Rapport
Julemarked i Åsgårdstrand 2017
Arrangementet ble gjennomført som planlagt første helg i advent, 2.-3. Desember 2017.
Åpningstidene var 12.00-16.00 lørdag, og 12.00-18.00 søndag.
Markedet ble gjennomført av medlemmene i organisasjonen Julemarked i Åsgårdstrand, som er
5 stk (leder Ingrid Kristine Lund, nestleder Inge Solheim, Thor Hermansen, Anita Lageng og
Marianne Vikse). I samarbeid med Kiwanis som rigger opp og ned hele området.
I 2017 hadde vi 36 tilreisende utstillere, med håndverk, og mat. I tillegg var bortimot samtlige
atelier, gallerier og næringer i området involvert med åpne dører og egne opplegg som ble listet
opp i vårt program for helgen. Vi skapte også aktivitet i området rundt og inne i rådhuset, med
eventyrstunder for barna hver time begge dager. Basert på observasjoner av folkemengden i
gatene, og tilbakemeldinger fra utstillere, hadde vi besøksrekord. God markedsføring på nett i
forkant av markedet bidro til dette.
Økonomisk ser vi at støtten fra lokalt næringsliv og foreninger, og kommunen er helt avgjørende
for å ha midler til gjennomføring av markedet. Vi ble tildelt en sum penger fra Visit Horten da
dette ble nedlagt, dette er penger vi har valgt å fordele utover flere år for å sikre gjennomføring
av markedet i fremtiden. Det er derfor avgjørende med sponsorer også i fremtiden, og vi er
glade for den støtte og tillit våre sponsorer viser med sin støtte.
Evalueringsmøte ble gjennomført av medlemmene i Julemarked i Åsgårdstrand, 12.12.2017.
Alle var til stede. Markedet i 2017 ble det beste hittil, med god stemningen og god kvalitet på
utstillerne og tilbudene til besøkende. Markedet har vokst seg så stort vi ønsker med tanke på
antall utstillere og geografisk område som tas i bruk i byen. Fokuset videre blir å videreføre det
vi har, og forbedre program og flyten i gjennomføringen. Vi opplever arbeidsmengden som stor
for de fem som er med i Julemarked i Åsgårdstrand, og vi ville ikke klart det uten Kiwanis sin
hjelp. Vi har behov for flere hender under selve arrangementet, og gjerne under planleggingen.
Julemarkedet har nå blitt gjennomført fire år på rad, og vi har til hensikt å sørge for at dette vil
skje mange år fremover, men er da avhengig av flere aktive medlemmer. Det har blitt et
populært og hyggelig arrangement i en ellers stille tid i Åsgårdstrand. Både næringsdrivende,
beboere og de mange tilreisende viser stort engasjement og begeistring for arrangementet.
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