
Kom og få et unikt kig ind i GEVs verden og mød vores varmemester, 
direktøren, bestyrelsesmedlemmet og elektrikeren til åbent hus 
arrangement .

LØRDAG DEN 18. JUNI, KL. 11-16

Her kan du få et kig ind bag facaden og høre mere om vores arbejde 
og hverdag, hvor vi døgnet rundt sikrer, at du har varme i radiatoren, 
vand i vandhanen, fibernet i hjemmet og lys i pæren.

Samme dag indvier vi området ude foran GEV Huset på Tårnvej 24. 
Her har du mulighed for at gå en tur på stierne blandt stensætnin-
ger, der opsamler varme til gavn for vores vekselvarmedyr, tage 
et hvil på vores egetræsbænke og nyde duften fra vores danske 
blomsterarter. 
Vi har inviteret vores designere fra firmaet ’Vildskab’. De vil fortælle 
om, hvordan vi fik omlagt vores græsplæne til et frodigt mekka for 
insekter og fugle. De kan måske inspirere dig til at gøre din have lidt 

mere vild derhjemme. 

Kl. 14.00 kommer Sebastian Klein og optræder med sit fantasti-
ske soloshow, hvor han tryllebinder med levende dyr og trylle-
numre - et fedt sjov for børn, familier og barnlige sjæle.

Hele dagen har du mulighed for at høre spændende fortællinger 
om produktionen og leveringen af vand, varme, el og fibernet hjem 
til dig. Direktøren fortæller dig også gerne om GEVs visioner for en 
fossilfri fremtid.

Vi åbner gårdhaven, hvor vi inviterer alle til at slutte dagen med et 
besøg ved vores lækre foodtrucks, der på dagen serverer mexicansk, 
thailandsk og amerikansk mad. Dertil kan du få en kølig øl eller 
sodavand i vores hyggelige festtelt.

Da vi forventer mange besøgende denne dag, vil vi opfordre alle i 
omegnen til at tage deres cykel - så passer vi også lidt på miljøet.

FAKTABOKS
GEVs 110 års jubilæumsfest
(For det gamle Grindsted Elværk)

Dato: Lørdag den 18. juni

Tid: 11.00 - 16.00

Sted: Tårnvej 24, 7200 Grindsted

Aktiviteter:
- Oplæg om GEVs fossilfri fremtid
- Oplæg om Flisværket v. Tingvejen
- Oplæg om GEVs nye biodiversitetsområde
- Sebastian Kleins soloshow kl. 14
- Rundvisninger - både ude og inde
- Foodtrucks med lækker mad og drikke

KOM TIL 110-ÅRS 
JUBILÆUM MED ÅBENT 
HUS OG SEBASTIAN KLEINS 
SOLOSHOW
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