og sin mangeårige interesse for jagt og natur. I 
de seneste år har Henrik lagt megen energi i udarbej-
delsen af Tårnborgbladet, hvilket bladets redaktion 
og læsere har haft stor glæde af. Tillykke, Henrik. Vi 
håber, du fortsætter mange år endnu!  
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  Efter godt et år i Tårnborg Forsamlings-
hus har Steen Jensen Bojko valgt at stoppe 
som forpagter af huset, hvilket mange 
i sognet er kede af, da Steen har ydet en 
god indsats for alle brugere af forsam-
lingshuset - både de talrige bankospillere, 
festholdere og øvrige forsamlings- 
husgæster. 
Steen fortæller til Tårnborgbladet, at han 
har valgt at stoppe, fordi forpagtningen af 
forsamlingshuset ikke længere er rentabel.  
Store råvarepriser samt høje forbrugsaf-
gifter - fx til naturgas, er en dårlig cock-
tail, som gør en fornuftig drift af huset 
umulig. Alt er blevet rigtigt dyrt, og folk 
holder mere på pengene i disse for mange 
trængte tider, og det kan jeg bestemt godt 
forstå, fortæller Steen Jensen Bojko.
 ”Jeg har haft et rigtigt godt samarbej-
de med bestyrelsen, som har hjulpet på 
mange måder; og jeg har været rigtig glad 
for den tid, jeg har været i huset, og for 
alle de dejlige mennesker, som har støttet 

mig”.
  Steen fortæller, at han har tilbudt for-
samlingshusets bestyrelse, at han fortsat 
efter fratrædelsen gerne vil hjælpe, hvor 
han kan. Det kunne eventuelt være ved at 
lave mad til forsamlingshusgæster, som 
har behov for dette til fester og andre ar-
rangementer.
  Steen ved på nuværende tidspunkt ikke, 
hvad han skal arbejde med efter den 31. 
december, men forhåbentlig bringer det 
nye år gunstigere tider og bedre indtje-
ningsmuligheder.
  Tårnborgbladet har bedt Mikael Klint-
skov, formanden for Tårnborg Forsam-
lingshus bestyrelse, om nogle kommen-
tarer til Steen Jensen Bojkos opsigelse af 
forpagteraftalen. 
  Mikael Klintskov fortæller, at forsam-
lingshusets bestyrelse meget beklager, at 
de nu skal sige farvel til husets forpagter 
gennem det sidste år, men alle har for-
ståelsen for det, da det ikke ser ud til, at 
vilkårene for forsamlingshusdrift ændrer 
sig i nær fremtid, når man indregner alle 
de svære udfordringer, som verdenssitu-
ationen har givet de fleste af os. Bestyrel-
sen ønsker Steen held og lykke med frem-
tiden, hvad den så end må bringe ham.
  Fremtiden for forsamlingshuset ligger 
endnu ikke fast. Der søges i øjeblikket 
efter en ny forpagter gennem annoncer 
og opslag, for en forpagter, der kan holde 
liv i huset, er bestyrelsens største ønske.  
Hvis det ikke kan opfyldes, forventes det, 
at forsamlingshuset bliver et ”nøglehus”!  

Forpagteren af Tårnborg Forsamlingshus stopper
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets erhvervsskribent
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Bill’s Garage
Fægangen 10
4220 Korsør

  Som bekendt for mange i Tårnborg er der 
fremskredne planer om at etablere en døgnin-
stitution for unge på Halsebyvænget i Halseby 
(læs eventuelt mere i Tårnborgbladets maj- og 
augustudgaver).
  Tårnborgbladet har kontaktet Jens Heinrich 
Løhndorf, der er virksomhedsleder i Center 
for Børn og Unge i kommunen, for at høre, 
hvor langt man er kommet i planerne.
  Jens H. Løhndorf fortæller, at de er godt i 
gang med processen. Der er nu fundet et erfar-
ent og kvalificeret personale, som består af et 
døgnpersonale på ni personer og et vågent nat-
tevagtpersonale på to personer. Det er planen, 
at det første hus åbner den 1. november, og at 
det andet hus følger efter i foråret 2023. Der 
er indrettet værelser til de unge mennesker, 
ligesom personalets faciliteter er på plads.  
Der er dog ventetid på institutionens bus og 
personbil. I den sidste uge af oktober er der 
undervisning af personalet samt de indledende 
drøftelser til opstart.
  I øjeblikket er ledelsen i dialog med myn-
dighederne om mulige unge til stedet, som 
har fået navnet ”Døgninstitutionen Halse-
byvænge”. Jens H. Løhndorf fortæller, at 
der er arbejdet meget med navngivningen 

