
 

 
 

Åben By i Gjerrild den 8. juni 2019 

 
Den 7. april 2019 

 

Til Alle borgere, virksomheder, institutioner og øvrige interessenter i 
Gjerrild og omegn. 
 
Vi har besluttet at gentage sidste års Åben By-arrangement i Gjerrild.  
I år vil det løbe af stablen pinselørdag den 8. juni 2019. Arrangementer vil blive lavet i et 
samarbejde mellem Gjerrild- og Omegns Borgerforening, Gjerrild Bønnerup Idrætsforening, 
VandkantsGjerrild og med et mindre tilskud fra fleksmidler by- og landdistrikt 2019/Norddjurs 
Kommune. Vi har som noget nyt inviteret Landsbyklyngens landsbyer til at deltage. 

Hjælp – Tid, økonomi, præmier 
Lige som sidste år, håber vi at rigtig mange vil bidrage, med input, arbejde, præmier, lidt økonomi, 
måske som by-ambassadør, med en stand eller åbent hus/erhverv eller institution, en 
temarundvisning i Gjerrild eller noget helt syvende. 
 
Vil din landsby, din virksomhed, din bank eller dig selv være med: 

● Til planlægningen? 
● Bidrage med Sponsorpræmier? 
● Købe en annonce på vores plakat? 
● Have en stand på torvet? 
● Visse din by frem, på en temarundvisning? 
● Holde åbent hus eller være klar på bytorvet hvis nogen vil kigge ind hos dig? 
● Sponsorer morgenmaden? 
● Bage en Kage? 
● Spille noget god musik? 
● Synge en sang? 
● Praktisk hjælpe på dagen og før og efter? 

 
Eller noget helt 7’ende så hører vi meget gerne fra dig. 
 
Arrangementet er planlagt samme dag som vores årlige bytorvsfest. Formålet med dagen er: 

• Lave en dejlig fest og masser af hyggeligt samvær Down Town Gjerrild 
• Vise byen frem til evt. tilflyttere, borger og sommerhusgæster. Så alle har en mulighed for 

at se og evt. lære noget nyt om Gjerrild. 
• At byer i MiN Landsbyklynge har mulighed for at være med eller se arrangementet an for 

evt. deltagelse næste år. 
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En råskitse til et program er vedhæftet i bilag 1. Har du en ny eller god idé, så er der stadig plads til 
mere. 
 
Vi skal have fundet nogle ambassadører så vi kan finde den helt rigtige til at svare på evt. 
besøgendes spørgsmål. Vi har selv tænkt på: 60+, ”By-bo”, Mark beboer, Sommerhus fastboer, 
Sommerhus ejer, Pendler Langt, Pendler halvlangt, Single, Ny-tilflytter og Børnefamilie. Meld dig 
evt. straks som ambassadør til Dorthe Lyk. Se vedhæftede bilag 2 ambassadør forpligtelser og 
liste. 
 
På dagen vil foreninger, virksomheder og enkeltpersoner gøre alt for at vise og præsentere den 
alsidighed, der er at finde i en åben landsby som Gjerrild.  
 
Vi holder et åbent planlægningsmøde den sidste uge af marts 2019, hvor alle er velkommen til at 
byde ind. Efter dette møde vil vi lave et endeligt program. Har I lyst til at deltage i mødet så er i 
naturligvis velkommen, kontakt os eller hold øje med Facebooksiden ”Gjerrild er en åben by”. 
 
Har I input, ønsker til plads, idéer til aktiviteter I gerne vil stå for, økonomi eller præmier I har 
mulighed for at sponsorer, ønsker om at deltage i alt det praktiske så tøv ikke med at kontakt os, 
håber at det er ok at vi kontakter jer, hvis vi ikke har fået en tilbagemelding senest den 25. april. 
 
Kontakt endelig Dorthe, dorthelyk67@gmail.com, tlf. 21694836 med input og spørgsmål. 
 
