
 

Velkommen til Grønfeld. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Kære nye beboere i Grønfeld. 

Vi er glade for at kunne byde jer rigtig hjertelig velkommen  

til byen og håber, at I vil falde godt til i Grønfeld. 

Denne lille folder kan fortælle lidt om byen og om de mange 

ting, der sker i Grønfeld. 

Grønfeld er en lille landsby fuld af liv og aktiviteter.   

Vi vil med denne folder opfordre alle i vores lokalsamfund 

til fællesskabet og fælles oplevelser med hinanden.   

Vi håber, at I vil tage aktivt del i Grønfeld og omegns liv og 

 aktiviteter, måske ikke bare som deltager, men på sigt også 

 som medarrangør? 

Vi glæder os til at de dig/ jer til vores næste arrangement. 

 

De bedste hilsner 

Grønfeld og omegns Bylaug 

Forsamlingshuset 

www.Grønfeld. dk 

Facebook:  Grønfeld 

 

 

 



 

Lidt om Grønfeld. 

 

Grønfeld er en hyggelig lille landsby på Djursland med i øjeblikket  

212 indbyggere.  

Grønfeld er beliggende i Agri Sogn på halvøen Mols, med 

udsigt til Mols Bjerge og Kalø Slotsruin, otte kilometer sydøst 

for Rønde og 12 kilometer vest for Ebeltoft. 

I byen findes der flere virksomheder, blandt andet et stort  

Byggemarked, flere landbrug, et malerfirma, en zoneterapeut 

og et aktivt forsamlingshus.  

Der er gode busforbindelser til Rønde, Århus, Ebeltoft og Mols.  

Der ud over er der en lokal bus / skolebus som kører skole- 

børnene til / fra Molsskolen i Knebel. I omegnen af Grønfeld, 

findes der både dagplejemødre, friskoler og en skovbørnehave. 

I de senere år er der flyttet mange familier til Grønfeld, som nu 

rummer mange børn og unge, så der er masser af muligheder,  

for at få nye legekammerater og nye venner. 

Er du tilflytter til Grønfeld, har du en god mulighed for at lære  

Området at kende.  

Vi arrangerer flere gange i sommerhalvåret gåture i lokalområdet.  

Her er der mulighed for at opleve vores smukke natur og høre  

historier fra de lokale beboere.  

Vi plejer at slutte gåturen af med kaffe og en småkage. 

 

 

 



 

Aktiviteter i Grønfeld. 

 

Året rundt kan I opleve forskellige arrangementer i byen, 
herunder; 

 Fastelavnsfest. 
 By forskønnelse dag. 
 Forårs Loppemarked. 
 Sct Hans aften. 
 Sommerfest. 
 Generalforsamling med fællesspisning. 
 Andespil. 
 Julemarked. 
 Juletræsfest. 

Aktiviteter i forsamlingshuset. 

 Diverse foredrag. 
 Forskellige kurser, f.eks førstehjælp, it kurser. 
 Simremad og øl smagning. 

Du kan se meget mere om Grønfeld og omegn og aktiviteterne 
på vores hjemmeside 

 http://grønfeld.dk og www.Grønfeldsforsamlingshus.dk   

og Facebook Grønfeld. 

Du er også velkommen til at kontakte Bylauget´s formand 
Mads Olesen på mobil: 60172870  

Eller forsamlingshuset: tlf. nr. 60625860 


