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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:__________________________________ 

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. 
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Generalforsamlingen 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 (ønsker ikke at genopstille) 

   Lene Borg (ønsker ikke at genopstille) 

   Inge Fanger (ønsker ikke at genopstille) 

   Michael Jørgensen (ønsker ikke at genopstille) 

  Suppleanter: 

   Sanne Højlyng 

   Jens Peter Stehr-Nielsen   

6. Valg af revisor 

   På valg er: 

   Per Høgh 

  Der skal være to revisorer i foreningen med  

  valg hvert andet år på skift. Sidste år blev Tor-

  ben Leth valgt for to år.  

  Revisorsuppleant: 

   På valg er: 

   Villy Hansen 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Eventuelt  
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Årets Gjerrild-borger 2020. 
 

En enig bestyrelse har blandt flere gode kandidater valgt Dorthe 

Lyk som Årets Gjerrild-borger 2020. Igennem efterhånden mange 

år har Dorthe utrætteligt lagt mange, mange timer i at sætte Gjer-

rild på verdenskortet. Hendes smittende energi, hurtige hjerne og 

altid velformulerede argumenter er en inspiration for mange.  

For blot at nævne nogle af hendes mange aktiviteter til gavn for 

Gjerrild: Formand for skolens bestyrelse, gæstfri vandrerhjemsejer, 

tovholder på ”Åben By”, drivkraft i borgermøde på skolen, arrangør 

af online fredagsbar, medarrangør af afterski i cyberspace og aktiv 

i landsbyklyngearbejdet. Meget mere kunne nævnes. 

Dorthe er god til både politik og party   

 

Tak for indsatsen Dorthe! 
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Vinder af ”Årets julebelysning 2020” 
 

Som bekendt varer julen lige til påske. Derfor er det i skrivende 

stund stadig jul, og ikke for sent at udnævne 2020’s fineste julebe-

lysning. 

Tak til Helle og Per Popp Therkildsen for at lyse byen op på smuk-

keste vis i en på flere måder mørk tid. 

Vi har fulgt med i, hvordan det år for år har udviklet sig på jeres 

matrikel, spændende hvad fremtiden bringer i forhold til julebelys-

ning. Et nyt Dolmer måske??   

 

Stort tillykke med hæderen! 
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Kære alle i Gjerrild og omegn. 
 

Mon ikke mange af Jer er ved at være grundigt trætte af corona, 

tests, restriktioner, afstand, håndsprit, selvisolation, hjemmearbej-

de og forsamlingsforbud.  

 

Det er vi i bestyrelsen i hvert fald.   

 

Det er blevet meget tydeligt i denne underlige tid, hvor meget af 

Gjerrilds liv, der udspiller sig i vore traditioner og vore fællesskaber 

og hvor meget disse betyder for oplevelsen af fællesskab og sam-

menhold i landsbyen. Det være sig formelle i byens foreninger, så-

vel som uformelle overalt hvor vi borgere mødes om fælles interes-

ser. 

 

Mange af Borgerforeningens arrangementer er i løbet af dette år 

blevet aflyst, ændret eller udsat på ubestemt tid. Også generalfor-

samlingen i februar, måtte vi udsætte, da det pga. forsamlingsloftet 

ikke var muligt at gennemføre. I stedet valgte vi at flytte general-

forsamlingen til august, og de bestyrelsesmedlemmer der var på 

valg, indvilgede i at forlænge deres periode med et halvt år. 

 

Der er nu en ny dato for generalforsamling, der afholdes på Gjerrild 

Kro tirsdag d 24 august kl. 19.30. I den forbindelse vil jeg opfordre 

byens borgere til at overveje at lade sig opstille til bestyrelsen. Der 

skal vælges både suppleanter, der vælges for ét år ad gangen, og 

bestyrelsesmedlemmer der vælges for to år.  

 

Hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen, evt. som suppleant, el-

ler hvis man er interesseret i at høre mere om, hvad det indebærer 

at sidde i bestyrelsen, kan man henvende sig til mig på 30327496 

eller på mail libber67@gmail.com.  

 

Bestyrelsen modtager også meget gerne punkter til dagsordenen til 

generalforsamlingen. Punkter skal være formanden i hænde senest 

tirsdag d 17 august. 

 

Nu hvor genåbningen af Danmark så småt er i gang, begynder vi i 

bestyrelsen at vejre morgenluft. Vi sætter forsigtigt nogle arrange-

menter i søen: 

 

Vi har holdt en alternativ byrensning/ lugning på Bytorvet og også 

mailto:libber67@gmail.com
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strandrensning blev gennemført i meget lille skala.   

Desuden er vi forsigtigt begyndt på af planlægge kommende arran-

gementer.  

 

Vi håber på at det vil kunne lade sig gøre at afholde Skt. Hans fe-

sten på den kommunale grund ved tennisbanen. Vi har haft lidt 

bump på vejen i den henseende, men håber alt falder på plads. Vi 

forestiller os ikke, at det bliver muligt at sælge mad til den tid. Dog 

vil der være salg af drikkevarer. Vi opfordrer til at man selv med-

bringer en picnickurv og at man sidder sammen med sin egen fami-

lie/i sin ”boble” med afstand til de øvrige gæster. Borgerforeningen 

stiller borde og stole til rådighed, og der vil være masser af hånd-

sprit. Vi skal forhåbentlig også have båltale som vi plejer, og synge 

midsommeren ind mens bålet brænder. 

