34. Årgang nr. 2, efterår 2021

Gjerrild og Omegns
Borgerforening

Gjerrild—Byen mellem skov og strand
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Hold dig orienteret, se:
byens hjemmeside www.gjerrild.net, som hele tiden bliver
opdateret med nyttige informationer om diverse
aktiviteter o.l.
Også Facebook-gruppen
”Aktive borgere i Gjerrild og Omegn”
bliver flittigt benyttet til mange spændende budskaber.

UDLEJNING AF BORDE, STOLE OG DANSEGULV.
Henning Hansen, tlf. 2764 4267
Grenaavej 10, Gjerrild
Borde: længde 120/180 cm - bredde 70 cm. kr. 20,- pr. stk.
Stole: kr. 5 pr. stk.
Dansegulv: 500 kr.
FLAGNING MED BYFLAG.
Flagning med byens flag kan bestilles senest 8 dage før hos:
Frants Nørager, Marshøjvej 16, tlf. 2175 9505
Pris kr. 50,For flagning i forbindelse med begravelser/bisættelser
skal der naturligvis ikke betales.

Se også WWW.GJERRILD.NET
Indlæg til ”Bøgebladet” modtages gerne.
Indlæg til næste nummer sendes på mail eller afleveres til et
bestyrelsesmedlem senest d. 1/4-2024.
Næste nummer udkommer ca. d. 1/5 2022.

Forsiden:
Skoven set fra oven i flotte efterårsfarver. Parti fra broen ved krosøerne og Hesthaven.
Foto taget af Rasmus Bække Rasborg. Tak for tilladelse til brug af
fotoet.
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Generalforsamlingen 2022 tirsdag den 1. marts
2022 kl. 1930 på Gjerrild Kro
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning

3.

Regnskab

4.

Fastsættelse af kontingent

5.

Valg af bestyrelse.

På valg er:
Lisbeth Møller
Jette Malthe-Bruun
Rasmus Sørensen

Suppleanter:
Sanne Højlyng
Anni Mette Christiansen

6.

Valg af revisor
På valg er:
Torben Leth

Revisorsuppleant:
På valg er:
Villy Hansen
7.

Behandling af indkomne forslag.

Jf. vedtægterne skal indkomne forslag
afleveres til formanden senest en uge før
general forsamlingens afholdelse
8.

Eventuelt
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Generalforsamlingen 2021 blev afholdt tirsdag
den 24. august 2021 kl. 1930 på Gjerrild Kro
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Beretning

3.

Regnskab

4.

Fastsættelse af kontingent

5.

Valg af bestyrelse.

På valg er:
Dorte Arup (ønskede ikke at genopstille)
Lene Borg (ønskede ikke at genopstille)
Inge Fanger (ønskede ikke at genopstille)
Michael Jørgensen (ønskede ikke at genopstille)

Suppleanter:
Sanne Højlyng
Jens Peter Stehr-Nielsen

6.

Valg af revisor
På valg var:
Per Høgh
Der skal være to revisorer i foreningen med
valg hvert andet år på skift. Sidste år blev Torben Leth valgt for to år.

Revisorsuppleant:
På valg var:
Villy Hansen
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7.

Behandling af indkomne forslag

8.

Eventuelt

Referat af generalforsamlingen
Afholdt på Gjerrild Kro og Hotel tirsdag d. 24/8 2021
Dagsorden:
Dirigent: Tommy Glindvad
Beretning:

Lisbeth Møller fortæller, at det er 1½ år siden vi sidst har haft
generalforsamling. Vi har heldigvis haft mulighed for at afholde nogle af de planlagte aktiviteter, vi havde på programmet.
Vi har holdt bestyrelsesmøder online i de perioder, hvor vi
ikke kunne mødes fysisk. Lige inden lockdown blev der afholdt vinsmagning og fastelavn. Julearrangementet blev alternativt, men hyggeligt. Byrensning og trimning af hække
blev gennemført. Sct. Hans festen 2020 blev aflyst men 2021
blev afholdt næsten som vanlig, dog uden salg af mad men
med picnic kurv. Bytorvet har fået endnu en overhaling i løbet af sommeren og hækken klippet. De næste to arrangementer er Høstfest med spisning og Valgflæsk/vælgermøde –
i forbindelse med kommunalvalget. Begge dele på Kroen.
Ny aftale med kommunen i forbindelse med afholdelse af Sct.
Hans: Vi har råderet over jord arealet ved tennisbanen i 10
år – Hvad skal vi bruge pladsen til? Der må IKKE brændes
haveaffald af uden for tidspunktet for Sct. Hans. Kommunen
har foræret Borgerforeningen 20.000,- til brug ved Det Gl
Bibliotek. (Se den fulde beretning fra side 7).
Spørgsmål: Fartbegrænsning i byen – Lisbeth har rykket
kommunen og vil samle op på det, da hun ikke har fået et
svar, vi kan forstå.
Regnskab:
Spørgsmål: Kan man få Bøgebladet trykt billigere? Undersøges.
Spørgsmål: Har vi andre muligheder end Mobile Pay? Det ko-
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ster 0,75,- pr transaktion og er rimelig bøvlet at bearbejde
efterfølgende.
Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fastholdes
Valg af bestyrelse:
Valgt til bestyrelsen: Philip Stehr- Nielsen, Claus Lund Hansen, Kasper Jørgensen og Jens Peter Stehr- Nielsen
Valgt som suppleanter: Anni Christensen og Sanne Højlyng
Valg af revisor: Per Høgh er valgt Villy Hansen vil gerne være
revisorsuppleant
Behandling af indkomne forslag:
Sendes til formanden 8 dage før afholdelsen af generalforsamling. Ingen forslag modtaget.
Eventuelt:
Dorte Lyk fortæller om projekter og andre aktiviteter i byen,
der ligger uden for de etablerede foreninger. Næste generalforsamling skal afholdes inden april 2022 Mødet sluttet kl.
20.50. Der var 27 deltagere. Ref. Sanne Højlyng.
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Formandens beretning ved
Borgerforeningens Generalforsamling
24 august 2021:
Det føles som lang tid siden vi sidst har været samlet til generalforsamling. Og det er det jo faktisk også, 1½ år er gået siden sidst.
Pga. corona-pandemien måtte vi udsætte vinterens generalforsamling til nu, og heldigvis var bestyrelsesmedlemmerne
med på at forlænge deres kandidatur med et halvt år. Men nu
er vi her endelig, og det er tid til en beretning præget af de
restriktioner, der har været gældende den sidste lange tid.
Almindeligvis er beretningen fyldt med fortællinger om alle de
mange aktiviteter, der har været løbet af stablen i det forgangne år. Samtidig benytter vi lejligheden til at præsentere
idéer til kommende aktiviteter og tiltag. Sådan bliver det ikke
helt denne gang.
Da vi i februar sidste år havde fået valgt en ny bestyrelse, var
første arrangement fastelavnsfesten på friskolen. Dengang
havde vi ingen idé om, at der snart ville blive lukket helt for al
festivitas. Desværre var der kun ganske få, der mødte op i kirken til festlig børne-fastelavnsgudstjeneste.
Men til gengæld væltede det ind med gæster til tøndeslagningen i gymnastiksalen. Faktisk så mange, at vi fik alt udsolgt,
og jeg er bange for at de sidste gik forgæves ift. fastelavnsboller. Dejligt med opbakningen, og dejligt at det igen lykkedes af skabe en stor og god fastelavnsfest for byens børn og
barnlige sjæle.
Vi nåede også lige et arrangement for det voksne publikum,
inden vi rigtig blev klar over, at det der corona vist alligevel
ikke bare var en almindelig influenza. Vi havde nemlig en meget velbesøgt vinsmagning i det Gamle Mejeri d 7 marts, få
dage før statsministeren lukkede landet.
Vinsmagning er ved at blive en meget populær begivenhed, og
folk kommer langvejs fra. Igen var det Lund Vine der fortalte
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og skænkede op i glassene, og de leverede også dejlig mad.
Stemningen var høj, da vi gik derfra, og der var enighed om,
at det skulle gentages.
Og det bliver det. Vi har truffet aftale med såvel Mejeriet som
med Lund Vine. Næste gang bliver det d 5 marts 2022, og
billetterne bliver til salg umiddelbart efter nytår.
Da landet blev lukket ned i marts 2020, måtte vi desværre
også udsætte eller aflyse mange planlagte arrangementer.
Også vore bestyrelsesmøder blev aflyst.
Konfirmationer, Pinsefest/Genforeningsfest og Skt. Hans blev
aflyst. Byrensning blev også aflyst i Borgerforeningsregi, men
med opfordring til at man hver især gik en tur og samlede
affald.
Da vi kom på den anden side af sommerferien, vejrede vi
imidlertid morgenluft, og begyndte så småt at planlægge lidt
igen. Vi holdt bestyrelsesmøder online, og det fungerede faktisk ok.
Vi planlagde og afholdt Borgermøde om ”Udvikling eller afvikling af Gjerrild” i september, det blev afholdt på Friskolen.
Mange mødte op og delte gode idéer, selv et par politikere og
TV2 fandt herud på den anden side af skoven.
I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til særligt
at takke Dorthe Lyk, der lagde masser af timer i planlægningen af borgermødet. Og som også efterfølgende var med til
at sammenskrive aftenens idéer, og få det sendt til kommunen som bidrag til kommuneplanen.

