PoP Up Hjort
I HELE BYEN
LØRDAG D. 25. MAJ

FØLG MED PÅ FACEBOOK “POP UP HJORT”
OG TAG DIN NABO MED

MULTIHUSETS INFOCENTER OG MARKEDSDAG I
BYPARKEN
FRA KL 10.00.
Børn og voksne kan lave deres egen markedsbod.
GULDHJORTEN er på banen med godt øl og der kan
købes kaffe og måske er der musik, hvem ved hvad der
POPPER UP?
Kl. 18 er der fællesspisning i Byparken. Medbring din
egen dejlige madkurv samt drikkevarer, så spiser vi
sammen i byen.
Og så er du klar til Teaterforestillingen
“Da Fanden kom til Hjortshøj” kl. 20 under blodbøgen
eller
Christian Hjelm med band kl 20 i forsamlingshuset.
ARRANGØRER:
Landsbyliv i Hjortshøj
Bliv medlem og være med til at
holde byen levende.
125 kr. pr år - mobilpay: 79087
– husk navn og email.
Teaterforestillingen spiller 24., 25, og 26, maj kl. 20
under Blodbøgen. Billetter kan købes i Brugsen

Gå på opdagelse i din by lørdag d. 25. maj. Hele dagen
9.30 - 10.00

Morgensang i Kirken. Kom og syng dagen i gang.

10.00 - 12.00

Børnehaven Kernehuset tilbyder vikingewelness.

10.00 - 16.00

Marked i byparken. Sæt din bod op og sælg det du har lyst ti, og hyg dig i
Byparken med Guldhjorten, kaffe, pølser og kager.

10.00 - 16-00

Udstilling af patchworktæpper, både lørdag og søndag. Mens I kigger på
tæpperne, bydes på forfriskninger. Sted: Valmuens fælleshus, Højager 91.

10.00 - 16.00

Local Art by Heart. Gl. Kirkevej 116.
Kulturtræf på tværs af hække og skel. Pop-up galleri i Genbyggeren
og Petersborg med alsidige lokale kunstnere. Bl.a. Hjortshøjs erindring
med udstillingen”Jeg husker”, nyskrevne tekster af lokale forfattere
og skribenter.
Pop up litteratur og illustration workshop ved Ann-Kathrin Aulkær Bentzen
og Benedicte Besenbacher Kristensen. Galleri Graneberg og Artmoney.
Værkeriet i botilbuddet er åbent og ligeså Høkeren med kaffe på kvisten.
Is kan købes ved De 4 Istider.
Sang og litteratur i Genbrugsbutikken og musikermøde på sti og græs.

10.30 - 11.15 Gratis Groove på plænen ved spejderhytten v/ Rikke Mosberg.
				
10.00 - 11.00
Kaffe og rundstykker i Sognegården og åbent kirketårn fra kl. 11.
10.00 - 12.00

O-Hjortløb. Klassisk orienteringsløb med kort, gemte poser og sjove
opgaver for hele familien. Start ved Æblehuset.

12.00 - 16.00

Håndarbejdshuset er åben. Kunstsyning/artcraft ved Dorte Wahlberg
Workshop: ”Vi syr sgu et Haiku”. Gl. Kirkevej 116 B

11.30 - 12.00
12:30 - 13:00

De Sidste Bohemer - medrivende danske sange om venskab og kærlighed
Martin Petersen læser op af sin nyeste roman: Amerikas lyksalighed.
Martin Petersen skriver for voksne og unge.
Christina Andersen læser op af sine skriverier.
Altsammen i Genbrugsbutikken

13-13:30
14.00 - 14.30

Baghavefortælling for børn og voksne med Neel Holm,
Have: Virupvej 64. Gå ind fra Svinget.
			
13.00 - 15-00
Musikermøde på græs og sti. Startsted: Gl. Kirkevej 116
15.00 - 17.00

Koncert i haven på Gl. Kirkevej 26. Blandet musik og jam.

Velkommen til alle og nyd det hele.
www.landsbyliv.dk

