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Invitasjon til Gjerdrumsdagen lørdag 15. juni 2019  
 
Gjerdrum kommune inviterer alle lag, foreninger, næringsliv, dere som har en hobby å vise 

fram, og ikke minst alle dere som holder på med noe kulturelt, til Gjerdrumsdagen 2019! 

 

Dette er dagen der både små og store innbyggere kan møtes, ha det hyggelig og oppleve 

mye av det bygda vår har å by på og lage folkefest! Gjerdrumsdagen er et arrangement i 

forbindelse med Gjerdrumsfestivalen som foregår i uke 24, fra 12. til 16. juni. Som tidligere 

år, vil arrangementet foregå i området rundt kulturhuset. Området med utstillere vil være 

åpent fra kl 11.00 – 15.00.  

 

Kulturprogrammet fra scena i festivalteltet starter kl 11.30 – med forbehold om endringer! 

Vil du bidra med sang, dans, standup eller noe annet gøy fra scena denne dagen? Bruk 

påmeldingsslippen som følger vedlagt i mailen, og meld deg på!  

Vi gjør oppmerksom på at vi først og fremst ønsker å vise fram aktører fra Gjerdrum denne 

dagen. Påmeldingene fra disse vil derfor bli prioritert framfor påmeldinger utenbygds fra. 

Dersom det er plass, er selvfølgelig eksterne utstillere og aktører også velkomne til å delta!  

 

Praktisk informasjon:  

 Fredag 14. juni kl. 19.00 på Frivilligsentralen på kulturhuset, blir det som vanlig 

informasjonsmøte med mulighet for praktiske avklaringer «dagen før dagen».  

 Annen informasjon i forbindelse med dagen, vil bli formidlet via e-post og kommunens 

nettsider: https://www.gjerdrum.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/opplev-

kommunen/gjerdrumsfestivalen/  

 Husk «like» oss på Facebook hvor vi legger ut oppdateringer etter hvert. 

https://www.facebook.com/Gjerdrumsfestivalen/  

 Vi oppfordrer også til å bruke #gjerdrumsdagen på sosiale medier.  

 Vi ønsker å ha et arrangement med god og hyggelig stemning, og ønsker derfor ikke salg 

av forsøplende og støyende produkter som lekevåpen, kruttlapper, lekerøyk og lignende 

artikler.  

 

Utstyr:  

Alt utstyret som trengs på egen stand som bord, stoler, skjøteledninger og lignende må dere 

ha med selv. Husk å sikre paviljongen mot vind. Det er også lurt å ta med gaffa-tape og 

vekter (f.eks. vannkanner). Alt på standen skal være ferdig rigget opp til kl 11.00. Husk å 

krysse av for strøm hvis du trenger det.  

  

Når bekreftelse for påmelding og deltagelse er mottatt fra oss, må det påregnes 

deltakeravgift. Dette gjelder også dersom vedkommende ikke møter på selve dagen uten å si 

fra på forhånd!  

 

Fyll ut vedlagte påmeldingsslipp og send den til postmottak@gjerdrum.kommune.no 

innen 12. april 2019.  


