
Hosefestival 1963 
Daværende formand for Jordløse Boldklub  
Henning Roesbjerg foreslog at man i lighed med 
Haarby arrangerede en byfest. Mange borgere i byen 
sagde det aldrig ville gå, men bestyrelsen gik i gang 
med forberedelserne i foråret 1963.
Navnet blev fundet ved konkurrence mellem skole-
børn. Hanne Hansen vandt med navnet Hosefestval.
Festen blev afholdt på Jordløse Skole. Der var boder, 
underholdning og asfaltbal i skolegården og arrange-
menter på sportspladsen.
Der blev tegnet en regnvejrsforsikring, men vej ret var 
fint, bortset fra en byge lørdag eftermiddag. 
Det var noget af et økonomisk sats, men efter festen 
kunne sekretæren konstatere at fe sten havde været en 
stor succes. Han skriver bl.a.: Det store overflødig-
hedshorn af boder på fest pladsen var velbesøgt: Tom-
bola, Skydetelt,  Raflebar, Pølsebar og Restauration.

Lørdag den 22. juni
Åbning ved Sognerådsformand H. P. Hansen
Rugby-kamp: Odense–Lindø
Gymnastikopvisning: Ollerup-gymnaster. 
Blev flyt tet til gymnastiksalen p.g.a. regn.
Asfaltbal: Hagstrøm-kvintetten
Underholdning: Lille Dorthe fra Aarhus (Dorthe 
Kollo)

Søndag 23. juli
Fodboldkamp: Jordløse I-Udvalgt holdt af gamle OB-
spillere
Fodboldkamp: Haarby-fruer–Jordløse-fruer
Underholdning: Uffe og Gurli
Asfaltbal: Arne Lamberts orkester

Festivalhæfte

Hosefestivalhæfte fra 1964. Hæfterne  fungerede 
både som indgangsbillet og lodseddel. Hovedgevin-
sten i 1964 var 1 kummefryser. 
Hæfterne blev solgt i hele omegnen. Hver sælger 
fik et område og cyklede rundt og solgte dem. Bl.a. 
skolebørnene havde denne tjans.
Hæfterne blev solgt i alle årene til og med 1978.
Hæfterne var 8x12,5 cm, 32–40 sider og blev trykt i 
3000 eksemplarer. 
Ud over programmet indeholdt hæfterne  annoncer. 

Hosefestival 1964
Lørdag den 11. juli
Gymnastikopvisning: Ollerup elitegymnaster.
Bal lørdag aften: Bent Wiggs 8-mands orkester og 
sangerinden Kathy Bødker. 
Blev flyttet til forsamlingshuset p.g.a. regn.

Søndag den 12. juli.
Fodboldkamp: Svendborg 3. division–et udvalgt hold 
fra egnen.
Bal søndag aften: Svend Nicolajsens 8-mands orkester 
og sangerinden Bente-Merete. Blev flyttet til den store 
hal på Jordløse Mølle p.g.a. regn. 

Årets overskud ca. 10.000 kr.

Hosefesten 1964 druknede i regn
Vejrudsigten meldte om regn hele søndagen, så besty-
relse og udvalg holdt krisemøde – skulle man aflyse eller 
skulle man forsøge at gennemføre? Det var Bent Nicola-
jsens 8-mands orkester med sangerinden Bente-Merete, 
der skulle spille til bal.
Møller Bent Rasmussen tilbød at man kunne bruge 
møllens lager, der på den tid af året var tomt. Der 
skulle bare findes nogle, der ville feje støvet ned. 
Man fik fat i en flok unge mennesker der blev ud-
styret med koste og de fejede og fejede og fik lokalet 
nogenlunde støvfrit.
Nu var man bare betænkelig for, hvad Svend Nicola-
jsen, der var meget berømt og bedre vant, ville sige 
til at spille i et støvet lokale. Svend Nicolajsen og hele 
orkestret syntes det var alle tiders at spille i en mølle 
og efter festen takkede han bestyrelse og festudvalg 
for den oplevelse og kvittere ved at give dem en kasse 
øl. 
Der kom ca. 800 mennesker søndag aften, for 
det lykkedes at få meddelelsen om, at festen blev 
gennemført, men var flyttet til møllen, bragt i Dan-
marks Radios sportsudsendelse.

