
 

 

Kære borgere i Tvingstrup – kære venner.  

Jeg vil gerne på vegne af Tvingstup Kultur og Idrætsforening begynde med at sige tak. Tak til alle jer, som 

har valgt at bruge denne aften i selskab med naboer, genboer, venner, bekendte – og ikke mindst nye 

beboere i Tvingstrup. Det er dejligt at se jer.  

Der er ikke noget som ild til at samle folk. Uanset om det er et bål, en grill med pølser eller naboens hus, 

der brænder – så trækker det folk til. Sidstnævnte vil vi rigtig gerne undgå – men grill, bål og hygge som 

samlingspunkt er vigtigt i dag.  

Når man taler med de folk, som har boet i Tvingstrup i en 30-50 år, så hører man ofte historier om dengang, 

der var både høstfester, halballer, diletant- og børneteater.  

Det var dengang Tvingstrup havde mange flere foreninger. Mere sammenhold og flere fælles aktiviteter. 

Folk kom hinanden ved og alle kendte hinanden.  

Der er helt sikkert noget om snakken. Men hvad har ændret sig? Hvor er alle de små aktive foreninger, 

teaterforestillingerne og halballerne blevet af? Og hvorfor er det så svært at få medlemmer til 

bestyrelserne og til arbejdet i foreningerne?  

Det er ingen hemmelighed, at det heller ikke har været let at samle folk til bestyrelsen i TKIF – men hvorfor 

er det sådan?  

For der er jo ønsker nok. Ideer nok. Forslag nok. Da vi holdt brainstorm møde i maj, dukkede en del op og 

endnu flere bidrog med idéer og ønsker til aktiviteter i byen via Facebook. Det er positivt.  

 Nu er spørgsmålet så, om der også er hænder nok til at sætte handling bag ordene? Er der folk, som rent 

faktisk vil være med til at sætte nogle af disse virkelig gode forslag i søen?  

Det er nemlig svært at finde tiden idag. Nu er jeg er ikke sociolog – og jeg ved ikke, hvorfor sammenholdet 

tilsyneladende bliver mindre i vores små bysamfund – ja måske i virkeligheden overalt. Men jeg ved både 

fra mig selv og min omgangskreds, at rigtig mange mennesker føler, at de har alt for lidt tid. Og alt for lidt 

overskud.  

Vi passer vores arbejde, og vi køber ind, laver mad, kører børnene til fritidsaktiviteter, ordner have, gør rent 

– (det der med vinduespudsning vil jeg så gerne anbefale, at man får en prof til) Vi deltager i skole-

hjemsamtaler, bager kage til klassearrangementer, og nogen af os forsøger også at få tid til at motionere. 

Man bliver helt træt – men det stopper jo ikke her. For der er også alle de tidsrøvere, som de fleste af os 

også bliver fanget i. Facebook, Instragram, Netflix og HBO. For vi skal jo også slappe af indimellem, ikke?  

Det ER svært at få tid til det hele. Det kan vi også se, fordi alle foreninger er ude efter frivillige og 

medlemmer til deres bestyrelser – det er ikke nemt at rekruttere. Ofte er det også opad bakke, når der skal 

hyrdes hænder til opstilling, bartjanser andre praktiske opgaver ved byfester  - ikke bare her – men i alle 

byer.  

Men er løsningen så helt at droppe de aktiviteter som samler folk i de små bysamfund? Er det fordi 

interessen er så lav, at vi vi lige så godt kan lade være?  

Det mener vi ikke i TKIF. Vi synes, det giver stor værdi til byen, når naboer og venner mødes over et sankt 

hans bål og en øl. Det giver også værdi, når forældre og deres børn mødes til kreative sysler og voksne 

mødes til vinsmagning eller fællesmotion.  



 

 

Det giver både tryghed og fællesskab, når man møder de mennesker, man bor dør om dør med og lærer 

dem lidt bedre at kende. For uanset hvor meget godt, sociale medier har bragt med sig, så kan de ikke 

erstatte det, at se et andet menneske i øjnene, at grine sammen, måske spise sammen, og der er heller 

ingen tvivl om, at diskussioner om placeringen af skel er bedre at ansigt til ansigt over hækken – fremfor i 

cyberspace.  

