
 

GASSUM OG OMEGN 
2014 
 

UDVIKLINGSPLAN  

Søren Kirkegaard skulle have sagt: 
”Alle vil udvikling 
Ingen vil forandring”. 

I Gassum om omegn vil vi både ud-
vikling OG forandring. 

Vi har vist, hvad vi er i stand til og 
er klar til at tage fat igen. 
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Forord 
 
Selvom det ikke blev Gassum der løb med prisen som vinder af ”Årets Landsby 2012”, så var 
Gassum kandidat og blev nomineret efter følgende kriterier: 
 

• Indbyggertallet stiger, eller nedgangen er stoppet. 
• Der er gennemført og igangsat markante projekter og initiativer, der viser nye veje til 

fornyelse og udvikling. 
• Sanering, fornyelse og forbedring af det fysiske miljø. 
• Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, erhvervslivet, 

kommunen og andre aktører. 
• Stor frivillig indsats og bidrag med lokale private penge. 
• Landsbyen eller gruppen af landsbyer har trodset særligt vanskelige vilkår. 

 
Det vidner om, at de planer der allerede begyndte at forme sig ved et borgermøde i Gassum 
tilbage i 2009 og som i dag har gjort, at byen har fået et kultur- og aktivitetshus, blot er starten 
på noget mere. 
Borgerne i Gassum og omegn har bevist, at de ikke alene har kunnet indsamle 420.000 kr. 
blandt borgerne, men også ved frivillig arbejdskraft og indsats, har kunnet lykkedes med at få 
etableret et nyt kultur- og aktivitetshus. 
 
Gassum og omegn ønsker ikke at stoppe udviklingen her, og ovenstående har blot motiveret os 
og givet os fornyet energi til at tage fat igen, hvorfor vi hermed præsenterer:  
 
”Udviklingsplan for Gassum og omegn”. 
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Om Gassum og omegn 
Beliggenhed 
Kommer du fra Randers og fortsætter mod 
nord, så passerer du grønne marker med he-
ste og køer. Ca. 10 km. mod nord ligger byen 
Hvidsten og den Kgl. Privilegerede Hvidsten 
Kro. Det er også her, du finder mindestenen 
over Hvidsten Gruppen. 
Kører du yderligere 3 km. så kommer du til 
landsbyen Gassum, hvor du på den ene side 
af amtsvejen finder den lokale Brugsforening, 
mens du på den anden side finder Gassum 
Kirke. 
Byen ligger i Region Midtjylland og hører un-
der Randers Kommune. Gassum har 419 ind-
byggere (2013, fra Wikipedia) og ligger tæt på 
Spentrup og Asferg, der begge har en skole. 
 

 

 

Befolkningen  
Gassum har som tidligere nævnt 419 indbyggere (2013, fra Wikipedia). 
Indbyggerne repræsenterer alle aldersklasser og sociale klasser. Den arbejdende del af be-
folkningen i Gassum repræsenterer såvel selvstændige som lønmodtagere og arbejder i såvel 
nærområdet og Randers som længere væk som f.eks. Aarhus. 
Indbyggertallet er steget af flere omgange og man oplever i flere tilfælde børn af Gassum der er 
vokset op og har været væk fra byen for senere at vende tilbage til byen for at bosætte sig 
igen. 
 

 

Historie 
Gassum betyder ”En stenpigget sti over sumpen”, og ser man på de tidligere topografiske 
grundkort for Danmark ses det, at der i den sydlige del af Gassum netop har været en stor del 
søer og vandhuller i forbindelse med Kåtbæks udspring. 
 
Gassum var desuden tidligere koncentreret om et øst/vest-liggende vejforløb, hvor datidens 
gårde var beliggende. I 1904 lagde en storbrand 8 gårde i ruiner og ødelagde det oprindelige 
landsbymiljø. Den senere udbygning af byen er imidlertid sket langs Randers-Mariager landeve-
jen.  
 

