
www.lejrehoestfestival.dk

9. september 2017  kl. 10-16
Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre

                              Program
10.00-16.00 
Markedsplads
Borgmester Carsten Rasmussen åbner Lejre Høstfestival 2017 kl. 10.00 og byder velkommen til det store lokale høstmarked med 
frugt og grønt, delikatesser, planter, øl, cider, kunsthåndværk, smagsprøver, madboder og meget mere. (På markedspladsen)

10.00-16.00
Kunstudstilling
Lejre Kunstforening udstiller billeder af Ulla Sperling. (Store Sal)

10.30-12.00
Lokalpolitisk folkemøde om kommunalvalget til november
Her får du mulighed for at høre de opstillede politikere give deres bud på, hvad de synes fungerer, skaber liv, fællesskab og som 
de gerne vil have mere af rundt om i kommunens landsbyer.
 Ordstyrere: Villo Siggurdsson og Kirsten Lø�er Reich. (Store Sal)

11.00-16.00
Dygtige madhåndværkere giver smagsprøver og tips
Madhåndværkere med godt greb om snittekniven tryller lokale økologiske grøntsager om til skønne salater m.m. Den 
dansk-islandske kok, Gunnar Gunnarsson viser, hvordan man selv kan lave mozzarella med øko-mælk fra Mannerupgård. Få 
opskrifter og masser af smagsprøver! 
I madboderne kan man købe familien Olsens økologisk crepes, en nystegt ristet pølse lavet på kød fra Stenbølsgårds økologiske 
Lejre-køer eller rigtige fala�er som i mellemøsten. (På markedspladsen)

11.00-14.00 
Ponyridning for de små
Der skal betales pr tur. (På engen)

12.15-13.00 
Gadeteater med det berømte gadeteater Brændende Kærlighed
Direkte fra Kongens Have i København får vi Brændende Kærligheds nye forestilling “Middleton - og hverdagens dæmoner”. År 
efter år har teatret henrykket børn og voksne med deres fabule-rende komiske og tankevækkende skuespil. (På markedsplad-
sen)

13.15-14.00 
Mød løgnhalsen Carl Quist-Møller - DR’s børne�ernsyns ekspert i løgnehistorier og skøre skrøner - 
også tilladt for voksne! 
Alle kender multikunstneren Carl Quist-Møller - nogle fra DR’s børne�ernsyn, andre fra hans børnebøger. Carls alsidige talenter: 
Animator, storyboardtegner, illustrator, udstillingskunstner, betondekoratør, forfatter, sangtekst-skribent, komponist, dramatiker, 
fortæller, foredragsholder, skuespiller, instruktør og ikke mindst løgnhals. Og så er der jo Jungledyret Hugo!   (Store Sal)

14.15-15.15 
Lejre Billedskole tegner med nogle af børnene
Billedskolen holder ekstraordinært åbent for børn, der ikke allerede går på Lejre Billedskole. Tegn med inspiration i Carls 
Quist-Møllers skrøner. (I Annekset)

14.15-16.00? 
Tango-Tango-Tango.. Hør, se og dans med Bjørg Johansen
Bjørg lever og ånder for tango, underviser på sit eget Institut for Liv, Læring og Lidenskab og organiserer tangohøjskole i Buenos 
Aires.
Hos os vil Bjørg fortælle om tangoens historie, spille koncert med guitaristen Alejandro Sancho, danse opvisning med partneren 
Kasper og der bliver også mulighed for selv at prøve evnerne. (Store Sal)

Lejre Høstfestival 2017 støttes af Lejre Kommunes udvalg for kultur og fritid, Else og K.E. Byrial Jakobsens fond, Lejre Lokalavis, 
Kulturregion Midt og Vestsjælland m.�.



