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Kerteminde og Fjord&Bælt står sammen i corona-krisen
Når nøden er størst, er hjælpen nærmest. Det gamle ord passer for tiden i Kerteminde. Corona-krisen
er vanskelig for Kertemindes borgere, såvel som for Fjord&Bælt. Men kan man så ikke hjælpe
hinanden?
Sådan tænkte direktør Mette Thybo og kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, og så gik de i
gang. Da skolerne skulle åbne og havde behov for at komme ud med eleverne for ikke at være for
mange i skolen, stillede Fjord&Bælt centret til rådighed for skolerne i Kerteminde, og der har jævnligt
været skoleklasser på besøg. Lærere og elever har kunne benytte lokalerne frit, og glæden har været
stor. Især i regnvejr har skolerne haft et problem, som hermed blev løst.
Samtidig har lukningen for betalende gæster gjort ondt på Fjord&Bælt trods økonomisk støtte fra
forskellige puljer. Derfor igangsatte Fjord&Bælt et donationsprojekt. Hvis over 101 personer ville støtte
Fjord&Bælt med minimum 200 kr, kan centret ansøge om at få status som velgørende organisation,
hvilket giver økonomiske fordele.
”Støtten fra Kerteminde har været overvældende”, siger direktør Mette Thybo. ”Vi er kommet langt over
de 101 supportere. En enkelt har endda doneret hele 5.000 kroner. Vi er utrolig glade for al den
opbakning, vi har fået i lokalsamfundet. Alle bidrag er meget vigtige, også fordi de viser, at byen bakker
op om Fjord&Bælt, som en vigtig turistattraktion og indtægtskilde for Kerteminde”.
”Nu ser vi fremad og glæder og til at se vores gæster igen, ikke mindst til den meget spændende
smykkeudstilling Havets Juveler, som åbner så snart vi får lov. Det er virkeligt en spændende udstilling,
hvor 40 guldsmede kombinerer deres specialdesignede havsmykker med naturen” slutter Mette Thybo.

Man kan fortsat støtte Fjord&Bælt ved at indbetale beløbet her:
Mobile Pay: 280294
Danske Bank konto: 3596 90 600 58 307
For yderligere oplysninger kontakt:
Mette Thybo, direktør tlf. 2488 6245
Mads Dirckinck-Holmfeld, kommunikationsleder, tlf. 4016 1450