af bostedet. Mange husker sikkert, at der på 
informationsmødet for de nære naboer i maj 
måned var kraftige protester mod et navn, der 
associerede landsbyen Halseby alt for tydeligt 
med institutionen. Resultatet er altså blevet 
det førnævnte, der gør brug af den geografiske 
placering på Halsebyvænget i Halseby. Jens 
H. Løhndorf forklarer, at det hedder ”Døgn-
institution”, da stedet er drevet kommunalt, og 
”Halsebyvænge”, da man ikke ønsker at insti-
tutionalisere de unge mennesker, hvilket han 
håber på forståelse for blandt lokalområdets 
beboere.
  Ifølge Jens H. Løhndorf satses der på, at 
der bliver planlagt et åbent hus-arrangement 
for interesserede i lokalområdet. I øjeblikket 
vides det blot ikke, hvornår det bliver. Men 
der er sikkert mange i området, der ser frem 
til et sådant snarligt arrangement, så alle kan 
overbevises om, at den nye institution er et 
godt og trygt aktiv for lokalsamfundet.

Snart åbner ”Døgninstitutionen Halsebyvænge”
Af Jørgen F. Rasmussen, Tårnborgbladets opsøgende skribent
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 Nord for Frølundevej, lige efter det 
skarpe Mælkevejssving, er der anlagt en 
ny vej, hvor der endnu ingen bor, men det 
gør der forhåbentlig om et års tid. Vejen 
er ikke officielt navngivet, men tilflytterne 
til det kommende seniorbofællesskab 
har foreslået kommunen at navngive den 
”Hesselbjergvej”, så hvis ønsket imøde-
kommes, bliver det adressen for de kom-
mende boliger.
  Tårnborgbladet har bedt formanden for 
Slagelseafdelingen af Danmarks Natur-
fredningsforening, Ib Larsen, fortælle lidt 
om den natur, der blandt andet kan nydes 
ved at bevæge sig ind på Hesselbjergvej.
---------------------------- 
  Ib fortæller: ”I har sikkert bemærket, at 
der er etableret en ny sidevej til Frølunde-
vej. En vej til det nye boligområde, som 
kan etableres der ifølge beskrivelsen i 
kommunens ”Lokalplan 1232 Hesselbjerg 
– Boligområde ved Mælkevej/ Frølunde-
vej, Svenstrup”.
  På vejens østside er gravet et stort hul 
med skrånende sider og stenbunker hist 
og her. 
  I Lokalplanen står der under afsnittet 
Naturnetværk: 
  Området er udlagt som en del af natur-

netværkets potentielle korridorer for pad-

der i Grønt Danmarkskort. Denne lokal-
plan erstatter en eksisterende lokalplan, 
som har en tættere bebyggelsesstruktur.    
Denne lokalplan indeholder flere og større 
ubebyggede friarealer, hvoraf en større del 
af et friareal i tilknytning til søen udlæg-
ges som natur. Der skal desuden laves 
et regnvandsbassin, som anlægges med 
jævnt skrånende bredder (1:3-1:5), og som 
derfor kan være velegnet som ynglested 
for forskellige arter af padder. For yder-
ligere at tilgodese padder kan der etab- 
leres stenbunker, som kan benyttes som 
overvintringssted.
  Grønt Danmarkskort er kommunernes 
samlede udpegninger af områder med 
eksisterende natur og områder med mu-
lighed for natur. Og i det her område har 
kommunen besluttet, at der kan komme 
natur, derfor er der gravet en sø, som ska-
ber muligheder for at frøer, tudser og sala-
mandere kan finde et nyt levested, - der er 
altså ikke tale om, at der sættes padder ud, 
for de kommer helt af sig selv med tiden.   
  Øst for søen/regnvandsbassinet findes 
en mindre sø og mose centralt i lokal-
planområdet. Søen og >> side 36 

