
Ansøgning om tilskud fra Gribskov Kommune til: Åben by Julen 2015 - Tisvildeleje / Tisvilde & Omegn

På vegne af Erhvervsforeningen Tisvilde og Omegn i samarbejde med Gribskov Erhvervscenter og 
ErhvervGribskov/Turismeerhvervsnetværket

Baggrund for den ansøgte aktivitet

Hovedparten af alle erhvervsdrivende i Tisvildelje, Tisvilde og Omegn er afhængige af sommersæsonen, og 
antallet af besøgende til området falder dramatisk fra omkring september måned – med mulighed for 
mindre opsving i efterårsferien. Herefter er de fleste butikker, restauranter, cafeer, gallerier traditionelt 
lukkede og hoteller, kursussteder kører videre på nedsat blus i en mere eller mindre lukket by.

Der har i en årrække været forskellige vinter- og juleaktiviteter, og selvom disse har tiltrukket pænt med 
besøgende, har arrangementerne altid lidt under, at der kun har været delvis tilslutning fra det lokale 
erhvervsliv. Således har selvkonstituerede ’smågrupper’ trukket et stort læs samtidig med, at der ikke har 
kunnet samles bred tilslutning til at holde åbent i forbindelse med arrangementer i byen/området. Så 
selvom det faktisk har været muligt at tiltrække mange besøgende fx til julearrangementer, har man ikke 
kunnet skabe en blivende succes, da der har været for få åbne butikker/steder til at give den ønskede 
stemning af ’åbenhed’. Samtidig vil eventen på overordnet Gribskov plan promoveres som ’Handl Lokalt’.

Men i år bliver det anderledes. En initiativgruppe har længe arbejdet på dels idegrundlaget for en 
jule/vinterturismeaktivitet og dels på at samle alle områdets aktører om denne sag. På nuværende 
tidspunkt er konceptet og samlingen af aktørerne i byen så fremskreden, at vi ønsker at påbegynde 
planlægning, produktion af materiale, booking af annoncer og aktivere alle til at mobilisere deres ideer, tid 
og energi mod dette fælles tiltag. Til gavn for Tisvilde og Omegn – og dermed Gribskov – året rundt! 

Konceptet – Tisvildeleje, Tisvilde og Omegn – åben by julen 2015

Arrangementerne kører de første to weekender i advent, i alt 4 dage. Som udgangspunkt er det ikke 
hensigten at forandre Tisvildeleje (og omegn) til en juleby eller arrangere bazaragtige aktiviteter, der ikke i 
længden vil være en del af indtrykket af området. Vi ønsker fortrinsvis at vise byen som den er – selvfølgelig 
med en vis vægt på juleudsmykning og julede aktiviteter – men det vigtigste vil være at vise byens butikker, 
restauranter, gallerier, hoteller m.v. som åbne og med varer, forplejning m.v. af høj kvalitet, selvfølgelig 
samtidig med at der er sædvanlig høj julestemning og gode indtryk for øjet.

Arrangementet vil således blive centreret om at give besøgende viden om og mulighed for at lære 
Tisvildeleje, Tisvilde og Omegn at kende som et godt sted at handle, spise, overnatte samtidig med at der vil
være en række supporterende juleaktiviteter og attraktiv udsmykning af byen. Dette vil bl.a. omfatte:

- Alle butikker, restauranter, cafeer, hoteller, gallerier, besøgsgårde m.v. holder åbent
- Der vil blive fremstillet et specielt kort, hvor alle fremgår med logo, tekst om tilbud m.v.
- Der vil blive fremstillet en animeret kortfilm til brug for reklamespots, bl.a. i Tisvilde bio.
- Der blive arrangeret juleklip og julebio (se mere herom senere) for børn
- Der vil være events, hvor ’lokale kendte’ pynter juleborde på Kildegaarden
- Der vil blive købt ekstra juletræer og lys, så byen fremstår lys og indbydende
- Der vil blive opsat ’brændende olietønder’ på centrale og strategiske steder
- Der vil blive solgt juletræer på centrale steder
- Der vil blive opsat 5-7 boder med kvalitetsvarer/fødevarer
- Der vil blive annonceret i Ugeposten, Frederiksborg Amtsavis, Gribskov Lokalavis
- Der påregnes endvidere PR, omtale i og besøg fra ovenstående og Nordsjællands TV, evt Lorry

Ansøgt budget til Åben By Tisvildeleje, Tisvilde og Omegn Julen 2015



Design og Produktion af ’bykort’ med alle aktører 10.000,00

Koncept og produktion af ’reklamespot’   5.000,00

Transport af hytter, boder til kvalitetsvaresalg   7.500,00

Materialer til juleklip, bordpynt til ’kändisborde’   7.500,00

Ekstra juletræer og belysning, inklusive opsætning 20.000,00

Brænde til olietønder (4 dage) 10.000,00

Annoncering ½ side x 2 i hhv Ugepost, Frederiksborg Amtsavis 25.000,00

Og Gribskov Lokalavis

Bioreklame og Internetreklame  5.000,00

Ansøgt beløb i alt 90.000,00 DKK

Budgettilføjelse: Aktiviteter og beløb ovenfor er udover, hvad fx Erhvervsforeningen, Lokalrådet, 
Kommunen i øvrigt (til julebelysning) og de private aktører i øvrigt bidrager med til dette projekt. Lokalrådet
står således for gratis forestilling i Tisvilde Bio, hvor der også serveres gløgg og æbleskiver, ligesom 
lokalrådet sørger for godteposer, julemand, sange m.v. i forbindelse med juletræstænding 1 søndag i 
advent. Musik i Lejet udlåner udstyr og hjælper med markedsføring gennem deres brede kontaktnet. 
Endvidere undersøges muligheden for støtte fra Musik i Lejet til (gratis adgang) koncert med Thomas Koppel
på højskolen. De private sørger fx for småretter, prøver, gode tilbud og frivilligt arbejde for hele 
arrangements gennemførelse, mens Erhvervsforeningen undersøger mulighederne for yderligere bidrag – til
aktiviteter ud over de her listede (sammenlagt ca. 60,000).

På vegne af Erhvervsforeningen Tisvilde og Omegn – Bestyrelsen og Initiativgruppen

        Hans Erik Sørensen                   Uffe Leander                    Jens Jørgen Hyldig-Nielsen

                           Sidsel Zachariassen                   Katrine Green Rostgaard


