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Referat af møde om indvielse af Projekt Byfornyelse. 

Torsdag d.27.11 kl.19-21.00 i Jungshoved skole 

 

Til stede:  

Jørgen, Henning, Janne, Knud, Bent, Carina, Torben, Ann Helen, Valborg 

Lise. 

Overskriften for dette møde var:  ”Det muliges kunst”.  

 

Hver gruppe fremlagde, hvad de havde beskæftiget sig med siden sidst. I nedenstående kasser 

blev indholdet revideret efter princippet ”Det muliges kunst”- noget blev fjernet, andet kom til. 

a) Underholdningsgruppen havde forslag til tidsplan, som blev godkendt. Heri var flere bud 

på underholdning for store og små med et budget, der lyder på ca.30.000 kr. inkl. 

konferencier og lydanlæg. Der blev efterlyst p-pladser og p-vagter, som gruppen tager op 

inden næste møde. Desuden et forslag om at trække de øvrige landsbyer til folkeparken 

ved hjælp af boder som reklamerer for den enkelte landsbys særkende i stedet for at sende 

folk ud til landsbyerne. Til gengæld kan landsbyerne reklamere for en aktivitet, som finder 

sted om søndagen fx åbent galleri. Tilslutning til forslaget 

b) Folkeparken fik tilbudt to store telte, fra Bent og Valborg, til brug for salg af mad, boder 

med kunst o.a. Styregruppen opfordres til at opprioritere overdækning af scenen. Ellers 

arbejdes videre med emnerne i nedenstående ”kasse”.  

c) Landsbyhaven fortsætter med nedennævnte ideer. Der prioriteres drikkevarer i pantglas i 

stedet for dåser og flasker. Der aftales med købmanden vedrørende salg. 

d) Gavlmaleriet foreslår ud over nedennævnte aktiviteter: At der tages et stort billede af alle 

deltagere foran maleriet fra lift. 

e) Rekreative ruter foreslår at Frøen ikke kører ture ud af Jungshoved By om lørdagen- måske 

til Jungshoved? Ud over nedennævnte forslag , foreslås busture med Frøen om søndagen- 

til diverse landsbyer.  Måske ”Verdens første borgerdrevne hop on- hop off kunstrutebus” 

f) Vejflora- se nedenfor. 

g) Mad og drikke gruppen orienterede om muligheder for mad og drikke i dagtimerne: 

Kaffevogn eller lokale kaffebryggere ved landsbyhaven og i folkeparken, salg af  øl og vand 

ved landsbyhaven, salg af sandwich o.lign i telt på folkeparken (lokale leverandører til egen 

indtjening) Kage konkurrence opslås i bladet, facebook, hjemmeside. Biavlere med 

smagsprøver i bod i teltet o.a.. 

Desuden orientering om aftenens fællesspisning: 

Gruppen havde fået tilbud på mad fra 3 forskellige leverandører,  men savnede mere 

præcis ramme for form,  pris og leverandør til aftenens fællesspisning. Man enedes om, at 

det skulle være mere end en fællesspisning, en festaften med middag, sang og musik 

(lokale musikere til fællessang) samt evt dans til discjockeymusik v. lokal aktør. Alle skal 

kunne deltage- børn og voksne. Styregruppen for projektet opfordres til at beslutte 

prisramme, evt. tilskud til mad og krav til leverandører. 
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h) Åbne steder i Jungshoved By: Lise har kontaktet en række 

værksteder/virksomheder/kunstnere i byen og fået positivt svar fra Tine Bech og Ann 

Helen (kunstnere) og Valborg (Elvismuseum). ”Prikker” flere på skulderen i kommende tid. 

Tager desuden kontakt til kunstnergruppen på hele Jungshoved. 

i) Fællesopgaver, pr, administration etc. 

Styregruppen laver budget ud fra de ønsker, der nu er indkommet. Styregruppen opfordres 

til at lave procedure for udlæg, betaling af regninger etc. (Hvem skal have regninger, hvem 

sørger for betaling, regnskab?) 

Til næste møde skal der besluttes, hvordan der skal laves pr for indvielsen. Plakater, sociale 

medier, bladet, annoncer…. 

j) Næste møde blev fastsat til d.20.2- desværre er der et andet borgermøde om MRSA fra 

18.30-21.00 denne dato. I stedet foreslås: TORSDAG D.6. FEBRUAR KL:19.00-21.00 i 

Køkkenet 

Giv gerne en tilbagemelding om denne dato er mulig. 

