
 

Borgmester Kim Valentin åbnede 'Sommertorvet' og overrakte, sammen med Brian Bodin sidste sommeres 

overskud til Birte Gregersen fra 'Integrationsgruppen' i Græsted 

 

Foto af Berit Aagesen 

Skrevet af Berit Aagesen, d. 5 juli 2014, 12:11 

25. sæson med 'Torvedage' 

Stort rykind på 'Torvedagen' 

Lørdag blev Rågeleje Sommertorvs 25. sæson skudt i gang, med flot vejr og stort besøg.  

http://www.gribskovavisen.dk/index.php/nyheder/vejby/stort-rykind-pa-torvedagen/


Sundhed i Sommerlandet på plads i Rågeleje.. Foto af 

Berit Aagesen 

 

RÅGELEJE: Det var samtidigt Brian og Betinas 3. sæson i spidsen for en stor skare af frivillige hjælpere, der 

fortsætter den hyggelige tradition, som for 25. år siden blev søsat af en af Rågelejes ildsjæle Toni Gorde 

Andersen. 

  

Det er også en tradition, at den regerende borgmester åbner torvet, så for første gang havde Kim Valentin 

det meget ærefulde hverv. 

  

- Der er mange grunde til at jeg er med i dag, sagde borgmesteren indledningsvist. 

  

- For det første er fejrer gruppen 25. år jubilæum. Det vil jeg gerne takke Toni Gorde for. En attraktion som 

denne, har stor betydning for vores landliggere og sommergæster 

  

- Dernæst er det store arbejde med promenaden nu så færdigt, at den kan modtage de mange 

sommergæster og turister, der ligesom os i kommunen har Rågelejes skønne område på  toppen af 

Gribskovs skønne områder både sommer og vinter, sagde Kim Valentin. 

  

Overskuddet fra sidste års 'Torvedage' bliver hvert år doneret til en frivillig organisation, der gør noget 

specielt i området. I år havde man valgt 'Integrationsgruppen i Græsted', der er en underafdeling af Dansk 

Flygtningehjælp, så det var en glad kasserer Birte Gregersen, der modtog 3.ooo kr. til det det store arbejde 

de udfører. 

  

Toni Gorde Andersen var ikke tilstede, men en af de trofaste frivillige Eva Olsson fik overrakt 

'Torvegruppens Diplom', for hun har været aktiv i gruppen i 25 sæsoner. 

  

https://plus.google.com/115081477848162939541?rel=author


Herefter blev der budt op til dans og 'Hillerød Square Dansers' viste, der er sus i skørterne og sprudlende 

humør, når de går i gang. Ikke underligt at denne motionsform vinder mere og mere indpas. 

  

I år var der tænkt på børnene, der kunne deltage i en tegnekonkurrence og 'Sundhed i Sommerlandet' var 

på pletten for at 'tage temperaturen på publikums sundhed. 

  

Men ellers gik handelen som altid med mange gode loppefund og mange glade mennesker, der har det som 

en tradition at besøge 'Sommertorvet', for så er det blevet rigtig sommer i Rågeleje. 

  

Sommertorvet fortsætter hver lørdag i juli måned. Man kan læse mere på gruppens Facebookside og finde 

programmet på www.raageleje.dk 

 


