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Vi vil I HB nu gøre en ekstra aktiv 
indsats for at få vendt udviklingen. 
Målet er nye medlemmer og nye akti-
viteter, så vi igen kan blive et attrak-
tivt idrætstilbud for lokalbefolknin-
gen.

Derfor har vi inviteret til en de-
bataften 23. august i vores klubloka-
le, hvor der kommer ikke mindre end 
to foreningskonsulenter fra DGI som 
vil fodre os med inspiration. Hvad har 
man gjort andre steder? Hvad virker 
og hvad virker ikke når der skal lan-
ceres nye aktiviteter og hvordan får 
vi nye trænere og ledere ind i for-
eningen.

Vi er jo langt fra de eneste idræts-
forening, der har udfordringer på med-
lems- og aktivitetssiden.

Vi glæder os meget til arrangemen-
tet, som pt. har 20 tilmeldte. Vi håber 
på en udbytterig aften og at det må 
blive "startskuddet" til ny fremgang 
for vores forening.

Tilmelding til Bjarne Nielsen –  
mail: bb.nielsen.dk@outlook.dk

Troels Christensen 
Formand

Debataften med nye 
inspirerende tiltag.

Sammen skaber 
vi en succesfuld 
forening.

Sommerfesten blev en stor 
succes. Af de mange aktiviteter.
er det her petanque-folket der 
går til den.

Troels Christensen 
Formand
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Tilmelding og betaling skal 
ske på vores hjemmeside.

Spillere der havde en 
bane i sidste sæson, kan 
tilmelde sig fra den 5. 
August, men kun til den 
bane de havde i sidste sæ-
son, øvrige tilmeldinger 
kan ske fra den 12. august.

HUSK: SAMTLIGE SPIL-
LERE PÅ EN BANE SKAL 
REGISTRERES MED NAVN, 
ADRESSE OG FØDSELSDA-
TO (men også gerne med  
telefon og emailadresse).

Hallens ordensregler  
siger at badmintonnet 
og brugte bolde skal væ-
re fjernet når vi forlader 
hallen. Hvis der ikke står 
nogle og venter på at spil-
le på jeres bane den ef-
terfølgende time, SKAL 
net og bolde ryddes væk.

Vi håber på stor tilmel-
ding og en god badmin-
tonsæson for alle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, TIF badminton

Vi har stort set de samme træningstider i 
år, som vi havde sidste år.

Velkommen til 
badmintonsæsonen 
2016/2017

Tårnborgs U13 drenge 
består af 10 drenge, som 
spiller 8-mands fodbold i 
SBU regi. Drengene har et 
ønske om at komme til at 
spille 11-mands fodbold, 
da de efterhånden har al-
deren til det. Det kniber 
dog lidt med tilgang af 
nye spillere/eller blot ba-
re at få nogle af de "gam-
le" i gang som har spillet 
tidligere.

Men humøret er højt, 
og drengene fik sig en 
god oplevelse op til som-

Sommeren er ikke ovre endnu!
Petangue og Krolf

Så derfor starter 60+ op 
igen tirsdag den 2. august 
kl. 10.00 ved Tårnborg 
Hallen, der spilles pe-
tanque samt krolf, der-
efter er der kaffe, samt 
en snak om alt og alle. 
Du kan se mere på www.
tårnborg if.dk 

Med venlig hilsen
Bjarne Nielsen

merferien. Den sidste 
kamp i forårets turnering 
spillede de på udebane 
mod rækkens ubesejrede 
tophold Fuglebjerg, og det 

gav drengene så meget 
selvtillid, at de nogle dage 
efter med højt humør tog 
til Kommunemesterskab 
på FC Storebælts baner.

Toppræstation af U13 drengene
Selv om det ikke lå i kortene, hev U13 drengene en sjælden pokal hjem. 