Hosefest 1963-2013



3. Reklame for den 1. Hosefest på Tuborg-ølbil.1. Gratis reklame. Store skilte udformet 
som hoser opsat ved indfaldsvejene til 
Jordløse. 1965.

2. Flag gennem byen og til festpladsen 
har altid kende tegnet Hosefesterne. 
Ca. 1965.

5. Boder og publikum i skolegården 1963.

6. Det 1. Hosetelt opstillet i skolegården 1963.4. Svend Iversen og Bent Rasmussen med Tuborgpigen 
1963.



Hosefestival 1965
Boder, underholdning og baller blev nu flyttet til 
Jordløse Mølle. Sportsarrangementer blev afholdt på 
sportspladsen.

Lørdag den 10. juli
Gymnastikopvisning: OKGs elitekvinder
Fodboldkamp: Jordløse–Haastrup
Underholdning: Solveig og Richard
Bal i møllehallen: Svend Nicolajsen 8 mands orkester 
med sangerinden Merete
Underholdning: Bobby Lee
1200 mennesker deltog lørdag aften.

Søndag den 11. juli
Musik gennem byen: Odense Jernbaneorkester
Fodboldkamp: Assens Fynsseriehold–Udvalgt hold
Underholdning: Johan Thiersen 
Bal i møllehallen: Svend Nicolajsen 8 mands orkester 
med sangerinden Bente-Merete
Underholdning: Sangeren Bjørn Tidmand

Hosefestivaludvalg
I 1964 blev der nedsat et Hosefestivaludvalg der 
skulle bistå bestyrelsen med tilrettelæggelse af festen. 
Derudover gav mange af byens borgere en hånd med 
under selve festivalen.
Svend Iversen 
var med i Festival-ud-
valget. 
Det var ham der stod for 
de mange skilte der blev 
anvendt til boder 
og indgange.

Hosefestival 1966
Lørdag 2. juli
Underholdning: Frank & Miller
Underholdning: Sangerinden Grethe Mogensen
Bal i møllehallen: Svend Nicolajsens orkester 
Underholdning: Sangeren Johnny Reimar

Søndag den 3. juli
Musik gennem byen: Odense Harmoniorkester
Tryllekunstner: Heinz Saxburger
Underholdning: Parodisten Svend Bjerre
Underholdning: Sangerinden Raquel Rastenni
Bal i møllehallen: Svend Nicolajsens orkester 

Hosefestival 1967
Lørdag den 8. juli
Underholdning: Sangerinden Grethe Sønck
Underholdning: Blue Boys
Bal for de unge: The Scarlets m. Lecia og Lucienne
Bal for de unge på 40: Boka kvartetten

Søndag den 9. juli
Guitarpigerne:  Marianne, Helle og Lis
Underholdning: Sangerinden Cleo
Bal for de helt unge: The Jokes
Bal i møllehallen: John Godtfredsens duo
Tryllekunstner: Truxa og partnerske

Hosefestival 1968
Hosefesten donerede i 1968 5.000 kr. til forsamling-
shuset og 7.000 kr. til Haarby-Hallen 

Boder 1968: Isbod, Roulette, Tombola, Bold-kast, 
Skydetelt, Raflebar, Pølsebod, Restaurant,  
Hosebar,  Æbleskiver, Spilleautomater

Lørdag 13. juli
Underholdning: Dan og Baxen
Bal for de unge: Money Makers
Bal for de unge på 40: Kurt Ellegaards orkester

Søndag den 14. juli
Underholdning: Sangerinden Ulla Pia
Underholdning: Kai Løvring
Bal for de unge: The Burtons
Bal for de unge på 40: John Gotfredsens duo

Hosefestival 1969
Henning Roesbjerg fik overrakt Hosebåndsor-
denen. Han havde forladt bestyrelsen ved gene-
ralforsamlingen i april. 

