Gøngemarked i Lundby 2020
Kære Gønger og andet godtfolk.
Endnu en gang er vi gået i gang med planlægningen af årets Gøngemarked og vi håber at du/ I vil
være med til at skabe et marked, der lever op til vores påstand om at være Sjællands hyggeligste.
Gøngemarkedet finder sted i weekenden d. 15.- 16. august 2020 – begge dage kl. 10-17.
Denne indbydelse er sendt til en lang række af de bodholdere, der har været med tidligere – nogle
har været med stort set fra starten og nogle er kommet til markedet senere. Lige meget hvor længe I
har været en del af Gøngemarkedet, vil vi med glæde se jer igen. Samtidig indbyder vi også nye
bodholdere til at være del af den hyggelige markedsstemning på Gøngemarkedet.
Vores mål er at skabe et marked, der leverer en god oplevelse til de besøgende. Dette kan vi ikke
gøre uden jer, da stande og boder med forskellige aktiviteter er det, der skaber en god stemning og
forhåbentlig også et godt salg. Derfor vil vi gerne bede jer sætte kryds i kalenderen allerede nu.
Vilkårene for deltagelse er uændrede:
 Vi stiller stand og evt. mindre telt til rådighed.
 Du/ I deltager gratis med egne produkter.
 Personalet på standen er meget gerne udklædt i dragter fra 1600-tallet (dragter kan i
begrænset omfang lånes af markedet.)
 Deltagelse dækker begge dage kl. 10-17.
 Markedet står for salg af mad og drikkevarer – derudover er der frit slag med produkter,
som kunne have eksisteret i 1600-tallet.
 Bodholderne er selv ansvarlige for eventuelle tilladelser fra myndigheder fx fødevarer,
SKAT osv.
Hvis du kender nogle, som kunne være interesserede i at deltage, er du meget velkommen til at give
besked til undertegnede, så vi kan invitere dem.
Af hensyn til Gøngemarkedets fremtid er der kommet yngre kræfter til på forskellige områder og
der vil i 2020 være en oplæringsperiode, hvor de garvede gønger deler ud af deres markeds-viden.
Kontakten til jer bodholdere er et af disse områder og jeg vil derfor i år være lærling hos Jens
Hallqvist, så jeg på sigt kan overtage dette ansvarsområde.
Vi vil meget gerne have en tilbagemelding på om du kommer – og meget gerne senest i midten af
maj.
Tilmelding kan ske på mail: jacquelinejensen31@gmail.dk eller tlf: 28100692.
Vi håber at se dig/ jer i Lundbyparken den 15. – 16. august.
På vegne af Gøngemarkedet
Jacqueline Dønvig Jensen

