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Vi ses i uge 28 til Østkystens største

we are

e x p e r t s in

emulsif iers and
stabilizers for bakery,

confectionery, dairy, ice cream,
margarine and fine foods - and we

are happy to share our expertise. our

company values can be defined

in just three words: loyalty, responsibility and

commitment. we aim to be the preferred partner
and supplier of quality products, application service and know-

how to regional and m u l t i - n a t i o n a l food companies. to Palsgaard
l o ya l t y means that we act as a reliable and honourable business

partner for our customers. we treat information confidentially and know
how to keep a business secret. to Palsgaard respons ib i l i t y

means caring about the environment and being aware of our corporate
social responsibility; we have a goal to be CO

2
neutral by 2020 and

are members of SEDEX and RSPO. to Palsgaard commi tmen t
means we are dedicated to getting the best results for our customers’
products - to the benefit of their customers. we care about our
employees and have a declared aim that Palsgaard must be

a pleasant place to work. Palsgaard we know that our
most important resource is the know-how and dedicat ion

found in our employees.Heart we are committed to

getting the best results with our products in our pilot plants
and in your facilities.Working at Palsgaard we

don’t sell standard solutions - we start with your needs.

Palsgaard - Heart WorkingPeople heart work is

the best way to achieve success - let us help you
get it. our products are produced according to the

strictest quality criteria. we are experts
in emulsifiers and stabilizers

and we are happy to share ourand we are happy to share our

Palsgaard ønsker alle en
god havnefest 2019

Vi søger løbende kompetente medarbejdere
Se ledige stillinger:www.palsgaard.com/jobs
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De sidste par år har Mads Langer udgivet en 
række singler og EP'en ”All The Times, Some-
times”, der bl.a. andet rummede kæmpehit-
tet ”Flawless”.
Det seneste fuldlængde Mads Langer album 
er ”Reckless Twin” fra 2016. En ny kæmpesuc-
ces for sangeren, sangskriveren og musikeren 
Mads Langer, der strøg direkte ind som num-
mer et på salgslisten og lagde nye hits som 
”Tunnel Vision” og ”3AM” til det eft erhånden 
bugnende repertoire.

Lige nu hitter Mads med sit første danskspro-
gede udspil "Mellem Linjerne". En sang der 
har været en publikums favorit de seneste 
fem år, og som er startskuddet til et dansk-
sproget album, der venter ude i fremtiden.

Mads Langer
kommer med danske 
sange og engelsk 
hits

Af  Majken Bjerg Jacobsen

På havnen i Juelsminde er der hvert år havne-
fest i uge 28. Frivillige i alderen 13 til 70 år fra 
hele byen og omegnen står klar til at hjælpe 
med alt fra at sætte fodboldbaner og telte 
op, til at holde bankoarrangementer og stå i 
barer.
Peter ”ÅG” Danielsen er talsmand for 
Juelsminde Havnefest, og han fortæller, at 
festivalen udelukkende er arrangeret af frivil-
lige, som alle er ulønnede. For nogle er det en 
tradition at hjælpe, og for andre er det fordi, 
at overskuddet går til Juelsminde IF.
Fælles er dog, at det er sjovt, og sammenhol-
det mellem hjælperne er helt specielt. 
”Vi er meget bevidste om, at det skal være 
sjovt at være hjælper til Juelsminde Havne-
fest. Vi tror på, at det at der skabes et sam-
menhold omkring fælles sjove oplevelser, 
gør, at hjælperne kommer igen år eft er år.” 
forklarer Peter ”ÅG” Danielsen.