Boder: Is, Æbleskiver, Kaffe,  Restuaration, Pølser, 
Boldkast, Pilekast, Skydetelt, Raflebar, Tombola, Rou-
let, Loppetorv,  Hosebar,  Keglebane 

Fredag den 11. juli
Spillegilde

Lørdag den 12. juli
Fodboldkamp: 
Underholdning: Kai Løvring
Bal for de unge: Peter Belli og Four Roses (Peter Belli 
udeblev)
Bal for de unge på 40: Los Fiaskos
Underholdning: Sangeren Nat Russel

Søndag den 13. juli
Musik gennem byen: Lindø-orkestret
Underholdning: Two Danes
Underholdning: Volmer Sørensen og Chr. Arhoff
Bal for de unge: Shorty and the Matters, sanger-
inderne Lotte og Kisser
Bal for de unge på 40: John Gotfredsen



9. Indgangen til festpladsen på Jordløse Mølle.7. Hosefesten 1964 druknede i regn. I forgrunden John Bæk. 
Asfaltballerne blev flyttet til Jordløse Forsamlingshus  
og Jordløse Mølle.

11. Det var et kæmpearbejde at klargøre 
festpladsen.  Møller Bent Rasmussen 
lagde plads til festlighederne. Her er 
han i gang med scenen.

8. Niels og Carsten Mogensen i gang med oprydningen 
efter Hosefesten. Ca. 1969

12. Hygge i Hosekroen.  Med ryggen til 
klubkasserer Keld Jørgensen, Bernt 
Munch-Madsen og Hans Andersen, 
alle trofaste hjælpere til Hosefesterne.

10. Medhjælperne er klar til at tage imod gæsterne.  
Fra venstre ses bl.a. Preben Møller, Orla Rasmussen, Svend 
Aage Smith i pølseboden, Rudolf Keller og Erna Smith.



Karrusellen
Hosefesterne havde alle årene sine egne boder. 
For at der også skulle være noget for de mindste børn 
byggede man en karrusel i 1970. Den blev udeluk-
kende lavet af genbrugsmaterialer. Bunden var de 
gamle gulvbrædder fra forsamlings huset, jernet var 
fra H. I. Hansen, motoren fik man fra det gamle van-
dværk og markisen over karrusellen sørgede Tommy 
Madsen for. Smedearbejdet blev lavet af Thorkild 
Rasmussen og Preben Møller. Hans Andersen og 
maler Iversen savede og malede figurerne på karru-
sellen. 
Ved prøvekørslen kørte Karrusellen så stærkt at test-
personerne faldt af. Det lykkedes at få den gearet til 
en stille og rolig kørsel. 
Karrusellen blev lejet ud, når den ikke var i brug til 
Hosefest og på et tidspunkt blev den købt af Tivoli 
Luna-Parken, der har den endnu. 

Efterlysning
Arkivet har kun ovenstående avisudklip med billeder 
af karrusellen. Har du billeder af karrusellen vi må få 
eller kopiere modtager vi dem med tak.

Hosefestival 1970
Lørdag den 11. juli
Fodboldkamp 
Bugtaler: Jack Tonkey
Underholdning: Ole fra Assens
Bal for de unge: Midnight Sound
Bal for de unge på 40: John Gotfredsen

Søndag den 12. juli
Musik gennem byen
Sportsshow
Tryllekunstner: Henri og Ann Alakazam
Underholdning: Volmer Sørensen og Bjørn Tidmand
Bal for de unge: Poporkestrene The Burtons og de 
lokale Beauty Coons
Bal for de unge på 40: John Gotfredsen

Hosefestival 1971
Lørdag den 10. og søndag den 11. juli
Ifølge planerne skullle festen indeholde:
Fodboldturnering: Horne, Haarby, Eckernförde, Jord-
løse
Hådboldturnering
Underholdning: Birthe Kjær havde meldt afbud i 
stedet forsøgte man at engagere Bjørn Tidmand.

Vi har ingen oplysninger om det endelige program. 

