
Byens Blomst
Et af de større initiativer omkring Årets Landsby 2013 er Byens blomst.

Det går ud på, at der bliver delt 4 stk. Primula blomster ud til alle hus-

stande, som så opfordres til at plante blomsten et synligt sted i byen.

Blomsten skal plantes ud, så den står flot den 3. maj når Region Midtjyl-

land med Bent Hansen i spidsen kommer og overrækker prisen som følger 

med kåringen af Årets Landsby 2013.

Primulaerne bliver delt ud til alle husstande i weekenden i uge 16.

Forslag t i l  beplantning af primula
• Indkørslen så den er synlig fra vejen

• Krukker som er synlig fra vejen

• Fælles arealer i byen

Hvis ikke man ønsker at plante blomsterne, må de meget gerne gives til en 

bekendt, som vil plante dem. Ellers kan de leveres tilbage til SPAR Nørager.

Ti lbud - Ti lbud - Ti lbud
Fra den 19. april til den 3. maj kan der købes Primula blomster hos SPAR 

Nørager for kun 10 kr. pr. stk. Så hvis man vil pynte byen yderligere end de 

4 stk. Primula, som hver husstand får udleveret, kan man købe ekstra ved 

SPAR Nørager.

Primula i  Nørager år ef ter år
Næste forår vil Primula stadigvæk være Byens blomst. Derfor opfordrer vi folk 

til selv at plante Primula blomster ud år efter år. Der vil komme tilbud hos 

SPAR Nørager på Primula hvert forår.

Byens blomst er sponsoreret af:

Nørager Vandrehjem - Djurs Grønt - SPAR Nørager

Invitation
ALLE borgere 

i Nørager og omegn 
er inviteret til festdagen 

fredag den 3. maj

Festen starter kl. 11.00 med åbenthus hos byens erhverv på Auningvej.

Kl. 13.30 åbner det store telt ved forsamlingshuset hvor der er velkomst-

drink, kaffe og småkager samt drikkelse til alle.

I teltet er der fra kl. 14.00 film, foredrag, taler og indlæg sammen med  

pindemadder og underholding.

Kl. 19.00 slutter vi dagen af med fest i forsamlingshuset. 

(Husk: der er tilmelding og entré til festen i forsamlingshuset om aftenen)

Så kom og hjælp os med at fejre Nørager som „Årets Landsby 2013“. 

ALLE er inviteret



Årets Landsby 2013
Program for den 3. maj 2013

11.00 - 13.00 Åbent hus hos byens erhverv på Auningvej

Teltet ved forsamlingshuset
(Al forplejning i teltet er betalt af Region Midtjylland)

13.30 Velkomstdrink + kaffe og småkager til alle fremmødte. 

Musik v/ fredagsorkesteret

14.00 Velkomst i teltet – Ejvind Nielsen byder velkommen 

14.15 Filmen „Her skal mine børn bo“ vises på storskærm

14.45 Rundvisning for inviterede slutter og de ankommer i teltet

14.50 Velkomst v/ formand for beboerforening, Pauli Jensen

14.52 Pindemadder og drikkevarer til alle fremmødte. Is til børnene

15.00 Foredrag om byens udvikling v/ direktør Bjarne Knudsen  

– manden, der bragte industrien til Nørager

15.15 Tale og prisoverrækkelse v/ regionsrådsformand, Bent Hansen

15.20 Tale v/ formand for beboerforening, Pauli Jensen

15.30 Tale v/ borgmester for Norddjurs Kommune, Jan Petersen

15.35 Underholdning af byens børn

15.45 Tale v/ formand for LAG Djursland, Flemming Petersen

15.50 Indlæg v/ repræsentant for byens erhvervsvirksomheder 

16.00 Underholdning af byens børn

Årets Landsby – fest

19.00 - 02.00 Fest i forsamlingshuset

 • Drikkevarer skal købes i salen

 • Entre: 250,- kr. inkl. mad tilberedt af  

MadXpressen i Allingåbro

 • Efter spisningen spiller Rene Franz op til dans 

 • Tilmelding & betaling senest fredag den 26. april  

på Futten eller hos SPAR Købmanden i Nørager

Smukke Nørager
Fredag den 3. maj 2013 får Nørager og omegn fint besøg ved regionrådsfor-

mand Bent Hansen. Derfor vil vi gerne have at byen fremstår på flotteste vis.

Vi har lavet forskellige initiativer som skal pynte på byen. Men det er også 

op til den enkelte husstand/borger at hjælpe til. Vi håber meget, at I alle vil 

være med til at gøre vores skønne landsby endnu smukkere og dejligere, end 

den er i forvejen. Og I må gerne hejse jeres flag denne dag.

In i t iat iver
Nørager Årets Landsby logo

Byens blomst
Vi deler Primula blomster ud til alle husstande.

Byporte
Ved de 6 indfaldsveje arbejdes der på at opstille byporte.

Parkeringpladsen
Blomsterkasser med Byens blomst ved byens fælles arealer.

Infotavle
Der vil blive optillet en infotavle om Nørager som Årets Landsby  

og området omkring byen.