Søen og regnvandsbassinet på Hesselbjergvej 
Af Ib Larsen, formand for Slagelses afdeling af Danmarks Naturfredningsforening
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mosen er omfattet 
af naturbeskyt-
telseslovens § 3 og 
dermed beskyttet 
mod ændringer.  
Hvis man ønsker at 
foretage ændringer 
i den beskyttede na-
tur, kræver det en 
dispensation. En dis-
pensation kan ikke 
forventes meddelt, 
skriver Slagelse Kommune i lokalplanen. 
Desuden er der nord for vejen et lille bev-
okset område, hvor det store piletræ ikke 
må fældes. 
  Det fælles friareal, omkring søen / regn-
vandsbassinet udlægges til naturlig suc-
cession. Arealet skal fremstå med et natur-

mæssigt præg og udvikle 
sig over tid. Det betyder, 
at arealet ikke sås til, men 
udvikler sig naturlig med 
de planter, der kommer af 
sig selv.
  Der skal altså tages 
naturhensyn i forbindelse 
med etableringen af det 
nye boligområde.
   Betyder et så lille om-
råde noget for naturen? -  

Ja, må man sige; hver kvadratmeter tæller 
af den simple grund, at vi har meget lidt 
natur i Danmark. Byer, veje og landbrug 
lægger jo beslag på langt hovedparten.
  Nu venter vi så bare på, at der løber vand 
til søen, og til at naturen udvikler sig!

Malermester Birch
Din lokale maler

Telefon 21 95 60 66
www.malermesterbirch.dk

heidi@malermesterbirch.dk
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  Som udløber af artiklen ”Truslen fra 
havet” i februarudgaven af Tårnborg-
bladet 2022, har vi fået Søren Mikkelsen 
til at undersøge og fortælle historien bag 
højvandsmuren på Broholmvej, hvilket 
der er kommet følgende beretning ud af 
(red.):

  Hvad er historien bag højvandsmuren 
og de store udgravninger af sten og 
grus i den vestlige ende af Broholmvej?

  Der findes meget lidt materiale om begge 
projekter, så følgende er stykket sammen 

ud fra øjenvidneberetninger, samt det, der 
findes af skriftligt materiale.

  Inden Broholmvej blev til offentlig vej, 
var den vestlige ende forstrand med et 
hjulspor mod øst til Mågevej.

  Den oprindelige “hovedvej” til Forlev 
og Næsby gik fra Frølundevej, hvor SK-
Forsyning nu har etableret en trykpumpe.  
Vejen stødte til Rolandsvej og fortsatte 
mod øst, hvor den delte sig i to veje. Den 
ene  fortsatte  >> side 38

Broholmvej, højvandsmur og udvinding af grus og sten
Af Søren Mikkelsen, beboer på Broholmvej

Isskruninger ved Broholmvej ca. 1967
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mod øst til Forlev, og den anden mod nord 
til Næsby.

  Storebælt skal angiveligt have over-
svømmet det bagvedliggende“Frølunde 
Enge” flere gange. Den 26. september 
1929 blev pumpelaget “Frølunde Enge” 
oprettet i henhold til en kendelse fra land-
væsenskommissionen i Slagelse.

  Tårnborg sogn besluttede at etablere 
højvandsmuren med skråvæg til stranden 
for at forhindre yderligere oversvømmel-
ser af Frølunde enge.  Muren stod færdig 
i 1929. Årstallet var ridset ind i murens 
vestlige ende. Ved kommunesammenlæg-
ningen blev højvandsmuren Korsør Kom-
munes ejendom og ansvar.

  I 1987/1988 fik Korsør Kommune hele 
muren pudset op, men siden har der ikke 
været foretaget nogen form for vedlige-
holdelse, og i dag er højvandsmuren i en 
meget dårlig stand.

  Ved seneste kommunesammenlægning 
overgik ejendom og ansvar af højvands-
muren til Slagelse Kommune, hvilket bl.a. 
fremgår af kommunens hvidbog til klima-
tilpasningsplanen 2014. Her oplyser kom-
munen i punkt 13, at de står for vedlige-
holdelse af højvandmuren.

  Hvad har højvandsmuren med ud-
gravningerne på nord og sydsiden af 
Broholmvej at gøre?

  I 1928/1929, hvor højvandsmuren blev 
bygget, hentede sognets “vejvæsen” 
materialer fra Broholmvej 48 og 50 til 

muren. Og fru Johanne Olsen fortalte i 
Bent Meyers bog om Tårnborg, at i 1949 
blev Broholmvej forlænget til Bildsøvej, 

som beskæftigelsesprojekt.
  Sognets “vejvæsen” fortsatte med at 
hente materialer på Broholmvej 44 og 
46 indtil 1960. På nordsiden af Broholm-
vej, fra nr. 45 til nr. 75, blev der udgravet 
materialer af ejeren af Forlev grusgrav.    
Der var etableret stensorteringsanlæg og 
tipvognsbane. Udgravningen foregik frem 
til 1958/1959.