 

Der er også sat en dato for den traditionelle høstfest på Gjerrild 

Kro: 9 oktober kl 18.00. Revyholdet er klar og begyndt at lægge 

hovederne i blød, så ingen i byen kan vide sig sikre på at man ikke 

karikeres, på kærlig vis, af de dygtige og modige skuespillere i re-

vygruppen. Efter spisning og revy spiller et fantastisk liveband, 

”Swinging Dixies” op til dans, så tag venner og naboer under armen 

og kom og sving træbenet, hvis nogen kan huske hvordan man gør? 

Så håber vi bare at smittespredningen er under kontrol til den tid, 

så festen kan gennemføres, for vi trænger vist alle til samvær, gode 

grin, fest og farver! 

 

Vi vil løbende underrette om bestyrelsens arbejde på 

www.gjerrild.net og på facebookgruppen ”Aktive borgere i Gjerrild 

og omegn”, så følg med der.  

 

Giv også gerne bestyrelsesmedlemmerne kommentarer, idéer, hvad 

som helst, så vil vi behandle det på bestyrelsesmøderne. Referater 

heraf lægges på hjemmesiden. 

 

På forhåbentligt snarligt gensyn! 

Mange hilsner på bestyrelsens vegne 

Lisbeth Møller, formand 

http://www.gjerrild.net
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IDRÆT FOR ALLE 

Nyhedsbrev fra GBIF. 

I GBIF var 2020, som alle andre steder et år præget af nedlukning 

og uvished pga. COVID 19. Vores trænere, medlemmer og besty-

relse har dog sammen arbejdet på at finde løsninger, så vi har haft 

aktiviteter der kunne levet op til restriktionerne og forhåbentlig er 

vi nu på vej mod normalisering. Tusind tak til trænerne for at holde 

fanen højt og tak til de medlemmer der har bakket op ved at fast-

holde deres mødeaktivitet. Det har været rigtig vigtigt for os i be-

styrelsen at mærke viljen til at holde GBIF fanen højt!! Og det giver 

lyst til at arbejde videre. 

 

Vi har efterhånden fået mange forskellige aktiviteter op at stå og 

der er noget for alle aldersgrupper og på forskelligt niveau. Så vi 

synes faktisk at vi kan leve op til klubbens nye slogan: IDRÆT FOR 

ALLE. 

 

Aktiviteterne er følgende: 

Cross gym: Helle Therkildsen 

Motionsgym : Birgit Møller 

Børnegym/ Tumlastik: Maria Terndrup  

Kajak: Janne Berg. 

Dart: Knud Møller 

Krolf: Knud Møller 

Voksenfodbold: Stephen Barett, Henrik Bennetzen 

Børnefodbold 4-8 år drenge og piger: Henrik Bennetzen 

Drop in fodbold 9-14 drenge og piger: Bent Nørregård 

Svømning: Julie Hyldahl 

 

Info om hold og træningstider kan findes på www.gbif.dk eller ved 

at kontakte trænerne/tovholder eller formanden på for-

mand@gbif.dk . Man kan også følge GBIF på Facebook. 

 

Årets nye tiltag på aktivitetsfronten er voksenfodbold som vi ikke 

har haft på programmet i flere år. 

http://www.gbif.dk/
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Det startede ud i med et brag i foråret 2020 og henover sommeren,  

hvor vi var over 20 mænd til træning. I nedlukningsperioden fordel-

te vi os på mindre baner. Efterhånden blev antallet dog mindre, 

dels pga. alm frafald og skader, da de gamle ben ikke var hvad de 

havde været!! Fra jul til marts 2021 har vi været lukket helt ned. 

Nu er vi dog i gang igen og har en bruttotrup på omkring 20 spille-

re. Der er ikke mødepligt og vi er ikke med i nogen turneringer, så 

det er helt afslappet. Konceptet er at alle kan være med, både 

voksne mænd og damer og børn/unge. Det fungerer faktisk rigtig 

fint og det er kanon at vi kan spille flere generationer på tværs. 

Bestyrelsesarbejdet har ligget lidt stille i perioden . Vi har holdt et 

par møder og taget nogle beslutninger ang. opdatering af klubhu-

set: 

 Vi har frigjort noget plads i klubhuset og på loftet. Gamle 

regnskaber og mapper er afleveret på egnsarkivet. 

 Vi får malet lofter i klubhuset hvide og sat nye lamper op. Må-

ske også vandskuret vægge. 

 Vi får indkøbt AV udstyr: Printer, projektor, lærred. 

 Vi får reorganiseret klubhuset, så der er både mulighed for 

kontorarbejde, møde og hygge. 

 

Herudover arbejder vi på et projekt med udefitness redskaber. 

På generalforsamlingen (som i år var on-line) blev Stephen Barett 

valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem: Efter generalforsamlingen 

konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

 

Formand: Henrik Bennetzen 

Kasserer: Thomas Christensen 

Udvalgsformand: Svante Mølgård 

Medlem: Lene Kristensen 

Medlem: Stephen Barett 

Suppleant: Bent Nørregård 

Suppleant: Nina Barett 

Stephen har også sagt ja til at være vores pedel. Det er fantastisk 

for vi har virkelig manglet en handy-man. 

