
Herlev Festuge



Dagsorden til 
informationsmøde den 22. 
februar 2023 

1. Velkomst v. festuge formand Peter Dall

2. Evaluering af Herlev Festuge 2022

3. Rammer for Herlev Festuge 2023

4. Vision og ambition for Herlev Festuge 
2023

• Ambition og vision 

• Indretning af bymidten

• Ny ordning for madboder

5. Kommunikation og Program – PR af 
festugens samlede aktiviteter

6. Tilmelding og kontakt til festugen og hvor 
kan du finde information som aktør 

7. Spørgsmål



Evaluering af Herlev 
Festuge 2022
• Eksempler fra aktørernes evaluering af Herlev Festuge 2022: 

 Aktør 1: Foreningen fik +30 nye medlemmer i ugen efter festugen 

 Aktør 2: Styrkede sammenholdet i foreningen blandt børn og forældre

 Aktør 3: God dialog med forældre og børn på pladsen, og god promovering af 
ugentlige træninger

 Aktør 4: PR for foreningernes aktiviteter, byen samles og fællesskabet styrkes  

 Aktør 5: Borgerne får kendskab til steder og lokationer de ikke normalt besøger 
og flere gode oplevelser

 Aktør 6: Flere og nye kunder samt nye frivillige 

• Hvad fungerede godt?  

• Hvad kan vi gøre bedre? 

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter




Organisationsplan for 
Herlev Festuge 2023

Herlev Festuges styregruppe

Formand, Peter Dall, formand

Medlemmer:
Herlev Handelsstandsforening

Stig Wessberg, Frivillig
Britta Theodorsen, Frivillig

Festugesekretariat
Tine Baadesby (tovholder) 

Jakob Stenspil Olsen
Martin Hilker (Projektejer)

Arbejdsgruppe
Festugesekretariat – Tine Baadesby og Jakob Stenspil Olsen (Tovholdere)
Kultur og Fritid – Simon Esrup
Kultur og Fritid - Rikke Alstrup Hansen
Biblioteket – Gitte B. Høstbo
Herlev Idrætscenter - Tom Hansen 

Herlev Musikskole – Britta Theodorsen
Medborgerhuset – Martin Hilker
Gammelgaard - Thomas Haldbæk
Kultur og Fritid – Emma Cecilie Dyreborg
Herlev Idrætscenter – Katja Roth  

Logistik gruppe
Martin Thomsen, Mikael Anderson, 
Serviceafdelingen (CTM)
Jakob Stenspil Olsen (Tovholder)
Tom Hansen 

PR og kommunikation
Tine Baadesby (Tovholder), 
Thomas Haldbæk
Sparring fra Team Kommunikation
(Emma Cecilia Dyreborg)

Musik gruppe
Jakob Stenspil Olsen (Tovholder)
Peter Dall
Britta Theodorsen
Emma Cecilia Dyreborg 



Rammer for festugen: 
Aktiviteter, musik, boder og 
arrangementer i uge 35
Optakt
Herlevløbet – skyder festugen i gang 

Hele uge 35 
Åbent hus i foreninger og virksomheder og andre aktiviteter i hele 
Herlev

Weekend – fredag og lørdag i bymidten
Musik, opvisninger og dans på scenerne, idræts-og 
foreningsaktiviteter, madboder og foreningsboder i bymidten, fredag 
i samarbejde med Bangs Torv og Herlev by Night

Søndag 
Afslutning på Kildegården med Dragedag for børnefamilier, børnefilm 
i Teaterbio og musik for seniorer i Hjulmandens Hus



Oplevelser for alle 

Herlev Festuge tilbyder aktiviteter for alle aldre 

• Børneaktiviteter
• Ungdomsaktiviteter
• Familier 
• Voksne og seniorer



Vision og ambition
Festugen er Herlevborgernes fest!

Det bærende element skal være, at Herlevs borgere mødes 
omkring fælles oplevelser og aktiviteter, hvor Herlevs 
forenings-, kultur- og handelsliv er de primære aktører. 

Ambitionen er

• At skabe en begivenhed, som Herlevs borgere og alle 
deltagende aktører hvert år glæder sig til at mødes om. 

• At aktører fra hele byen deltager: 
Forenings- og kulturlivet, handelslivet og virksomhederne, 
uddannelsesinstitutioner m.fl. 

• At festugen udvikler sig fra år til år med en mangfoldighed 
i aktiviteter, ideer og oplevelser.  



Hvad kan I få ud af at 
deltage i festugen?

• Give Herlevborgerne en fantastisk festlig oplevelse 

• God måde at vise foreningen og jeres aktiviteter frem på

• Flere foreninger får nye medlemmer 

• God måde at styrke det sociale sammenhold internt i 
foreningen 

• Tjene lidt ekstra til foreningskassen



Indretning af festpladsen
• Vi arbejder med en 

ny indretning af 
festpladsen

• Fokus på det visuelle 
udtryk og brugerens 
oplevelse

• Fokus på at samle 
områder og bodtyper

• Åbningstider for 
aktiviteter og 
madboder



Festugeaktiviteter på 
Herlev Bygade 



Madboder
• Der indføres deltagergebyr for kommercielle 

aktører/aktører med kommercielt formål og for foreninger 
med en omsætning på mere end 10.000 kr. 

• Mulighed for at kommercielle aktører kan leje en teltpakke 
(telt, borde og køleskab) til 1000 kr. 

• Madaktører skal være CVR-registreret

• Madbilletordning er obligatorisk for madaktørerne

• Ordning for returemballage undersøges   



Kommunikation
• Fokus på brug af digitale 

kanaler

• Fokus på samlet PR indsats 
for alle festugens 
aktiviteter

• Infopoints benyttes igen i 
2023

• Bystanderplakater

• Festugeprogrammet 
udkommer 1. august 2023 
på www.herlevfestuge.dk

http://www.herlevfestuge.dk/


Tilmelding og kontakt til 
festugen 2023
• Tilmelding sker online fra www.herlevfestuge.dk

• Tilmelding åbner 23. februar 2023

• Tilmeldingsfristen er den 1. april 2023

• Rammer for deltagelse på festugen findes på 
www.herlevfestuge.dk

• www.herlevfestuge.dk opdateres løbende med informationer til de 
deltagende aktører. Find kort over placering af boder, program, 
tider for aktiviteter på scenerne m.m. fra juli/august måned

• Kontakt herlevfestuge@herlev.dk eller 20 48 88 71 / 21 68 25 60

http://www.herlevfestuge.dk/
http://www.herlevfestuge.dk/
http://www.herlevfestuge.dk/
mailto:herlevfestuge@herlev.dk


Spørgsmål



Tak for i dag! 

Vi glæder os til at modtage jeres 
tilmelding og til at se jer til festugen 
i uge 35
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