Hosefestival 1972
Torsdag den 6. Juli
Spillegilde på møllen 

Fredag den 7. juli
Boderne åbner
Loppetorv
Dans: Arne Esøs Trio

Lørdag den 8. Juli
Sportsarrangement
Underholdning: Sangeren John Mogensen
Bal for de unge: Young Stars
Bal for de unge på 40: Millers Afterbeat

Søndag den 9. Juli
Loppetorv
Musik gennem byen: Odense Pigegarde
Underholdning: Kai Løwring

Overskud 1972: 19-20.000 kr.

Kunstnerne
Det var tidens store kunstnere der optrådte på Hosef-
estivalen. De blev hyret gennem Bent Wigg, der var 
datidens store fynske impressario.
Solveig og Richard (Rheinvald) optrådte første gang 
1965 og var i en årrække nærmest fast 
inventar.
Kai Løvring optrådte første gang 1968 og 
mange gange i de efterfølgende år.
Desværre har arkivet ikke mange billeder af kunst-
nerne der optræder i Jordløse, så har du billeder fra 
Hosefesterne vi må få eller kopiere modtager vi dem 
med tak.



13. Der var damefodbold på programmet i 1963. Haarby-
fruer mod Jordløse-fruer.

14. Gymnastikopvisning med elitehold var altid på pro-
grammet i 1960’erne. Her er det Ollerup-gymnasterne. 
1966.

15.  Showfodbold med udklædning har været på program-
met i mange år. Den store mode i 60’erne var lange 
underbukser og pyjamas. 1963.

17. Haastrup ankommer til showkamp i 
kranbil. 1967.

16. I 1968 var det Haarby der var modstander i 
showkampen. Haarby mødte op med giraf. Jordløse 
sværgede til stribede hoser og barnevogn.

18. Sognerådsformand H. P. Hansen var 
dommer i flere showkampe, bag ham 
ses Henning Roesbjerg. 1968



Hosefestival 1973
Musik gennem byen: Odense Jernbaneorkester
Underholdning: Lille Palle
Underholdning: Katy Bødker
Underholdning: Volmer Sørensen
Bal i møllehallen: Klavs og Servants

Hosefestival 1974
Der kom prisstigninger i 1974:
Annoncepriser i Hosehæfte: 
Hel side  .............................................................. 70 kr. 
Halv side  ............................................................ 40 kr.

Indgang  ..............................................................  3 kr.
Bal  ....................................................................... 12 kr.
Pilsner  ................................................................  5 kr.
Vand  ...................................................................  2 kr.
3 æbleskiver  .......................................................  3 kr.
Kaffe  ...................................................................  1 kr.
Suppe  ..................................................................  4 kr.
Tombola  .............................................................  1 kr.
Skydning, 3 skud  ...............................................  2 kr.
Raflebar  ..............................................................  2 kr.
Roulet  ................................................................. 25 øre
Karrusel .............................................................. 50 øre 
Boldkast, 3 bolde  ..............................................  1 kr.

Torsdag den 11. juli
Spillegilde på Møllen

Fredag den 12. juli
Dans: Leif Fabers orkester

Lørdag den 13. juli
Sportsarrangement
Underholdning: Solveig og Richard
Bal for de unge: Menasis 
Bal for de unge på 40: Tewos Kvintetten 

Søndag 14. juli
Sportsshow
Underholdning: Gustav og Jørgen Winkler

Overskud 1974: 23.000 kr.

Medhjælperne
Der var rigtig mange involveret i forberedelserne til 
Hosefesterne. Og der var mange til at opstille fest-
pladsen og passe boderne under festen. Alt arbejde 
var ulønnet, bortset fra at man gratis kunne deltage i 
den efterfølgende med arbejderfest. 
Medvirkende til at der altid var folk til forbe redelser, 
udvalg og bestyrelse var også at man fik mulighed 
for at deltage i det store Bent Wigg-show hvor Jord-
løse Boldklub som stor forbruger af artister fik en del 
fribilletter. 