Bararbejde og instagram
Der er stor opbakning omkring festivalen i 
byen og omegn. Hvert år stiller mellem 200 

og 250 frivillige op for at hjælpe. Nogle hjæl-
per fem timer og andre i over 50 timer under 
havnefesten.
En af de mange frivillige på Juelsminde Hav-
nefest er 21-årige Ida Kørup Andersen. I tre 
år har hun stået klar til at hjælpe havnefesten 
på forskellig vis.
Hun har i de første to år stået i baren og solgt 
øl og mad. Begge år stod hun i den samme 
bar, da hun fra sit første år kendte til både 
kollegaerne og rutinerne.
I år stod hun for at promovere festivalen gen-
nem deres instagram. 
”Jeg styrede instagramprofi len med en 
veninde, som var super fedt. Vi skulle skabe 
en stemning, og dele hvad der foregik på 
pladsen og skabe opmærksomhed omkring 
Juelsminde Havnefest.” fortæller Ida Kørup 
Andersen.
Peter ”ÅG” Danielsen ser instagram, som en 
måde at ramme en yngre målgruppe, og i 
år har der været særlig fokus på instagram. 
Han forklarer ”Vi har i år fået stor fokus på 
instagram, hvor vi har fundet de helt rigtige 
hjælpere til at være ansvarlige. Det har helt 
sikkert givet fl ere følgere og likes.”

Unge gutter løft er i vind og vejr
Havnebestyrelsen forsøger at få de frivillige 
til at føle ejerskab over festen. Bestyrelsen 
sætter rammerne for festen, men det er de 
frivillige, der skaber festen. Der var ingen fest 
uden deres indsats, og Peter ”ÅG” Danielsen 
nævner at især de unge frivillige i opstil-
lerholdet, som stiller hele havnefesten op, 
knokler i 3-4 dage med fysisk hårdt arbejde. 
Det er 30-40 drenge i alderen 17-30 år, som 
uanset vind og vejr stiller op hvert år med 
højt humør.
”Man oplever den bedste stemning og højt 
humør, uanset om det er 30 grader, eller det 
står ned i stænger. Vi er meget stolte af vores 
opstillerhold, og af at en fest på vores stør-
relse primært bliver opbygget af byens unge 
gutter, synes vi er utroligt fl ot.” fortæller Peter 
”ÅG” Danielsen.

Fordele som frivillig
Ida Kørup Andersen ser mange fordele i at 
være frivillig på havnefesten. Heriblandt at 
der er plads til hygge og god stemning med 
familie, venner og bekendte.
”Stort set alle i min vennekreds er frivillige på 

Juelsminde Havnefest, og det sociale ved det 
er skide hyggeligt. Det er jo lokalområdet, så 
man kender alle.” fortæller Ida Kørup.
Lidt goder er der også for de frivillige, fortæl-
ler Peter ”ÅG” Danielsen. Hjælperne får 
entrébillet til festivalens koncerter og stand-
up, forplejninger under vagter og en stor 
hjælperfest i eft eråret.
Igennem mange år har Ida Kørup Andersen 
været frivillig i forskellige sammenhænge og 
fortæller, at hun ønsker at fortsætte.
”Jeg er frivillig, fordi det er skide hyggeligt, 
og når jeg alligevel er dernede alle dagene, så 
kan jeg ligeså godt hjælpe til. Jeg vil helt klart 
gerne fortsætte med at være frivillig i fremti-
den, både på havnefesten men også generelt.”
Hvis man er interesseret i at blive frivillig 
hjælper, kan man kontakte hjælperansvarlig 
på Juelsminde Havnefest Gitte Junggreen på 
mail: gitte@juelsmindehavnefest.dk, eller 
skrive til Facebook gruppen ”Juelsminde 
Havnefest hjælpere”.

Havnefesten kræver rigtig mange frivillige. Eksempelvis under turneringen ”Foldbold for sjov”.

Frivillige er altafgørende for
Juelsminde Havnefest
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ALLE DAGE
ER DER MASSER

AF SJOV I
HERNING

TIVOLIPARK

PAUSEMUSIK VEDDRBLYS&LYDFREDAG OG LØRDAGI FREGATTEN

GRATIS
ADGANG

PÅ HAVNEFESTPLADSEN

ALLE DAGE

ONSDAG 10. JULI
KL. 14.00 BODEGA ØLKASSEN ÅBNER

HAPPY HOUR KL. 14.00-19.00
KL. 15.00 FODBOLD FOR SJOV

KØB HOLDBILLET HER:
JUELSMINDEHAVNEFEST.DK/BILLET

KL. 15.00 UDSIGTEN ÅBNER
KL. 15.00 MORFARS KROSTUE ÅBNER
KL. 16.00 TIVOLI ÅBNER
KL. 18.00 K2 LIGHT BØRNEDISCO 1.- 3. KLASSE