Kort nyt: 

 

Efterskolen Helle har fået adgang til vores omklædning, så de har 

bedre mulighed for at komme under tag, når de har aktiviteter på 

vores anlæg. 
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Vi skal (når vi får mulighed) afholde et træner/bestyrelses/medlems 

arrangementer i løbet af foråret. Trænerne skal have deres årlige 

julegave og medlemmerne skal se det “nye” klubhus. 

I forhold til kræmmermarkedet, så er det stadig i skrivende stund 

uvist om vi kan afholde det. Musikken er bestilt, men vi må se hvad 

der sker. 

 

Venlig hilsen 

Henrik  

AFTERSKI…. 
 

D. 12. februar var vi en flok på ca. 20 Gjerrildborgere, der tog på 

skitur sammen. De varme huer og store ølkrus var fundet frem, og 

der var hurtigt lagt i kakkelovnen til en hyggelig aften. Det eneste 

sted, det adskilte sig fra en helt almindelig skitur, var, at det hele 

foregik online. 

 

Alle havde forinden hentet en kasse med diverse ingredienser til en 

god aften i form af gullaschsuppe med hjemmebagt brød, ingredi-

enserne til apfelstrudel, snacks og drikkevarer, og efter velkomst-

øllen spiste vi, og snakken flød til trods for, at det hele foregik på 

Zoom. Alt sammen sammen, - men hver for sig. 

Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor vi lige fik en snert af den 

fællesskabsfølelse, som vi nok er mange, der savner i denne tid. 

Og også en aften, hvor vi fik bevist, at der skal mere end en pan-

demi til at kvæle al festivitas i Gjerrild. 
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 Nogle ord om købmandsbutikken og  

Fremtids planerne… 

 

For et par år siden, havde vi – Andelsselskabet som ejer bygninger-

ne, hvor Letkøb drives fra – skrabet penge sammen til et nyt gulv 

og en opfriskning af en del af butikken. Det var en succes. Lokaler-

ne blev mere lyse og indbydende og salget i Letkøb har siden været 

støt stigende. Givet især fordi vores købmænd – Vibe, Elisabeth, 

Susanne og Torben – at de gør det rigtig godt. God service og god 

varesortiment. Dette arbejde vil vi gerne bakke op. 

 Siden vi lavede denne første renovering, har bestyrelsen arbejdet 

med planer for at gøre vores butik endnu bedre. 

Der er lagt planer for en tilbygning – et nyt lager, som frigør plads i 

butikken til flere varer, men også at varerne kan gives bedre plads 

og synlighed. I planerne er der lagt vægt på, at vores køle- og fry-

serum bliver opdateret – både med plads og en billigere drift. Køle-

rummene vil fremefter blive ”fodret” fra bagsiden (lagersiden), hvil-

ket giver plads i butikken, men især giver det et meget bedre dag-

ligt arbejdsmiljø. 

 Hvorledes får vi det til at hænge sammen? 

Vi har søgt fonde og har fra NRGi modtaget tilsagn om kr. 230.000! 

Det var dejligt den dag, at den besked kom. Vi søger fortsat og hå-

ber at kunne finde det dobbelte eller mere.  

Vi vil også tilbyde både nuværende og nye at købe andelsbeviser, 

for på den måde at skabe en god økonomi, således vi er fremtids-

sikret. Men også at skabe så bredt et ejerskab som muligt. Det er 

vigtigt i dagligdagen, at vi har vores købmandsbutik, men også for 

at vores huse kan sælges og til gode priser. Vi ved, at priserne i 

landsbyer med en dagligvarebutik ligger noget over, hvad samme 

huse handles til i byer uden. 

 Hvis der nu er nogen der vil tegnes for nye andelsbeviser, så tager 

købmændene imod oplysninger.  

Bestyrelsen vil, når vi har de endelige godkendelser på plads, infor-

mere meget mere om planerne. I får her et første billede af hvorle-

des det kan tage sig ud – udefra. 

Vi håber på god opbakning. 

 

Bestyrelsen for amba’t der ejer Købmandsbutikken 

 

Med venlig hilsen 

Tommy Glindvad 
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Ovartaci eller ”Overtosse” 

 

En del af os her i byen, havde aldrig hørt om dette navn før forrige 

år, hvor der blev fældet et ret berømt, men også et glemt træ un-

der tyndingen af skoven på vejen mod Veggerslev. Så derfor denne 

lille introduktion til en berømthed, som efterlod et spor i vore skove 

for næsten 100 år siden 

 

Og hvem var så Ovartaci? 
 
Kunstnerens rigtige navn var Louis Marcussen, og han blev født i 

Ebeltoft den 26/9-1894. 

 

Han bliver født ind i en af Ebeltofts mest velhavende familier og 

voksede op i en af Ebeltofts smukkeste ejendomme. De var en stor 

søskendeflok, men de fleste af Louis` søskende dør tidligt eller de 

bliver født med forskellige handicaps. 

 

Han er en sky og tilbageholdende dreng som tidligt i sin ungdom 

fascineres af yoga, buddhisme og litteratur. Efter at han færdiggør 

skolen, kommer han i malerlære og i 1913 er han uddannet og får 

sit lærebrev.  

 

I årene derefter arbejder han som håndværksmaler indtil han i 

1923, sammen med en kammerat, immigrerer til Argentina. 

