4 / KORSØRPOSTEN/SKÆLSKØR AVIS / TIRSDAG 26. FEBRUAR 2019

Succes med digital
torsdag på Glasværket

Der var stor interesse for blandt de lokale virksomheder, da der blev afholdt
digital wokshop på Glasværket i Korsør.
WORKSHOP: Der var fuldt hus
i sidste uge, hvor 43 virksomheder havde tilmeldt sig
en workshop, hvor de skulle
lære at lave grafisk materiale
til sociale medier ved brug af
gratis-softwaren Canva.
Workshoppen var en del af
konceptet Digitale Torsdage,
der er et samarbejdsprojekt
mellem Slagelse Erhvervscenter, kommunikationsbureauet
Kom,ma og erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og
Skælskør. Denne gang var
mødestedet Glasværket i Korsør, men de Digitale Torsdage
afholdes på skift i de tre byer.
Slagelse Erhvervscenter
fortæller, at Digitale Torsdage
er et meget populært tilbud, og
at deltagerne roser emnevalgene og undervisningen.
Formålet med de forskellige
workshops er at fremme forståelsen af den digitale verden
set fra et salgs- og marketingsperspektiv samt hjælpe virksomhederne med en hands
on tilgang til de udfordringer,
der kan være med den digitale
kommunikation.

Konkret viden med hjem
En af deltagerne på den seneste workshop var Christian
Berthelsen fra den nystartede
virksomhed, GreenGHOST,
og han var meget tilfreds med
det, han fik med hjem.
- Jeg synes, det har været
rigtig godt, vi fik meget ud
af denne formiddag. Vi fik
noget konkret viden, vi kan
bruge med det samme i vores
nyopstartede virksomhed. Vi
satser på at lave meget digital
markedsføring på Facebook
og Instagram, og det er ikke
min stærke side at lave kreative grafiske indslag. Så det
var direkte brugbart for mig.
Vi har også kigget på andre
af de emner, der er på Digitale Torsdage, og de er alle
sammen rigtig spændende og
relevante.
Næste gang der afholdes
digital workshop er den 28.
februar i Slagelse, hvor emnet er ”præsentationer der
sælger”.
Tilmeldingen sker via Slagelse Erhvervscenters hjemmeside.

Udstilling: 11 portrætter
af kendte i Korsør
KORSØR: I marts og april kan
man se en lidt speciel udstilling et lidt specielt sted, nemlig
portrætter malet af Julia Kiy
med olie på lærred i caféen
i Kulturhuset i Korsør, Skolegade 1.
- Disse portrætter begyndte jeg at male for næsten tre
år siden; det var da Hashøj
kunstgruppe havde 20 års
jubilæum. Vi ville gerne lidt
mere ud med vores kunst end
blot på Falkensteen Gods, så
jeg foreslog Fæstningen, som
jo er et skønt udstillingssted.
Men vi havde også behov for

lidt ekstra midler, så vi søgte
Korsør Kulturråd og fik lynhurtigt svar om et flot beløb.
Det var Jørn-Ole Didriksen,
som fik det på plads, og det
- og meget andet, han laver
i Korsør - gjorde, at jeg bare
ikke kunne lade være med at
male ham - som en slags hædersbevis. Jeg ved nu ikke helt,
om han opfattede det sådan.
Og siden er det gået slag i slag.
Det er dog ikke alle, som siger
ja, når jeg spørger, om jeg må
male dem. Nogle er for generte, nogle tror, at det tager for
meget af deres tid - det gør

det nu ikke, for jeg skal bare
tage et par fotos af dem - og
nogle vil ikke udstilles.
Nu er der 11 portrætter
klar, det sidste er endnu vådt,
men så tror jeg lige, jeg holder
en pause. Det er jo akvarel, jeg
overvejende maler.
Der er fernisering mandag
den 4. marts kl. 15 -17, hvor
vi serverer kaffe og kage og et lille glas. Derefter kan
udstillingen ses indtil 1.maj
mandag til torsdag kl. 8 - 14
og senere, hvis der er arrangementer i Kulturhuset,
selvfølgelig.

Hans-Jørn Andersen, Kulturhuset i
Korsør. Af Julia Kiy.

Slå katten af tønden
i Vemmelev
FASTELAVN: Sædvanen tro
er Dagli’Brugsen, Lokalrådet for Vemmelev og Omegn
samt Vemmelev Kirke gået
sammen om at arrangere fastelavns-sjov.
Det sker søndag den 3.
marts 2019.
- Dagen begynder med familie-fastelavnsgudstjeneste
i Vemmelev Kirke kl. 10.30.
Efter gudstjenesten går vi i
optog til Dagli’Brugsens parkeringsplads, hvor vi ca. kl.
11.30 slår katten af tønden og

hygger med fastelavnsboller
og slikposer til alle børn, oplyser arrangørerne.
- De voksne kan købe kaffe
og fastelavnsboller til en billig
penge. Der er præmier til de
bedst udklædte.
- Er du en sej Spiderman
eller fin prinsesse, monster,
hund, løve eller noget andet
spændende, så kom og vær
med. Gi’ tønden et slag ”over
nakken” og tag gerne hele
familien med!, lyder opfordringen.

Volkswagen Slagelse


Volkswagen

INVITATION TIL BORGERMØDE
OM BALTIC PIPE
Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og
Erhvervsstyrelsen har sendt Baltic Pipe
– en gasrørledning, der skal forbinde de
norske, danske og polske gassystemer
– i otte ugers offentlig høring. Høringen er
en del af miljøvurderingen for projektet og
af landsplandirektivet.
I høringsfasen frem til 12. april 2019 kan
alle med interesse i projektet sende deres
skriftlige bemærkninger til Miljøstyrelsen.

TORSDAG DEN 7. MARTS KL. 19-21
VILCON HOTEL & KONFERENCEGAARD
LORUPVEJ 44, 4200 SLAGELSE
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Alle er velkomne.

Baltic Pipe

Vi holder flere borgermøder i hele landet.
Du kan læse mere om borgermøderne, om
den offentlige høringsfase og om Baltic
Pipe-projektet på www.energinet.dk eller på
Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk/
baltic-pipe.

Udbygning af modtageterminal

Energinet inviterer til borgermøde nær dig,
hvor vi fortæller om projektet, og du får
mulighed for at stille spørgsmål og tale med
os og myndighederne om forhold i projektet,
som særligt interesserer dig.

Tlf. 70 10 22 44 • www.energinet.dk

Eksisterende gasrørledning
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