
 
 

 

 

Invitation til Byens Dag ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Du inviteres hermed til en oplevelsesrig dag i Jordløse.  
…Sæt X i kalenderen søndag den 30. maj 2021 fra kl. 10:00-20:00. 

 

Indvielse af Kulturcentret Landsbyens Hus med flere hold guidede rundture. 

Sang, musik samt gøgl med Teaterkaravanen ”Visioner fra Vandkanten”.  

 

Husk at medbringe din picnickurv, så du kan deltage i aftenens fællesspisning 

med underholdning i Byparken. Der vil være borde og stole opstillet rundt om 

på pladsen. Vi afslutter dagen med et festligt ”Insolite Lights” lanterneoptog.  

 

Der er P-pladser ved Landsbyens Hus, ved Jordløse Kirke samt bag kirken på 

arealet op mod Byparken. Ligesom der vil være en særlig indhegning til heste. 
 

Dagens program: 

 

 
 

Jordløse Møllevej 14, 5683 Haarby 

www.landsbyenshus.dk 
 

Kl. 10:00 Åbent Hus med rundvisning nr. 1 i Landsbyens Hus 

 

 

Kl. 11:30 Åbent Hus med rundvisning nr. 2 i Landsbyens Hus  

 Caféen i Landsbyens Hus er bemandet under begge 

Åbent Hus arrangementer. Her kan du komme med gode 

idéer, få orientering om dine muligheder for at arrangere 

kurser i huset, høre om planlagte Sommerkurser, og 

vores kommende aktivitet ”EM i fodbold”. 

Naturligvis kan du også købe kaffe, øl, vand samt is. 
 

 

Kl. 13:00-20:00 Efter kl. 13 er Caféen i Landsbyens Hus åbent resten af 

dagen, dog med ”høflig selvbetjening” og MobilePay 
 

 

Kl. 13:00 Teaterkaravanen ankommer til Forsamlingspladsen, 

(overfor Forsamlingshuset) Haastrupvej 1, med musik og 

klovn. Kl. ca. 13:10 fortsætter vi på rundtur gennem byen 

med karavanens hestevogne. Alle kan følge med, uanset 

om du er til fods, på cykel eller kommer på din hest!  

Vi slutter ved Jordløse Møllevej 14a (Regnormen Natur-

børnehave), hvorfra vi går via indgangen til Byparken 

 

 

Kl. 14:00 Teaterkaravanen ankommer til Byparken 

 

Kl. 14:00-20:30 ”Drikkevarer Teltet” i Byparken er bemandet fra kl. 14 til 

vi lukker, så du har rig mulighed for at købe vin, øl, vand 

og sodavand samt Haribo slik. Vi sælger ikke mad!  

Du kan betale med MobilePay og kontanter 

 

Kl. 14:30-16:30 Indvielse af Ungeområdet i Byparken 

Vores Borgmester Søren Steen Andersen klipper snoren! 

Derpå sjove aktiviteter, klovneri og gøgl 
 

Kl. 16:45 Kåring af ”Årets Hosekræmmer” i Byparken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kl. 17.00 Teaterforestilling ”Brumbassen fra Jordløse” opført af 

Jordløse børneteater og CulturArte på Scenen i Byparken 
 

Kl. ca. 17:30 Fællesspisning i Byparken med medbragt picnickurv, 

klovne gøgl og underholdning i det fri.  

Drikkevarer kan købes i ”Drikkevarer Teltet”  
 

Kl. 19:00-20:00 Jordløse lanterneoptog - en kort rundtur til fods 

gennem byen med klovne og én hestekaravanerytter 
 

 

 

…Vi glæder os til at se dig til en sjov og oplevelsesrig dag! 

 

 

VIGTIGT:  

Vi følger gældende corona regler for 

inden- og udendørs arrangementer.  

▶Ved ankomst til Landsbyens Hus skal du 

fremvise Coronapas/Covid19-test samt 

oplyse dit navn og mobil nr. 

Mundbind er kun påkrævet indendørs. 

▶Ved indgangen til Byparken (ved 

Jordløse Møllevej 14A) skal du fremvise  

Coronapas/Covid19-test.  

Karavanen Foto: Franseska Mortensen 

Foto: Franseska Mortensen 