I årene 1923 – 1929 opholder han sig i Argentina, hvor han først 

arbejder som maler i Buenos Aires, men på et tidspunkt ophører 

dette, hvorefter han frivilligt/ufrivilligt begynder at vagabondere. 

Dette er ikke en lukrativ levevej og sulten er ofte hans rejseledsa-

ger. På et tidspunkt ender han ude i junglen, hvor han slår sig ned 

hos indianerne, og man har senere spekuleret over, om det var her, 

han første gang stiftede bekendtskab med rusmidlerne, som senere 

nok blev medvirkende til, at han udviklede en psykose. 

 

Han vender hjem til Ebeltoft og familien i 1929. Han har ingen pen-

ge til rejsen hjem, så han tager hyre som kullemper på et fragtskib. 

Efter hjemkomsten er Louis paranoid og uligevægtig og han har 

kun været hjemme i kort tid, før familien ser sig nødsaget til at få 

ham tvangsindlagt på anstalten i Risskov, hvor han får diagnosen 

skizofren.  
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År senere diskuteres det, om diagnosen var rigtig. I hvert fald for-

bliver Louis psykiatrisk patient de næste 56 år. Det er på anstalten i 

Risskov, at Louis giver sig selv kunstnernavnet Ovartaci og han ser 

sig her som den ledende patient eller ”Overtosse”. 

 

Det er ikke det eneste navn han giver sig selv. Bl.a. Kalder han sig 

også Ivarygci, Pupparpasta, Louis Gonzales mf. 

 

I 1932 overflyttes han til plejeanstalten Dalstrup her tæt på Gjer-

rild. Og det er her skoven mod Veggerslev kommer ind i billedet. 

Ovartaci havde tilladelse til at gå og cykle uden for plejeanstalten, 

og på en af sine ture, har han snittet et billede af Stauning i et af de 

store bøgetræer. 

 

Han er meget produktiv i årene i Dalstrup både som håndværksma-

ler og som kunstmaler. Især værelset han bor på, er udsat for hans 

malerstrøg, Han maler høje slanke kvindeskikkelser men fremstiller 

også dukker og figurer. 

 

Ovartaci er ikke let at håndtere for personalet på Dalstrup. Han er i 

perioder vred, urolig og hallucineret og så er han nærmest erotisk 

besat af de dukker han fremstiller. Personalet er så frastødt af hans 

handlinger, at han flyttes tilbage til anstalten i Risskov.  

 

Ovartaci er selv frastødt af sine seksuelle lyster og efter i en årræk-

ke at have kæmpet imod, anmoder han om at blive medicinsk ka-

streret. Dette imødekommes, men Ovartaci er stadig ikke tilfreds da 

han stadig bliver kraftigt tiltrukket af kvindekroppen. Nu ønsker han 

at få amputeret sit lem altså at få fjernet ondets rod. Dette bevilli-

ges dog ikke. 

 

I 1954 er han så frustreret, at han vælger at ”tage sagen i egen 

hånd” og forsøger at skære sin penis af med et barberblad. Hans 

mod svigter undervejs og han ender med ”kun” at få lavet et kød-

sår. Han kan ikke leve med sin svaghed, så en dag han er på an-

staltens snedkerværksted, skærer han sin penis af med hammer og 

mejsel. Han begynder herefter at agitere for en fuld kønsskifteope-

ration med dannelse af en vagina. 

 

Når man tænker på at året er 1955, er det efterfølgende helt vildt, 

han får nemlig bevilliget en kønsskifteoperation som foregår over to 

omgange. En i 1955 og en i 1957. 
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Han skifter til kvindetøj, får langt hår og skifter også sindstilstand, 

og betegnes nu som en meget roligere patient. Han vil nu kaldes 

frøken og kræver at blive overflyttet til kvindeafdelingen. 

 

På sine ældre dage svækkes Ovartacis sygelige visioner og han be-

gynder at tage afstand til sine såkaldte fantasier. Han betror en 

kvindelig sygeplejerske, at han har fortrudt sin kønsskifteoperation, 

for som han betror hende: ”man bliver jo ikke kvinde derved” 

Senere udtaler han: ”Jeg hedder Louis Marcussen og er et mand-

folk” Ovartaci lever som transkønnet i 15 år. 

 

Endelig i 1979 blåstemples han som kunstner, da han inviteres til at 

udstille på kunstmuseet Louisiana i Humlebæk ved udstillingen 

”Outsider”. Her får han stor ros, og også internationalt bliver der 

lagt mærke til ham. Han får især ros for sine skulpturer. 

 

Ovartaci dør i 1985 som 91årig på sygeafdelingen på det psykiatri-

ske hospital i Risskov, hvor han har tilbragt det meste af sit liv. 

 

Og så tilbage til bøgen i skoven.  
Skovejeren var uheldigvis uvidende om, at denne berømthed en-

gang havde trådte sine spor i hans skov og havde efterladt sit 

”mærke”. Dette træ blev fældet på lige vis med de andre store træ-

er. Dette kom de som kendte til træet for øren, og der var en del 

røre i vandende. Skovejeren ville ikke skabe splid og på magisk vis 

blev træet fundet i stakken af andre store træerne, og stykket med 

Stauning blev savet af, og ligger nu hos Bjarne på Sostrup sav-

værk. Planen er, at træstykket skal halveres og imprægneres, så 

det kan bevares og efterfølgende får det en helt speciel plads, nem-

lig på hjørnet af skovhuset på festpladsen. 

