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60 glade og hjertevarme ambassadører står klar til at tage imod
Heartland-gæsterne
Festivalsæsonen skydes for alvor i gang torsdag den 31. maj, når Heartland Festivalen slår
dørene op for ca. 18.000 glade festivalgæster. Som noget helt særligt for Heartland står 60
hjertevarme Faaborg-Midtfyn-borgere klar til at byde gæsterne velkommen.
Torsdag den 31. maj kl. 12 står 15 ambassadører for Faaborg-Midtfyn klar til at tage godt imod, når
de første gæster ankommer til campingområdet på Heartland Festivalen. Sammen med 45 andre
ambassadører er de gennem hele festivalen at finde i og omkring Faaborg-Midtfyn Ambassaden
på campingområdet, klar til at give en hånd med og tage sig kærligt af gæsterne. Ca. halvdelen af
festivalgæsterne, omkring 9.000, forventes at overnatte på campingområdet.
Sidste år kom 48% af festivalgæsterne fra Hovedstadsområdet, 35% var fra Fyn og 17% fra
Jylland, og de 60 ambassadører ønsker at give dem en god oplevelse med hjem.
”Vi vil gerne give gæsterne en god oplevelse af Faaborg-Midtfyn, så de får gode minder med hjem
om os. Om den helt særlige hjertevarme, vi synes, vi har her. Og så håber vi, at de får lyst til at
komme tilbage. Heartland varer blot en weekend, men vi er her hele året,” fortæller borgmester
Hans Stavnsager, der selv i år læser højt for børnene på campingområdet.
Hjælp og hjertevarme på ambassaden
På ambassaden er der både hjælp at hente til at få luftmadrasserne pustet op, pløkkerne hamret
ordentligt i, få smurt solcreme på næsen og meget, meget mere - eller man kan tage sig et hvil i
skyggen og sende et postkort hjem fra det smukke Midtfyn.
Sidste år blev der fx også delt ekstra tandbørster, shampoo mv ud til dem, der var kommet af sted
uden. Og mon ikke der også i år er lidt søde overraskelser til de overnattende gæster. I 2017 blev
de bl.a. budt på hjemmelavet, hjerteformede brunsvigerstykker, nogle vågnede op til en forhave i
Faaborg-Midtfyn Kommune mv.
De 60 ambassadører er frivillige, mellem ca. 18 og 70 år og kommer fra hele Faaborg-Midtfyn
Kommune.

Video og foto
Se fotos og film (3 min) om ambassaden og ambassadørerne. Materialet kan frit anvendes med
henvisning til Faaborg-Midtfyn Kommune:
https://www.youtube.com/watch?v=1LmX4JQw6f8&feature=youtu.be
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Hvis du vil vide mere om ambassadørkorpset eller i kontakt med en af ambassadørerne, er du
velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Johanne Holten på tlf. 7253 1025 eller jholt@fmk.dk.

