
Program for ”Sommer i Tårnborg 2018” 

lørdag den 16. juni 2018 ved Tårnborghallen 

Klokken 10.00: Officiel åbning af sommerfesten ved Tårnborg Lokalråd  

Klokken 10.00: Markedspladsen med loppemarked samt informations- og salgsboder åbner 

Klokken 10.00: Udstillinger af veteranbiler og -knallerter åbner 

Klokken 10.00-15.00: Mød en verdensmester i speedstacking (stabling af kopper på tid!)  

Familien Eriksen med verdensmesteren Benjamin i spidsen giver opvisning i sporten - og du må også gerne 

afprøve dine evner for speedstacking! 

Klokken 10.00: ”Lystfiskerens glæder” ved Korsør Lystfiskerforening, der binder og kaster med fluer 

Klokken 10.00: Korsør Modeljernbaneforenings udstilling i hallens forhal åbner 

Klokken 10.00: Lars-Eriks legomodel-udstilling åbner 

Klokken 10-13: Pyramidekunstneren Jethoni udstiller i TIF’s mødelokale  

Klokken 10.00: Ungdomsbrandvæsenet tilbyder mindre børn kørsel med el-biler 

Klokken 10.00-16.00: ”Kildebakkens Kreative Hjørne” tilbyder kreative aktiviteter 

Klokken 10.00-14.00: ”Nostalgi-lege”. Få nogle af de gamle lege genopfrisket 

Klokken 10.00-12.00: ”Hesteskokast”. Er du måske Tårnborgs bedste hesteskokaster? 

Klokken 10-12: Spil petanque og krolf med 60+holdet i TIF 

Klokken 10.00-11.00 + 12.00-13.00: Vikingespil  - kom og prøv det gamle spil! 

Klokken 10.30: Opvisning ved Korsør Politihundeforening med bid, søg og lydighed  

Klokken 10.30 – 12.30: ”Skud på fodboldmål” – præcisionsskydning og skudstyrkemåling med TIF 

Klokken 11-14: Floorballturnering i hallen! Se spillet, og prøv selv at spille floorball! 

Klokken 11-13 + 14.30-15.30: ”Sjov med airtrack, fitness og akrobatik” – Kom i form på en sjov måde! 

Klokken 11.00: Fodboldkamp for alle aldre og køn. Kom, hvis du vil være med! 

Klokken 13.00 – 16.00: ”FIFA” i TIF’s mødelokale. Har du evner for e-sport? 

 

Klokken 12.00-16.00: Diverse information, udstilling og underholdning i festteltet: 

Klokken 12.00: ”Lokalrådets kvarter” - Orientering om kommende arrangementer samt løst og fast 

Klokken 12.30-13.00: Troels Christensens ønskekoncert ”Vi synger så det gynger i UH-teltet” 

Klokken 13.00-13.30: ”Fem Vi Ka’ Li’”-sange. Syng med Troels på sange udvalgt af fem kendte fra sognet 

Klokken 13.30-14.00: ”Sognepræst i felten” ved Nina Dyrhoff Nyegaard 

Klokken 14.00-15.00: Spillemændene ”Det Grå Guld” underholder 

Klokken 16.00: Slut for eftermiddagsprogrammet.  

 

Hele dagen kan du i hallen og på festpladsen finde salgsboder, hvor du fx kan købe øl, vand, pølser, slush ice 

og popcorn! 

Klokken 17.30 inviteres sognet til et gratis fællesspisningsarrangement ved Tårnborghallen med medbragt 

mad samt gode tilbud på køb af drikkelse og fælleshygge til playlistemusik - og valgfri mulighed for at se 

VM-fodboldkampen Danmark – Peru på ”storskærm”! 
                                                                            (NB: Alle tider er cirkatider, og ændringer i programmet kan forekomme!) 

 

Klokken 22.00: Tak for i år!                       Er du forhindret i at møde op, så lyt til Nærradio Korsør 

                                                                           der sender live fra festpladsen fra 10.00 - 14.00! 