 
 

http://hvidstenkro.dk/forside
http://hvidstenkro.dk/forside
http://da.wikipedia.org/wiki/Region_Midtjylland
http://da.wikipedia.org/wiki/Randers_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Spentrup
http://da.wikipedia.org/wiki/Asferg
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Naturen 
Gassum ligger helt op til Kåtbækdalen og strækker sig fra bunden af dalen til toppen af dens 
skrænter.  
Selvom byen ikke længere har det samme antal søer og vandhuller som tidligere, er der nogle 
stykker tilbage bl.a. ud mod Allestrupgård Skov og Plantage. 
 

Arkitektur og byggeri  
I byens midte findes det gamle forsamlingshus, Lokal-
Brugsen og kirken der ligger omgivet af lidt ældre huse og 
et par gårde. I forbindelse med etablering af det nye kul-
tur- og aktivitetshus i 2013, er bymidten blevet et af de 
områder, Gassum ønsker at udvikle. 
Det nye kultur- og aktivitetshus er placeret ganske nær 
bymidten ved sportspladsen der støder op mod Børnehu-
set Gassum. Børnehuset Gassum modtager børn i alderen 

http://dagtilbudnordvest.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=31632
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0-6 år og er således både en vuggestue og en børnehave. 
I den nordøstlige del af byen er der gennem tiden udvidet med et parcelhusområde og nye par-
celudstykninger er kommet til. 
 
Gassum Kirke består af et romansk kor og 
skib med et sengotisk tårn.  
Bygningen er opført af granitkvadre. Porta-
len er markeret med rundstavagtige søjler 
og tympanon med løvefigur.  
Indvendig er kirkerummet i sengotisk tid 
blevet udstyret med tre fag krydshvælv, og 
korbuen er blevet betragteligt udvidet.  
Tårnrummet, der også er forsynet med 
krydshvælv, har siden 1846 tillige fungeret 
som våbenhus. 
 
 

Trafik og infrastruktur  
Det er muligt at komme med offentlige transportmidler til Gassum. Bus nr. 235 kører mellem 
Randers og Assens med stop i Gassum. Derudover er det muligt at benytte sig af skolebusser-
ne til Spentrup og Asferg. Blot 10 minutter fra Gassum ligger motorvej E45. 
 

Erhverv 
Gassum er ikke blot en by med visionære og initiativrige borgere, når det gælder fritid og re-
kreation. Det er også en by med visionære og initiativrige borgere, når det drejer sig om at skaf-
fe virksomheder og arbejdspladser til byen.  
 
Maskingruppen A/S er et eksempel på en virksomhed, der har skaffet en del arbejdspladser til 
byen. Virksomheden, der har kompetence inden for plade- og rørbearbejdningsmaskiner, be-
sluttede i 2005 at samle produktionen og dermed hele medarbejderstaben i Gassum.  
 
Balgårde Landhandel har ligeledes skaffet en del arbejdspladser til byen. Virksomheden star-
tede i 2000 og er efterfølgende vokset til en succesrig virksomhed. 
 
Fredes Farm blev første gang kendt for offentligheden i TV-2 programmet ”Den hemmelige mil-
lionær”, hvor finansmanden Lars Christian Brask ledte efter nogle ildsjæle. Det fandt han i Got-
fred Hinrup, der havde en drøm om at lave et socialpædagogisk heldagstilbud med intern skole 
for børn og unge. Drømmen tog mere reel form, da de to herrer skaffede endnu 500.000 kr. til 
projektet i endnu et TV-2 program ”Hvem vil være millionær”. I dag er drømmen en realitet.  
 