Kom til festligt og overdådigt høstmarked med 
lækre økologiske grøntsager, godt kunsthåndværk, 
skøn mad og gode drikke
Lokalpolitisk folkemøde med fokus på fremtiden og
det, der skaber lokalt fremdrift og fællesskab – også 
efter et kommunalvalg
God underholdning for alle: Gadeteater for børn, 
voksne og andre barnlige sjæle:

Gratis adgang til 
markedsplads og underholdning
HUSK KONTANTER -
ikke alle stader har mobilepay
Bemærk også: Ingen parkering ved Domus Felix

Lejre Bibliotek & Arkiv

Teatret Brændende Kærlighed
opfører forestillingen
“Middleton og hverdagens 
dæmoner” på markedspladsen

Kridt dine dansesko og vær med 
til tangodans og -koncert 
med Bjørg Johansen m.fl. 

Sidst men bestemt ikke mindst: 
Løgneren er løs! Carl Quist-Møller fortæller løgne-
historier midt i al økologien. Vi præsenterer Carl Quist-
Møller i samarbejde med
   



Dem kan du møde på Lejre Høstfestival 2017
Indendørs:

Lejre Kunstforening udstiller malerier af kunstneren Ulla 
Sperling i Store Sal

Gårdspladsen:

Lejre Høstfestivals  Cafe: Ka�e, kager m.m

Olsens Frugt: Crepes med tilbehør, øl, cider mm. 

Mannerup Møllegård: Friskmalket mælk og

Mozarella, som Gunnar Gunnarson fremstiller på stedet

Laila og Marko: Fala�er som i Syrien

Lions Lejre og DagligBrugsen i Lejre:  Andespil, Coops 
økovarer

Lejre Kommune demonstrerer a�aldssortering

Lille P-plads

De politiske partier

Store telt nr. 1

Stensbølgård: Nystegte grillpølser m. tilbehør

Stensbølgård: grøntsager og is

Kirsten Lø�er Reich: Marmelader

Assers Mølle: Frugt mm

Over åen:

Pony-ridning for børnene

Store telt nr. 2

VD-Design: Filtning og rav

Christel Prehn: Strik m.m.

I haven:
Mercurialis: krydderurter og biodynamiske/økologiske 

produkter
Herslev Grønvirke: Eddikeprodukter
Susanna Hansen: Honning, ly, mjød, levende bier
Kransehuset: Oliven, Olivenolie
Marika Harplund: Kambucha og is
Johnny Søndergaard: Brændte mandler 
LØFF: Lokale økologiske grøntsager m. smagsprøver
Lejre Havenetværk: Informationer m.m.
Abbetved Børnegård: Fantasivæsner i naturmaterialer
Børnehuset Fuglereden 
Lammestruppels får: Skind og uldprodukter
AnneMette Magnus: Puder af genbrugsmaterialer
Birthe Vogelsang: Keramik
Jens Sørensen: Smykker
Poul Møller-Petersen: Stensliber
Gitte Husbond: Tøj, strik m.m.
Trille Michelsen: Strik, tæpper m.m.
Madebymomse:  Børnetøj 
Ethique: Bæredygtigt/økologisk lingeri
Another View: Bæredygtig mode uden kemi m.m.
Barbara Bojsen-Møller: Betonkrukker og lædersmykker
Katja Kamp Pedersen: Smykker
Karibo : Fair Trade Butik 
Mai-Britt Folbjerg Jensen : Glaskunst, tasker 
Dorthes Butik i Ringstedgade: Keramik, økologisk tøj m.m.
Mies Pile�et
Thy-design: Drivtømmer, gummi m.m.
Det Rullende Hørværksted: Prøv at  arbejde med hør

Vi beklager, hvis alle ikke er kommet med på listen

Restaurant Herthadalen · Slangealléen 1 · 4320 Lejre · 46 48 01 57
info@herthadalen.dk · www.herthadalen.dk

Jagtsæsonen
starter

Vildtaften hver fredag aften
i september, oktober og november.

Klovvildt, Frilandsdyr og Fjerkræ mm.
fra Ledreborg Slot og Sagnlandet.

5 serveringer 400 kr.
Bordbestilling er nødvendig på info@herthadalen.dk

-eller på tlf. 46480157
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