
Gestelev, December 2020 

 
Gestelev  
     Forsamlingshus 

 

Bliv Erhvervssponsor for 

Gestelev Forsamlingshus 

 
Kære erhvervsdrivende i Gestelev! 

 

 

 

Det er svære tider at drive et frivilligt forsamlingshus i. Corona betyder desværre, 

at forsamlingshuset mangler indtægter for mere end 60.000 kr. i 2020.  

Det er rigtig mange penge for en forening, der alene baserer sig på frivillige 

kræfter.  

 

Vi har indtil nu klaret os igennem ved at spare på alt der er muligt, men kassen er 

ved at være tom og vi håber derfor, at du har lyst til at støtte dit lokale 

samlingssted. Det bliver nu muligt ved at købe et sponsorat. 

 

Når du køber et sponsorat til Gestelev Forsamlingshus, er du med til at sikre driften 

af vores fælles samlingssted.  

 

 

Som sponsor får du 

• Synlighed på vores hjemmeside  

• Synlighed i Forsamlingshuset. En 10x30 cm rubrik på forsamlingshusets 

sponsortavle, som viser navn og logo.  

• Et fysisk sponsorbevis, leveret direkte i din postkasse 

• Mulighed for gratis omdeling af flyers / reklametryk til ca. 170 husstande i 

Gestelev 2 gange årligt.  

 

 

Som sponsor er du med til 

• At holde vores lokale mødested i live 

• At det fortsat er muligt at holde fest lokalt 

• At der bliver ved med at være en hjertestarter centralt i Gestelev 

• At forsamlingshuset fortsat er et aktiv i vores lokalsamfund 

 

 

Et sponsorat i Gestelev forsamlingshus gælder for 1 år.   
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Vi håber, at du har lyst til at blive sponsor for Gestelev Forsamlingshus og på den 

måde være med til at hjælpe vores fælles samlingssted i en tid, der på alle måder er 

helt usædvanlig.  

 

Sådan gør du 

Hvis du vil være erhvervssponsor, så skriv en mail eller ring til os på: 

 

E-mail:  gestelev.forsamlinghus@gmail.com 

Telefon:  Anders: 5168 8131 / Christian: 2911 3352  

 

Det eneste vi har brug for, er dit firmanavn, adresse, mailadresse, cvr-nummer og 

evt. firmalogo. Så får du et sponsorbevis leveret i din postkasse, som bevis for dit 

lokale engagement:-) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår! 

 

De bedste hilsner,  

  

Bestyrelsen i Gestelev Forsamlingshus  

og Beboerforening 

 

Marianne, Allan, Sanne, Christian, Mette og  

Anders 

 

 

 

 
 

 

Om Gestelev Forsamlingshus 

Gestelev Forsamlingshus danner hvert år rammen om en række velbesøgte lokale 

arrangementer, herunder fællesspisninger, vinsmagninger, sportevents, musik- og 

julearrangementer, dans mv.  

Huset drives alene af frivillige kræfter og stilles gratis til rådighed for lokale 

arrangementer. Huset kan lejes til private arrangementer, hvor blandt andet Midtfyns 

Bridgeklub og Midtfyns Folkedansere er ugentlige brugere.  

Gestelev Forsamlingshuse er udlejet ca. 40 gange årligt, og har mere end 2500 brugere 

hvert år.   
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