Bliv ”skibsredder”
Vi søger om sponsorbidrag til restaurering og
vedligeholdelse af en skonnert fra år 1900
Martha er en del af den sejlende kulturarv, og for at
bevare skibet for kommende generationer, er det
nødvendigt med en løbende fornyelse og restaurering
I løbet af vinteren har Martha fået lagt nyt dæk. Skibet har været åbnet i et omfang, der sikkert
ikke er sket siden bygningen i år 1899/1900. Dette synliggjorde flere nødvendige reparationer end
forudset, og det har kostet 425.000 mere end forventet
Sponsormidler går ubeskåret til restaurering. Skonnerten Martha ejes og drives af en forening.
Siden 1973 har foreningens medlemmer arbejdet målrettet på ikke blot at redde en smuk gammel
skonnert fra ophugning, men også at føre hende tilbage til sit oprindelige udseende. Det sidste sker
i tæt samarbejde med konsulenter fra Skibsbevaringsfonden. I 1994 blev Martha erklæret for
bevaringsværdigt.
Martha holdes ”levende” ved at danne rammen om et givende og nyttigt samvær for, børn,
unge, forældre og pensionister. Foreningen holdt sammen efter Marthas ulykkelige forlis i 2004,
og har genrejst den stolte skonnert på rekordtid. Flere medlemmer er kommet til, og alle ca 300
fungerer som ambassadører, der fortæller om Martha, sejlfartshistorie og håndværk i havnene og i
deres netværk. Heri indgår også omtale af foreningens venner og sponsorer.
De gamle træskibe er en del af dansk kulturarv, der vidner om en tid som stor sejlfartsnation
på verdenshavene. Offentlige midler er begrænsede, så vi er afhængige af andre kilder for at
kunne klare større restaureringsopgaver. Bidrag er med til at vedligeholde viden om sømandskab
og gamle håndværk.
Vi håber på at Deres firma vil vise sin interesse i at støtte bevaringen af et stykke dansk
kulturarv og sponsorere et bidrag.
Til gengæld tilbyder vi – et ”skibsredder” certifikat, retten til at skilte med det på Deres
hjemmeside, omtale evt. med Deres logo og link på vores hjemmeside og omtale på vores
skilt, der studeres meget i havnene, hvor Martha kommer rundt.
Med venlig hilsen
Formand Leif Byrgiel
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Som sponsor får din virksomhed
1

Et “skibsredder” certificat
(I A4 til indramning)

2

En lille mærkat , der kan sætte på firmaets hjemmeside
Men tekst om at støtte til kulturarven
Tekst og udseende kan varieres

3

Logo og firmanavn på Marthas havneskilt
Der er stor interesse for Martha i havn. Skiltet studeres og
medlemmer taler gerne med interesserede
Martha deltager i flere af de store regattaer
bl.a. ”Fyn Rundt for Gamle Træskibe” og ”Limfjorden Rundt”

4

Eksponering med logo på Skonnerten Marthas hjemmeside
www.SkonnertenMartha.dk

5

Foreningens blad: Martha Posten

Sådan gør man for at blive sponsor
På Marthas hjemmeside http://skonnertenmartha.dk/bliv‐sponsor/ er der mulighed for at indtaste firmaets
data og medsende logo, så vi er sikre på at benytte det rigtige ved omtale.
Her kan også angive sponsoratets størrelse.
Beløbet indsættes på reg. 1551 konto nr. 1237357 (NB ingen moms)
Når vi har modtaget penge, vil vi fremsende en faktura/bekræftelse til virksomhedens bogholderi,
sponsorcertifikat og mærke til hjemmeside.
PÅ forhånd tak for en positiv holdning

Hjemmeside: www.skonnertenmartha.dk

