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Kære alle på lokalforums mailliste 

 

 

Borgermøde udsat 

Det er kun få dage siden, vi indbød til borgermøde om lokalforums organisering, men desværre er 

udviklingen omkring den smittefarlige virus gået hurtigere end forventet, og derfor vil vi naturligvis 

også leve op til regeringens henstilling om ikke at afholder møder, der ikke er absolut nødvendige. 

Styregruppen har derfor udsat borgermødet om lokalforum indtil videre. Det er ikke en hastesag at ændre 
lokalforums organisering. Styregruppen fortsætter sit arbejde og indbyder til et nyt møde, når situationen 
er til det. Det betyder blot, at alle har endnu bedre tid til at læse forslaget og vurdere, om det er det rigtige, 
eller om organiseringen skal være på en helt anden måde.  

 

Det gælder i øvrigt de fleste arrangementer i vores område. Hvis I ser på ”Det sker”, er kalenderen 

blank helt frem til den 31/3. Indtil videre fastholdes de fleste arrangementer i april måned, men der 

kan naturligvis også ske ændringer i længere tid fremover, brug ”Det sker”, hvis du er i tvivl, vi vil 

søge at opdatere kalenderindholdet bedst muligt.  

 

Aprilfestivalen fra 19/4 til 26/4 

Selv om der kan være usikkerhed om fremtiden og dermed også om, om festivalen vil blive afholdt, 

vil datoerne for teaterforestillingerne i vores område snarest muligt blive sat ind i kalenderen. 

Programmet med omtale af de enkelte forestillinger i vores område er netop kommet i dag: Det kan 

læses og printes ud her: https://jyderup.dk/opslag/aprilfestivalen-se-hele-programmet-for-
jyderupomraadet/ 

 

En foreløbig samlet oversigt over alle forestillinger i Holbæk kommune kan læses 

her:  https://www.aprilfestival.dk/festivalens_forestillinger.asp 
 
 

NB Pr. 19. marts 2020 er aprilfestivalen udsat på ubestemt tid 
 
 

På styregruppens vegne 

 

Preben Gajhede 

 

Ønsker du at ændre din mailadresse, eller ønsker du fremover ikke at modtage dette 

nyhedsbrev, så skriv blot til: preben.gajhede@mail.dk 

 

Følg alle aktiviteter og møder i tilknytning til Jyderup og Jyderup Lokalforum på 

hjemmesiden: www.jyderup.dk 

 

Følg også www.jyderupsfremtid.dk og www.jyderupfonden.dk 

 

På Facebook: siden Jyderup.dk og gruppen Jyderup Lokalforum 
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