  På sydsiden af Broholmvej, fra nr. 50 til 
nr. 93, blev der i samme periode hentet 
materialer af vognmand Juhl Olsen, som 
leverede materialer til den første del af 
motorvejen.

(Tak til Eigil Hansen, Ole Olsen og Tor-
ben Ralsted for informationer og billeder).

Bent Meyers 
bog fra 1984
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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 

Bemærk! Stort julebanko den 15. december

Se gevinstlisterne på
taarnborgforsamlingshus.dk

og 
taarnborgif.dk

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

Man-tor  8.00-16.00
Fredag   8.00-14.00

Stiger
Arbejdsbukke
Badebrostiger
Enkeltstiger
Foldestiger
Hemsestiger
Loftstiger
Skydestiger
Kombistiger
m.m.

Stilladser
Bukkestilladser
Foldestilladser
Hobbystilladser
Murerstilladser
Murer & pudsebukke
Rullestilladser
Skorstensstilladser
Dæk & Trætraller
m.m.
 

Trapper
Brandtrapper
Halvsvingstrapper
Hemsetrapper
Industritrapper
Kvartsvingstrapper
Ligeløbstrapper
Lofttrapper
Spindeltrapper
m.m.
 

DANMARKS STØRSTE UDVALG AF . . .

KLIK &
KØB ONLINE

Stiger
Stilladser
Trapper
Værn

DK'S STØRSTE
UDVALG AF
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  Søndag den 18. september arrangerede 
Tårnborg Vandreklub en tur på Frølunde 
Fed, hvorunder guiderne Eigil Hansen og 
Søren Mikkelsen førte omkring 30 friske 
vandrere og en hund gennem Frølunde 
Feds natur og historie med interessante 
beretninger undervejs fra arilds tid til vore 
dage. 
  Fortællingen om højvandsmuren på Bro-
holmvej - som kan læses andetsteds her i 
bladet - blev naturligvis berørt, men ellers 
gik vandringen af nu glemte og forsvundne 
veje over feddet mod den nuværende 
Bildsøvej. Guiderne blev stærkt støttet af 
Alex Pedersen, der hele livet har boet på 
Frølunde Fed, og som under vandringen 
over markerne, som han selv ejer en stor 
del af, bidrog med masser af ny viden om 

områdets udvikling og afvikling. Det blev 
en rigtig spændende tur, hvor gamle veje 
som Mælkevejen og Tangvejen på feddet 
atter fik besøg og nedbrændte gårdes pla-
cering blev udpeget.
 - Og så var vejret flot og vindstille med 
solstrejf, hvilket det nu også plejer, når 
Tårnborg Vandreklub går tur. Du skulle 
prøve at gå med på næste tur, der finder 
sted søndag den 13. november klokken 
14.00 fra Fæstningen i Korsør med Kurt 
Rehder som guide for en vandring ”I en 
berømtheds fodspor!”.

Vandring ad glemte, overpløjede veje på Frølunde Fed
Af Jørgen F. Rasmussen, formand for Tårnborg Vandreklub
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  Den 22. februar 
2020 blev der på et 
velbesøgt borgermøde 
i Tårnborg Forsam-
lingshus dannet en 
LUP-gruppe efter et 
initiativ fra Tårnborg 

Lokalråd, der længe havde ønsket at få sat et 
arbejde med en lokal udviklingsplan i gang. 
Da LUP-gruppen blev dannet, endte den med 
at bestå af hele 11 borgere, som var bosid-
dende forskellige steder i Tårnborgområdet og 
repræsentere forskellige foreninger.
   Undervejs er der sket udskiftninger i arbejds-
gruppen, således at der er kommet nye kræfter 
ind, og nogle er trådt ud, mens nogle borgere 
har været med fra start til nu. Det har både givet 
stabilitet og frisk inspiration til gruppen, som 
på bedste vis har forsøgt at arbejde ihærdigt 
og utrætteligt med formuleringen af de Lokale 
UdviklingsPlaner og ovenikøbet allerede har 
realiseret nogle af planerne undervejs! Planen, 
som kort kaldes en LUP, beskriver en vision 
for et område - i dette tilfælde Tårnborgom-
rådet - samt foreslår nogle strategiske indsats-
områder, der ønskes udviklet. Gruppen, som 
faciliteres af udviklingskonsulent Finn Vedel 
Pedersen fra Slagelse Kommune, består p.t. 
af følgende medlemmer: Sonja Johansen, 
Charlotte Horn, Søren Mikkelsen, Christian  
Alexander Skaarup-Kjellerup og Nina Dyrhoff 
Nyegaard. I de seneste måneder har denne 
gruppe bestående af nogle af egnens ildsjæle 
fokuseret på at færdiggøre LUP’en, og den er 
nu endelig klar.
  I løbet af de forgangne 2½ år har arbejds-
gruppen utrætteligt holdt møder stort set hver 
måned. Langt de fleste møder er holdt fysisk 
i området, hvor lokale foreninger, kirken og 
LUP-medlemmer har lagt lokaler til, og der 
har også været afholdt onlinemøder i peri-
oden, hvor Coronaregler om afstand skulle 