Fjordens Service tilbyder såvel visiteret rengøring som rengøring for virksomheder og private. 
Virksomheden har været inde i en meget positiv udvikling. 
Gassum har også en del håndværksvirksomheder. Eksempelvis er der tre tømrermestre - tøm-
rermester Anders Nygaard, tømrermester Niels Molberg og Gassum Tømrer og Snedkerforret-
ning ApS. Under håndværksvirksomheder har vi også Olsens tagdækning A/S.  
Nye virksomheder dukker op, men flytter fra tid til anden også fra byen - og det kan derfor være 
svært at følge med. Dog kan der af øvrige virksomheder i byen bl.a. nævnes så forskellige virk-

http://www.spentrup-kirke.dk/gassum-sogn-og-kirke/
https://www.midttrafik.dk/koereplaner/regionalbusser,-lokalbusser-og-teletaxa/helaarskoereplaner/235-randers-spentrup-mariager-assens-(hadsund)/koereplan
http://www.maskingruppen.dk/kontakt.htm
http://asfergnet.ning.com/profile/BalgaardeLandhandel?xg_source=profiles_memberList
http://www.fredesfarm.dk/
http://www.fjordens-service.dk/
http://spentrup.cylex.dk/firma/nygaard-anders-j%c3%b8rgen-t%c3%b8mrermester/11699049.html
http://www.nielsmolberg.dk/
http://www.21291112.dk/
http://www.21291112.dk/
http://www.olsenstag.dk/
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somheder som VVS-firmaet AJ Montage, Gassum Dækcenter, selvstændig bogholder Eva Maa-
rup, rejsebureauet Tikva Travel, Tofts Automation, Flexteq, DK Campingudlejning, Hardi V, kon-
sulentfirmaet Erikstrup ApS og Gassum Slagterforretning.  
Sidstnævnte - Gassum Slagterforretning  -  har siden sin start i 2009 haft en stadig stigende 
kundekreds. Produktionsniveauet er nu så højt, at der er basis for at ansætte medarbejdere, 
og med tilskud fra LAG til indkøb af blandt andet en frostbil har indehaveren planer om yderli-
gere ekspansion i form af samarbejde med en landsdækkende virksomhed, der tilbyder at le-
vere internetbestilte kødvarer. Gassum Slagterforretning er således endnu et eksempel fra 
Gassum, hvor viljen til at ville skaber evnen til at kunne. 
 

Aktiviteter 
I Gassum Kultur- og Aktivitetshus, i klubhuset 
samt på boldbanerne, foregår der en lang 
række af aktiviteter. 
På den motions- og sportsmæssige front er 
der noget for alle aldre. Der er således mulig-
hed for at deltage i såvel badminton som 
bordtennis, floorball, step og stram op, dart og 
motion samt dans på flere niveauer. 
Hvad angår udendørs aktiviteter så tilbydes 
der både fodbold og petanque. Sidstnævnte 
har betydet, at en stor del af de ældre i Gas-
sum flittigt benytter den fint anlagte petanque 
bane og tilhørende læskur, ligesom banerne 
også benyttes til afholdelse af større stævner. 

 
De sportslige aktiviteter foregår via Purhus IF, der blev grundlagt i 1969, hvor 
idrætsforeningerne fra Gassum og Asferg blev slået sammen til én idrætsfor-
ening kaldet Purhus IF. 
Der er således et tæt samarbejde mellem Asferg og Gassum. 
 
Det er imidlertid ikke kun de fysiske aktivite-
ter der trækker folk til. Der foregår mange 
arrangementer for enhver alder og enhver 
smag.  
 
Således har byen tradition for at afholde ar-
rangementer som bl.a. Fastelavnsfest, Sankt 
Hansfest, Landsbyfest, Oktoberfest, Jule-
marked og Juletræsfest. 
 
Derudover holdes der fra tid til anden også 
arrangementer i Gassum, som når f.eks. 
Randers Egnsteater slår sig løs med Cabaret, 
eller når menighedsrådet afholder foredrag 
og andet. 
  

http://www.tikva-travel.dk/
http://www.toft-automation.dk/
http://www.flexteq.dk/
http://www.dk-campingudlejning.dk/
http://www.hardi-v.dk/
http://erikstrupaps.dk/
http://www.gassum-slagterforretning.dk/
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Vision 
 
Det overordnede mål for Gassum er at styrke landsbyen ved at være en attraktiv, tidssvarende 
og levende landsby med plads og muligheder til såvel børn, unge, voksne som ældre fra Gas-
sum og omegn. Gassum skal være et bosætningsområde for de der ønsker at bo på landet - i 
en landsby med et stærkt fællesskab. 
 