Bagerst fra venstre; 
Træner Morten, Vik-
tor Keinicke, Jeppe 
Olsbro, Frederik 
Friberg, Lasse Rye, 
Kali Kobbernagel. 
Forrest fra venstre; 
Victor Jørgensen, 
August Hansen, 
Emil Clasen, Simon 
Rasmussen og Mik-
kel Jørgensen

Desværre havde kun 
FC Storebælt og Stillin-
ge tilmeldt sig turnerin-
gen. Og da drengene skul-
le møde "storebror" fra 
FC Storebælt var der ik-
ke de store forventninger 
til at man kunne vinde 
en pokal. Men drengene 
hev endnu en forrygende 
præstation ud af ærmet 
og vandt med 2-0 over FC 
Storebælt, og da Stillinge 
også blev slået fik dren-
gene sig en rigtig god op-
levelse, og en sjælden po-
kal. Med venlig hilsen

Morten, Tårnborg IF

Haltider 2016/17
Ugedag: Tid: Type:
 Mandag kl. 18-20 Motionist
Mandag  kl. 18-20 Fælles træning
Onsdag kl. 18-20 Motionist
Fredag kl. 18-20 Motionist
1. træningsdag: Onsdag 1. sept. 2016

Tag på tur med 
Tårnborg 
Vandreklub 
Det nyeste tilbud om so-
cialt samvær, sund motion 
og større viden om lokal-
området står Tårnborg Van-
dreklub for, når de over en 
række onsdag aftner i ef-
teråret arrangerer vandre-
ture med Kurt Rehder og 
Villy Jensen, hvor naturen 
skal nydes til beretninger 
om Tårnborgs flora, fauna 
og historie. 

Alle er velkomne i van-
dringerne, som forventes 
at tage to timer - og det er 
gratis at deltage! 
Onsdag, den 17. august, 
klokken 18.30 starter den 

første vandring under le-
delse af Kurt Rehder med 
afgang fra Dagli’Brugsen 
i Frølunde. Inden første 
vandring byder Lokalrådet 
velkommen med en øl el-
ler sodavand, og vandrin-
gen afsluttes cirka klokken 
20.30, hvor Dagli’Brugsen 
byder på gratis kaffe og 
kagebord.

Der kan læses meget 
mere om dette arrange-
ment samt Tårnborgområ-
dets øvrige aktiviteter og 
begivenheder på nettet. 
Se fx: taarnborg.dk – som 
er Lokalrådets hjemmesi-
de - eller taarnborgif.dk, 
tårnborgkirke.dk, taarn-
borgforsamlingshus.dk og 
taarnborgskole.slagelse.dk.

Du behøver ikke at ke-
de dig i lokalområdet!
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Sommerfesten i billeder!

Mandag Kl.16.30-17.30
Rollingerne, 2 til 4 år, 
med Carina og Martin

Kl.19.00-20.15
Mix-motion med Karin

Tirsdag Kl.18.00-19.00
Hiphop – Rytmik, 12 år + med Michelle

Onsdag Kl.10.00-11.00
Motionsdamer med Bente Cieslar

Kl.18.00-19.00
ZumbaStep med Natasja

Torsdag Kl.16.30-17.30
Akrobatik & Spring, 
5 til 15 år med Marianne

25. marts 2017
Årsafslutning
i hallen kl.14.00 til 16.00

Gymnastikafdelingen
Hej alle gymnaster og motionister. Så er 
vi klar til at begynde en ny sæson.

Motionsdamerne
Vi har fået vores 
tidligere formand 
Bente til at tage sit 
gamle hverv op, 
som instruktør.

Rollingerne 
Har dit barn lyst til at bevæge 
sig til glad musik?

Hver mandag eftermiddag kan 
dit barn være med, når vi hyg-
ger os med sanglege og forskelli-
ge gymnastikøvelser.  
Vi fokuserer på læring igennem 
leg og med brug af redskaber.

Vores mål er, at give dit barn 
en sjov time med gang i den.

Kom og vær med, det er kl. 
16.30-17.30. Med venlig hilsen  

Carina og Martin

PS
Hvis I har lyst og gode  
ideer til, hvordan vi 
kan benytte og udnytte 
vores faciliteter til be-
vægelse og motion, så 
ring: 60142106 eller mail: 
jamesgulla@hotmail.com

Gymnastiksæson 
2016-2017
Start mandag den 16. september

Tilmeld og betal fra den 20. august på Gymnastiksæson 2016-2017 
www.taarnborgif.dk Læs mere om holdene og kontingentpriser på www.taarnborgif.dk  

Nostalgilege

UH-teltet
Hesteskokast

Havetraktorringridning

Det grå guld

Vis mig dit kæledyr

Forhindringsløb
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På baggrund af de gode 
tilbagemeldinger har Tårn-
borg Lokalråd og TIF Tårn-
borg idrætsforening valgt 
at fortsætte udgivelsen af 
magasinet. 

Foreløbig er der plan-
lagt et nummer i novem-
ber 2016.