FESTEN SLUTTER KL. 20.00
KL. 18.00 HYTTEFADET ÅBNER
KL. 19.00 HAVNEFEST BANKOSPIL

I FREGATTEN
TELTET ÅBNER KL. 18.00

KL. 20.00 K2 TELTET ÅBNER
STUDENTERFEST FOR ALLE

KL. 21.00 KONCERT MED ROCK THE DUCK
I HYTTEFADET - GRATIS ADGANG

KL. 01.00 HAVNEFESTPLADSEN LUKKER

TORSDAG 11. JULI
KL. 16.00 TIVOLI ÅBNER
KL. 16.00 BODEGA ØLKASSEN ÅBNER
KL. 16.00 HAVBAR ÅBNER
KL. 17.00 MORFARS KROSTUE ÅBNER
KL. 17.00 UDSIGTEN ÅBNER
KL. 17.00 GURLI GRIS - FAMILIE-

UNDERHOLDNING I FREGATTEN
KL. 19.00 STAND-UP I FREGATTEN

TELTET ÅBNER KL. 18.00
- UFFE HOLM
- TORBEN CHRIS
- MAHAMAD HABANE
- PHILLIP DEVANTIER

KL. 20.00 K2 TELTET ÅBNER
KONCERT MED NICOLAJTP
GRATIS ADGANG

KL. 20.00 HYTTEFADET ÅBNER
KL. 21.00 KONCERT MED SUSSI & LEO

I HYTTEFADET - GRATIS ADGANG
KL. 02.00 HAVNEFESTPLADSEN LUKKER

LØRDAG 13. JULI
KL. 09.00 KRÆMMERMARKEDET ÅBNER
KL. 11.00 TIVOLI ÅBNER
KL. 11.00 BODEGA ØLKASSEN ÅBNER
KL. 11.00 MORFARS KROSTUE ÅBNER
KL. 11.00 UDSIGTEN ÅBNER
KL. 12.00 FISKEAUKTION

VED KRÆMMERMARKEDET
KL. 13.00 HERREFROKOST I HYTTEFADET
KL. 14.00 HAVBAR ÅBNER
KL. 16.00 DAMEFROKOST I K2 TELTET
KL. 16.00 HYTTEFADET ÅBNER
KL. 19.00 LIVEMUSIK I UDSIGTEN
KL. 19.00 K2 TELTET ÅBNER
KL. 21.00 KONCERTER I FREGATTEN

TELTET ÅBNER KL. 20.00
- GNAGS
- DECCO BAND

KL. 00.15 AFGANG NATBUSSER
KL. 02.00 HAVNEFESTPLADSEN LUKKER
KL. 02.15 AFGANG NATBUSSER

FREDAG 12. JULI
KL. 13.00 KRÆMMERMARKEDET ÅBNER
KL. 15.00 HAVBAR ÅBNER
KL. 15.00 BODEGA ØLKASSEN ÅBNER
KL. 16.00 TIVOLI ÅBNER
KL. 16.00 MORFARS KROSTUE ÅBNER
KL. 16.00 UDSIGTEN ÅBNER
KL. 19.00 HYTTEFADET ÅBNER
KL. 19.00 LIVEMUSIK I UDSIGTEN
KL. 19.00 K2 TELTET ÅBNER
KL. 21.00 KONCERTER I FREGATTEN

TELTET ÅBNER KL. 20.00
- JOHNNY MADSEN
- MADS LANGER

KL. 00.15 AFGANG NATBUSSER
KL. 02.00 HAVNEFESTPLADSEN LUKKER
KL. 02.15 AFGANG NATBUSSER

SØNDAG 14. JULI
KL. 09.00 KRÆMMERMARKED ÅBNER
KL. 11.00 TIVOLI ÅBNER
KL. 11.00 BODEGA ØLKASSEN ÅBNER
KL. 11.00 MORFARS KROSTUE ÅBNER
KL. 11.00 UDSIGTEN ÅBNER
KL. 11.30 GRATIS SILDEBORD I 2 TIMER

I FREGATTEN
KL. 13.00 ANDERÆS VED

KRÆMMERMARKEDET
KL. 14.00 HAVNEFEST-OPTOG

GENNEM JUELSMINDE BY
KL. 15.30 PRÆMIEOVERRÆKKELSE

I HYTTEFADET
KL. 18.00 HAVNEFESTEN SIGER TAK FOR I ÅR

OG PÅ GENSYN I 2020...