 

Her kan det hænge til skue, og man kan mindes en mand, som hele 

sit liv kæmpede med sig selv og sine dæmoner. Men på trods af al-

verdens modgang, lykkedes det ham alligevel til sidst at få aner-

kendelse. 

 

Skulle denne lille indførelse i en syg mands verden have skabt inte-

resse for yderligere bekendtskab, findes der i dag et museum om 

Ovartaci, dette er beliggende i det nordlige Århus. 

 

Dette er ikke bare et museum som omhandler kunstneren Ovartaci, 

men museet giver også et indblik i psykiatriens historie, og konse-



17 

kvenserne af den psykiatriske behandling, som fandt sted i den pe-

riode, hvor Ovartaci var patient. 

 

De senere år, er det drøftet, om Ovartaci ville have være så kunst-

nerisk begavet og produktiv, hvis han ikke havde været syg, men 

det spørgsmål bliver nok aldrig besvaret 

 

Her er et lille udvalg af nogle af hans produktioner. 
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Et foto af kunstneren selv. 
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Sabine Hviid har sendt denne artikel om 

KFUM’s sociale arbejde: 

I april 2020 startede KFUM's sociale arbejde - projekt Akut Social 

Drive Out med hjælp fra Trygfonden. Projektet blev oprettet for at 

række ud til mange af de borgere, der er blevet ekstra hårdt ramt 

under Corona-krisen. I et forsøg på at favne blandt andet landdi-

strikterne og store arealmæssige distancer, blev nærvær og mad 

bragt ud. Akut Social Drive Out blev efter 3 mdr. forlænget og med 

økonomisk støtte fra ensomhedspuljen lykkedes det Café Grenaa, 

Norddjurs Provsti og en masse seje frivillige at starte 10 lokalforan-

krede caféer. I 2021 er det planen at disse caféer skal fortsætte, 

samt nye skal opstå. Der er åbent for alle, der savner en god snak 

og nye frivillige byder vi også velkommen  Vi har blandt andet ca-

fé i Voldby hver fredag fra kl. 10.00-12.00 og Glesborg fra kl. 

12.00-14.00 Der er man meget velkommen, selvom man bor i 

Gjerrild & omegn.  

For mere info om det landsdækkende projekt Social Drive Out be-

søg hjemmesiden www.kfumsoc.dk 

http://www.kfumsoc.dk/?fbclid=IwAR0vca09AHt9bzzWkW5Ygo6SEM7KYe6jk9_k9sR2X8sA34QJV_x9WSN0eUY
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Cykler til savværket. 
 

Sabina Hviid har vist at en god ide kan blive til virkelighed, hvis 

man gør en indsats. Gennem vinterhalvåret har hun solgt kalendere 

for at skaffe penge til cykler til børnehaven Savværket. De indsam-

lede penge blev suppleret med støttemidler, og nu har Savværket 

fået de to cykler så børnene kan komme på tur uden at være af-

hængige af at skulle med bussen.  

 

Godt Gået Sabina. 
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Nybyggeri på efterskolen. 
 

Efterskolens bestyrelse har gennem de seneste par år arbejdet hen 

mod en udvidelse af efterskolens undervisningsfaciliteter. Nu er der 

endelig udsigt til, at vi kan se frem til et nybyggeri, idet finansierin-

gen er på plads. Efterskolen har tidligere forsøgt at få et lånetil-

sagn, men først i den sene vinter har vi nået dette mål. Det bety-

der, at vi i efteråret forventer byggeriet påbegyndt, og hvis alt går 

som vi håber, vil eleverne kunne tage de nye undervisningslokaler i 

brug ved næste skoleårs begyndelse.  

Bygningen skal have undervisningslokaler i stueplan, og så opføres 

der seks værelser på førstesalen. Bygningen får gavl ud mod Stok-

kebro og skal ligge parallelt med hovedfløjen, hvorved der mellem 

de to bygninger bliver en plads, som bliver et centralt område for 

efterskolen, hvor eleverne kan samles. Før byggeriet kan påbegyn-

des, vil det være nødvendigt at fjerne Stokkebro 4 a, huset som vi 

på efterskolen kalder Marlenes hus. Huset står p.t. i beredskab, hvis 

vi skulle få elever, der skal isoleres fra elevgruppen på grund af 

sygdom.  

 

Kontakt til borgerforeningen. 

Efterskolens bestyrelse er glad for, at der er indgået aftale om fæl-

les møder med borgerforeningen. Det er hensigten, at den direkte 

dialog mellem de to bestyrelser skal resultere i et endnu bedre 

landsbymiljø. Næste møde forventes afholdt i dette forår.  

 

Bosætning i Gjerrild. 

Det har i adskillige år været vanskeligt at få efterskolens medarbej-

dere til at bosætte sig i Gjerrild efter ansættelse på skolen, og det 

har bestyrelsen set på med en vis ærgrelse. Nu er situationen imid-

lertid den, at ca. 15 medarbejdere bor i byen, og det ser bestyrel-

sen naturligvis på med megen tilfredshed, for det har netop været 

en lokalpatriotisk tankegang, at efterskolen skulle kunne være én af 

de drivende kræfter i bosætningen.  

 

Kontakt efterskolen, hvis du ser et problem. 

