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5683 Haarby 

 

Dyrk samværet, drik en tår kaffe og få læst 

en god historie i onsdagsklubben 

1. onsdag i måneden kl. 10.00-12.30 

eller en kold øl i fredagsbaren og hils på 

naboen 1. fredag i måneden kl. 18.30- 

 

Få inspiration til kødfrit køkken 

torsdag i lige uger kl. 17.30-21.30 

 

Kommer i efteråret. . . .  

September - fredagsbaren kårer ”årets 

hjemmebryg”, sy tasker og poser 

Oktober -  upcycling, nyt liv til gamle klude 

November -  foredrag om overgangsalder 

December -  Julefrokost med lækker mad, 

godt selskab og livemusik ved FlairBand 

 

Følg med på hjemmesiden 

www.landsbyenshus.dk eller via facebook  

Landsbyens Hus Jordløse 

 

Onsdagsklubben 

serverer frokost 

Aktuelle aktiviteter 

 

Fredagsbaren er 

åben 

Landsbyens Hus arbejder aktivt med  

initiativer, der understøtter naturturisme og 

grøn omstilling, foreningen har i den  

forbindelse modtaget fondsmidler fra: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Landsbyens Hus  er en forening i 

Jordløse, som har solgt andele og ad 

den vej skaffet midler til , at erhverve 

bygninger i forbindelse med skolens 

lukning i 2020. 

 

Foreningens formål er at fremme  

fælleskabet, forenings– og børnelivet 

 i Jordløse og omegn. 

 

Bygningerne og driften af kultur– og 

aktivitetshuset drives af frivillige  

kræfter. 

Den lokale sportsklub, børnehave og det lokalhistoriske 

arkiv benytter de fysiske rammer og bidrager til et aktivt 

børne–, voksen– og seniorliv i landsbyen.  

 

Landsbyens Hus arrangerer: 

* fredagsbar 

* onsdagsklub 

* foredrag 

* naturkurser 

* guidede ture i de skønne Jordløse Bakker 

* kreative workshops og meget mere 

 

I Landsbyens Hus er der ligeledes indrettet hyggelig selv-

betjeningscafé med salg diverse varme og kolde drikke.  

 

Vil du også være medlem af Landsbyens Hus 

Medlemsskabet er personligt, giver fri adgang til  

faglokalerne. 

* Kontingent 150 kr./kalenderår 

 

Indbetal via mobilepay 905165 eller bank 1684 

3232356919   

Landsbyens Hus — hvem er vi og hvad kan vi tilbyde dig.....? 

Landsbyens Hus råder over 1800 m2 indendørs 

areal. Der er sjæl i de fine lokaler, som er indrettet 

med respekt for bygningernes historie.   

 

I musiksalen er det muligt at dække op til 100 spi-

sende gæster eller holde øveaften med bandet —

akustikken er i top. 

 

Brug gymnastiksalen til den aktive børnefødsels-

dag eller når familien skal dyste i høvdingebold. 

 

I det ny-renoverede skolekøkken kan du samle 

veninderne til den store bagedyst, eller benytte de 

fuldt udstyrede faglokaler krea og sløjd til, at mø-

des om fælles kreativ interesse. 

 

Book et klasselokale når studiegruppen skal  

samles eller din virksomhed  holde dagsmøde.  

 

Hvorfor ikke booke hele 

Landsbyens Hus til en 

weekend hvor familien — 

uanset alder ,kan feste, 

være aktive og kreative 

sammen...? 

 

Kun fantasien sætter græn-

ser for at benytte Landsby-

ens Hus til dit  arrange-

ment. 

 

Landsbyens Hus kan lejes på time– eller  dags-

basis alt efter hvad dit behov er: 

* Du råder over køkken, musiksal, gymnastiksal, toilet-

ter og mellemgang, i et døgn (fra kl. 11.00-12.00)  

 

Efter aftale udlejes til kursusforløb ex. 1 uge  

eller weekendforløb. 

 

Vi hjælper gerne med lettere forplejning til dit 

arrangement: 

 

 

* Frokostplatte 

* Kaffe + brød 

* Sandwich 

 

 

 

Lille landsby 

med stort sam-

menhold—hvor 

der er vilje, er 

der vej 

Børn, balloner og  

føs’dag i gymnastiksa-

len 

Lokale Time Dag (kl. 8-22) 

Gymnastiksal 150 kr. 2.000 kr.  

Krea, sløjd 100 kr.  1.200 kr.  

Klasselokale 100 kr.  1.200 kr.  

Køkken 150 kr.  2.000 kr.  

Musiksal 150 kr.  2.000 kr.  

Total-

udlejning* 

 3.000 kr. 