Med Venlig hilsen 
 
Åben By Udvalget 
 
Lisbeth Møller – Formand Gjerrild og Omegns Borgerforening 
Mette Marie Zacher Sørensen - Gjerrild og Omegns Borgerforening 
Kristian Jensen – Musikken 
Thomas Christen – GBIF 
Dorthe Lyk – Del af styregruppen for Tilflyttere til VandkantsGjerrild 
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Program:                                             BILAG 1 
Fredag aften  
Oplev fællesskabet i byen kom og hjælp med at stille op. 
Lørdag morgen 
Et bemandet bytorv fra morgenstunden med morgenbrød og kaffe, opsætning af stande til 
marked og evt. andet til Bytorvsfesten. 
Lørdag åben by og bytorvsfest 

Kl. Hvor Program 
7.30- 18.00 Købmanden Holder åben som de fleste andre dage 
10.00   Officiel åbning ved  
10.00 – 11.00 Bytorvet Kaffe/the og brød  

(Sponsor søges) 
Musik og Morgenhygge til kl. 11.00 

10.00 – 16.00 Bytorvet Messe Erhverv, foreninger, ejendomsmæglere, banker, 
institutioner og ??? 
Konkurrence stjerneløb med opgaver 
Børne- loppemarked lukker kl. 16.00 
Salg af sodavand, øl, kaffe, snack til kl. 01.00 
Åbent hus ved huse og grunde. 
Hoppeborg hele dagen – lukkes i tilfælde af regn. 
Ambassadørerne er skiftevis til stede i løbet af dagen, vi 
matcher dig med en af dem. 

11.00 – 15.00 Start på bytorvet 
eller andre steder 

By-vandring med forskellige emner. Emne og tidspunkt 
Kommer på efterhånden som aftalerne landes. 
Åbent hus og rundvisninger. 
Historisk rundvisning v. Finn og Ulla Lassen 
Rundvisning i Kirken ved Inga Klokkerholm 

12.00 -13.30 Bytorvet Salg af let frokost, produceret af Kirstines Køkken 
15.00 – 01.00 Bytorvet Store 

eller Lille Scene 
Live musik på scenen bl.a. pause omkring spisetid. 
Christian Jensen arbejder på det musikalske program, også til 
morgenprogrammet 

15.00  Bytorvet Salg af kaffe og kage 
18.00 – 18.30 Bytorvet Aftensmad  

(evt. med salg af tilbehør til din grill-mad, medbring selv kød ) 
17.30  
19.30 – 01.00 

Bytorvet Baren er åben. 
 
Dansegulvet er klar til en sving om. 
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Bilag 1 
Der er også: 

● En Gjerrild info-bod der er bemandet hele dagen. Her er alle salgsopstillinger på 
sommerhuse og huse tilgængelig og evt. boligforeninger og hus udlejere? 

● Der er info-folder om Gjerrild, plancher med årshjul og ugehjul. 
● Tilmelding til diverse guidede ture med afgang fra bytorvet. Kl 11.30 og 14. (fx skoven, 

stranden, historien, institutionerne, de små erhverv, ???) Evt mulighed for guidet løbetur 
og eller mountainbike tur. 

● Kl 14 til 16 Salg af kaffe/kage mm.  
● Gjerrild Stjerneløbs Quiz med præmier udtrukket blandt de rigtige svar. 
● Aftensmad (Evt som vi plejer med mulighed for tilkøb af tilbehør og medbring noget til 

grillen – andre muligheder bydes velkommen) 
Søndag kl. 10  
Oplev fællesskabet i byen kom og hjælp med at rydde op og pille ned. 
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Bilag 2 

Ambassadørkorps 
Forventninger: Udfyld en præsentation se s. 2 af dette doc. Være interesseret i at snakke med evt. 
tilflyttere, til åben by. Evt. at præsentationen må ligge på byens web., med kontakt oplysninger. 
 

Vi repræsentere og 
Kontaktoplysninger 

Min/Vores historie 

Dorthe Lyk. ”Aktiv Gjerrild bybo” 
Midt i livet gift med Torben 
(Købmand) og har tre voksne drenge, 
2 bor hjemme lidt endnu. 
 
Tlf.nr. 21694836 
Mail: dorthelyk67@gmail.com 
Adr: Hestehavevej 10 

Har boet i byen siden 2002. Gjerrild er kommet ind 
under huden. Ingen andre steder opleves på samme 
måde aktiviteter på tværs af alder, erhverv, 
aktivitetsniveau mmm. Der er uendeligt mange både 
faste og ad hoc arrangementer. Det er blevet vores 
landsby og vi holder utrolig meget af de mange 
hjælpsomme indbyggere. 
Vi er bl.a. aktive i Landsbyklyngen, VandkantsGjerrild og 
Borgerforeningen. 
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Bilag 2 

 
Ambassadør præsentation 
Eksempel på præsentation vi skal nok være behjælpelige med at sætte op eller udlevere skabelon. 
 
 

 

Formateret: Normal