PROGRAM

NATBUSSER TIL HORSENS OG VEJLE
OPSAMLING P-PLADS V. JUELSMINDE VANDREHJEM
FREDAG OG LØRDAG KL. 00.15 OG KL. 02.15

NATBUS TIL HORSENS VIA SNAPTUN OG GLUD
NATBUS TIL HORSENS VIA HORNSYLD
NATBUS TIL VEJLE VIA BARRIT OG STOUBY

PLADSANSVARLIG:
NICKOLAJ SØRENSEN, TLF. 5363 7130

KRÆMMERMARKED:
NIELS KARMARK, TLF. 2461 1276

PRESSE:
PETER ”ÅG” DANIELSEN, TLF. 2976 1215

KØB BILLETTER PÅ WWW.JUELSMINDEHAVNEFEST.DK
FØLG OS PÅ FACEBOOK.COM/JUELSMINDEHAVNEFEST

#VERDENSBEDSTEHAVNEFEST

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 28
2019
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Det er ikke kun nips, bøger og møbler, man kan få med hjem fra kræmmermarkedet. Det er 
nemlig også fiskeauktion.

Det er altid en oplevelse at gå en tur gennem 
handelsgaderne og forsøge at gøre en god 
handel og på bedste kræmmervis ”prutte” 
om prisen. Du kan opleve mange forskellige 
kræmmere på markedet, fra grønthandleren 
over slikbutikken og legetøjssælgeren til 
tøjbutikker samt kræmmere med antikke 
genstande.
Vi har bedt kræmmercheferne Niels, Jens og 
Poul fremsende lidt om hvordan sådan et 
kræmmermarked bliver til.
"Vores mål og opgave som kræmmerchefer er 
at sørge for, at markedet udvikler sig og bliver 
mindst lige så godt som de tidligere år. Vores 
arbejde med planlægningen starter allerede i 
september måned, hvor vi evaluerer det net-
op overståede kræmmermarked. Her ligger vi 
også planen for, hvad der kan gøres bedre til 
næste år for både besøgende og kræmmerne. 
Til november ligger vores annonce klar i 
kræmmerbogen, som til stadighed er det vig-
tigste værktøj når der planlægges kræmmer-
marked. Hereft er begynder tilmeldingerne at 
komme ind fra kræmmerne og vi begynder at 
lave planen over, hvor de forskellige kræm-
mere skal placeres, både eft er deres eget øn-
ske, men også så de besøgende får den bedst 
mulige oplevelse.
I uge 28 starter vores praktiske arbejde på 
selve kræmmerpladsen, med først at få 

markeret alle pladserne op og hereft er få lagt 
strøm mv. ud til alle også.
Fra fredag morgen begynder kræmmerne at 
ankomme, hvor vi naturligvis er til stede for 
at hjælpe dem på plads. Og lørdag morgen 
er alle kræmmerne klar til at gå i gang når 
markedet åbner kl. 9.00.
Eft er succesen sidste år, med et nye tiltag vil 
vi igen i år i samarbejde med den lokale fi ske-
handler afh olde en fi skeauktion, hvor der vil 
være mulighed for at byde på mange forskel-
lige fi sk. Fiskeauktionen afh oldes lørdag kl. 
12.00 ved kræmmerpladsen.
Vi glæder os rigtigt meget til kræmmermar-
kedet starter, og vi glæder os til at få lov til at 
afh olde fi skeauktion igen. Kræmmercheferne 
Niels, Jens og Poul glæder sig til at se jer alle i 
uge 28. "

Kræmmermarked
– Igen med fiskeauktion
Igen i 2019 kan holdet bag kræmmermarkedet til Juelsminde Havnefest melde udsolgt, og kræmmerne er en god blanding 
af gamle kendinge og helt nye kræmmere fordelt på mere end godt 60 forskellige stande.
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Feriepartner Sommerhusudlejning

Skal vi også leje dit
sommerhus ud?