Hosefestival 1975
Torsdag 10. juli
Spillegilde på møllen

Fredag den 11. juli
Boderne åbner
Dans: Navntoftekvartetten

Lørdag den 12. juli
Sportsarrangement
Tryllekunstner: Alakazam

Underholdning: Solveig og Richard
Bal for de unge på 40: Leif Faber
Bal for de unge: De 4 esser

Søndag den 13. juli
Underholdning: Kai Løvring og Henrik Krogsgaaard

Overskud 1975 en smule skuffende

Hosefestival 1976
Torsdag den 8. juli
Spillegilde på møllen

Fredag den 9. juli 
Dans: De 4 esser

Lørdag den 10. juli
Underholdning: Arne Lundemand
Underholdning: Jack Tonkey
Bal for de unge: Four Lads
Bal for de unge på 40: Hans Jensens trio

Søndag den 11. juli
Sportsshow
Bal i møllehallen: Keld og Donkeys

Overskud 1976 15.000-17.000 kr. 
Ca. 7.000 deltagere

Hosefestival 1977
Torsdag 7. juli – Lørdag den 9. juli
Spillegilde på møllen
Musik gennem byen.
Boder
Bal i møllehallen: Tropicana



23. Kai Løvring optrådte i 1969 og flere 
gange i 1970’erne. 1970.

19. Musik gennem byen. Odense Symfoniorkester. 1966. 21. Solveig og Richard (Ragnvald) underholdt første 
gang i 1965 og blev senere nærmest fast inventar. 
1965

22. Gerda Rasmussen og døtrene på festpladsen. De boede 
i Møllegården, der bl.a. lagde toiletter til Hosefesten.

24. Fra venstre Bent Johansen, Arnold 
Rasmussen med datteren Hanne og 
købmand Bent Roth.

20. I 1970’erne var der også showkampe. Til venstre for-
mand Knud Erik Jørgensen, i midten Egon Pedersen 
– ja han var også med i 1964 og yderst til højre Keld 
Jørgensen og Arne Volder.



Hosefestival 1978
Den sidste store Hosefest, der blev afholdt på Jordløse 
Mølle.
Musikken til dansen blev leveret af: Popcorn og 
Matchbox
Overskud 1978 2.800 kr. 

Der blev indført 
ringridning i 1978, 
som allerede året 
efter blev et selvs-
tændigt arrange-
ment. Det var Inge 
og Ejner Bendtsen, 
som stod for det 
arrangement. 
Billedet af Ejner 
stammer fra en 
senere ringridning.

Ingen Hosefest 1979

Sommerfest 1980, 
1981, 1982, 1983
Afholdt 2. weekend i juli
Hosefesterne var reduceret til et andespil og en som-
merfest i Jordløse Forsamlingshus.
I 1980 havde man et loppemarked på Jordløse Mølle. 
Overskuddet 1980 blev 5.800 kr.

Sommerfest 1984
Man havde samlet kræfter til igen at afholde en 
større byfest. Festen var baseret på deltagelse af   
færre besøgende ende de tidligere Hosefester, uden 
anden underholdning, end den man selv lager. Den 
blev afholdt på Jordlsøe skole. 
Der blev opstilet et telt på sportspladsen

Torsdag den 5. juli 
Bankospil i Forsamlingshuset

Fredag den 6. juli 
Diskotek i telt på sportspladsen

Lørdag den 7. juli:
Håndboldkamp
Showkamp fodbold
Stafetløb, Sækkevæddeløb, Æggeløft
Lørdag aften fest med medbragt mad i teltet.

Nye tider
Hosefesterne i 1985 og fremover var også sports uge, 
især kan nævnes Hosecup, men også gymnastik og 
streetbasket har været på programmet. 

Man satsede ikke længere på at underholde gæsterne, 
men at gæsterne kunne deltage i forskellige ak-
tiviteter. Boderne med raflebar, dåsekast, pilekast 
genopstod. Boderne blev indrettet i cykelskurene. 
Og man byggede et telt i skolegården af brædder og 
presenninger.

Hosefest 1985 
blev afholdt uge 33
Sportsuge med akitiviteter og boder

Torsdag den 15. august
Bankospil i forsamlingshuset

Fredag den 16. august
Cykleringridning
Diskotek i teltet

Lørdag den 17. august
Fest i teltet
Overskud 1985 3.000 kr.