TårnborgMagasinet 
godt modtaget
TIF og Lokalrådet glæder sig over den store 
interesse der har været for det nye initiativ.

Stort julenummer

Den 5. november 2016 udkommer Tårnborg
Magasinet med et stort julenummer. Tag godt 
imod bladet der kommer rundt i hele lokalom
rådet med spændende artikler, nyt fra Tårnborg 
idrætsforening og Lokalrådet, samt ikke mindst 
indlæg og annoncer fra de mange handlende i 
området. Deadline er den 17. oktober.

Dato Dag Tid Aktivitet
Hver Søndag 10.30 Gudstjeneste v/pastor Nina Dyrhoff Nyegaard (Nogle søndage har ændringer. Se kalender nedenfor).
Hver Mandag 18.50 Banko i Tårnborg Forsamlingshus - Husets Venner
Hver Tirsdag 10.00 +60idræt i hallen for aktive og sociale seniorer
Hver Torsdag 18.50 Banko i Tårnborg Forsamlingshus - TIF

7. august Søndag 9.00 Gudstjeneste v/pastor Sanne B. Forner
13. august Lørdag 11.00 Dåbsgudstjeneste v/pastor Nina Dyrhoff Nyegaard
17. august Onsdag 18.30 Tårnborg Vandreklubs første tur! Mødested: Dagli’Brugsen i Frølunde. ”Langs stranden” med Kurt Rehder. 

Gratis deltagelse.
6. september Tirsdag 15.30 Litteraturkredsen. ”Du som er himlen”/ M. Sabroe
6. september Tirsdag 18.30 Spis og syng sammen med Troels Christensen i Tårnborg Forsamlingshus - Pris: 110 kr.
7. september Onsdag 14.30 Hyggeklub i konfirmandstuen. Sæsonstart.
18. september Søndag 9.00 Gudstjeneste v/pastor Ida R. Lund
21. september Onsdag 13.30 Hyggeklub. Løvfaldstur til Gerlev Kro i Jægerspris
21. september Onsdag 18.30 Tårnborg Vandreklub. Mødested: Tårnborghallen. ”Naturen netop nu - fuglene er begyndt på deres efter-

årsrejse” med Villy Jensen. Gratis deltagelse.
2. oktober Søndag 16.00 ’Jazz og salmer’. Koncert i Tårnborg Kirke
4. oktober Tirsdag 15.30 Litteraturkredsen. ”Kongens fald”  af Johs. V. Jensen
4. oktober Tirsdag 18.30 Spis og syng sammen med Troels Christensen i Tårnborg Forsamlingshus - Pris: 110 kr.
5. oktober Onsdag 14.30 Hyggeklub. Spillemand Hans Larsen underholder og akkompagnerer til fællessang
5. oktober Onsdag 18.30 Tårnborg Vandreklub. Mødested: Tårnborg Kirke. ”Oldtidsturen” med Villy Jensen. Gratis deltagelse.
13. oktober Torsdag 19.30 Sangaften i Konfirmandstuen i præstegården: ”Ti jeg kan li” med Elna og Finn Steffen Nielsen
19. oktober Onsdag 14.30 Hyggeklub. Bankospil.
19. oktober Onsdag 18.30 Tårnborg Vandreklub. Mødested: Dagli’Brugsen i Frølunde. ”På sporet af jernbanen” med Kurt Rehder. 

Gratis deltagelse.
23. oktober Søndag 16.30 Jagtgudstjeneste v/pastor Nina Dyrhoff Nyegaard
1. november Tirsdag 15.30 Litteraturkredsen. ”Kongens fald”  af Johs. V. Jensen
1. november Tirsdag 18.30 Spis og syng sammen med Troels Christensen i Tårnborg Forsamlingshus - Pris: 110 kr.
2. november Onsdag 14.30 Hyggeklub. Frands Otto Rosengren tager harmonikaen med og så skal der synges.
2. november Onsdag 18.30 Tårnborg Vandreklub. Mødested: Tårnborghallen. ”Fug lene og efteråret” med Villy Jensen. 

Gratis deltagelse.
6. november Søndag 16.00 Alle Helgens Dag-gudstjeneste v/pastor Nina Dyrhoff Nyegaard
10. november Torsdag 19.30 Sangaften i Konfirmandstuen i præstegården: ”Ti jeg kan li” med Poul Erik Nielsen (tidl.leder Korsør Bib.)

Aktivitetskalender for Tårnborg og omegn 
August – november 2016


