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Referat af møde om indvielse af Projekt Byfornyelse. 

Torsdag d.24.oktober kl.19-21.00 i Jungshoved skole 

 

Til stede:  

Elsba, Jørgen, Henning, Janne, Henrik, Knud, Bent, Carina, Torben, Lise. 

Mødet startede med en storm af ideer- alt var muligt, ideerne var mange 

og blev kategoriseret efterhånden.  

Næste fase er ”Det muliges kunst”. Nedenfor kan alle ideerne ses. Husk endnu kun ideer! 

Til hver kategori valgtes en eller flere til at arbejde videre med ideerne, som fremlægges på næste 

arbejdsmøde d.27.november kl.19.00 i skolen. Først her tages beslutninger i forhold til økonomi 

og indhold. Arbejdsgruppen kan undervejs suppleres med flere med aktører, medlemmer der vil 

medvirke til dagens afholdelse. 

Der skal primært være aktiviteter de steder, vi indvier, samt i skolen. Desuden forsøges at skabe 

forbindelse til de øvrige byer med mulighed for vandreture og cykelture på egen hånd med 

turfolder, ture med Frøen. 

AKTIVITETER FOR BØRN OG VOKSNE: 

 

Folkeparken: 

Bål, pandekager, snobrød, pølser 

Snitteværksted 

Optræden v. H.C.Andersens Verden 

Petanqueturnering 

Leg på diverse nye faciliteter 

Lerdueskydning 

Fiske med net i nyt vandhul 

Finde krible-krabledyr,grejbank 

Levende kyllinger og kaniner i bur 

Naturbingo 

Skattejagt 

Telte 

Landsbydyst 

 

 

Gavlmaleri: 

Afsløring af maleriet (stort stof af lagner) 

”Find detalje på billedet konkurrence” 

Kunstneren fortæller 

Fotografere folk foran maleriet 

#Jungshoved, instagram 

 

Landsbyhaven: 

H.C. Andersen læser eventyr 

Mormors kolonihave med rødternede duge, 

kaffe og kage 

Bag en kringle, bagedyst 

Mal en urtepotte og så frø Foredrag om 

biodiversitet 

Plantebyttedag 

Havevandring med ekspert 

Blomsterværksted- lav dekorationer til 

fællesspisningens borde. 

 

 

Vejflora: 

Ved indfaldsvejen til Jungshoved By- dele 

blomster ud - fx. til hensynsfulde bilister, 

måske lokalpolitiet. 

Stærekasser og beplantning, tur med guide 

Blomsterbingo om vejkantsblomster og buske 

 

 

 

Tovholder 

Torben 

Tovholder 

Allan 

Tovholder 

Torben 

Tovholder 

Henning 
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Rekreative ruter: 

Indvie infoskab om ruterne 

Guidede ture i Jungshoved by om før og nu 

Vandreture/cykelture med turfolder på egen 

hånd 

Ture med Frøen til landsbyerne i blomsten. 

Ture med traktor og jagtvogn. 

En aktivitet eller seværdighed i hver by. 

 

 

 

 

UNDERHOLDNING FOR BØRN OG VOKSNE: 

”H.C. Andersens Verden”- teater 

”Eventyrmageriet” v. Liv Skovgård 

M.C. Hansen og band 

Musikband Resound 

Syng sammen med Mogens Jacobsen  

og Bo Pagh 

Sanghefte 

Teateroptrin ved lokale 

Lydudstyr til brug for alle optrædende 

Skorstensfejeren med lift- billede af alle 

deltagere set fra oven 

 

 

MAD OG DRIKKE: 

Bag en kage-dyst 

Bestil en picnickurv 

Tag selv picnickurv med 

Oremandsgård gin og brandy 

Bod med salg af drikkevarer 

Kaffevogn 

Fællesspisning aften v. lokalt boende 

leverandører, økologisk, bæredygtigt. 

Bod med lokale råvarer 

Pølsevogn 

Pølser og brød ved bålpladsen 

Sang med musikledsagelse og sanghefter om 

aftenen 

Telt eller skolens gymnastiksal til 

fællesspisning 

Stole, borde, borddækning 

 

 

 

ÅBNE STEDER I JUNGSHOVED BY: 

Skolen udstilling af projektet, fotos etc. 

Arkivet fotos mm af Jungshoved for 100 år 

siden, 50 år siden etc. 

Jannes høns på Mislehøjvej 

Tines keramik 

Ann Helens galleri 

Tømrerværksted 

Autoværksted 

Tonny Vangs bænke, salg, præmie til en 

konkurrence? 

Fritidsfiskerne en bod 

Vandværket 

Private loppemarkeder 

Købmandsgården 

Transformatortårn på Fuglesangvej 

Sune ”Vild med vilje grund” 

Elvis museum på Skovvangsgården 

Strandjægerne natur/jagtudstilling 

 

 

 

FÆLLES, ADMINISTRATIVT MM.: 

Budget: 

Projektet ca. 30-40.000 kr. 

Sponsorer 

Fonde 

Administreres af  

Projektets styregruppe 

Alle udgifter godkendes her. 

PR: 

Målgruppe, hvem inviteres:  

Lokale og udenøs borgere, børn og voksne, 

VK-politikere, Aviserne, Regionalen, TV Øst, 

TV Sydsjælland, Hjemmesider, 

Opslag/plakater, Facebook, Lokalpolitiet 

Officiel indvielse, snore klippes: 

Borgmester og lokale børn. 

Livestreaming 

Tidsramme: 

Åben blok om dagen- f.eks. fra 11-16.00 

Tilmelding om aftenen f.eks. fra 18- 

Tilladelser:  

Bevilling, musiktilladelse  

 

Referat Lise Jacobsen 

Tovholder Lise 

Tovholdere Knud, 

MC Hansen, Jørgen 

Tovholdere 

Bent, Tina, 

Valborg 

Tovholder 

Lise 

Tovholder 

Lokalrådet og 

projektets 

styregruppe 