Hosefest 1986
Torsdag 31. juli
Andespil i forsamlingshuset

Fredag 1. august
Boder
Volleyball
Diskotek i teltet
 
Lørdag den 2. august:
Loppemarked
Håndbold, fodbold
Fest med fællesspisning
Overskud 1986 15.000.



30. Hoseshow afløste showkampene. Fra venstre Peter 
Højlund,  kommentator Arne Holgersen og dommer 
Birgitte Parelius. 1991.

27.  Til venstre Flemming Jensen og i midten Niels Mo-
gensen, igen, igen. På lastbilen ses bl.a. Lars Mathies-
en og Erik Holm-Hansen

28.  Cykelringridning blev et populært indslag blandt 
børnene. Jens Andreasen til venstre og Pussi (Lars 
Michael Hansen) til højre. 1990.

25. Lasse og Mathilde underholdt i 
Hosekroen 1987.

29. Opvisning af Cross-motorcykler 1991

26. Årets hosekræmmer, Karin Snitkjær 
på vej ned på sportspladsen med fald-
skærm. 1992.



Hosefest 1987, 1988, 
1989
Afholdt sidste uge i juli
Boder på pladsen
Hosecup: Fodboldkampe hele ugen

Torsdag 
Spillegilde i forsamlingshuset

Fredag 
Diskotek i teltet

Lørdag 
Hosefest med levende musik og fællesspisning

Søndag 
Fodboldkampe

I 1987 underholdt Lasse og Mathilde.

Hosekræmmer
I 1990 udnævnte man den første Hosekræmer. 
Hosekræmmeren er én der har gjort noget godt for 
Jordløse. Hosekræmmeren kan indstilles af alle og 
udpeges af et udvalg bestående af tidligere Hose-
kræmmere. På billedet ses de 3 første Hosekræm-
mere: Karin Snitkjær 1992, Sanne Højlund 1990 og 
Birgitte Parelius 1991.

Hosefesterne i 
1990’erne
Afholdtes sidste uge i juli
Hosecup for alle klubbens fodboldspillere, boder, 
spillegilde torsdag, diskotek fredag og Hosefest med 
levende musik lørdag var faste aktiviteter. Den med-
bragte mad lørdag aften blev efterhånden afløst af en 
Hosemenu fra forskellige leverandører.

1990
Første år boldklubben arbejdede på Midtfyns Festi-
val. Man var derfor ikke så afhængig af et overskud til 
Hosefesten.
Nye tiltag: Børnedyrskue
Familie-, gade- og firmafodbold
Hosesjov for børn med bl.a. cykelringridning.

1991
Nye tiltag: Hosesjov hvor foreninger dystede i forskel-
lige konkurrencer.
Underholdning: Opvisning med croos-motorcykler

1992
Underholdning: Faldskærmsudspring  af  årets 
hosekræmmer.

1993
I Boldklubbens jubilæumsår blev der iværksat pen-
geyngel. 4 personer– Birgitte Knudsen, BK-pack, 
maler Palle Pedersen,  skrothandler Kristian Hansen 
og Hildur Poulsen, DK-tanken, fik hver 1.000 kr. 
Deltagerne fik beløbet ynglet til ialt 22.371 kr.
Musik til Hosefesten: Klavs og Servants
Nye tiltag: Teltlejr, straffesparkkonkurrence

1994
Flot vejr, bortset fra torsdag nat hvor teltlejren 
regnede væk

Nyt tiltag: Kræmmermarked
Overskud 1994 12.-15.000 kr.

1995
Nyt tiltag: Tivoli Luna-Parken blev opstillet i 
forbindelse med Hosefesten.
Børnedyrskue, Straffesparkkonkurrence og Telt lejr 
blev droppet.
Overskud 1995 ca. 25.000 kr.

1996 og 1997
Samme koncept som året før. 
Overskud 1996 23.000 kr.

Hosefestudvalg
Det var i høj grad Boldklubbens bestyrelse, der havde 
arrangeret Hosefesterne i 1980’erne og 1990’erne. I 
1996 blev der nedsat et Hosefestudvalg, der stod for 
arrangementet, og det har fungeret lige siden.