Jeg vil gerne gentage, at vi er meget taknemlige for henvendelser i 

forbindelse med eventuelle problemer, som efterskolens elever på-

drager lokalområdet.  

 

Karsten Sørensen, formand for bestyrelsen. 
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Gjerrild Gæstehus · Dyrehavevej 9 · 40 22 41 99 · info@gjerrildgaestehus.dk  
www.gjerrildgaestehus.dk 

Danhostel Gjerrild har skiftet navn til 

Gjerrild Gæstehus 
 

Gjerrild vandrehjem eller Danhostel Gjerrild, har været besøgt af  

både turister og lokale fra Djursland, som nød godt af de hyggelige 

omgivelser nær skov og strand. Ved udgangen af 2020 skiftede 

vandrehjemmet navn til Gjerrild Gæstehus. 

Det nye værtspar, Miranda og Søren, ønsker at lægge vægt på, at 

den gamle remise i Gjerrild er meget mere end et vandrehjem. Det 

er et nærværende og oplagt mødested for såvel turister som lokale. 

Gjerrild Gæstehus er nemlig ikke kun et overnatningssted, men og-

så et lokalt samlingssted for aktiviteter og sammenkomster, om 

end der er tale om barnedåb, bryllup, fødselsdag eller konfirmation. 

Hvis du skal holde fest, møde, kursus, eller andet, tilbyders udlej-

ning af festlokaler eller møde- og kursuslokaler med forplejning til 

både private og erhverv. 

Hos Gjerrild Gæstehus møder man en hjemlig og nærværende 

stemning, hvad end man besøger det som overnatningssted, spise-

sted eller møde- og kursussted. Her gøres det hyggeligt og afslap-

pende at være væk hjemmefra. De nye værter ønsker at videre-

bringe den hjemlige stemning og de gode hjemmelavede måltider, 

som Gjerrild Vandrehjem i mange år var kendt for. Dette har både 

overnattende turister og kursister nydt godt af, såvel som gæster 

ved arrangementer, som fødselsdage og konfirmationer. Det er net-

op den hjemlige stemning og de hjemmelavede måltider, som Mi-

randa bringer videre i Gjerrild Gæstehus, når hun med hjertevarme 

stiller sig bag komfuret og byder indenfor til hjemlig hygge 

og spisning hos Gjerrild Gæstehus.  

tel:+4540224199
mailto:info@gjerrildgaestehus.dk
https://www.gjerrildgaestehus.dk/moder-og-konferencer/
https://www.gjerrildgaestehus.dk/spisning-og-fest/
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- tak fordi du handler hos din lokale købmand… 

730 -  2000 
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Sommerprogram 2021 
22 Maj kl. 12 til 16 Pinsefest på Torvet i Gjerrild 
- bliver i år afholdt som en pinsefrokost.  Nu er det en-

delig blevet muligt at mødes i lidt større grupper, og vi 
håber snart at komme tilbage til normalen i Gjerrild, 

hvor vi dyrker fællesskabet. Dette er vores første tiltag 
efter nedlukningen for snart mange måneder siden. 

Kom og være med og lad os være sammen igen. 

Tilmelding til formanden, Lisbeth Møller på tlf. 
30327496, hvor der også kan betales med MobilePay. 

Alle covid anbefalinger overholdes. Medbring ansigts 
maske, der skal bruges når man går og står under ar-

rangementet. 
 

23/6 kl. 19.00 - Sankt Hans.  
Arrangementet gennemføres med visse ændringer. Drik-
kevare kan som sædvanlig købes på pladsen, men vi 

kan ikke tilbyde salg af mad på grund af de nuværende 
corona restriktioner, så du skal selv medbringe en picnic 

kurv. Borgerforeningen stiller stole og borde til rådig-
hed. 

 

Gjerrild Kram Rock og Jazz 
Aflyst i første omgang, men der arbejdes på et alterna-

tivt arrangement i sensommeren evt. i samarbejde med 
byens andre foreninger. Hold øje med opslag og hjem-

mesiderne. 
 

Ik så RINGE festival.  
Dato kommer senere. Følge med på opslag  
Der kommer mere info om festivalen nå tiden nærmer 

sig. Festivalen bliver afholdt ved de røde lader ved Gjer-
rild Bønnerup Friskole. 
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Sommerprogram 2021 
24/8 kl. 1930 Gjerrild og Omegns Generalfor-
samling 2021 på Kroen.  
Se indkaldelsen på side 3 
 
9/10. kl. 18.00 – Høstfest, revy og bal på  
Gjerrild kro.  
Efter aflysningen sidste år, håber vi på en stor tilslut-

ning til genåbningen af Høstfest traditionen. 
 

Tilmelding til Kroen. I har fornyet aftalen med The Swin-
ging Dixies, som spiller efter revyen. Bandet leverede 

virkelig varen i 2019. Som vi skrev sidste år var der 
mange, der bagefter ærgrede sig over, at de ikke var 

med til høstfesten i 2019. De blev skuffet over aflysnin-
gen in 2020, hvor de ville have været med, men nu er 

chancen der igen.  
 

Der bliver rift om billetterne folkens - tilmelding hurtigst 
muligt (Bestiller du billet inden den 1. september får du 

50 kr. rabat på billetten—tilmeldingen er bindende). Pri-
sen bliver 298 kr. for spisning og alle drikkevarer under 

spisningen, Revy og Musik.  