Vi havde arbejdsdag i Hestehaven en smuk dag i oktober,
hvor bevoksning på søbredden blev skåret tilbage, så man
igen kunne nyde synet af søernes vandspejl.
Vi var i bestyrelsen enige om, at vi på en eller anden måde
skulle markere julen. Det startede ugen før juletræstændingen med en fælles skovtur, der som vanligt sluttede i tusmørket i skovhuset, hvor vi i stearinlysenes skær serverede
kaffe og julekage til deltagerne.
Juletræstændingen blev i en skrabet udgave uden gløgg og
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æbleskiver, uden fællessang og uden dans om juletræet.
Men juletræ fik vi. Julemanden kom og han havde heldigvis
slik med til ungerne. Også julekagebagningen på skolen blev
gennemført, næsten som vi plejer.
Forårets indendørs arrangementer, fx foredraget med Kim
Jacobus og fastelavnsfesten blev aflyst.
Men da vi kom til april, blev det muligt at afholde byrensning, hvor også Bytorvet blev forskønnet. Bl.a. blev hækken
ud mod vejen slanket til halv bredde takket være Christian
Malthes maskineri og en flok stærke mænd. Dagen sluttede
med pølser fra grillen indtaget med behørig afstand.
Pinselørdag holdt vi et modificeret pinsearrangement, da det
ikke var muligt at gennemføre Bytorvsjubilæet som sædvanligt. I stedet mødtes ca. 19 personer i biblioteket og spiste
pinseplatte leveret af Lund Vine. Det var et hyggeligt alternativ, og vi nød at ses, bare lidt, igen.
Heldigvis var forsamlingsloftet lempet så meget, at vi vovede
at planlægge Skt. Hans fest med medbragt aftensmad. Dog
var der visse udfordringer i forbindelse med planlægningen,
som jeg ikke skal trætte jer med. Hækken fra Bytorvet udgjorde et flot bål, efter at have ligget på depot på Savværksgrunden siden byrensningen. Børnehaven Savværket havde
igen lavet en frygtindgydende heks. Ca. 100 personer deltog
i festen og vores ”nye” præst Christina holdt en flot båltale.
Her efter sommerferien har vi igen fået smukkeseret Bytorvet. Det er en endeløs opgave, ukrudtet gror. Heldigvis er
det hyggelige timer i godt selskab. Og husk, at der altid er
plads til flere. Man taler så godt sammen, når man går og
arbejder, så det er en oplagt måde at lære nye folk at kende
på.
Vi har nu gang i bestyrelsesmøderne igen og er i gang med
planlægning af kommende arrangementer.
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Første arrangement er aftenen i aften, hvor vi får valgt nye
medlemmer til bestyrelsen.
Revyholdet er gået i gang med arbejdet, så vi igen kan markere efterårets komme med fest på kroen med buffet, revy
og dans til et fedt band. Mon ikke vi er nogen der trænger til
at feste. Høstfesten er d 9 oktober. DOG OBS: Der er fejl i
Bøgebladet. Prisen er 398 og ikke 298. For det får man: stor
buffet, drikkevarer ad libitum under spisningen, revy og bal
til liveband.
Som bekendt er der kommunalvalg i år. Derfor holder Borgerforeningen igen vælgermøde, i år tirsdag d 2 nov. Det bliver som sidst med spisning kl. 17.30 i kroens restaurant før
mødet går i gang. Kromanden serverer valgflæsk.
Og så må vi da snart være tilbage til normalen, og kan gennemføre de arrangementer vi har lyst til.

Pt. er der ca. 300 medlemmer af foreningen. Opkrævningen
var sidste år udelukkende elektronisk via MobilePay eller
bank. I dette forår har vi igen været rundt og stemme dørklokker, det synes vi er vigtigt i forhold til at møde medlemmerne og snakke med dem om stort og småt.
Bøgebladet udgives fortsat 2 gange/årligt. JP er redaktør på
distancen. Han bor nu i Warszawa. Han modtager altid gerne
indlæg til bladet, næste deadline er 1. oktober. Send ham en
mail, hvis du har indlæg om stort eller småt.
Jeg ser frem til samarbejdet med de nye bestyrelsesmedlemmer, som vælges i aften, forhåbentlig. I kan glæde jer til
et spændende arbejde med at præge livet og udviklingen i
vores by.
Noget af det, vi har gang i og som skal arbejdes videre med
og udvikles på er fx trafiksikkerheden i landsbyen. Desuden
pønser vi stadig på tiltag med fokus på biodiversiteten på
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arealer i og omkring Gjerrild. Vi skal have gang i foredrag
igen, og rigtig gerne i samarbejde med andre aktører.
Nyt fra bestyrelsen:
Vi har truffet aftale med Henning Kristensen om at holde
græsset i Hestehaven.
Som resultat af mailkorrespondance frem og tilbage mellem
Borgerforeningen og diverse forvaltninger og embedsmænd i
Norddjurs Kommune, i forbindelse med planlægningen af Skt.
Hans-arrangementet og vores brug af pladsen, samt efterfølgende drøftelser i borgerforeningens bestyrelse er resultatet
blevet, at Borgerforeningen har fået brugsret over arealet til
arrangementer mm.
Ejerskabet er uændret, arealet er kommunens. Men vi har ret
til at bruge det, og har forpligtet os til at passe det ift. græsslåning mm. Indtil videre i en 10 års periode. Men det betyder, at vi vil appellere til folk i byen, om IKKE at henkaste haveaffald på bålpladsen før der bliver åbnet op for det nogle
uger før Skt. Hans. Det er ikke længere tilladt af brænde haveaffald, så hvis der blot smides en masse på bålpladsen, er
det byen der kommer til at betale for at få det bortskaffet.
Og så er corona ikke så skidt, at det ikke er godt for noget.
Kommunen har givet os en sum penge som er øremærket til
brug i/ved det gamle bibliotek. Bestyrelsen har besluttet, at
pengene skal anvendes på udendørsfaciliteter på bytorvet,
således at flest muligt får glæde af dem. Vi har flere idéer,
men vil lade den nye bestyrelse om at træffe afgørelse om
anvendelsen af pengene. Vi fik 20.000 kr.
Disse var ordene fra mig.

