Havnefesten i Hjarbæk
lørdag 18. juni 2016
I år blev der for første gang holdt
fælles havnefest for dem, der har
berøringsflader til Hjarbæk havn.
Det vil i praksis sige Viborg Sejlklub,
Hjarbæk Borgerforening og Hjarbæk
Sjægtelaug. Det var således min første
deltagelse i arrangementet, både med
planlæggelse og med deltagelse i festen, og jeg kan i den forbindelse kun
udtrykke min respekt overfor den entusiasme og effektivitet, som blev lagt
for dagen i arbejdsgruppen af alle de
udpegede medlemmer af de respektive organisationer/foreninger. Stemningen i arbejdsgruppen var positiv og
alle ideer blev godt modtaget.
Som det vil være de fleste bekendt,
blev det i år besluttet at udpege
sejlklubbens nyetablerede parkeringsplads til festplads. Det viste sig at
være en god beslutning, da vejret den
pågældende dag til tider var voldsomt
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blæsende, heldigvis fra sydlig retning.
Festpladsen oplevedes derfor som en
varm og solrig plads med fuldstændig
læ.
Som dagen skred frem blev festen
besøgt af rigtig mange børn, unge
og voksne, som alle storhyggede sig.
Aktiviteterne var velvalgte topscorer
som fiskedam, det muntre køkken,
skiløb, cykelringridning og sidst, men
ikke mindst søm islåning, hvor voksne
mænd blev til drenge og drenge blev
til voksne mænd, men trods dette var
det en kvinde, der vandt konkurrencen.
Desværre blæste det for meget til at
invitere på sejltur i sjægte og sejlbåde.
Der var travlhed ved ølvognen, hvor
der også var godt gang i salget af
sodavand og pølser, og den gode
stemning blev yderligere løftet af
orkesteret med irsk folkemusik.

For nogle sluttede festen efter slagter
Storms udmærkede grillmenu og for
andre sluttede festen først ud på de
små timer.
Alt i alt kan man glæde sig over, at der
i Hjarbæk er ressourcer og vilje til at
holde et sådant fælles arrangement,
til stor glæde for byens borgere og de
mange gæster, der kom udenbys fra.
Og helt ringe er det da heller ikke,
at det gav et pænt overskud til vore
slunkne forenings/laugs kasser.
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