Onsild Messe & Julegavemarked 2019
Nyhedsbrev oktober
Onsild Messe &
Onsild Messe
2018
Gæstede 350
besøgende og
50 stande

Julegavemarked
• Være et samlende organ
for Onsildbyerne.
• Blive en fast tradition og
hyggelig begivenhed, som
Onsild bliver kendt for.
• Tiltrække nye forskellige
kvalitets udstillere fra andre
byer/egne af landet.

Onsild Messe fik et løft I 2018 og fortsætter I 2019
Onsild Messe & Julegavemarkedet
blev slået sammen under et fra
2018, da Onsild Husmoderforening
valgte at aflyse den mangeårige
messe. Dorte Rask Laursen, Onsild
synes, at det var en skam, at der
ingen messe blev og påtog sig
opgaven at få messen op og køre
alene. Resultatet blev, at der kom
50 stande og 350 besøgende.

Sponsorerne er vigtige
I 2019 fortsættes videreudvikling af
Onsild Messen og der er indgået et
samarbejde med Onsild Borgerforening i år om at Onsild Messens
lotteri overskud skal gå til forbedring
af byens legepladser.
Vi håber på at kunne lave et
overskud på ca. 10.000 kr. Derfor vil
lodderne også være lidt dyrere end
sædvanligt og vi har derfor et
behov for at gevinsterne også
repræsenterer en lidt større værdi
og svarer dertil. Der er både lotteri
salg for børn og voksne separat.

Forinden havde Dorte lavet en
hjemmeside til Messen som kom til
at hedde www.onsild-messe.dk og
et logo som skulle være Messens
fremtidige varemærke

“Etablering af
hjemmesiden
www.onsild-messe.dk
med præsentation af
udstillerne gør hele
forskellen”

Dette nyhedsbrev er dermed rettet
primært til dig som potentiel sponsor
for Messen i 2019.
Vi håber, at du vil hjælpe os med en
gave, et gavekort, gerne flere af
værdi på mindst 200 kr. pr. gevinst.


Du bliver nævnt på
hjemmesiden onsild-messe.dk



Du bliver nævnt på Messen



Du bliver nævnt på facebook.



Du må gerne sende besked
inden 15.11.2019 om donering
af gevinst på mail
onsild.messe@gmail.com

Fra Onsild Messe &
Julegavemarked I 2018
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