Lisbeth Møller, formand.
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I GBIF har det forgangne år har selvfølgelig også været præget af corona, med nedlukning og aflysninger osv. Men der er
også sket mange gode ting og dem vil vi meget hellere fortælle om:
De seneste år har vi i bestyrelsen arbejdet på at virkeliggøre
vore motto: “GBIF- Idræt for alle”. Vi synes det på mange
måder er lykkedes helt fint. Der er faktisk mulighed for at alle
kan dyrke sport, om det så er fodbold, tennis, gymnastik,
svømning, kajak, krolf, dart eller andet man kunne have lyst
at starte op.

Vi ønsker at GBIF er en åben forening, hvor der er plads til
nye initiativer fra folk der har lyst til at engagere sig i det frivillige arbejde i vores alle sammens idrætsforening.
Så har du lyst til at være med i bestyrelsesarbejdet eller som
træner eller har du en god idé til en helt ny aktivitet, så kom
til os i bestyrelsen. Så kigger vi på mulighederne sammen.
På den sportslige side har det været en fornøjelse at se hvordan interessen for vores forening stadig blomstrer og faktisk
på mange måder er stigende. Vi har det seneste år igen fået
rigtig godt fat i fodbolden.
På herresiden har vi fået startet et motionshold, hvor vi har
en bruttotrup på ca. 25 spillere. Vi spiller godt en times bold i
alt slags vejr og drikker en øl eller to efter kampen. Aldersfordelingen ligger ml 17 og 70, så der er plads til alle. (Stephen
og Henrik er holdleder)
Med de helt små (4-7 år) har vi en fodboldtrup på ca. 15 spillere. Her har vi to juniortrænere (Bjarke 10 år og Victor 11
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år) der hjælper Stinne og Henrik. Det er rigtig godt og vigtigt
på denne måde at lære de unge medlemmer at være en del
af trænerstaben. Begge hold træner om torsdagen (De små
kl. 16 og herrerne kl. 17) og det er hyggeligt, når der på denne måde bliver liv på det gamle stadion.
Ingen af holdene deltager i turneringer.
Motionsherrerne fortsætter over vinteren, mens børneholdet
holder vinterpause fra uge 42.
Vores gymnastikhold er også i fuld sving igen og kører med
motionsgymnastik med Birgit og cross gym med Helle. Det er
både hyggeligt og udfordrende for kondition og styrke der let
kan tilpasses efter niveau. Der er mange med på begge hold,
men der er stadig plads til flere.
Krolf er det store hit for pensionisterne/ +50.. Der er en flok
på ca. 20 der har mødtes ugentlig. De hygger med kaffe og
kage efter spillet.
Kajak lever lidt deres eget liv på stranden, med begyndere
om tirsdagen og de øvede om torsdagen, når vejret er til det.
Herudover organiseres der af og til længere ture for friroerne.
I tennisafdelingen er der ikke pt. noget organiseret træning,
men medlemmerne mødes på faste tidspunkter og spiller en
kamp.
Svømning i Bønnerup bliver der desværre ikke noget af i denne sæson. Det er en stor opgave for de frivillige at køre
svømmeafdelingen og der er desværre ikke pt nogen der er
istand til at løfte denne opgave. Vi arbejder på at finde nogen
der kan føre det videre og håber vi får svømning op at køre
igen til næste år.
Desværre er vores medlemstal på ungdomssiden meget lavt.
Hvis der er nogen ildsjæle derude der brænde for at lave noget med de unge er vi særligt interesseret i at høre fra jer.

