
 

 

 
Nyhedsbrev nr. 1, 2022   
 

Det er så småt blevet forår igen –  

og hvilket forår ..……. 

 

Her i april 2022 kan vi nemlig igen se frem mod et marked i juli måned og forberedelserne er i fuld gang.  

Men vi begynder lige med at tage tråden op fra sidste nyhedsbrev i 2021, hvor vi fortalte, at suppleanterne 

skulle inddrages mere i bestyrelsesarbejdet i VGF – hvilket vi også synes de er blevet: Peter Ingemann er nu 

”føl” i restaurationsboblen (under Brians ledelse), Morten er stadig en vigtig brik i Teknikboblen (under 

Karstens ledelse) og Jeroen har fået overdraget ansvaret for marketingboblen (et område, han kender 

særdeles godt fra hans tidligere periode i bestyrelsen), så det ser rigtig godt ud.  

Mht. vores nye tiltag fra sidste år, info-hæftet til tilflyttere, er vi lidt usikre på, hvordan dette egentligt blev 

modtaget? I hvert fald var der meget få tilmeldinger til det info-møde, vi havde inviteret til i januar i år, 

hvilket er lidt uforståeligt for os, idet vi ”kun” havde inviteret på en gang spisning og information om 

markedet. Vi måtte desværre aflyse mødet på grund af for få tilmeldinger, men fortvivl ej, der er stadig 

mulighed for at tilmelde sig som frivillig hjælper til markedet: 1) via hjemmesiden vorbasse-marked.dk –     

2) via kontakt til et bestyrelsesmedlem eller 3) ved at skrive en mail til post@vorbasse-marked.dk – så kom 

frisk, hvis du har overskud af godt humør og energi 😊  

Efter to års pause holdt vi i januar 2022 igen nytårskur for samtlige boblere, bestyrelsesmedlemmer samt 

kontorpersonale – i år på Vorbasse Kro, hvor vi var ca. 35 personer. Det var en rigtig hyggelig aften til trods 

for stadig gældende restriktioner om ikke at ”blande” sig for meget, så det blev mest til snak omkring de 

borde, hvor man havde placeret sig fra start – men det blev snakken nu heller ikke ringere af. Kroen havde 

lavet en dejlig menu og der var underholdning med både sang og historier af Anders Bircow, som ”næsten” 

er fra Vorbasse (i hvert fald har han da vistnok familie boende i nærheden af Slauggård).  

Som nogle sikkert vil have bemærket, er der opsat fem spots ved Krigshavnen, som lyser op på de store 

træer ved siden af havnen og giver området et helt ”eventyrligt” skær og lyser virkeligt op i den mørke tid. 

Og så til dette års marked, hvor forberedelserne som nævnt er i fuld gang: der forberedes et par nyheder på 

markedspladsen i år (hvilke må I selv komme ned og se) - tilmeldinger fra kræmmere og campister er i fuld 

gang - alt det tekniske skal tjekkes/efterses og gøres klart - nye portaler skal laves - nye skilte skal fremstilles 

- ølteltet skal have nye kasseapparater - hestepladsen skal optimeres – trøjer i alle størrelser skal indkøbes -

frivillige skal indkaldes – der skal holdes møder og koordineres osv. osv.  og samtidig med alt dette skal alle 

kontrakter fornys og der skal laves beredskab, søges om byggetilladelser til rejsning af telte, søges spiritus-

bevillinger, tilladelse til ”skilteskov” i byen m.m. – så der er da egentligt nok at se til – men det er også sjovt, 

gir’ masser af godt sammenhold og det, at ”få noget til at ske sammen med andre”, det kan nu noget, så vi 

gør det selvfølgelig, fordi vi kan li’ det 😊 

 

Med håbet om jeres opbakning og et rigtig godt marked for hele 6623-området  

Bestyrelsen i VGF      