Det indebærer bl.a.: 
 

• En smuk og velholdt landsby med en attraktiv bymidte og pæne bomiljøer 
• En landsby med rekreative muligheder 
• Et rigt foreningsliv 
• En bred vifte af aktiviteter, arrangementer og mulighed for fysisk udfoldelse 
• En landsby og omegn, hvor sammenhold og fællesskab vægtes højt 
• En landsby med en Brugs, en børnehave/vuggestue og et kultur- og aktivitetshus 
• Offentlige transportmuligheder både dag, aften, weekend og helligdage 
• En landsby med moderne kommunikationsmidler 
• En landsby der åbner sig mod omverdenen 
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Byfornyelse - Gassum bymidte 
 
Vision for arbejdsgruppen:  
At få etableret en flot og brugbar bymidte i Gassum med et bytorv til glæde for byens borgere. 
 
Af vores samlede vision for byens udvikling hører der under punktet ”Byfornyelse” følgende 
underpunkter: 
 

• En smuk og velholdt landsby med en attraktiv bymidte og pæne bomiljøer. 
• En landsby med rekreative muligheder. 
• En landsby med en Brugs, en børnehave/vuggestue og et kultur- og aktivitetshus. 

 

Gassum bymidte før/nu - Ønsker for fremtiden 
 
Før/nu: 
Lige nu har byen en kedelig og trist bymidte, hvor der er parkeringspladser og et gammelt for-
faldent forsamlingshus, som ifølge planerne bliver fjernet inden for nærmeste fremtid. 
Asfalten i bymidten er ujævn efter en omfattende kloakarbejde, og generelt er bymidten farve-
løs og kedelig. 
 

  
Resultatet er, at det ikke er et oplagt sted for byens borgere at opholde sig/bruge. 
 
Fremtiden (beskrivelse af 1. projekt): 
Ønsket er at etablere en fin bymidte ved LokalBrugsen, som ved at være indbydende skal give 
alle forbipasserende lyst til at stoppe op for kortere eller længere tid. 
Planen er at etablere et flot helleanlæg midt mellem parkeringspladserne og et helleanlæg 
rundt i “kanten af det gamle forsamlingshus”, som kan indramme 4 - 5 nye parkeringspladser.  
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Da det er vigtigt, at der kan leveres varer til LokalBrugsen, og da skolebussen, som transporte-
rer byens børn til skole har adgang, er det desværre ikke hensigtsmæssigt at afspærre vejen 
for gennemkørsel mellem Balgårdsvej og Smededamsvej. 
 

 
 
Der skal laves en lav og bred hæk af bøgepur midt i helleanlægget, og under dette skal der 
lægges lange rør til trækning af kabler til eksempelvis julebelysning/juletræ på pladsen. Der 
skal plantes træer i bøgehækken, og der skal være gadelamper, så pladsen bliver lyst op. 
Ved gavlen/langsiden af LokalBrugsen kan der etableres et eller to åbne skure/indelukker til 
flaskekasser og cykelskur. Skure/indelukke skal laves med en konstruktion og i materialer, så 
de opleves lette og åbne.  
 
Mellem hækken og LokalBrugsens langside skal der være en gennemgang, så gående fra alle 
sider har nemt ved at komme frem til bymidten. Det er vigtigt, at åbningen er tilstrækkelig stor 
til at en tvillingebarnevogn og en rollator kan komme igennem. Den skal dog ikke være så stor, 
at den indbyder cyklister og personer på scooter til at køre hurtigt igennem. Dette kunne even-
tuelt afhjælpes ved en forhøjning af kantstenen ud mod Balgårdsvej. 
Den nye bymidte skal eksempelvis kunne bruges til “torvedage” med loppeboder, optræden, 
fælles hygge og samvær blandt byens borgere. 
Der vil også igen kunne komme et juletræ op i december, hvilket borgerne i byen sætter stor 
pris på. 
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Byfornyelse: liste over ønsker for byen  
 
Udover det overvejende ønske om at få fjernet forsamlingshuset og få renoveret bymidten ved 
LokalBrugsen, er der følgende endnu ikke prioriterede ønsker for byen: 
  

1. Området ved branddammen friskes op, ved at dammen renses og området gøres at-
traktivt med et lille bålsted og stammer at sidde på. 

