
 

 

 

Vær med på Lejre Høstfestival 2020 

Lørdag den 12. september kl. 10-16 

Lejres kulturhus, Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre  

 

Kære nye og tidligere stadeholdere 

Lejre Høstfestival 2019 blev særdeles vellykket og vi havde det største antal gæster nogen sinde.  

Stort TAK til alle jer, der med til at gøre festivalen til en skøn dag for både store og små!  

 

Corona  

Corona har i mellemtiden vendt op og ned på mange ting i vores verden, og intet er helt som det plejer. Vi 

har fået forsamlingsforbud, der formentlig vil blive lempet over sommerferien og er gældende frem til 31. 

august. Hvis alt går vel, bliver forsamlingsforbuddet lempet yderligere eller måske endda ophævet fra 1. 

september. Det håber vi på – og det planlægger vi efter på en måde, der kan leve op til myndighedernes 

gældende restriktioner. 

Vær med til at skabe en festdag i Lejre  

Vi inviterer jer derfor til at være med til at gøre Lejre Høstfestival 2020 til en god festlig dag for alle os, der 

holder af økologi, kultur, kunsthåndværk og lokalt liv. Vi vil gerne kunne byde på en indbydende og 

bugende markedsplads, der er fyldt med alle de skønne lokale delikatesser, frugt, grønt, marmelader, 

honning, kunsthåndværk m.v. som der hvert år, fryder festivalens gæster.  

Mere plads mellem boderne  

Markedspladsen er udendørs i den gamle have bag Domus Felix. Underholdning sker udendørs på begge 

sider af åen. Vi aflyser indendørsaktiviteterne, vi vil skabe mere plads mellem boderne og muligvis indføre 

ensretning på pladsens gangstier. På den måde håber vi at kunne indrette festivalpladsen, så vi alle kan 

føles os trygge ved at være tilstede. I den forbindelse vil vi anmode Jer om at medbringe håndsprit til Jeres 

boder, samt egne skraldeposer/spande. 

 

Retningslinjer for salg af produkter  

Du kan være med som stadeholder, hvis du lever op til festivalens vedtægter og retningslinjer for salg af 

produkter:  

• Al grønt, frugt og andre madvarer skal være økologisk og gerne (men ikke nødvendigvis) lokalt 

produceret- i få tilfælde kan bestyrelsen beslutte at gøre undtagelser som fx ved Fair Trade-

produkter.   

• Det er fortrinsvis aktive kunsthåndværkere med egne værker, der har stadeplads på festivalen. Dog 

kan vi også her godkende Fair Trade-produkter. Kunsthåndværk og lignende skal være 

originalprodukter - altså ikke masseproducerede varer.  

• Lejre Høstfestival er ikke et loppemarked - vi forbeholder os ret til at afvise stader,  

som ikke passer med vores formål og vedtægter.  

• Salg af mad kræver speciel tilladelse, bl.a. er det et krav, at der er fast gulv i teltet/på stadepladsen.  

Dette gælder også salg af kage o.l.  

• Lejre Kommune har affaldssorteringsordning der indebærer, at I skal huske at sortere jeres eget 

affald (mad, plast, metal, glas, rest og papir) og smide det i de rette beholdere/kasser som er sat 

frem. Affaldsbeholderne vil være mærket med de forskellige pixogrammer.  



 

 

 

 

Stadeholdere med salg af produkter – pris og tilmelding  

Udendørsarealer  

Der vil blive mere plads mellem staderne på udendørsarealerne i 2020 og vi har ændret på stadestørrelsen.  

Du kan vælge mellem to typer af stademoduler på enten A) 2 meter eller B) 3 meter. Hvis du har brug for 

mere plads, kan du vælge at sammensætte dit stade af flere moduler. 

Prisen er A) 2 meter 260 kr., B) 3 meter 390 kr.   

Telte  

Høstfestivalen råder over et (meget) begrænset antal stadepladser i to store telte.  

Du kan vælge mellem samme to moduler, hvor priserne er C) 2 meter 360 kr., D) 3 meter 540 kr.     

Tilmeldingen sker ved betaling til foreningens konto i SparNord senest 22. juni  

på reg. nr. 9011 og konto nr. 4574373706.  

Husk at angive dit navn og evt. forretningsnavn ved indbetalingen.  

Hvis Lejre Høstfestival aflyses pga. COVID-19, vil alle naturligvis få deres penge tilbageført. 
 

Stadeholdere uden salg af produkter (foreninger o. lign.) 

Almennyttige foreninger og lignende uden salg af produkter har gratis stadeplads på Lejre Høstfestival. I 

tvivlstilfælde afgør festivalens bestyrelse, hvorvidt stadepladsen er uden afgift. Tilmelding sker på mail til 

info@lejrehoestfestival.dk senest 22. juni 2020.  

  

Frivillig festivalhjælper? 

Hvis du er interesseret i at være med blandt de aktive festivalhjælpere, så skriv til Eva 

eva.soenderstrup@mail.dk  

  

Venlig hilsen  

Lejre Høstfestival v.  Jane og Eva, koordinatorer for markedspladsen  

Lejre Høstfestival   
Lejre Høstfestival er et årligt tilbagevendende kulturelt, folkeligt og ikke kommercielt arrangement for alle i 

Lejre Kommune og andre interesserede. Festivalens formål er at synliggøre lokal kultur og kunsthåndværk, 

lokalt producerede økologiske produkter, miljø- og klimavenlige aktiviteter samt lokal politik. Desuden 

byder Lejre Høstfestival også på oplevelser med teater og musik af høj kvalitet. Der er gratis adgang til 

festivalpladsen og til alle Lejre Høstfestivals egne arrangementer. Festivalen arrangeres af en lille gruppe 

frivillige, der brænder for økologi, lokale råvarer, kunst, kultur, musik og foreningsliv.  

mailto:info@lejrehoestfestival.dk

