
Vær en del af Knyt Sammen-byfest- fællesskabet  

Hvad er Knyt Sammen? Det er vores allesammens byfest, som afholdes i uge 34 på engen 

ved bækken i mellem Hammerum og Gjellerup. Der er hoppeborge, cykling, løb, volleybold- 

og fodboldturnering, madtelt, hygge og musik i det store telt, grillaften, festaften, fest for 

skolebørn, underholdning for de små børn.. stort set alt, hvad en byfest kan byde på.  

Hvad skal der til for, at man kan lave en sjov uge for børn, unge og voksne? Vi 

har et Knyt Sammen-udvalg som bruger mange timer på at lave et spændende program for 

ugen, samler penge sammen til programmet (det fysiske, der kommer ud til jer før 

sommerferien) samt til sponsorcyklingen. Der sælges også lodsedler som optakt til byfesten.  

Hvordan kan du bidrage til denne sjove uge? For, at ovenstående kan løbe af 

stabelen, har de 5 idrætsforeninger hver især 45 opgaver, der skal løses; det kan være 

telthejsning og -nedtagning, opsyn med hoppeborge, stå i madteltet, rydde op, borddækning. 

Du kan se opgaverne på vedlagte ark.  

Hvordan tilmelder jeg mig en af opgaverne? På arket, der ligger på bordet, er der 

ubesatte opgaver; I første kolonne er datoen, i næste opgaven og antallet af frivillige hænder, 

vi skal have fundet, i kolonne 3 er tidspunktet, i 4. kolonne, hvem der allerede har meldt sig til 

opgaven. Nogle er opgaverne er allerede besatte. I 5.-6. kolonne, vil vi blive så glade, hvis du 

sætter dit navn, mobilnr. Og evt. hvis der er plads din email og ellers kontakter vi dig blot 

efterflg. Og får det.        

Hvad er der i det for dig? Du møder en masse andre frivillige mennesker, du udvider dit 

netværk, du hjælper foreningernes bestyrelser/udvalg, så det ikke er dem, der skal ned og 

løfte opgaven – så de i stedet for kan koncentrere sig om, at finde trænere, afholde kurser, så 

trænerne bliver dygtigere, udvikle nye idrætsaktiviteter, afholde fastelavnsfest, booke lokaler 

og baner og mange mange andre ting.. du er virkelig med til at løfte en kæmpeopgave for 

disse andre frivillige mennesker. Du bliver glad, når du står sammen med andre og ved, at du 

også er en del af at bære Knyt Sammen-ugen.  

Hvem har fordel? Det har du med et udvidet netværk og fællesskab. Derudover får hver af 

de 5 idrætsforeninger; Gjellerup KFUM, Hammerum IF, Hauge, Sport92 og Gjellerup Sdr. 

hvert år ca. 30.-55.000,- til glæde for børn og unge – pengene er bla. Brugt til rutschebaner på 

badet, busser til stævner, redskaber, bolde, kurser til trænerne og MEGET MEGET MERE!  

 

Vi glæder os til at høre fra dig og har du ikke kalenderen med, så noter Lenes tlf.nr. 61669971, 

Mettes tlfnr. 30323459 eller Susannes tlfnr. 2777 4458 i din telefon og ring/skriv os, når du 

kommer hjem, så vi kan få fyldt opgavearket ud.  

Vi er sammen om dette       Og laver en fantastisk fest i uge 34! 

 