 
2. Fibernet: Bedre/hurtigere internetforbindelse (placering af telemast - til mindst mulig 

gene). 
 

3. Vejbump ønskes på Dyrbyvej ud for ældreboligerne. 
 

4. Vejbump på Nyvej renoveres, da det er ved at smuldre væk. 
 

5. Nyt slidlag på alle veje og omlægning af fortove ønskes, de disse har været berørt af 
opgravning under det omfattende arbejde med separering af spildevandssystemet. 

  
6. Byporte ved alle indfaldsveje til byen der kan inkorporere “skilteholder” til annoncering 

af byens mange arrangementer. 
 

7. Stisystemer ved moseområde på Balgårdsvej og ved grusgraven. Lad stierne følge de 
oprindelige stier. 

 
8. Bygge ungdoms- og/eller seniorboliger på den tomme grund, Amtsvejen 10.  

 
9. Sanering af forfaldne/forladte huse i området. 

  

Foto: Vejbump ved Nyvej 
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Kommunikation - Hjemmeside 
 
Vision:  
Etablering af hjemmeside, som samler alle informationer om Gassum og omegn på ét sted. 
 
Hjemmesiden skal styrke vores vision for så vidt angår områderne:  
 

• En landsby med moderne kommunikationsmidler. 
• En landsby der åbner sig mod omverdenen. 
• En bred vifte af aktiviteter, arrangementer og mulighed for fysisk udfoldelse. 
• En landsby og omegn, hvor sammenhold og fællesskab vægtes højt. 

 
 
