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”Gadedrengene” patruljerer i Glyngøre 
 
Glyngøre Borger- og Erhvervsforening er en aktiv lokalforening, som har til formål 

at arbejde for, at Glyngøre er et godt sted at besøge, leve, arbejde og drive 

virksomhed. Foreningens arbejde involverer mange grupper af frivillige Glyngøre-

borgere, som gerne vil bidrage til at sætte Glyngøre på landkortet som et godt sted 

at bo og besøge. En af grupperne er ”Gadedrenge”-gruppen. 

 
I Glyngøre er der året igennem masser af aktiviteter for både børn og voksne. Bag mange af dem 

står Glyngøre Borger- og Erhvervsforening som arrangør og tovholder. Foreningen har bl.a. haft 

stor succes med arrangementet Kas Kafe, som er en gratis musikeftermiddag i Kassehuset, der 

finder sted 9 gange årligt.  

 

Et andet større arrangement, der ligesom Kas Kafe også tiltrækker mange udefrakommende 

gæster til Glyngøre, er den årlige Sildefestival. Det er en begivenhed, som afvikles hvert år i 

august med flere tusinde gæster.  

 

Disse og andre tiltag er vigtige i forhold til at sætte Glyngøre på landkortet og for at vise 

omverdenen, at Glyngøre er en aktiv og attraktiv landsby for potentielle tilflyttere og turister. 

Men der ligger et stort praktisk arbejde bag at gøre byen klar til de mange gæster og løbende 

vedligeholde byens rum, så den tager sig ud fra sin bedste side til glæde for både de besøgende 

og borgerne, der bor i Glyngøre.  

 

Derfor er det praktiske arbejde uddelegeret i en række forskellige grupper, som hver især har 

ansvar for et initiativ, projekt eller samarbejde. Formanden for Glyngøre Borger- og 

Erhvervsforening, Kirsten W. Jørgensen, fortæller:  

 

’Vi er i den grad afhængige af opbakning fra medlemmer og frivillige, både til projektgrupperne 

og det praktiske arbejde. F.eks. har vi ”Gadedrenge”-gruppen, som er et par mænd, der løbende 

sørger for at holde øje med byens tilstand. De sørger for at kontakte de relevante myndigheder, 

hvis der er problemer med en lygtepæl, et af kommunens skilte eller andet, der trænger til 

reparation eller udskiftning. At byens borgere tager en tørn, muliggør det høje aktivitetsniveau vi 

har og de mange projekter vi kan involvere os i til glæde for alle byens borgere.’  

 

Glyngøre Borger- og Erhvervsforening beskæftiger sig bl.a. også med julebelysningen i byen, 

sørger for byens flagallé ved større begivenheder, der arrangeres Dinnerwalk i april og kaffeborde 

i juli. Derudover er foreningen involveret i et væld af andre projekter, der fokuserer på 

forskønnelse af byen, samt markedsføring overfor turister og tilflyttere. 

 

Læs mere om Glyngøre Borger- og Erhvervsforening på:  

www.glyngoereby.dk/glyngoere-borger-erhvervsforening/ 

For yderligere info: Formand Kirsten W. Jørgensen på tlf. 30 66 77 65.  

http://www.glyngoereby.dk/glyngoere-borger-erhvervsforening/