13

GBIF er overgået til kontingentbetaling via “holdsport” (det
er en app) og det giver lidt udfordringer i forhold til IT, men
vi regner med at det efterhånden kommer til at køre.
I kan læse mere om de enkelte sportsgrene og træningstiderne på Facebook eller på www.gbif.dk .
I 3 mdr i foråret og sommeren prøvede vi at genopfriske aktiviteten “klub-i-klubben”, børn fra friskolen der gik i 4-5-6
klasse kunne komme 2 eftermiddage om ugen og lave aktiviteter. De børn har nemlig ikke noget fritidstilbud i form af
SFO eller ungdomsklub og vi håbede på at vi kunne få et
samarbejde med kommunen og friskolen op at stå i forlængelse af vores forsøg. Det lykkedes desværre ikke at få en
dialog i gang, men vi håber vi måske kan gøre det senere.
Vores gamle klubhus fra 1985 er i færd med en større renovering. Vi har søgt og fået en del midler både fra DGI og fra
norddjurs kommune og det betyder at vores klubhus bliver
ført mere up to date: Vi har fået malet lofter og vandskuret
vægge, så klubhuset nu fremstår lyst og venligt indvending.
Vi har fået en nyt stort TV og en sofagruppe, så vi kan sidde
godt og hyggeligt og se sport i tv sammen. Herudover er vi
lige nu i gang med en totalrenovering af køkkenet, så vi får
helt nyt og flot inventar. Vi glæder os meget til det hele står
klar i løbet af foråret. Det er vores store ønske at klubhuset
igen bliver et samlingssted for GBIFs medlemmer og at der
også kan laves flere sociale arrangementer som medlemsaften, landskamp i TV, fællesspisning, fødselsdage osv.
Bestyrelsen består for tiden af flg:
Formand: Henrik Bennetzen
Kasserer: Thomas Christensen
Udvalgsansvarlig: Svante Mølgård
Medlem: Stephen Barrett
Medlem: Lene Kristensen
Suppleant: Bent Nørregård
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Her i coronaen har vore mødeaktivitet være på et minimum,
men vi er dog så småt ved at komme op i gear igen. Vi mødes ca 8 gange om året og derudover er der lidt arbejde i de
forskellige udvalg vi sidder i.
Vores kasserer ønsker at fratræde sin post, så hvis nogen
kunne være interesseret i posten, bliver den ledig på næste
generalforsamling i februar. Kassererens arbejde består i at
betale regninger og sørge for kontingentbetalinger samt stå
for foreningens regnskab. (Kontingent kører via holdsportappen) Du vil blive sat godt ind i sagerne af Thomas.
Ang GBIF kram, rock, jazz, så regner vi bestemt med at gennemføre i 2022. Vi ved ikke lige pt hvordan konceptet bliver,
men alle jer der plejer at være frivillige den sidste weekend i
juni, må meget gerne sætte kryds i kalenderen allerede nu.
Vi håber selvfølgelig at du allerede er aktiv i GBIF og at du er
glad for din sport og dit fællesskab. Hvis du ikke allerede er
medlem, vil vi gerne opfordre dig til at blive det. Vi synes vi
har en meget hyggelig forening, hvor der er plads til alle uanset alder og niveau.
Så velkommen i klubben.
Venlig hilsen
pbv
Henrik Bennetzen
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Altid glade børn hjem fra skole
Artiklen indsendt af Susanne Gade Clausen.

Susanne Gade Clausen har både skiftet karrierespor og hjem
for at starte som skoleleder på Gjerrild Bønnerup Friskole i
august.
»Altid glade børn hjem fra skole! Det er det vigtigste for
mig,« fortæller den ny skoleleder på Gjerrild-Bønnerup Fri-

skole Susanne Gade Clausen, som startede 1. august, og
snart flytter med sin familie fra Herning til Gjerrild.
»Det skal være en god og positivt udfordrende oplevelse at
gå i skole. Samtidig lærer man også bedre, hvis man er
glad,« siger Susanne Gade Clausen.
Uddannet jurist.
Susannes ønske for hendes elever kommer alligevel med en
overbevisning som gør det mere troværdigt. For at forstå det,
skal man forstå hendes baggrund. Hun er egentlig uddannet
jurist. I over 20 år har hun arbejdet med patientsager i det
offentlige. »Dengang virkede det oplagt for mig at blive jurist,« fortæller Susanne, som i dag er 50 år.
»At være jurist er også en fin karrierevej. Men der var et ønske der boblede i mig, og som fyldte mere og mere, efterhånden som jeg også engagerede mig i mine fire børns skole-

gang. For jeg har nogle ideer og ønsker til hvordan man kan
gøre skoledagen bedre i forhold til trivsel og læring,« fortæller hun. Susanne meldte sig til sine børns skolebestyrelse, og
fik frivillige bestyrelsesposter i læringsorganisationer.
»Det var også fint,« siger hun. »Men ønsket om helt konkret
at kunne påvirke børnenes skoledag betyder meget for mig,
og derfor begyndte jeg selv i skole igen på meritlæreruddannelsen, så jeg kunne kvalificere mig til at undervise i grund-
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skolen. Det var et stort skifte,« fortæller Susanne Gade Clausen. »Jeg har min families opbakning, og jeg er overbevist
om jeg kan gøre en forskel. Da jeg så stillingsopslaget som
leder af GBF tænkte jeg at det var alt det, jeg havde drømt
om. Jeg søgte, trods at jeg ikke er færdig med min uddannelse, og var så heldig at få jobbet,« siger hun. »Vi havde et ret
stort felt at kvalificerede ansøgere,« fortæller bestyrelsesformand og leder af ansættelsesudvalget, Søren Kejser. »Men
der var noget ved Susannes entusiasme vi bare ikke kunne
stå for. Ønsket om at skifte karriere opfatter vi også som
kvalificerende. For det er vigtigt at have prøvet mange ting
som leder og rollemodel, så Susanne også bedre kan forberede børnene på de jobmuligheder, der findes. Oprindelig
tænkte vi måske, at vi tog en chance, men nu da Susanne
har været i gang noget tid, kan vi se at det er det helt rigtige

