MÅRSLET BYFEST 2020
Mårslet Juletræslaug har ved et møde sidst i maj besluttet at fastholde Mårslet byfest i
uge 33, præcist som traditionen byder.
I den skrivende stund er der næsten 1½ måned til byfesten løber af stabelen, så ingen ved
endnu nøjagtigt, hvordan det går med corona nedlukningen af samfundet. Men det er også
for at sende en besked til de øvrige, der normalt deltager i byfesten at nu sker der noget.
Ingen kan helt bestemt spå om hvordan corona belastningen ser ud til den tid, ikke
engang Mette Frederiksen ved det.
Men nu har vi i enighed sat gang i forberedelserne til vort store arrangement i byfesten, som
er lørdagens kræmmermarked, som i år afholdes lørdag den 15. august.
Naturligvis vil markedet ikke blive som før. Myndighedernes retningslinier vil vi
selvfølgelig overholde, med afspritning, afstandskrav og indretningen af markedsarealet.
Vi har også set os nødsaget til at beskære stadepladserne, så der i år kun bliver plads til 50,
der vil blive en meter mellem boderne, som er 3 x 3 m, som en pavillon.
Stadepladsen kommer til at koste 50 kr. og betales på MobilePay 7709bc. Man får et
stadenummer på markedspladsen. Vil du være sikker på en plads, vil vi opfordre til at du
bestiller og betaler via MobilePay allerede nu. Du vil herefter modtage dit stadenummer via
SMS.
Stadepladserne er først tilgængelige fra kl. 8 om lørdagen.
Desværre har vi i Mårslet juletræslaug også måttet begrænse os, da vi alle i disse tider er
underlagt begrænsninger i vor normale virke.
Vi har foreløbig vedtaget ikke at sælge fødevarer, såsom rundstykker og pølser, som
normalt er en sikker indtægtskilde for Mårslet Juletræslaug, hvorfor vi opfordre alle
stadsholderne og gæster til at bakke op om vores salg af støttebeviser .
For stadepladserne gælder det uændret at salg af drikke og fødevarer ikke er tilladt.
Angående Juletræslaugets arrangement om onsdagen TYVSTARTEN for byens ældre over
60 år. Så alt er ved det gamle her - med hygge, øl og kaffe og småkager, men desværre
ingen varme pølser. Alt bestemt som ved kræmmermarkedet.
Men sponsor-gaverne trækker vi lod om på startnumrene.
Mårslet Juletræslaug.

