Nyhedsbrev nr. 2, 2020
Kære beboer i Vorbasse, Nebel, Fitting og Skjoldbjerg,
Som I sikkert alle ved, satte COVID-19 virussen en stopper for Vorbasse Marked 2020 – eller gjorde den
nu også helt det??
Når nu ikke vores gæster må komme til Vorbasse – ja, så må vi jo komme til dem. Ideen om et virtuelt
marked var hurtigt født og blev præsenteret på et bestyrelsesmøde den 7. april, altså dagen efter, at
regeringen havde forlænget forbuddet mod større forsamlinger til udgangen af august 2020. Allerede to
dage senere nikkede samtlige bestyrelsesmedlemmer ja til projektet, som i sin enkelthed går ud på
markedsføring af Vorbasse Marked, også selvom det fysiske marked mangler i år. Desuden forhåbentligt
at kunne give et tilskud til de frivillige foreninger, som normalt hjælper med forskellige opgaver på
markedet.
Projektet, som vi har kaldt Vorbasse Hjemme Marked, er et samarbejde mellem AV Design,
mindthemedia og vores egen marketingafdeling – og de har haft travlt siden opstarten. Via vores
hjemmeside og Facebook bliver det nemlig den 16., 17. og 18. juli muligt at gå i ølteltet, høre musik,
handle i boderne, tage en tur i tivoli m.m. Log in på siden koster 20 kr. for en dag og 50 kr. for alle tre
markedsdage.
Som noget specielt er der oprettet en ”hjælpepakke” bestående af en kasse Royal øl med logo, en
Vorbasse Hjemme Marked 2020 T-shirt + div. merchandise til en pris på 499,- kr. Køb af denne pakke
inkluderer adgang til Vorbasse Hjemme Marked alle tre markedsdage. Pakken leveres til købernes
privatadresser i god tid inden torsdag i uge 29.
Vi håber meget, at det nye tiltag genererer et overskud, som vi kan fordele til foreningerne efter
markedet,

MEN VI MANGLER DIN HJÆLP
til at få spredt kendskabet til Vorbasse Hjemme Marked så langt ud som muligt. Du kan hjælpe os ved at
like og dele vores Facebook opslag til hele dit netværk og opfordre din familie samt dine venner og
bekendte til at gøre det samme. Ellers naturligvis logge in på Facebook-siden, prøve de forskellige tilbud
og meget gerne købe hjælpepakken til hjemme-hygge på terrassen med venner og familie (så mange
som vi nu må være samlet i juli!).

Kun sammen kan vi gøre dette projekt til en succes
Lad os stå sammen om at vise vores omverden, at Vorbasse ikke lader sig slå ud af en pandemi – så
like/del/fortæl/skriv/ring – jo mere, jo bedre.
Selvom det fysiske marked 2020 ikke kan afholdes, arrangerer VGF alligevel en markedsfest for alle
beboere i 6623-området. Muligvis bliver festen lidt anderledes i forhold til tidligere år, men vi holder
den for at styrke det lokale sammenhold og fordi vi tror, at vi alle sammen trænger til at være sociale og
feste sammen efter en træls tid med corona, afstand, sprit, hosten i ærmet osv.
Festen finder sted lørdag den 31. oktober 2020, så sæt bare kryds i kalenderen allerede nu.
Mere info følger.