Nedenfor ses de ”reviderede ide-kasser” og foreløbig tidsplan: 

 

AKTIVITETER FOR BØRN OG VOKSNE: 

 

Folkeparken: 

Bål, pandekager, snobrød 

Snitteværksted 

Optræden v. H.C. Andersens Verden 

Petanqueturnering 

Leg på diverse nye faciliteter 

Fiske med net i nyt vandhul 

Finde krible-krabledyr, grejbank 

Levende kyllinger og kaniner i bur 

Naturbingo 

Skattejagt 

Telte 

Landsbydyst 

Eventyrmageriet 

 

 

Gavlmaleri: 

Afsløring af maleriet (stort stof) 

”Find detalje på billedet konkurrence” 

Kunstneren fortæller 

Fotografere folk foran maleriet 

#Jungshoved, instagram 

Malermester Jesper Trues lift til foto af  

alle deltagere set fra oven 

 

 

 

 

Landsbyhaven: 

H.C. Andersen læser eventyr 

Mormors kolonihave med rødternede duge, 

kaffe og kage 

Bag en kage, bagedyst 

Mal en urtepotte og så frø Foredrag om 

biodiversitet 

Plantebyttedag 

Havevandring med ekspert 

Blomsterværksted- lav dekorationer til 

fællesspisningens borde. 

Musik i haven 

 

 

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 og 

Knud 

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 

om søndagen. 

En aktivitet eller seværdighed i hver by om 

søndagen. 

Landsbyboder i folkeparken om lørdagen. 

 

 

 

 

UNDERHOLDNING FOR BØRN OG VOKSNE: 

”H.C. Andersens Verden”- teater 

”Eventyrmageriet” v. Liv Skovgård 

M.C. Hansen og band 

Syng sammen med Mogens Jacobsen  

og Bo Pagh 

Sanghefte 

 

Lydudstyr til brug for alle optrædende 

Se tidsplan nedenfor. 

 

 

 

MAD OG DRIKKE: 

Bag en kage-dyst 

Tag selv picnickurv med 

Oremandsgård gin og brandy 

Bod med salg af drikkevarer 

Kaffevogn/kaffebod lokale 

Fællesspisning/fest- aften v. lokalt boende 

leverandører, økologisk, bæredygtigt. 

Bod med lokale råvarer 

Pølser ? og brød ved bålpladsen 

Sang med musikledsagelse og sanghefter om 

aftenen 

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. 

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 10.000 fra Traktortræk 

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 10-16.00 

Tilmelding om aftenen f.eks. fra 18- 

Tilladelser:  

Tovholder Lise 

Tovholdere Knud, 

MC Hansen, Jørgen 

Tovholdere 

Bent, Tina, 

Valborg 

Tovholder 

Lise 

Tovholder 

Lokalrådet og 

projektets 

styregruppe 
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Bevilling, musiktilladelse  

 

 

 

 

TIDSPLAN for d.6.juni 2020: 

 

10.00-12.00  Åbne atelier, åbne døre i byen 

11.30  Folkeparken åbner 

12.30 Velkomst ved Lokalrådet 

12.40 Åbningstale ved borgmester Mikael Smed 

12.45 Jungshovedviser og fællessang. MC Hansen og kor. 

13.30 Afsløring af gavlmaleriet ved borgmester Mikael Smed og Jungshoveds Børn 

13.45  Alle boder/aktiviteter i folkeparken og landsbyhaven er åbne. 

13.45 Børneteater Eventyrmageriet 

 H.C. Andersens Verden 

14.45 Landsbydyst 

 Patanqueturnering 

 Præmieoverrækkelse 

16.30 Folkeparkens aktiviteter lukker 

18.00 Fællesspisning/fest på skolen 

 

TIDSPLAN for d.7.juni 2020: 

 

11.00-17.00  Oplev selv det skønne Jungshoved, du hørte om i går: 

 Åbne atelier, aktiviteter i landsbyerne, havnene, foreninger, vandre og cykelruter, 

 cafeer og spisesteder 

 

 

 

Referat Lise Jacobsen 


