Gestelev, December 2020

Hej!
Du får her en hilsen fra Gestelev Forsamlingshus og Beboerforening.
Vi håber, at du har det godt, denne mærkelige tid, til trods.
Sidste gang byen mødtes i forsamlingshuset, var energien god og humøret højt, da vi i
marts indviede vores nye køkken med bobler og kransekage og samtidig afholdt
workshop, hvor der kom rigtig mange gode ideer, der kunne medvirke til at gøre
forsamlingshuset til et endnu bedre sted at mødes.
Der blev lavet arbejdsgrupper og motivationen var i top, særligt efter vi havde oplevet den
store opbakning til ombygningen af køkkenet.
Og så kom Corona….
I vores lokale samlingssted, forsamlingshuset, føles det som om, at tiden er gået i stå.
Vores flotte nye køkken har desværre ikke været meget i brug siden marts. Det er ikke
bare ærgerligt, det er desværre også et reelt økonomisk problem.
Den direkte, afledte effekt af forsamlingsforbuddet, er en manglende indtægt på mere end
60.000 kr. 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
desværre ved at være tom…
Vil du hjælpe til at holde forsamlingshuset i live?
Det kan du gøre ved at købe et Støttebevis til Gestelev Forsamlingshus.
Hvad er et støttebevis?
• Et støttebevis koster 500 kr. og fungerer i praksis som forudbetaling til aktiviteter i
Forsamlingshuset.
Det betyder, at når du en dag vil leje forsamlingshuset til din næste store fest, så
bliver beløbet fra støttebeviset trukket fra regningen.
Du kan også vælge at bruge beløbet til at betale for fællesspisning i 2021. På den
måde er du med til at holde vores fælles samlingssted i live.
Hvad får jeg ud af det?
Du får dit navn på en plakat, der kommer til at hænge i Forsamlingshusets entre i 2021 og
et fysisk støttebevis, leveret i din postkasse.
Men vigtigere er, at du er 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
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Vi håber, at du har fået lyst til at købe et støttebevis og på den måde være med til at hjælpe
Gestelev Forsamlingshus i en tid, der på alle måder er helt usædvanlig.
Hvis du vil købe et eller flere støttebeviser, så skriv en mail eller ring til os på:
-

Email:
Telefon:

gestelev.forsamlinghus@gmail.com
Anders: 5168 8131 / Christian: 2911 3352

Det eneste vi har brug for, er dit navn, adresse og mailadresse.
Det er også muligt at betale via mobilepay på tlf.: 47678.
Angiv blot adresse og mail. Så får du et støttebevis leveret i din postkasse.

Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår!
De bedste hilsner,
Bestyrelsen i Gestelev forsamlingshus og Beboerforening
Marianne, Allan, Sanne, Christian, Mette og Anders
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