
Efter et år med nedlukninger pga. Corona og en aflyst julemesse i 
2020 kunne vi endelig afholde julemesse i MAGION igen!
Det var noget vi havde set meget frem til, da messen er et godt sted 
at møde vores andelshavere og kunder. Traditionen tro, så havde vi 
fået vores faste standplads.

Arbejdsgruppen kunne nu komme i gang og der blev ivrigt debatte-
ret, hvad teamet og indholdet for messen skulle være. Retningen og 
teamet kom der hurtigt enighed om: Bæredygtighed i børnehøjde.

Vi synes det var en god idé, hvis vi også kunne inddrage og interagere 
med børnene på en sjov og anderledes måde. 3 meter bagvæg blev 
beklædt med hvidt papir, som kun ventede på at blive dekoreret af en 
masse børn. Der var mange interesserede børn, der på hver sin måde 
tegnede, hvordan vi bedre kan passe på jorden. Børnene måtte, når 
de havde tegnet på væggen, trække en gave fra GEVs julemandssæk. 
Forud for messen havde vi i samarbejde med Legekæden i 

Grindsted indkøbt 100 stk. forskelligt trælegetøj, som både kan 
bruges af drenge og piger.

Det vakte stor interesse hos børn i flere aldre, som var både kreative 
og gode til at tegne. Vi havde fremstillet et juletræ i træ, som vi 
havde monteret på en stige, så børnene rigtig kunne komme ud i alle 
hjørner af papiret.

Samtidigt gav det anledning til mange gode snakke, og det var helt 
tydeligt at høre på børnene, at emnet om bæredygtighed var noget 
de havde hørt om i skolen.

Også noget for de ældre
For de voksne havde vi lavet en brugerundersøgelse og her fik vi 
blandt andet mere end 200 besvarelser fra lokale, som var blevet 
spurgt om følgende:   
   -->

To dage i MAGION på årets julemesse bød på interessante samtaler, tegninger og små 
gaver til en masse lokale børn

JULEMESSE MED BØRN I 
CENTRUM

Af: Karina Pedersen, 
Messeansvarlig, GEV
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1. Hvor tilfreds er du med GEV som forsyningsselskab? (1-10)
2. Hvordan foretrækker du at modtage information fra GEV?
- Her var mulighederne: e-mail, SMS, gennem medierne, Web, Dia-
log- og fællesmøder
3. Hvilke ord beskriver bedst GEV?
- Her var mulighederne: pålidelig, unik, dårlig kvalitet, høj kvalitet, for 
dyr, uinteressant, brugbar, ineffektiv, kender dem ikke.
4. Hvor gode er GEV til at dele viden og information ud til kunder og 
andelshavere? (1-10)
5. Hvordan kan GEV blive bedre som lokal multiforsyning i fremtiden?

Med mere end 200 besvarelser fra Grindsted, så var vi mere end 
tilfredse med både deltagelsen, men især svarene vi fik.

Alle som deltog i vores lille undersøgelse, var med i lodtrækningen 
om en lækker klassisk julemiddag, bestående af økologiske produkter 
og masser af andet  godt, til en værdi af 1000 kr.
Den heldige vinder blev Connie, som efterfølgende afhentede sin 
præmie i GEV Huset på Tårnvej 24 i Grindsted.
Gavekortet til julemiddagen blev indløst hos Kvickly i Grindsted, som 
var gode hjælpere med at få det hele til at gå op. Ud over julemid-
dagen løb Connie også afsted med juletræet, som vi havde med på 
julemessen. Et træ vi nøje havde udvalgt og indkøbt med rødder og 
potte, så den efter brug  kan plantes ud i naturen igen.

Vi havde et par gode dage i MAGION, med mange glade og nysgerrige 
besøgende, store som små, der gav os gode snakke, grin og masse-
vis af kreative tegninger og besvarelser. 

Tak for det og vi håber I også vil kigge forbi til næste års julemesse 
og møde os med lidt go’ energi.

Fakta
Sådan scorede GEVs undersøgelse 
på julemessen

1. 8,8 / 10
2. Email og SMS
3. Pålidelig, Høj kvalitet og Brugbar
4. 7,4 / 10
5. Blandede svar 
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