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Lystændingsfesten den 25. november 2016
Bestyrelsen i Jyderups Fremtid havde en bod ved
lystændingsfesten, så borgerne kunne tegne
medlemskab samt købe Jyderups Jul. Der kom
mange borgere forbi, og der blev tegnet flere nye
medlemskaber. Jyderups Fremtids formand, Claus
Jørgen Sørensen, var årets hovedtaler og
leverede et flot juleeventyr med udgangspunkt i
den fantastiske udvikling, som Jyderup har
gennemgået de senere år. Talen vil blive lagt på
nettet senere, så alle borgere kan læse det
hyggelige lokale juleeventyr.

Jyderup Fonden bød ikke på Skarridsøhjemmet
og Skarresø Camping

Nordvestnyt havde mandag den 21. november
2016 en artikel på forsiden af avisen med
overskriften ”Nul bud på Skarresø-projekt”.
Jyderup Fondens bestyrelsesformand, Niels
Agerbo, udtalte til Nordvestnyt, at ”Der er nogle
forhold, vi skal have afklaret med kommunen
først omkring selve betingelserne i deres
(kommunens) udbud. Vi vil blandt andet gerne
have sikkerhed for, at lokalplanen bliver ændret.
Derudover er der noget omkring forurening, og
hvem der har ansvaret for at rense, hvis der
Jyderups Fremtid støtter Danmarks første galleri skulle være noget. Vi har nogle
for auditiv installationskunst ”Rum/klang”.
forsigtighedsprincipper i det her. For vi er en lille
fond, som er dannet af borgerne, og vi kan ikke
Rum/klang er Danmarks første og eneste galleri
bare gå ind i hvad som helst. Så når vi mærker
for udstilling af auditiv installationskunst.
usikkerhed, skal vi bruge noget tid på at
Galleriet er et forenings- og frivilligdrevet initiativ, undersøge det her. Og den tidsfrist, der var, var
som afholder sin første udstilling i foreningens
ikke tilstrækkelig til, at vi kunne få afklaret de
gallerilokale på Jernbanevej 8 i Jyderup den 1.
ting.”
december 2016.”Rum/klang vil som Danmarks
første lydgalleri sætte Jyderup på det danske
Jyderups Fremtid har stadig fuld tillid til, at
såvel som internationale verdenskulturkort for
Jyderup Fonden kan købe Skarresøhjemmet og
lydkunstinteresserede. Som et frivilligt drevet
Skarresø Camping, og at det ambitiøse projekt
projekt, vil rum/klang endvidere gøre det muligt
med restaurant, vandrehjem og campingplads
for lokalområdets interesserede at engagere sig i kan gennemføres. Det er selvfølgelig ærgerligt,
galleriets daglige drift og/eller bestyrelse. Disse
at tidsplanen ikke kan holdes, men Jyderups
faktorer vil bringe et innovativt og i Danmark
Fremtid kan berolige borgerne med, at
unikt kulturliv ind i hjertet og Jyderup, samt
projektet fortsat er aktuelt, og at Jyderup
tiltrække kunstinteresserede fra nær og fjern.”
Fonden arbejder på at få gennemført projektet
skriver Andreas Christensen og Adam Veng i
som beskrevet (se www.jyderupfonden.dk).
deres ansøgning til Jyderups Fremtid. Begge
ansøgere er elever på Jyderup Højskole.
Husk at støtte julebelysningen i Jyderup ved at
Jyderups Fremtids bestyrelse har besluttet at yde købe Jyderups Jul.
støtte til indkøb af lydudstyr under forudsætning
af, at udstyret ejes af Jyderups Fremtid, og at
Det har aldrig været mere velsmagende at
Jyderups Fremtid har råderet over udstyret til
støtte et godt formål end ved at købe Jyderups
andre arrangementer.
Jul, så vi fortsat kan have julebelysning i
Jyderup.

