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Jyderups Fremtid støtter afmærkning af
stisystemet rundt om Skarresø
Bestyrelsen i Jyderups Fremtid behandlede på
mødet den 4. oktober en ansøgning fra
projektgruppen under Lokalforum for
afmærkning af stisystemet rundt om Skarresø.
Projektgruppen har gennem længere tid
samarbejdet med lodsejerne om at få afmærket
stien rundt om Skarresø, så turister og lokale
bedre kan finde vej rundt om den smukke sø.
Bestyrelsen valgte at give 15.000 kr. i tilskud til
afmærkning af stisystemet. Projektgruppens
samlede budget er på 35.000 kr.
Jyderups Fremtid støtter TEGN Artspace ønske
om at skabe et alternativt udstillingsrum for
kunst i Jyderup.
TEGN Artspace ønsker at ruske op i den danske
kunstverden med et nyt ambitiøst ikkekommercielt kunstudstillingssted på Lyngvej 21 i
Jyderup. TEGN Artspace har ansøgt Jyderups
Fremtid om midler til at renovere
udstillingslokalet, og Jyderups Fremtid har
bevilliget 10.000 kr. til dette spændende projekt,
som vil blive endnu et kulturelt tilbud til byens
borgere og besøgende.
TEGN Artspace vil med sit nye udstillingsrum
udfordre den fælles og strømlinede æstestik, som
vi ser på de etablerede udstillingssteder bl.a. de
hvide vægge. Jyderups Fremtids bestyrelse
glæder sig til at besøge TEGN Artspace nye
udstillingsrum, når TEGN Artspace har renoveret
udstillingsrummet. Bag TEGN Artspace gemmer
sig journalist og kunstner Christian Frederiksen og
billedkunstner Anders Reventlov.

Jyderups Jul kommer på gaden den 28.
oktober med en særlig event på Cafe Habibi,
hvor alle byens borgere inviteres til at smage
på årets julebryg.
Jyderups Fremtid forsøgte sidste år at sende en
særlig julebryg på gaden ”Jyderups Jul” med det
formål at rejse midler til julebelysningen i
Jyderup. Det gik over al forventning, og
Jyderups Jul blev udsolgt kort efter første
leverance. Der blev leveret en ekstra leverance
fra bryggeriet, så alle kunne nå at købe den
gode julebryg. Det blev til i alt 8000 kr. til
julebelysningen i Jyderup. I år har Jyderups
Fremtid igen bestilt Jyderups Jul, og efter den
store succes sidste år er antallet af øl i den
første leverance i år væsentlig større end sidste
år. Jyderups Fremtid har besluttet at invitere
alle borgere i Jyderup til smagning af Jyderups
Jul på Cafe Habibi den 28. oktober kl. 21.00.
Bestyrelsen har tidligere støttet etableringen af
Cafe Habibi, og derfor synes bestyrelsen, at
netop Cafe Habibi er det oplagte sted at mødes
for borgerne i Jyderup på denne særlige aften.
Vel mødt! Der er gratis adgang, mens der
betales for julebryggen.

