
 

 

Nyhedsbrev nr. 1, 2021  

Ja, det blev en ret kedelig afslutning på 2020/start på 2021 i VGF-regi. Ingen nytårskur for vores 

boblere/hjælpere og heller ingen fysiske bestyrelsesmøder i Æ’ Gåedhus (men vi er blevet ”rimelig” 

gode til online møder). Alt har jo desværre stået i coronaens skygge med forsamlingsforbud og 

nedlukninger og de to første måneder af 2021 har været præget af uvished, tvivl, håb, spørgsmål, op- 

og nedture, snak – for kan vi få lov til at afholde Vorbasse Marked i 2021?? 

Der skal ikke være tvivl om, at det er grundejerforeningens største ønske at afholde et marked med 

alle dets forberedelser, fællesskab, sammenhold, samarbejde, sved, grin, hårdt arbejde, håb, 

koordineringer, forventninger, bange anelser og til sidst den store glæde og stolthed, når vi er på den 

anden side af et vellykket marked – ligesom vi har gjort det i Vorbasse i så mange år.  

Der har ikke været mange udmeldinger fra myndighederne om mulighederne for at afholde 

sommerens festivaller, koncerter og markeder, ja, faktisk slet ingen – og vi ved godt, at det ER svært 

at sige noget definitivt på nuværende tidspunkt - men skal vi kunne nå at forberede et marked til 

afholdelse i juli måned, er vi simpelthen nødt til at starte op nu – og derfor har vi på det seneste 

bestyrelsesmøde i VGF besluttet at starte op med de ting/opgaver, som ikke er forbundet med 

udgifter, da vi naturligvis ikke er interesserede i at indgå kontrakter med foreninger, leverandører og 

samarbejdspartnere i øvrigt, som vi er forpligtede til at opfylde, hvis markedet skulle blive aflyst på et 

senere tidspunkt pga. af corona-restriktioner.  

De opgaver vi starter op nu, er bl.a. invitationer til kræmmere og campister, intern information, 

information til de frivillige + foreninger, information til 6623-området, kontakt til beredskabet (politi, 

myndigheder, redning, brand, samaritter m.fl.) og ansøgninger til myndigheder/kommune, så vi i 

hvert fald er forberedte og klar, når der kommer en udmelding fra myndighederne. Det er nok 

sandsynligt, at der kommer til at være restriktioner i år, som ikke plejer at være der. Vi er naturligvis 

nødt til at understrege, at beslutningen om afholdelse af markedet alene ligger hos myndighederne, 

men vi er klar til at gå langt for at imødekomme de krav, som evt. måtte komme, for at kunne 

afholde markedet – og vi håber som sædvanlig på jeres opbakning, da det jo er i hele byens interesse, 

at markedet gennemføres.   

Vi er sikre på, at de fleste af jer har bemærket, at renoveringsarbejdet på Æ’ Gåedhus er gjort færdigt 

– og se nu bare – det flotteste lille bindingsværkshus midt i byen. Vi er yderst tilfredse med 

håndværkernes arbejde og nu mangler vi bare at få huset malet. Det arbejde har Lars Okholm og 

Carsten Sørensen lovet at tage sig af, men det kan dog først gøres, når murværket er tilstrækkeligt 

tørt, så der går måske nogle måneder endnu, inden det helt færdige resultat kan ses. Så flot et 

arbejde/hus skal naturligvis ikke gå ubemærket hen, så vi påtænker at lave en eller anden form for 

markering i løbet af sommeren. Nærmere info følger. 

     

Som tidligere nævnt, håber vi meget på jeres opbakning og hjælp 

hvis vi må afholde markedet i år, og hjælpen bliver i år mere 

nødvendig end nogensinde, da vi har kortere tid til forberedelser 

og da vi sandsynligvis vil blive mødt med nye krav/tiltag. 