1998
Underholdning: Brdr. Sindsyg
Gratis æggekage søndag: Tillavet af Madholdet.

Hosefestudvalget udskrev en Logokonkurrence, i 
1998 den belv vundet af Cristine Holm.



32. Kræmmermarked 1995.

33. Hosefestens bankospil i Jordløse Forsamlingshus var 
altid velbesøgt. 1992 – ja dengang man måtte ryge.

31. Deltagerne i pengeyngel 1993. Fra Venstre Birgitte Knud-
sen, Palle Pedersen og Kristian Hansen. Hildur Poulsen 
var fraværende. De fik 4.000 kr. til at blive til 22.371 kr. 

34. Microputfodbold 1992. Til venstre Klavs Andreasen.

35. Radiobiler 1995. Tivoli Luna-Paren 
var opstillet under Hosefesten 1995–
1999.

36. I 2000 sprøjtede Falck skum ud. Her-
ligt med et skumbad.



Hosefest 
1999-2006
Hosefestugen blev flyttet til sidst i juni og 
Sct. Hans-bål blev en del af festen.

2000
Boldklubbens nye investering: Et moderne festtelt 
gjorde forberedelserne til Hosefesten nemmere, nu 
slap man for arbejdet med at opstille det gamle telt af 
brædder og presenninger.
Samarbejdet med Tivoli Luna-Parken var ophørt, 
så nogle af de gamle boder blev genoptaget og dis-
koteket fredag aften blev erstattet af underholdning 
med levende musik.
I august afholdtes den 1. musikfestival i Jordløse Bak-
ker.

2001
Nye tiltag: Petang, Ponyridning, Streetbasket
Underholdning: Nimbus-duoen
Underholdning: Brdr. Sindsyg
Underholdning: Kendte Jordløsere i Vandgyngen
Overskud 33.000 kr.

2002 og 2003
Underholdning: Valbak og Løven
Underholdning: Viggo og Bisserne

2004
Nye tiltag: Hosefestløb
Overskud 18.000 kr.

2005
Den levende musik lørdag aften blev erstattet af dis-
kotek, men ellers samme koncept som året før. Man 
endte med et lille underskud.

2006
Samme koncept som tidligere, men der var for få 
deltagere, så Hoseudvalget efterlyste nye ideer. Det 
blev imidlertid den sidste Hosefest i den form, den 
havde haft siden slutningen af 1980’erne.

2007 og 2008 ingen Hosefest
Hosekræmmer blev udnævnt til Sct. Hans festen.

Hosefest 2009
Torsdag den 2. juli – lørdag den 4. juli
Et nyt Hoseudvalg så dagens lys og der blev arran-
geret Hosefest med Hosecup, Petanque, Æggekage, 
Gade-/firmafodbold, Bankospil, Rollespil og Hosefes-
taften.

2010 ingen Hosefest
Hosekræmmer udnævnt til Bakkefesten. 
Planen fremover et at der afholdes Hosefest i 
ulige år og Bakkefest i lige år.

Hosefest 2011
Torsdag den 30. juni – lørdag den 2. juli
Sæbekasseløb, Høvdingebold, Æggekage, Rollespil, 
Gade-/firmafodbold, Hosefest med fællesspisning, 
revyindslag og musik.
Og så vendte Ringridningen tilbage til Hose festen. 
Der blev bygget ny ringriderbane mellem sports-
pladsen og Byparken.

2012 ingen Hosefest
Ringridning blev afholdt på den nye bane 7. juli.
Hosekræmmer blev udnævnt til Bakkefesten. 

Hosefest 2013...

Utallige hjælpere
med tilknytning til Jordløse, har ydet en stor arbe-
jdsindsats for at gennemføre Hosefesterne år efter år. 
Nogle få er nævnt i det foregående, men det har ikke 
været muligt at nævne alle.
Vi har dog alle haft fornøjelse af samarbejdet og sam-
været omkring det, at få en Hosefest op at stå.

Tak
til alle der har bidraget med oplysninger om hose-
festerne. Har du kommentarer, tilføjelser eller æn-
dringer til ovenstående, er du velkommen til at sende 
en mail til arkivet.