Det mest vægtige argument for at lave en hjemmeside for Gassum er, at samle alle informati-
oner om Gassum ét sted. Siden skal have et let genkendeligt logo, som skal optræde alle ste-
der i forbindelse med siden. 
Det skal være stedet hvor byens borgere finder alle oplysninger om arrangementer og møder 
m.v., men også hvor vi kan vise Gassum udadtil for at trække børnefamilier og andet godtfolk 
til byen som nye borgere. 
Det skal være en side, hvor vi kan koordinere begivenheder, således at vi ikke planlægger ar-
rangementer oveni hinanden, og hvor der er mulighed løbende for at opdatere en begiven-
hedskalender.  
Der skal være plads til billeder fra de forskellige arrangementer, måske små videoindlæg fra 
forskellige steder, hvor der fortælles om Gassums muligheder og et arkiv med billeder fra by-
ens udvikling, hvor man kan have mulighed for at bidrage med egne privatfotos af byens huse 
og byliv fra tidligere tider. 
Hjemmesiden skal helt klart indeholde budskaber til folk udefra som: aktivt nærmiljø, ind-
købsmuligheder, pasningsmuligheder, afstand til motorvej og de omkringliggende byer, tank-
station og offentlig transport. I den forbindelse kunne et banner med reklame for huse til salg i 
Gassum være ønskværdigt, da det giver en tilskyndelse, oveni det budskab vi præsenterer. 
Vi forestiller os link til f.eks. Facebook og måske på sigt en styring af lystavler ved byens ind-
faldsveje fra siden med budskaber til de passerende bilister. Hjemmesiden skal desuden være 
læsevenlig på håndholdte enheder som smartphone, iPhone, tablet osv. 
På sigt skal der være plads til annoncer fra forskellige interessenter. Det være sig f.eks. infor-
mation fra vandværket, link til Gassum-Hvidsten kraftvarmeværk og Purhus idrætsforening og 
annoncer fra Brugsen og dækcentret, for at nævne nogle. 
Adgangen til at redigere siden vil blive niveauopdelt, så personer der ønsker at holde siden 
opdateret inden for deres område, udelukkende får specifik adgang hertil. 2-3 personer vil fun-
gere som administratorer og vil have mulighed for at foretage større ændringer og have kontakt 
til support for hjemmesiden.  
Vi tænker, at det skal være muligt at tilmelde sig nyhedsbrev på siden, så man kan modtage 
mails eller sms´er vedr. det område man er interesseret i. 
Endelig kunne vi tænke os en statistikfunktion, der fortæller os om siden bliver anvendt og 
hvilke ting folk klikker ind på, når de besøger siden. Denne kunne desuden gøres synlig og bru-
ges som reklame, såfremt der er mange besøgende på siden. 
Det tilstræbes at hjemmesiden hedder noget med ”Gassum”. F.eks. er Gassum.nu ledigt som 
domæne. Søger man Gassum på Google, skal den fælles hjemmeside komme frem som første 
mulighed. 
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Forsiden 
Der vælges 6 billeder som skal på et slideshow, indeholdende stærke budskaber (og links til de 
respektive hjemmesider) om Gassum. Showet skifter billede hvert 10 sekund, med mulighed 
for at ”bladre” fra side til side. 
Nedenunder skal der stå en fast tekst ligeledes med Gassums fortrin.  
Link til begivenhedskalender og oplistning af links til foreninger, virksomheder, interessenter i 
Gassum, inkl. en oversigt over involverede personer i arrangementsforeningen.  
Hvis nogen ønsker at være repræsenteret i Gassum, men ikke har egen hjemmeside, kan der 
laves en underside til denne, som der linkes til. 
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Erhvervsliv  
Kort over Gassum med afmærkninger med de enkelte virksomheder. Ved at klikke på deres 
navn kommer enten åbningstider eller link til hjemmeside. 
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HUSET 
Da huset har sin egen hjemmeside, men er noget som Gassum-borgerne er meget stolte af og 
lægger stor vægt på, har den sin egen underside – men med et link til deres egen side, så der 
ikke konkurrerer med denne, men blot laver en henvisning. 
 



 16 

 
Galleri  
Her kan billeder lægges ind, af de forskellige ting og arrangementer der er i Gassum.  
Vi forestiller os, at dem som i fremtiden melder arrangementer ind til kalenderen, også sørger 
for at videreformidle nogle billeder til administratoren for hjemmesiden, så vi får vist alt det liv 
der er i byen.  
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Natur 
Der er masser af skøn natur og der er allerede materiale om naturen omkring Gassum som 
skal ind på denne underside.  
Tanken er at man ser forskellige billeder, som man får en kort overskrift på og så kan klikke på 
for mere information. Her kan også interessante historiske begivenheder som har haft betyd-
ning for Gassums udseende lægges ind.  
 



 18 

 
 
Bo i Gassum 
Selvfølgelig skal man slå sig ned i Gassum. Og hvad kan være lettere end når der er direkte 
åbning til boligsiden.dk hvor der vises både grunde og huse til salg i Gassum og omegn. 
Siden fortsætter blot i forlængelse af vores. 
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Det sker 
Der vælges repræsentanter for alle interessenter i Gassum og omegn, som her får mulighed for 
at lægge begivenheder i kalenderen og slette egne hvis der er fejl eller ændringer. Alternativt 
vil administratoren hjælpe med at opdatere kalenderen, men det er så vidt muligt repræsen-
tanterne selv som skal forestå dette.  
Begivenheder i denne kalender kan f.eks. være: generalforsamling, vinsmagning, musikaften, 
sommerfest mv. 
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Andre overvejelser 
Søgefeltet: Der åbner en side med resultater, som linker til de steder på siden, hvor der er et 
match.  
Finansiering af hjemmesiden: Der arbejdes med flere forskellige muligheder. Det kunne være 
at forhøje kontingentet for medlemskab af arrangementsforeningen eller at de interessenter 
der linkes til fra siden betaler et årligt kontingent for denne service.  
Håndholdte enheder: der er taget forholdsregler for at hjemmesiden vil kunne vises i læseligt 
format på iPhones, tablets mv.  
Forum: Der har været ønske om et forum, hvor man havde mulighed for at give sit besyv med 
om forskellige ting. Dette har vi valgt er noget der kan komme i fase 2 af hjemmesiden. I første 
omgang vil der blive lavet noget statistik på, hvor meget siden bliver set, før vi vil overveje et 
forum. En anden udfordring er, hvordan der holdes en god tone, hvem der bestemmer hvor 
grænserne er og hvis der stilles spørgsmål skal der hele tiden være én klar til at besvare dem.  
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Aktiviteter og kulturarrangementer 
 