O
D
DER-JUELSM
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D
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D
DER-JUELSM

IN
D
E

• Vi udlejer dit sommerhus og tilbyder
en konkurrencedygtig provision.

• Ved indgåelse af aftale kvitterer vi
med en professionel fotograf og
dermed professionelle billeder.

• Vi er fleksible. Ingen krav om et
minimum af antal uger til udlejning.

• Vi melder om udsolgt i store dele
af højsæsonen og mangler
derfor netop dit hus.

Et stærkt
lokalt team med
landsdækkende

fordele

Tlf. 87 80 26 00
odder-juelsminde@feriepartner.dk
feriepartner.dk/odder-juelsminde

Få de første

40.000 kr.
skattefrit

· · ·

· · ·

Kontakt dit lokale
Feriepartner-bureau

40.900

Det nyrenoverede 3-stjernede hotel er beliggende ved den
hyggelige havneby Juelsminde, som bl.a. er kendt for sine
gode badestrande. Hotellet ligger i naturskønne omgivelser
omgivet af Tofteskoven og i gåafstand til strand, havn og
centrum i Juelsminde by.

værelserne har udsigt ned over byen og ud til Kattegat.

Hotel Juelsminde Strand består af 70 værelser, restaurant/
bar, bordtennis, billard, legeplads mm. Udenfor er der en
hyggelig terrasse og have.

VI GØR JERES FEST TIL NOGET HELT SPECIELT
Alle festarrangementer kan tilpasses efter netop Jeres ønske.

ønsker en fest til fastpris med vin ad libitum, en buffet eller
den helt klassiske suppe, steg og is.

Alle typer af specialarrangementer giver vi gerne et
uforpligtende tilbud på.

TIL
HOTEL JUELSMINDE STRAND

TEAM JM

STRAND ØNSKER

ALLE EN FESTLIG

HAVNEFES
T

jjllleeeveeejjj 333 uuueeelllsssmmmiinnn
00033 · iiinnnfo@@@ jmmm dd.dkkk · wwwwwwww strand.dk

Velkommen

Alle ønskes en festlig havnefest



Tønballevej 17, Glud · 7130 Juelsminde · Tlf.: 30283435 · E-mail: kent@ks-e.dk

Vi tilbyder alt indenfor:
tømrerarbejde - byg - montage - rådgivning

totalentreprise - totalrenovering
nybyggeri - om- og tilbygning - døre & vinduer
tagarbejde - halbyggeri - nedbrydning mv.

Kent Sand
Entreprise ApS

ønsker alle en rigtig
god Havnefest

2019

Følg os på

For os er det helt NORMALT
at følge med LOKALT!
En ordentlig handel bygger på bla. ekspertise og kvalitet, og det er vi i besiddelse af gennem
indgående kendskab til lokalområdet samt mange års erfaring indenfor boligområdet.

Vi glæder os til at hjælpe dig med din næste gode handel…

Nybolig
Horsens

Vitus Berings Plads 6
8700 Horsens

Nybolig
Horsens

Strandkærvej
Strandkærvej 34, Dagnæs

8700 Horsens

Nybolig
Hornsyld

Møllevej 18
88783 Hornsyld

Nybolig
Juelsminde

Odelsgade 30
30 Juelsminde

Vi ønsker
alle en god

Havnefest 2019

DIn loKAle VVS’ r - AltID I nÆRHeDen!

GASSeRVICe - BlIK - eneRGIoPtIMeRInG
telefon 7589 0730

AUT. VVS INSTALLATØR Hornsyld
& Trekantens

VVS, BLIK & GRØNNE LØSNINGER

Bosch Luft/vand varmepumpe
Varme på dine præmisser
Med luft/vand varmepumpen Compress
7000i AW får du en varmeløsning, som til-
godeser både miljøet, varmeregningen
og din indre æstetiker.

Bosch gaskedel Condens 5000 W
og varmtvandsbeholder
Condens 5000 W 14-5 har alle fordelene ved
moderne gasteknologi. Gaskedlen har en høj
virkningsgrad og et lavt el-forbrug.

