
 

 

Kære medlemmer! 

 

Så er programmet for markedsdagen klar i store træk, og der er som forventet mange 
aktiviteter, med mulighed for at se spøjse huse, rundvisning og info om det lille samfund, 
møde og snak med en glas- og smykkekunstner (Elin), møde og snak med keramiker og 
japansk raku-brænder (Lars) - Cirkus Belladonna - især for børn - i lille telt - koster 25/30 
kr.  
Hertil en masse andet, bl.a. er der tradition for, at kunstnere fra omegnen på dagen møder op 
og laver noget på stedet. Samt ikke mindst en masse boder med forskellige økoprodukter...... 
Rundvisningen og møde med kunsthåndværkere er gratis, - kun cirkus skal der betales for, 
øvrige aktiviteter og tilbud er op til din pengepung. 
 

Vedhæftet er tidligere udsendte information om arrangementet 

 

I store træk er programmet:  
 

kl 12  Rundvisning i Hallingelille (ved Mette) 

kl 13 Cirkus lege starter  

kl 14 - 15 Cirkusforestilling  

kl 15-16 Cirkuslege  

kl 15.30 Rundvisning i Hallingelille (ved Mette) 

Ponyridning  
Yoga mm på græsset 

kl 16 evt. Ekstra Cirkus forestilling. 

Hvis der er nok folk, er cirkusdirektør Karsten Klov frisk på at lave en ekstra forestilling kl 16 

 

*Øvrige planlagte aktiviteter: 
*Jonas og Liva spiller "live" på "strøget" 

*I Oldekollet - Kirsten laver bod og børnebål 

*Café i Badehotellet ved Makaya og co. 

 

*Boder: 

-Betty og Mads sælger Shea og Ghana-ting. 
-Annette sælger håndledsvarmere og tørklæder 

-Michael og Jesper laver madbod / madboder 

-Café i fælleshuset hvor man også kan købe Cirkusbiletter 

-Melissa laver øko-ansigtsmalingsbod 

-Benedicte - loppebod 

-Den 7. Himmel - Helsehjørne ved saunaområdet 
2 brikse hvor man kan modtage massage-behandlinger 15-30 min 

-En poesi-sten  
-En tarotkortlæser 

-Et pude-tæppehjørne hvor man kan sidde og drikke chai og spise kage. 
-Skakbord 

-Filosofi-hjørne 
 

og sikkert meget mere endnu! 

 



Hvordan kommer man nu derud??? 
 

Med bil: 
Ad Køgebugt-motorvejen Køge-Odense: Afkørsel 35, ad Østre Ringvej mod Roskilde drej fra 
til Valsømagle . (Hvis GPS’en ikke forstår Hallingebjergvej, så skriv Valsømaglevej 79) Kør 
gennem Valsømagle, lige før landsbyen slutter, drej til venstre ad Hallingebjergvej til P-
pladsen 

Fra Roskilde ad Ringstedvej/Østre Ringvej med bil: Kør til skiltet Valsømagle på A14 og følg 
ovenstående vejledning 
 

Med tog: 
Det er billigt at rejse på en lørdag for pensionister - returbillet fra København til Ringsted 
koster vel en lille 100 kroneseddel. Ring senest dagen før til 
Flextrafik på 70262727 og bestil en flextrafikbil fra Ringsted station til Hallingebjergvej 1 - 
koster kr. 24,- pr person hver vej! 
 

Af hensyn til rundvisning og møde med smykkekunstner og raku-brænder er tilmelding 
nødvendig - tilmelding til mig på: konsult.kc@gmail.com senest den 10. maj!! 
 

Vi mødes på p-pladsen kl. 11.30!!!    
 

Efter rundvisning og møde med kunsthåndværkerne er resten af dagen til egen disposition! 
 

Vel mødt! 
 

Udvalg for Film, Teater og Musik 

Kurt Christensen 
 

 

 