valg. Vi glæder os til at møde de udfordringer, fremtiden
rummer, med Susanne som skoleleder,« fortæller Søren Kejser.
Kreativitet og dannelse.
»Der er en del ting, jeg skal lære som ny i branchen,« siger
Susanne Gade Clausen. »Men mine ønsker og ambitioner er
allerede ved at blive vekslet til konkrete handlinger. I samarbejde med skolens lærere og bestyrelse, arbejder vi med at
formulere de tre ting, vi vil være sikre på at vores elever tager med sig videre, og får oplevelsen af i dagligdagen. De tre
ord er fællesskab, kreativitet og dannelse. Vi har som friskole
nogle bredere rammer end folkeskolen. Vi har også nogle
stærkt engagerede forældre, som aktivt tager del i skoledagen, med den brede baggrund forældrene har. Det er for eksempel sådan noget vi forstår ved fællesskab. At vi både

rummer og dyrker forskelligheden. For livet har mange for-
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mer, og det er noget af det vi arbejder med – ikke at være
bange for forskellighed, men at se det som en styrke,« fortsætter Susanne.
»Det hænger selvfølgelig også sammen med kreativitet. For
kreativitet handler i min optik ikke om fingermaling og leg,
men derimod om at se nye sammenhænge og forbindelse,
både indenfor fagene, men sandelig også mellem fagene. Det
er altså en faglig funderet kreativitet, jeg fokuserer på, udover at vi selvfølgelig også meget ud af de kunstneriske fag
som for eksempel billedkunst og musik.«
En helt særlig tradition.
Susannes kontor bærer præg af at det er en hektisk dagligdag. Det bænker jævnlig på døren, når elever har konkrete
spørgsmål, samtidig med at der løbende tikker mails ind eller
der er møder. Oveni det underviser den nye skoleleder også i

tysk og engelsk.
»Særlig GBF har nogle helt unikke traditioner, som jeg gerne
vil værne om,« siger Susanne Gade Clausen.
»Hvert år tager alle børn på skolebytte. Det varer en hel uge,
og for mange af børnene i de små klasser, er det første gang
det de ikke sover hos deres forældre. Når vi kommer hjem
igen, så børnene så stolte og glade, for det har været en begivenhedsrig tur, og de har været seje og sovet sammen med
deres venner og lærere. Den slags fællesskab er ret unikt. På
mange andre skoler er det kun enkelte klasser der tager afsted på tur, men her er det hele skolen. Det kan vi gøre, fordi
vi også arbejder på at nedbryde klassehierarkier; alle elever
får en storeven, når de starter, som skal hjælpe dem praktisk
og støtte dem. På den måde får vi blandt andet knyttet nogle
bånd på tværs af årgangene, og det er fundament for det

sammenhold, der også gør det muligt at hele skolen tager på
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skolebytte.«
Friskolens DNA.
Adspurgt om det er anderledes at gå i friskolen, sidder Susanne Gade Clausen og tænker sig lidt om på stolen bag sit
skrivebord. »Jeg kan godt finde på at være lidt provokerende
og sige til forældrene, at hvis de ønsker glade børn hjem, så
skal de også sende glade børn afsted i skole. Med det mener
jeg at forældrene overordnet skal bakke op om skolen og
dens værdier, og kunne se sig reflekteret i dem. Forældrene
skal også engagere sig i skolen, med rengørings- og arbejdsdage som er obligatoriske, og når vi også spørger om de vil
hjælpe, fordi de kan noget særligt. Forældreengagementet er
faktisk friskolens frihed og forpligtelse, som også for mig at
se er betingelsen for at modtage glade børn i skolen og sende dem gladere hjem. Selvfølgelig også lidt klogere, både på

bøger og livet i al dets mangfoldighed.«

Susanne Gade Clausen startede som skoleleder på Gjerrild Bønnerup Friskole 1. august i år. Pressefoto STINE ØSTERGAARD

19

Vælger møde på Kroen den 2. November
Gjerrild og Omegns Borgerforening afholdt vælgermøde på
kroen i anledning af det kommende kommunalvalg. Aftenen
blev indledt med en total udsolgt gang valgflæsk på krone.
Alle de opstillede partier var repræsenteret dog undtaget Frie
Danske. De fleste partier mødte med 2 kandidater. Interessen for vælgermødet var stor og debatten omfattede hele
kommunen. 120 Borgere mødte op og stillede de 17 fremmødte kandidater gode og relevante spørgsmål Tak til alle for
en god og sober debat med mange interessante spørgsmål og
svar. Tak til kandidaterne for at møde op og tak til Peter Zacher for, som sædvanlig, at styre debatten med hård hånd
med ligelig fordeling af de ivrige kandidaters taletid.

Den store sal på kroen var fyldt helt op.
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De 17 kandidater fra alle opstillede partier.