Det fås ikke billigere!!! 
 

2/11 kl. 1800—vælgermøde på Gjerrild Kro  
Forud for Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16/11. 

Alle opstillede partier bliver inviteret med to kandidater. 

Kromanden servere valgflæsk fra kl. 1730. 
 

Der skal tages forbehold for ændringer i forhold til ind-
førelse af nye restriktioner. 

 

Følg med på opslag, hjemmesiden gjerrild.net  
og Facebook gruppen  
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Verdensballetten kommer til Sostrup 

Det har været en lang og kold vinter. Voldgraven har været frosset 

til is, og der har været stille på Slottet. Henover vinteren og foråret 

har vi ligesom alle andre måtte aflyse vores arrangementer og re-

træter. Det var derfor med en meget stor glæde, at vi den 1. Febru-

ar kunne fortælle at Verdensballetten i sommeren 2021 besøger So-

strup Slot & Kloster.  

 

Verdensballetten er et ensemble af balletdansere, danske operasan-

gere og internationale musikere. De dygtige kunstnere vil i en flot 

forestilling fortolke uddrag fra velkendte stykker, på både en klas-

sisk og mere moderne vis. Musikken og dansen vil kunne nydes 

med Slottet som et smukt bagtæppe.  

 

Sammen med din billet er det også muligt at tilkøbe picnickurv, der 

kan nydes i parken inden forestillingen eller tre retters slotsmenu 

og overnatning.  

 

Verdensballetten foregår lørdag den 17. juli 2021 kl. 19.30 og bil-

letter kan købes på verdensballetten.dk.  

Alle vores arrangementer vil selvfølgelig kun blive afholdt, hvis gæl-

dende restriktioner tillader det.  

 

Vi søger frivillige hænder, der har lyst til at hjælpe os til dette store 

arrangement. Som frivillig får du selvfølgelig mulighed for at over-

være balletten.   

  

Retræter, Verdensballetten og flere arrangementer venter lige om 
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hjørnet og vi håber, at vi i sommeren 2021 kan byde vores gæster 

velkommen til oplevelser, der kan inspirere og vække sanser.  

Vi glæder os til sommer!  

 

Dorthe Hansen 

Verdens Balletten 2021 

Besøg Sostrups hjemmeside: 

 

www.sostrup.org  

 

for mere information om aktuelle og kommende begivenheder på 

slottet. For eksempel også: 

 

Sommer Restaurant.  

  

Mandag - Fredag kl. 17 - 21 i perioden 5. juli - 13. august begge 

dage inkl. 

 

Bordbestilling er nødvendigt på: 

Tlf. 8844 1200 eller Mail. info@sostrup.org 
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Byrensning og Torverenovering 
 

Den 24 april var der byrensning og renovering af Torvet, hvor vi 

endelig fik mulighed for at tynde ud i hækken, der efterhånden var 

blevet alt for bred og næsten umulig at klippe. Der blev fjernet 

nogle rækker hækplanter ind mod selve torvet. Det har givet mere 

plads, og åbnet Torvet mere op, samtidigt med at hækken bliver 

meget nemmere at holde i fremtiden. Tusind tak til Christian Mal-

the, der lage maskine til, og også til de 24 Gjerrildborgere der mød-

te op og hjalp til enten på Torvet eller ved opsamling af affald langs 

vejene i byen. 

 

Borgerforeningen er nu ved at planlægge yderligere renovering af 

bytorvet. En af ideerne er at lægge fliser på hele Torvet, for nem-

mere at kunne bruge hele området i forbindelse med diverse arran-

gementer, men andre ideer er meget velkomne, og bestyrelsen er 

åben overfor forslag til Torvets forbedring og udvikling. 
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Hestehaven 
 

Vores fantastiske fristed og meget benyttede område for både mo-

tion og gåture, er blevet endnu mere attraktivt efter skovejeren har 

tyndet ud i nogle af de gamle træer, der var ved at gå til af alder-

dom. Skovejeren har endvidere ryddet en plads langs vejen ved 

stien ind til shelteret og søer-

ne, så det nu er muligt at par-

kere biler langs vejen og ved 

indgangen til skoven. Vi i bor-

gerforeningen sætter meget 

stor pris på det gode samar-

bejde med skovejeren, og og-

så at han frit lader os bruge 

Hestehaven. Vi skal huske at 

passe på området og alle 

sammen være med til at hol-

de området rent og passe på 

de installationer, der er opsat 

i området, som bænke, borde, 

grill og shelter. Hvis du ser at 

noget er gået i stykker, eller 

skal repareres, så give besty-

relsen besked. Kontaktoplys-

ningerne er bagerst i dette 

blad. Vær også med til at hol-

de området rent, ved at samle 

eventuelt affald op, når du 

alligevel går en tur gennem 

skoven. Man kan få udleveret 

gratis affaldsposer til det 

samme hos købmanden, hvor 

man også kan låne ”nip-

nappere” til affalds opsamling.  

 

En stor tak til skovejer Jon 

Malte-Bruun for at lade os 

bruge området og for de gode 

nye initiativer, han har taget.  
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En sjov vinteraktivitet 
 

Her i en Corona tid, var vi så heldige, at vi i februar fik en ordentlig 

gang frostvejr, så søerne i Hestehaven frøs til. 

