
Sjov Sommer i Folkeparken 
Jungshoved Lokalforum byder velkommen til alle de har lyst til at mødes til sjovt,  

hyggeligt og spændende samvær i Jungshoveds nye Folkepark. Håber, vi ses. 

 
Lørdag d. 18. juni kl. 11.00 - 12.00 
“Kom til Funky Fællesskab med Dansedillen i Folkeparken.  
Her kommer Marie fra Danse Dillen forbi med masser af sjov dans, fed musik og højt humør! ALLE kan danse med - programmet 
bliver tilpasset de fremmødte - så tøv ikke med at møde op; det bliver stensikkert en sjov fællesaktivitet for alle fremmødte. 
Tilmeld dig gerne til Mille på: milketherese@hotmail.com 
 
Søndag d. 3.juli kl. 13-16 
Frøens Sommerfest. 
Alle frøens venner er velkomne til en familievenlig eftermiddag med grill, leg, prøveture og Jungshoved Mesterskab i Frøhop.  
 
Søndag den 17 juli  kl. 14.00 

Elvis Presley i ord og billeder 

Elvis Presley foredrag i Folkeparken ved Michael Houbøl og efterfølgende besøg i Valborgs stolthed - “ Elvis museet “ 

Skovvangsvej 2.  Tilmeld dig gerne til: vasc@mail.dk el. tlf.21703914 

 

Søndag d.24. juli kl. 13:00- 14.30  
Stenalderrock? Næh Folkedans. 
Det er ikke kun børnene, der skal have benene i gang, det er også forældrene, bedsteforældrene og tilfældigt forbipasserende, 

der bliver budt op til dans af vores instruktør. Musikken bliver leveret på stedet af et antal spillemænd. Kom og vær med. 

Tilmeld dig gerne til Torben på: torbenstadenielsen@gmail.com el. tlf.22785970  

Lørdag d. 30.juli kl. 9.00 - 10.30  

Morgensang i Folkeparken 

Vi starter dagen med sang. Mogens Jacobsen og Bo Pagh vil spille til deres valg af morgensange. Medbring kaffe el the. Vi byder 

på nybagte boller. Tilmeld dig gerne til: knudjacobsen@gmail.com el. 22215525 

 

Torsdag d. 11. august kl. 19.00 - 20.30  
En forrygende tango under Jungshoveds høje sommerhimmel.  
Grith Brygger og Lene Møller Hansen fra Præstø Danseforening vil instruere. 
Mød gerne op kl.18.til picnic med medbragt og drikke inden dansen.  
Tilmelding dig gerne til: mchansen@mchansen.com el. tlf. 27526967 
 
Torsdag d.25. august kl. 18.00-20.00  

Grillaften i Folkeparken 

Jungshoved skoles spiseklub byder på en hyggelig aften med sang og musik i Folkeparken, Vi tænder op i grillen og steger kød og 

pølser. Der vil være salater og brød til kødet. Medbring: bord, stole, service, bestik, glas og drikkevarer. Pris 75 kr. pr. voksen og 

35 kr.pr. barn (4 - 12 år) Til melding nødvendig til: knudjacobsen@gmail.com el. tlf. 22 21 55 25 

 

Lørdag d.3.9 kl.10.00 -14.00 
”Vild med vilje”- dag i Folkeparken. 
Jungshoved Lokalforums turudvalg inviterer til en hyggelig dag for alle aldersgrupper. Hør om ”Vild med vilje” og saml frø med 
naturvejleder Christina Kaaber-Bühler, vær med til at bygge fuglekasser og insekthoteller til Folkeparken. Medbring frokost og 
drikkevarer. Vi slutter dagen med pandekagebagning på bålpladsen. Tilmeld dig gerne til Bent 24 80 08 32 eller Lise 24 45 31 47. 
 
Søndag d. 18.9. kl. 15.00 -17.00 
Fortællinger i bålhytten og i ” Spøgelsesteltet”. Denne søndag kan man i Folkeparken stifte bekendtskab med tre 
historiefortællere, der på hver deres måde fortæller om folk og fæ og verden omkring os. Medbring gerne drikkevarer vi byder 
på kage. 
Ivar Trolle – Spøgelseshistorier kun for børn. 
Nina Nygård – har natur en ånd, og hvilke ånder bor der på Jungshoved? 
M.C. Hansen – Sange og historier om Præstø Fjord 
Tilmeld dig gerne til: mchansen@mchansen.com el. tlf. 27526967 

Se mere på: Jungshoveds facebookside, www. jungshoved.net, Jungshoveds mailliste og Bladet Jungshoved. 
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