Tak for et flot fremmøde og en god debat.
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Vinterprogram 2021/2022
26/11-2021 kl. 15.00 - 17.00
Julekagebagning for børn

I skolekøkkenet på Friskolen.
Tilmelding til Rasmus Sørensen på tlf. 2127 7336

27/11-2021 14.00
Julegåtur i skoven.

Årets juletur i skoven med start fra Svalebøgen, hvor vi går i
skoven og samler ind til juledekorationer.

28/11-2021 kl. 16.00
Juletræet tændes på Torvet.
Æbleskiver og gløgg fra kl. 15 i det Gamle Bibliotek.

27/2-2022 kl. 1400
Tøndeslagning og fastelavnsfest på Friskolen

Med mulighed for deltagelse i Fastelavnsgudstjeneste i Gjerrild Kirke i forbindelse med arrangementet. Tid for Gudstjenesten kommer senere

1/3-2022 kl. 19.30
Generalforsamling
På Gjerrild Kro

Se indkaldelsen på side 3
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Vinterprogram 2021/2022
5/3-2022 kl. 18.00
Vinsmagning
I Det Gamle Mejeri.
v/ Lund Vine. Pris kr. 350 pr person, der er et begrænset antal billetter. Hold øje med opslag og på vores hjemmeside.

23/4-2022 kl. 10.00
By-rensning
Vi mødes på Bytorvet.

12/5-2022 kl. 19.30
Strandrensning

Vi mødes for enden af Langholmvej, Gjerrild Nordstrand.

4/6-2022 kl. 14.00
Pinsefest på Bytorvet.
Kom og vær med. Det bliver et dagsarrangement. Følg med i
opslag om arrangementet.

Der kan komme flere aktiviteter end de der er annonceret
her i bladet, blandt andet har vi et foredrag om Genforeningen og biodiversitet i støbeskeen.
Ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden, Facebook
og på opslag.

Følg med på opslag, hjemmesiden gjerrild.net
og Facebook gruppen
”Aktive borgere i Gjerrild og Omegn”.
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730 - 2000

- tak fordi du handler hos din lokale købmand…
24

Konfirmation 2021
Traditionen tro fik de ny konfirmander et bøgetræ af Borgerforeningen på den store dag. Træerne er gravet op i skoven
omkring festpladsen. Tak til skovejer Søren Møller for tilladelse til at hente træerne i skoven. Vi håber træerne vil vokse
op rundt omkring til minde om den store dag. Borgerforeningen har efterhånden givet hundredvis af træer til konfirmander gennem årene, og har således bidraget til klimaforbedringer i flere år før ”eksperterne” fandt på dette klima forbedrende tiltag

Træerne foran kirken den 19 August 2021
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Høstfest den 9. oktober på Gjerrild kro.
Høstfesten er tilbage og som aldrig før. 157 glade deltagere nød
kroens fantastiske buffet efterfulgt af Gjerrild Revyen, der i år havde rekord mange aktører og hjælpere. Aften blev sluttet af med musik og dans akkompagneret af bandet ”The Swinging Dixies”.
Efter flere år med nedgang i deltager antallet og et år med corona
aflysning, overvejede Borgerforeningen at stoppe dette arrangement. Men vi besluttede at prøve en gang til, og håbede på opbakning fra jer alle. Og det fik vi. Tusind tak til alle jer der deltog, og
var med til at skabe en festlig aften og genoplive Høstfesten.
Tak også til revy holdet for en fantastisk indsats og de mange
weekender og aftener, der blev brugt på forberedelserne af revyen.
Vi ses igen til næste år.
Revyen er lagt op på YouTube. Du kan se den via linket, eller ved at
scanne QR koden side 29.
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Statsministeren
holder pressemøde

Corona test på
kroen

Henriks
mandeklub
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Danse studiet /
NP el

Swingerklub???

Skolepigens sang der
gav kommunen én over
nakken
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Steen Hansens køer løb ud på grund af efterskolen Helles fyrværkeri

Stig og hans hjælpere

https://www.youtube.com/watch?v=WxFEQTxTnRM
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Gjerrild glæder.
Vi modtog i foråret en artikel fra Lise Bøgewald og Thomas Bjørnsten. Tusind tak for jeres fine og positive historie og fotos, der kan
være til inspiration for os alle:

En af vores rigtig fine Gjerrild-oplevelser sidste sommer var
deltagelsen i motionsbingo arrangeret af GBIF. Vi havde på
det tidspunkt boet i Gjerrild i lidt over et år, men alligevel opdagede vi på ruten - som bl.a. gik gennem byen, skoven og
slotshaven ved Sostrup - nye steder og udsigtspunkter vi ikke
før havde spottet. Turen var ikke mindst sjov for børnene, fordi der selvfølgelig gik sport i at finde posterne først. Vi benyttede os også af muligheden for at tanke op med saftevand,
kaffe og kage undervejs ved en bod ved søerne i skoven. Da
vi kom i mål efter en tur i familievenligt tempo, var vi endda
så heldige at få en bonus i form af en flot præmie til den lokale Letkøb. Et rigtig hyggeligt arrangement, som vil gerne deltager i igen.