Vision for arbejdsgruppen: 
Gassum skal kunne tilbyde en bred vifte af aktiviteter, arrangementer og mulighed for fysisk 
udfoldelse for såvel borgere i Gassum som omegn, så indbyggerantallet kan stige og det i for-
vejen gode sammenhold og fællesskab kan sikres og styrkes yderligere. 
 
Der er tænkt i en organisationsopbygning som en paraplyorganisation med valgt bestyrelse 
hvor den gl. borgerforening og forening for forsamlingshuset slås sammen til én forening, og 
hvor der er mulighed for at nedsætte forskellige ad hoc udvalg/grupper. 
 
Der betales et kontingent på omkring kr. 250, som giver mulighed for rabatordninger ved de 
enkelte arrangementer. 
 
Aktiviteter og arrangementer annonceres på hjemmesidens 
kalender ligesom det vil være muligt at tilmelde sig via 
hjemmesiden. 
 
Traditionen tro afholdes der fortsat Fastelavnsfest, Sankt 
Hans fest, Landsbyfest, Oktoberfest, Julemarked og Jule-
træsfest i Gassum. I fremtiden skal der også afholdes flere 
forskellige aktiviteter og arrangementer som f.eks.: 
 

• Koncerter (såvel indendørs som udendørs) 
• Foredrag  
• Dukketeater (evt. i samarbejde med Gassum Børnehus) 
• Kunstudstillinger 
• Vinsmagning 
• Storskærmsevents 
• Fællesspisning i forbindelse med ethvert arrangement 
• etc. etc. 

 
Mht. børnene i Gassum så kan de allerede nu glæde sig, da der er dukketeater på vej. 
Mere eller mindre kunstinteresserede kan ligeledes se frem til udstillinger med en blanding af 
lokal og internationalt kunst – billeder og skulpturer – som starter i RAW (Randers Art Week) og 
derefter hos bl.a. JBL-kunst v/Jette B. Laursen i Gassum Kultur- og Aktivitetshus samt via Gal-
leri-HH i Gassum. 
  

Organisering 
 
Fremadrettet vil det bliver den nye arrangementsgruppe der tager ansvar for det fremtidige 
arbejde med udviklingsplanen, der vil blive revideret løbende. 
De p.t. fungerende grupper hvis arbejde er præsenteret her i planen, fortsætter og refererer til 
arrangementsgruppen.  
 
  

http://www.jetteskunst.dk/
http://www.galleri-hh.dk/
http://www.galleri-hh.dk/
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Efterskrift 
 
Denne udviklingsplan for Gassum og omegn var ikke blevet til noget, uden det store engage-
ment og den store interesse der har været fra såvel byens borgere samt borgere fra Gassum 
omegn.  
Så mange mennesker har været med til at komme med input til udviklingsplanen ved både 
nabohøringer, borgermøder og deltagelse i div. udvalg.  
Styregruppen vil hermed gerne takke alle involverede i arbejdet og ser frem til det fortsatte 
arbejde med at nå vores mål. 
Selvom der endnu ikke har været tid til at lave en tids- og realiseringsplan i forhold til de enkel-
te fokusområder, så er det på vej… 
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