En aften sad vi og så i Nyhederne, at nogle havde lavet en Is-

karrusel på en frossen sø. Niels Arne blev grebet af ideen, faktisk 

så meget, at han hele aftenen, noget af natten, og næste morgen, 

spekulerede på hvordan han skulle lave sådan en nede på en af sø-

erne. Niels Arne var overbevist om, at sådan en skulle der laves, til 

fælles fornøjelse for dem der havde lyst. 

Fra tanke til handling var der ikke langt, Niels Arne måtte en tur 

over i Svennes ”lager” og finde en jernstang, og så blev bilen pak-

ket med jernstangen, boremaskine, motorsav, lægtehammer, reb, 

kælk, hund og kone, og så gik turen ned til skovsøerne. 

Der blev fundet et væltet udgået træ, dette blev savet op i 2 pas-

sende stykker, og herefter slæbt over til den lille skovsø. Her save-

de Niels Arne et hul i isen, og den tykke stamme blev banket godt 

og grundigt ned i søbunden (isen var da ca. 20 cm tyk). Der blev 

boret et hul i toppen af stammen, og et i den lange stamme. Jern-

stangen blev sat som forbindelsesled. Kælken blev surret fast for 

enden af den lange stamme, og så var is-karusselen klar.  

Konen blev placeret på kælken, og karrusellen var hermed afprøvet 

og godkendt.  

Så var der kun tilbage at lave et Facebook opslag på Aktive Borgere 

i Gjerrild og omegn, og så vente på der kom nogle, som ville prøve 

karrusellen.  

Der gik ikke ret lang tid, før de første dukkede op, og herefter var 

der i de næste dage stor aktivitet på søen, både med skøjteløbere, 

og børn og barnlige sjæle som skulle have en tur på karrusellen.  

Det var imponerende at opleve hvor mange der kom for at prøve 

kælken, for at være tilskuere, eller havde taget ”udenbys” folk 

med. Vi oplevede, at alle tog de nødvendige afstands hensyn, og 

især var vi imponerede over, hvordan børnene respekterede ”at 

køre efter tur, og at lade andre komme til”. Alle var med til at pas-

se på karrusellen, så den var intakt i alle dagene. Vi synes det gik 

helt gnidningsfrit. 

Da tøvejret viste ansigt, tog vi ned og ryddede op efter os, den sto-

re stamme i søen lod vi dog stå, da vi håber Is-karrusellen kan 

genskabes næste gang vi får frostgrader igen. 

 

Niels Arne og Connie 
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+45 

Niels Arnes Is-karrusel 
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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 

http://www.camping-gjerrild.dk
mailto:gjerrild@dcu.dk
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Car Service 

www.brenderup.dk 

- alt i autoreparation - 

E. Møllers Auto ApS 
Gyvelbakken 2 · 8500  Grenaa 

Tlf. 86 32 65 66 

emollersauto@boschcarservice.dk 
www. emollersauto.dk 

Salg og udlejning af 
Brenderup trailere 



36 

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 

https://mobler.dk/
tel:86%2032%2012%2066
mailto:info@schmidthuset.dk
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2244 3240 

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 

http://www.sostrup-savværk.dk
mailto:kontakt@sostrup-savvaerk.dk
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Nanny S. Kristensens Eftf. v/Jan Sørensen | Århusvej 37 | 8500 Grenaa |  

E-mail: bedemand@stofanet.dk  

Tlf.: 86 32 13 11 

Fortrolighed er en selvfølge…  

mailto:bedemand@stofanet.dk
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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    Lørdage 8 - 12 
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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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UDLEJNING AF BORDE, STOLE OG DANSEGULV. 

 

Henning Hansen, tlf. 2764 4267  

Grenaavej 10, Gjerrild   

 

Borde: længde 120/180 cm - bredde 70 cm. kr. 10,- pr. stk.            

Stole: kr. 2,50 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. 1/10-2021 

 

Næste nummer udkommer ca. d. 1/11 2021. 
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BESTYRELSEN: 

 

Formand:  

 Lisbeth Møller, Indertoft 3,   tlf. 3032 7496 

 mail: libber67@gmail.com 
 
 Næstformand:  
 Dorte Arup, Hestehavevej 1, tlf. 5071 3157 

 mail: dorte@arup.dk 

      
Sekretær:  

 Michael Jørgensen, Emmelev Kærvej 9,     tlf. 2991 7088 

 joergensenmichael88@gmail.com  

 
Kasserer:  

 Jette Malthe-Bruun, Hestehavevej 30   tlf. 2826 4643

 jette.balle@mail.dk   

 
Bestyrelsesmedlemmer:  

 Lene Borg, Teglværksvej 3 

 mail: lborg003@gmail.com 
 
 Rasmus Juul Sørensen, Stokkebro 87   tlf. 2127 7336 
 
 Inge fanger, Stokkebro 7   tlf. 5254 7675 

 mail: ingefanger@hotmail.com,  

 

Suppleanter: 
 Sanne A. Højlyng, Stokkebro 97  tlf. 3032 7606 

 shojlyng@gmail.com 

 
 Jens Peter Stehr-Nielsen, Marshøjvej 32  tlf. 4131 6755 

 mail: stehrn@outlook.dk    

    
WEB ansvarlig: 
 Niels K. Andersen, Dyrehavevej 2   tlf. 2324 7480 
 mail: krogha@gjerrild.net,      
 
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. 


