
 

 

Nyhedsbrev nr. 2, 2021  

Fredag den 23. april 2021 var en sort dag for VGF. Der blev nemlig det sidste håb for et 

Vorbasse Marked 2021 slukket, da regeringens ekspertgruppe meldte ud med anbefalinger 

om vilkår for afholdelse af større forsamlinger indtil 1. august 2021. Bestyrelsen i VGF 

samledes allerede samme aften og selvom anbefalingerne først skulle behandles i 

regeringen, var der ingen tvivl om, at vilkårene var så langt, langt fra, hvad vi ville kunne 

agere med i vores marked, at ingen var i tvivl om, at vi måtte aflyse markedet for andet år i 

træk. Men det var hverken en sjov eller nem beslutning af træffe ☹ 

Nu må vi afvente markedet i 2022, hvor den bare skal have fuld gas – og planlægningen er 

allerede i gang – SÅ GLÆD JER. 

Æ’ Gåedhus vil blive kalket/malet i løbet af de næste par måneder og derefter er vi klar til at 

markere renoveringen af det lille hus. Det vil ske ved et ”ÅBEN HAVE” arrangement den 

19. juni 2021 fra klokken 14 til 16, hvor grundejerforeningen vil være vært ved en grillpølse 

og lidt at drikke. Vi håber at se rigtig mange af byens borgere og vil også invitere de 

håndværkere, som har gjort et virkelig nydeligt og nænsomt arbejde med at renovere huset. 

Vi håber på fint vejr, da arrangementet finder sted i haven bag Æ’ Gåedhus, hvor der vil 

være opstillet borde/bænke og pavilloner.  

I VGF har vi gang i diverse aktiviteter hen over sommeren, bl.a. har vi planlagt en/to 

arbejdsdage, hvor vi skal have registreret og fordelt de mange opgaver, bestyrelsen tager sig 

af - både før, under og efter markedet. Dette gøres primært for at lette arbejdet/ 

overgangen, når der kommer nye bestyrelsesmedlemmer til. Vi vil også stadig holde 

bestyrelsesmøde den 1. tirsdag i hver måned, så har du emner/forslag, du gerne vil have 

behandlet, så skriv en mail til post@vorbasse-marked.dk 

Derudover er der en hel række kontrakter med foreninger, som skal genforhandles i løbet af 

efteråret, da mange kontrakter udløb allerede sidste år og stort set de sidste udløber i år.  

I løbet af efteråret vil I sikkert opleve, at der bliver gravet på markedspladsen. Vi har gang i 

nogle ændringer, som vil stå færdige til markedet 2022. Vi tror på, at disse ændringer vil 

optimere besøget på markedet både for vores gæster og samarbejdspartnere.  

 

Med ønsket om en god sommer – trods alt.  

Håber vi ses den 19. juni 😊 

Bestyrelsen i VGF  


