Nyhedsbrev 3_2011

Vorbasse Marked i 2011 blev en regnfuld oplevelse, især fredagen vil vi huske tilbage på, med regn fra tidlig morgen til sen
aften/nat.
Gæsterne trodsede heldigvis det dårlige vejr, og iht. parkeringstallene kan vi se, at der har været ca. 10 % færre parkerede biler
i forhold til 2010, som var det bedste besøgte nogensinde.
Alle kræmmer- & smådyrspladser var udsolgte og den nye velindrettede hesteplads med ca. 650 tilførte heste fungerede igen
helt perfekt og i år med et helt nyt reservationssystem af hestebommene. Et flot tivoli, det største antal af campingpladser som
nogensinde har været solgt på forhånd, og SÅ rigtig mange glade gæster der trodsede vejret. Som arrangør fik vi i år prøvet en
del nye ting i relation til de opgaver som vejret skabte - det var hårdt, men vi blev en hel del erfaringer rigere.
Som noget nyt, havde vi i samarbejde med sognepræst Susanne Østberg arrangeret markedsgudstjeneste i Pubben på
åbningsdagen torsdag kl. 11.00 med ca. 200 deltagere, og vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser på dette. Tak til dig
Susanne for samarbejdet, og vi håber, at vi sammen har skabt en ny tradition og et tilbagevendende tilløbsstykke på Vorbasse
Marked.
Sven Tygesen havde indvilget i at foretage den officielle åbning af dette års marked – det er vi som arrangør rigtig glade for –
tak til dig Sven for et altid godt samarbejde og din interesse for VGF og Vorbasse Marked!
Traditionen tro, havde vi igen i år besøg af byens daginstitutioner såvel til markedsgudstjeneste som til at hejse det store flag
ved Markedsinformationen – ca. 100 glade og dejlige børn. Tak til de lokale daginstitutioner og Pia Madsen for et godt
samarbejde. Frihavnens beboere havde vi inviteret på sightseeing på markedspladsen torsdag formiddag samt til
markedsgudstjeneste og efterfølgende røde pølser og en sodavand eller en kold fadøl. Pensionistforeningen var også inviteret
til markedsgudstjenesten med efterfølgende forplejning.
Tivolimæssigt var der igen rykind af flotte tivoliaktiviteter, dog blev vi alle snydt på målstregen af, da vi også skulle have haft en
kæmpe rutschebane på besøg, men den har vi forhåbentligt til gode på et senere tidspunkt – tak til de 2 tivolier, Herning
Tivolipark og Kjærs Tivoli for et fortrinligt samarbejde.
På vores hesteplads er der opsat 27 x 2 nye hestebomme, som vi fortsat rigtig mange roser for. Dyrlæge og hestehandlere
kalder det for en flot og velindrettet hesteplads, hvor der er taget højde for ikke mindst hestenes velfærd, men også de
velindrettede gader gør, at publikum kan færdes trygt på hestepladsen.
Tak til hestehandlere, vores dyrlæge Lisbeth fra Univet samt dyrenes beskyttelse for et godt og konstruktivt samarbejde.
På kræmmer- & smådyrssiden gik det rigtig godt – ALT var udsolgt – tak til alle vores kræmmere og smådyrshandlende – vi
glæder os til at se jer igen til næste år.
I Restaurationsafdelingen var der igen ”liv og glade dage”, og også her stor tak til alle vores trofaste samarbejdspartnere,
bands/musikere, Jørgen og Henning fra Bramminge, RU-drengene (Jesper, Jørgen og Martin), og dig Thomas (fra
Struer)……….
Også vores alles ”Neve” fra Hjallerup Teltudlejning (samt hele Hjallerup-holdet) skylder vi en STOR tak for samarbejdet og den
store arbejdsindsats du/I ydede – det var en fornøjelse at have jer med på ”holdet” i Vorbasse.
Lige en speciel stor tak også til det nye husorkester ”SJU-BI-DUO” for en fantastisk indsats de 3 dage i Ølteltet.
Vi nærmer os regnskabets time, og det ser ud til, at vi igen kan præsentere et meget fint overskud til glæde og gavn for
Vorbasse. Se mere her på siden når regnskabet er revideret og godkendt af såvel interne som eksterne revisorer. Husk
generalforsamling i Vorbasse Fritidscenter tirsdag den 22. november 2011 kl. 19.30.

STOR tak til alle vores frivillige hjælpere fra fjern og nær, uden jer var Vorbasse Marked
ikke den succes den er.

Også STOR tak til ALLE byens foreninger og vores samarbejdspartnere og vores hovedsponsor ”Den Jyske Sparekasse” - vi
værdsætter meget det gode samarbejde.
Sensommer-/markedsfesten den 17. september 2011 var rigtig god oplevelse/fest med stor tilslutning – tak til alle der var med til
at gøre denne aften festlig og fornøjelig☺
Vi er nu gået i gang med alle evalueringsmøderne, og vi vil bestræbe os på fortsat at udvikle markedet til byens fælles bedste,
så vi forhåbentligt igen kan præsentere et nyt spændende Vorbasse Marked i 2012.

Endnu en gang – mange tak til alle for en uvurderlig indsats.
På vores hjemmeside kan du altid se den officielle mødekalender – ønsker du/I et møde – så bare sig til, vi vil dog gerne varsles
ca. 14 dage i forvejen.
Har du spørgsmål og/eller inputs til VGF, er du altid meget velkommen til at kigge ind i Æ´ Gåedhus, ringe eller maile til os.
Næste nyhedsbrev kan forventes i december måned 2011.
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