Lise og Thomas
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DCU-Camping Gjerrild Nordstrand
Langholmvej 26, 8500 Grenå Tlf.nr. 86384200
Vi har :
udlejning af cykler, choppere og minigolf
udlejning af hytter
salg af billetter til attraktioner bl.a. Djurs Sommerland
Vores Minimarked :
Salg af morgenbrød, frugt og grønt, kager, is, slik
chips, dagligvarer, frostvarer.
Morgenbrød kan bestilles inden kl. 18 på
tlf.nr. 4042 6223
Åbningstider Minimarked:
For sæsonen: åben mandag til torsdag 8-10 og 15-18,
fredag & lørdag 8-12 og 14-19
Søndag 8-12
Højsæsonen: åben alle dage 8 -12 samt 14 - 21

Se aktivitetsliste på vor hjemmeside
www.camping-gjerrild.dk - gjerrild@dcu.dk

32

33

34

E. Møllers Auto ApS
Gyvelbakken 2 · 8500 Grenaa

Tlf. 86 32 65 66
Car Service

- alt i autoreparation -

emollersauto@boschcarservice.dk
www. emollersauto.dk
Salg og udlejning af
Brenderup trailere

www.brenderup.dk
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Møblér er landsdækkende
Når du handler hos Møblér, handler du med din lokale
møbelbutik. Hos os finder du alt hvad hjertet kan begære
af møbler til dit hjem
Kannikegade 16, 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 12 66
Email: info@schmidthuset.dk
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SOSTRUP SAVVÆRK
Salg af tømmer - Borde/bænke
Plankeborde - Shelter
Opskæring af tømmer for private
Bjarne Kristensen 4027-1722
www.sostrup-savværk.dk
kontakt@sostrup-savvaerk.dk

2244 3240
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Fortrolighed er en selvfølge…
Nanny S. Kristensens Eftf. v/Jan Sørensen | Århusvej 37 | 8500 Grenaa |
E-mail: bedemand@stofanet.dk
Tlf.: 86 32 13 11
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HUSQVARNA - HONDA - POLARIS
Salg service og reparation af alle mærker
Plæneklippere Motorsave Buskryddere Traktorer Riders
ATV’er Højtryksrensere

Åbningstider: Hverdage 7 - 17
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Lørdage 8 - 12

Søndergade 2 - 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 19 00
www.bolignyt.dk

• Gardiner
• Gardinvask
• Markiser

• Interiør
• Design
• Trends

Alt i gardiner og solafskærmning
Vi tager mål - syer og monterer over alt
både privat og erhverv
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Gjerrild og Omegns Borgerforening.
Borgerforeningen i Gjerrild har mange medlemmer, men der
er stadig nogle, som ikke er med.
Det kan der være mange grunde til:
Måske er man aldrig blevet spurgt, eller har ikke været hjemme,
når bestyrelsen har været rundt og opkræve kontingent!
Det er medlemskontingentet der er vores største indtægtskilde og
dermed grundlaget for vores arrangementer og dermed den del af
livet i byen, som vi bidrager med.
Så tag fortsat pænt imod bestyrelsen,
når de ringer på Jeres dør
Ønsker du/I at blive medlem af borgerforeningen,
så udfyld kuponen og send, mail eller aflever den til
et bestyrelsesmedlem.
Det årlige kontingent blev i forbindelse med generalforsamlingen
sat til nu kun kr. 125,- pr. person
eller kr. 250,- pr. husstand
klip - - - - - klip - - - - - klip - - - - - klip - - - - - klip - - - Ja tak, jeg/vi vil gerne være medlem af
Gjerrild og Omegns Borgerforening:
Navn/e:__________________________________
Adresse:__________________________________
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BESTYRELSEN:
Formand:
Lisbeth Møller, Indertoft 3,

tlf. 3032 7496

mail: libber67@gmail.com
Næstformand:
Philip Theut Stehr-Nielsen, Marshøjvej 32

tlf. 4017 0954

Sekretær:
Klaus Lund Jensen, Stokkebro 67

tlf. 2495 5708

lund@ryom.dk
Kasserer:
Jette Malthe-Bruun, Hestehavevej 30

tlf. 2826 4643

jette.balle@mail.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Rasmus Juul Sørensen, Stokkebro 87

tlf. 2127 7336

Kasper Jørgensen, Gjerrild Bygade 5
Jens Peter Stehr-Nielsen, Marshøjvej 32
mail: stehrn@outlook.dk
Suppleanter:
Sanne A. Højlyng, Stokkebro 97

tlf. 4131 6755

tlf. 3032 7606

shojlyng@gmail.com
Anni Mette Christiansen . Stokkebro 3
WEB ansvarlig:
Niels K. Andersen, Dyrehavevej 2
mail: krogha@gjerrild.net,

tlf. 2324 7480

Redaktør Bøgebladet:
Jens Peter Stehr-Nielsen, Marshøjvej 32,

tlf. 4131 6755

mail: stehrn@outlook.dk
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Man holder da festen på sin lokale kro.
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