overholdes. 
   Resultatet af SWOT-analysen, som blev 
lavet på borgermødet, har dannet grundlag for 
det videre arbejde og har været et godt redskab 
for arbejdsgruppen i forbindelse med at iden-
tificere indsatsområder for Tårnborg. Gruppen 
har også været ude og spørge borgerne i Tårn-
borg om konkrete idéer og tiltag på både skrift 
og via Facebook, når der har været brug for 
borgerinddragelse. Den færdige LUP giver et 
godt billede af de mange drøftelser, som ar-
bejdsgruppen har haft, samt input fra borgere 
og forskellige fagfolk fra Slagelse Kommune.   
Blandt andet kan det nævnes, at der undervejs 
har været drøftelser med Slagelse Kommune 
om stisystemer, trafik, befolkningsanalyser, 
hjælp til puljesøgning og en god dialog med 
Entreprenørservice i forhold til projektet om-
kring Violvejsparken og andre områder i Tårn-
borg. 
   LUP’en er et forsøg på at samle Tårnborgs 
drømme og visioner for, hvordan området skal 
udvikles i fremtiden og altså ment som inspi-
ration for alle borgere i området. Samtidig er 
det et levende dokument, som på sigt kan tages 
frem og skrives videre på, hvis og når nye vi-
sioner inspirerer og ydre kræfter påvirker om-
rådet. Hele LUP-gruppen fortjener stor ros for 
indsatsen indtil nu, og vi glædes ved det store 
arbejde, de har bidraget med. Fremadrettet vil 
dele af visionerne i årene fremover nok kræve 
nye og flere, friske kræfter i sognet, såfremt 
planerne ønskes realiseret af borgerne.
  LUP-gruppen har fået mulighed for at frem-
lægge og fortælle om arbejdet med den fær-
dige LUP for Teknik, Plan og Landdistriktsud-
valget. Dette akter gruppen at gøre til deres 
udvalgsmøde den 28. november, og efterføl-
gende kan LUP’en findes på Slagelse Kom-
munes hjemmeside sammen med kommunens 
andre lokale udviklingsplaner.

Så blev de Lokale UdviklingsPlaner for Tårnborg færdige!
Af Christian Alexander Skaarup-Kjellerup, medlem af Tårnborg lokalråd
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    For mange år siden var der livlig ak-
tivitet på Svenstrup Bjerg - nærmere 
betegnet i og omkring Spejderhytten på 
bjerget.  Mange brugte spejderhytten til 
overnatning, klassefester, fødselsdage el-
ler legede på “Bjerget”.
  På mine daglige løbe- eller vandreture er 
det svært ikke lige at runde Spejderbjerg-
et, både for at få pulsen op og for at nyde 
den smukke udsigt ud over Tårnborg. Det 
har været med blandede følelser, at jeg 
har set Spejderhytten forfalde - samt ikke 
mindst vejen til hytten.
  Jeg tænkte: “Det skal være løgn!”. NU 
må vi have glade spejdere og liv omkring 

hytten igen!
  Første step var at kontakte Kim Stendorf, 
lederen af Sct. Michael-gruppen i Slagelse 
under KFUM-spejderne. Han oplyste mig, 
at de ville begynde at renoverer Spejder- 
hytten, og hvis der var opbakning her i 
sognet til opstart af spejdergrupper, ville 
man fra Slagelses side støtte op både 
økonomisk og med sparring, læring og 
grej til spejderaktiviteter.
  ER DET DIG, DER SKAL VÆRE 
VORES NYE SPEJDERLEDER? ER DU 
EN ILDSJÆL, SOM BRÆNDER FOR 
AT GÅ FORREST FOR VORES BØRN 
- SÅ KONTAKT TÅRNBORG LOKAL-
RÅD FOR MERE INFO.
 - For hvis der ingen spejderleder er, er der 
ingen mulighed for genskabelse af Spej-
derhytten!
 - Og er der mon børn i Tårnborg Sogn, 
der ønsker at starte som spejder på Spej-
derbjerget?
Giv ENDELIG lyd fra jer - Her har vi fået 
en helt unik mulighed for at få spejderhyt-
ten til at blomstre igen!