Dérfor – mener vi, at det er vigtigt, at vi holder liv i byen. At vi indimellem mødes til fællesaktiviteter og 

hyggelige sammenkomster. Fælles aktiviteter er en oplagt mulighed for tilflyttere at møde byens folk  - og 

det er den bedste måde at få snakket ”rigtigt” sammen på. Vær heller ikke blind for, at et aktivt foreningsliv 

og godt samenhold i byen også er med til at holde huspriserne oppe. Det er rent faktisk et godt 

salgsargument, når man skal sælge boliger, at byen har et aktivt og godt fællesskab.  

Fra TKIFs side håber vi, at alle har en interesse i, at holde byen levende. Det kan godt være, at 

dillettantteaterets storhedstid er forbi – men der er mange andre måder at mødes på. Og der er rent faktisk 

interesse for at vi skal holde arrangementer i byen.  

Da vi holdt brainstormmøde i maj, mødte en god håndfuld borgere op og bidrog med deres tanker og idéer.  

Vi fik mere end 120 gode forslag og idéer på bordet til aktiviteter, der kan afholdes i byen.  

Det er jo ikke sådan, at fem mand i TKIF skal arrangere 120 aktiviteter. Nej, strategien fra TKIF’s side er, at vi 

afholder nogle få årlige sammenkomster – som fx byfest og sankt hans, så længe er der interesse for det.  

Derudover vil vi meget gerne have jer på banen. Vi vil gerne give alle borgere mulighed for at tage teten på 

et arrangement, som de selv eller deres børn virkelig gerne vil deltage i. Det kan også være et par naboer i 

byen går sammen om at lave et arrangement.  

TKIF vil meget gerne understøtte arrangementer, som byens borgere ønsker at afholde. Uanset om det er 

et Lan-Party i klubhuset, øl-smagning, løbeklubber eller projekter til forskønnels af byen, så er det muligt at 

få hjælp hos TKIF til at afholde disse.  

Så hvis I føler for at holde en husmor-brunch, oprette en ugentlig frimærkeklub, arrangere et foredrag eller 

en cykeltur, så er der hjælp at hente hos TKIF.  

Idéen er, at aktiviteterne skal finansieres gennem brugerbetaling, men TKIF kan vælge at gå ind og give et 

tilskud, hvis det er relevant. Vi kan stille klubhuset til rådighed, og vi kan hjælpe med at annoncere på byens 

hjemmeside og andre steder. Vi vil gerne lade det være op til byens borgere at tage aktiv del i at få tingene 

til at ske. 

Hvis det i sidste ende kommer til at betyde, at der ikke sker en skid, så fred med det. Man får den by og det 

fællesskab, man selv er med til at skabe.  

Det er derfor vi meldte os til bestyrelsen i TKIF. Vi har et ønske om at bevare sammenholdet og livet i byen. 

Og vi håber, at mange af jer, som er her idag vil se det som en mulighed til at bidrage til det. Vi tror og 

håber på, at  Tvingstrup faktisk er fuld af mennesker, som gerne vil være med til at skabe sjove 

arrangementer, hvor vi og vores børn kan komme til at lære hinanden bedre at kende og komme hinanden 

ved.  

Den 17. august holder vi byfest – og i år har vi slået os sammen med Forsamlingshuset, hvorfra vi har tænkt 

os at begynde og slutte festen. Derudover bliver der masser af aktiviteter her på pladsen i løbet af dagen. 

Det er en ny måde, at gøre det på – om det er den rigtige måde finder vi ud af. Under alle omstændigheder 

så håber vi, at rigtig mange vil bakke op og deltage i festen.  



 

 

Så må vi evaluere bagefter og finde ud af – om det er sådan det skal være fremover – eller om der er andre 

og bedre måder at gøre det på.  

Under alle omstændigheder, så glæder vi os.  

Tak for jeres opmærksomhed.  

 


