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Pressemeddelelse

Ambassadører fra Faaborg-Midtfyn skabte glæde på Heartland
60 hjertevarme ambassadører tog sig kærligt af Heartland Festivalens ca. 8.000 overnattende gæster,
der alle fik gode minder med hjem om de skønne mennesker, der bor i Faaborg-Midtfyn.
Et sted mellem 3.600-3.700, så mange campinggæster besøgte Faaborg-Midtfyn Ambassaden på Heartland
– og mere end 7.000 gæster var i kontakt med en af de 60 ambassadører på festivalens campingområde.
Udover at dele smil ud, bød ambassadørerne bl.a. på hjerteformede brunsvigere fra morgenstunden, de
delte tandpasta og shampoo ud til de nødlidende og hjalp med at slå telte op og tage dem ned igen og
meget mere, når de var rundt på pladsen.
”Vi havde dobbelt så mange ambassadører med i år, og de har haft mere end dobbelt så mange kontakter
som sidste år. Det er vi rigtig glade for. Først og fremmest er vi glade for, at både ambassadører og
festivalgæster har haft en god oplevelse med ambassaden,” fortæller projektleder på Faaborg-Midtfyn
Ambassaden Johanne Holten.
Glade hilsnerne fra gæsterne
Ambassadens gæstebog vidner om, at campinggæsterne var begejstrede for de faaborg-midtfynske
ambassadører. Her står bl.a.:
”Jeg er evigt fan af Faaborg-Midtfyn på grund af jer ambassade-folk! Kh Rasmus & familie, Kbh N.”
”Super, super service! Alt fra brunsviger, solcreme og sød assistance. Vi kommer gerne igen. <3 Annette,
Charlotte, Flemming”
”Tak, fordi I passer på os og forkæler os, mens vi er på festival. I spreder smil og glæde.”
Borgmester Hans Stavnsager (S) glæder sig over ambassadørernes store, frivillige indsats.
”Nu har jeg selv været i ambassaden en del gange i løbet af festivalen, og jeg deler i den grad
festivalgæsternes begejstring for ambassadørerne. Når vi har en ambassaden på Heartland Festivalen, er
det, fordi vi gerne vil give gæsterne gode minder med hjem om dem, der bor i vores kommune. Det må vi
sige er lykkedes til fulde,” siger Hans Stavnsager og fortsætter:
”Vores budskab er også ”Heartland varer blot en weekend, men vi er her hele året.” Vi håber jo selvfølgelig,
at nogle af de mange festivalgæster får lyst til besøge os igen.”
Vedhæftede fotos må frit anvendes ved omtale af Faaborg-Midtfyn Ambassaden.
Yderligere oplysninger
Projektleder på Faaborg-Midtfyn Ambassaden Johanne Holten på tlf. 72 53 10 25
Kommunikationskonsulent Annette Wognsen Frederiksen på tlf. 72 53 11 73