Vi vil have liv i Spejderhytten på Svenstrup Bjerg
Af Anne Marie Larsen, Tårnborg Lokalråd

Tårnborgbladets læserkonkurrence
Deltag i konkurrencen om en æske chokolade sponseret af Tårnborg Lokalråd ved at svare 

rigtigt på tre spørgsmål, som du kan finde svar på ved læsning i bladet! 

1.  Hvem vil gerne give dig god zumba-motion i Tårnborg Skoles gymnastiksal om mandagen?
2.  Hvilken by kommer bandet NorRaun fra?
3.  Desværre har det ikke været muligt at ændre sammenfaldet mellem to gode, lokale arrange-   
 menter for de lidt ældre den 14. december 2022. Hvilke arrangementer ligger på denne dato?

Send svarene til taarnborg.aktiviteter@gmail.com eller læg dem i lokalrådets postkasse på 
opslagstavlen i Dagli’Brugsen i Frølunde senest den 1. januar 2023.
Vinderen af august-nummerets læserkonkurrence blev Maria Prammann, som blandt de mange 
rigtige besvarelser blev udtrukket af fru Fortuna for Tårnborgbladet, der har doneret gevinsten, 
som snarest bliver overbragt vinderen. Tillykke!
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Måske er det værd at notere sig, at … 

… ”Tårnborg Nytårsløb- og vandring” igen afvikles den 31. december klokken 10.00. Alle 
med lyst til lidt frisk motion, inden det nye år 2023 bydes velkommen med god mad og drikke, 
inviteres til deltagelse med start fra Tårnborg Skoles gymnastiksal. Der kan vælges distancer på 
tre og fem kilometer, og arrangementet afsluttes med en sang og skål for, at det nye år bringer os 
positive forandringer både lokalt og internationalt.

… Tårnborg Vandreklubs efterårsprogram stadig har to vandringer tilbage. Søndag den 13. 
november vandres en tur ”I en berømtheds fodspor” sammen med Kurt Rehder som guide fra 
Korsør Fæstning klokken 14.00, og søndag den 11. december klokken 10.00 er der ”Vintervan-
dring i Lystskoven” fra p-pladsen ved Sommerlyst med Villy Jensen som guide.  Læs eventuelt 
mere på hjemmesiden www.taarnborg.dk. 

… den 6. december 2022 klokken 18.00 arrangerer Tårnborg Lokalråd årets sidste ”Tårnborg 
spiser sammen” i Tårnborg Forsamlingshus. Menuen vil være juleinspireret, og festmusikeren 
Tom Frederiksen står for aftenens musik. Alle med tilknytning til sognet er velkomne, og tilmeld-
ing samt MobilePay-betaling kan ske fra den 15. november på telefon 30204811 (helst via sms). 
 
… der er kaffetyve på spil i sognet! I hvert fald er 60+motions-holdet ganske forstemte over at 
registrere, at der er forsvundet hele ti poser kaffe og to flaske hvidvin fra holdets hylde i TIF-klub-
huset. Vi lever i økonomisk trængte tider, men det bør ikke føre til tyveri, så kender du til sagen, så 
hører holdet gerne fra dig - og byder på en kop kaffe, også til den forhåbentlig brødebetyngede tyv! 

… der atter er sat forbudsskilt op ved Tårnborg Skole. Som fortalt i augustudgaven af Tårnborg-
bladet forsvinder flere og flere færdselsskilte omkring Tårnborg Skole. Nu er der atter et skilt ved 
indkørslen fra Halsebyvej. Desværre tyder meget på, at kommunen udvider forbuddet til at gælde 
al færdsel til og fra vores lokale skole!

 ... Husets Venner og Husets bestyrelse afholder Julehygge for sognets ældre og pensionister 
onsdag den 14. december kl. 13.00 i Tårnborg Forsamlingshus. Der bydes på nogle hyggelige 
timer med kaffebord, julehistorie, musik og bankospil. Deltagelse koster kr. 50,00.

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

… du er som altid 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 be-
boerne i sognet.


