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Planlægning af landsbytræffet i 2017

Frivillige til Oplev Landsbyen

Lørdag den 23. september afholdes der ”Oplev Landsbyen” i Grundfør i forbin-
delse med Kulturby 2017. Og Favrskov Kommune er arrangør. 

Grundfør er, blandt kommunens stærke landsbyer, blevet valgt til at huse dette 
arrangement, fordi Grundfør er en driftig by, med mange aktiviteter og forenin-
ger. 

Arrangementet forventes at trække op mod 1.500 besøgende og vil komme til 
at foregå i hele byen, som mere eller mindre spærres af for trafik denne dag. 

Det betyder også at der er en masse ting, der skal laves i forbindelse med arran-
gementet og der er brug for frivillige hjælpere, til disse dage, derfor denne hen-
vendelse.

Fredag den 22/9 skal der sættes 18 minitræhuse op (der kommer en kran med 
husene, og de er samlet) og et endnu ukendt antal pavilloner/telte, ved P-plad-
sen ved kirken.
Dertil vil det være super, hvis vi kan finde 10 stærke mænd og kvinder. 
Det endelige tidspunkt for opsætningen kan vi aftale senere, men det bliver for-
mentlig efter alm. arbejdstid. 

Lørdag den 23/9 er der hårdt brug for en del frivillige til forskellige opgaver. Jeg 
remser dem op her, så kan I se, hvad der måske er interessant for jer:

9 vagter til afspærringen af Algade i Grundfør, vagter som kan afvise, biler der 
vil igennem Algade: 3 på vagt ad gangen i 2 timer - i et forventet tidsrum fra kl. 
9.30 – 16.00. 

6 P-vagter til parkeringspladsen ved Høstspecialisten: 2 på vagt ad gangen i 2 
timer - i et forventet tidsrum fra kl. 9.30 – 16.00.

5 frivillige til at flytte borde og stole i forsamlingshuset i forbindelse med panel-
debat, start kl. 10.00 og oprydningen efter kl. 12.00.
5 frivillige, måske de sammen som ovenfor, til at opstille borde og stole til fæl-
lesspisningen, mellem kl. 12.00 -  kl. 16.00.
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10 frivillige til at ”pakke” minitræhuse og pavilloner/telte ned igen, måske de 
sammen som vil sætte op fredag, nedpakning efter kl. 16.00, lørdag.

Vi skal desuden bruge 2 frivillige til løbende igennem hele dagen at tømme 
skraldespande og smide skrald i containeren. Derudover også at se efter 
skrald, når minitræhuse og pavilloner er pakket sammen, så vi efterlader plad-
sen pæn. 

Al henvendelse skal ske til nedenstående:
Lena Leth Jensen, Administrativ medarbejder Favrskov Kommune.
E-mail: lelj@favrskov.dk 

NB: Der arrangeres fællesspisning for alle frivillige i Forsamlingshuset, som tak for 
hjælpen!

Venlig hilsen

 Lena Leth Jensen
 Administrativ medarbejder
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