Derfor skal du vælge en
Bosch Climate Partner
Vi er Bosch Climate Partner.
Vi er specialister i netop den varmeløsning
du har behov for. Vi har
stor erfaring i Bosch
produkter og giver dig
gode råd omkring din
varmeløsning. Med
Bosch Climate Partner
får du 5 års garanti.

GARANTI

En professionel vurdering af
din nuværende varmeløsning
og mulige forbedringer.

Et overblik over hvilke
varmeløsninger der giver
størst besparelse.

Mulighed for finansiering
af din varmeløsning

Et uforpligtende tilbud på
en energibesparende løsning
fra Bosch.

Få et uforpligtende
tilbud. Ring og
hør mere.

Vi ønsker alle et brag af en Havnefest
- og det er ikke bare gas !

telefon 7589 1030

Få et tilbud på en ny
varmepumpe eller
gaskedel fra Bosch



Gnags sommeren 2019 vil præsentere Gnags i 
et helt nyt show inklusiv nye sange.
Med alle klassikerne i nye rammer. Gnags 
hylder den menneskelige fantasi og slipper 
den MAX-fri. I selskab med den kunstige 
intelligens. Der skal for alvor fyres energi af, 

rystes på hovedet og råbes i kor. Alt det, vi gør 
af glæde ved at gøre det!
Gnags er Peter A.G.Nielsen, Per Chr. Frost, 
Henrik Schou Poulsen, Niels Mathiasen, 
Søren Runge, Rune Harder Olesen, Lars 
Daugaard og Anne Seier Hansen.

GnaGs  
i helt nyt show

Johnny Madsen Band ...når det gælder guds-
benådet rock'n'roll, så når ingen andre den 
vestjyske verdensmand til sokkeholderne 
i det her land. (Gaffa, 5 stjernet liveanmel-
delse).
Firemandsforetagendet, der går under 
navnet Johnny Madsen Band, er atter klar 
til at indtage Juelsminde Havnefest med en 
velgørende omgang beske ballader, blå blues 
og bersærker boogie. Og som de fleste ved, 
så kan man ”ikke blive træt af Madsen-band, 
fordi klassisk rock’n’roll simpelthen er tidløs, 
når den bliver spillet med hjerte, nerve og 
overskud”, som BTs Steffen Jungersen har 
formuleret det om netop dette ensemble.
Seneste udgivelser fra Johnny Madsen er 
albummet ”Godt Nyt”, som udsendtes i efter-
året 2015. Albummet fik en overstrømmende 
modtagelse af både publikum og presse og 
”Godt Nyt” strøg direkte til tops på album 
salgslisten og bliver af alt og alle betegnet 
som det bedste Madsen album i mange år, 
indeholdende bl.a. de nye sange”Godt Nyt”, 
”Twitter” og ”Aldrig Mere”.
Et godt sted at starte i den lange, brogede og 
altid svært underholdende historie om John-
ny Madsen, er ved det måske mest specielle 
debutalbum der nogensinde er udkommet i 

Danmark. ”De Tørre Er De Best.... Men Våde 
Er De Flest” var den lange og ikke specielt 
mundrette titel på denne 1982-udgivelse.
Albummet solgte dengang mindre end 
500 eksemplarer – og det lå ikke ligefrem i 
kortene, at det her altså var en slags grund-
sten i en særdeles langvarig karriere indenfor 
rytmisk musik. Men albummet rummede 
perler som ”Æ Kør O Æ Motorvej” og ”Æ Møt 
Her Te ́ En Bal”, sange der senere skulle vise 
sig at være ret uopslidelige og et par glim-
rende undskyldninger for at gøre musikken 
til en levevej.
Sidenhen er det blevet til en lang række an-
dre gode udgivelser fra Johnny Madsen – med 
højdepunkter som bl.a. ”Chinatown, Yellow 
Moon og Den Sorte Fugl” (1987), det store 
gennembrudsalbum”Udenfor Sæsonen” 
(1988), livealbummet ”Halgal, Halbal” (1982), 
”Checkpoint Charlie” (1991) og ”Regnman-
den” (2003).
En overordentlig god introduktion til hele 
værket får man på den omfattende opsam-
ling ”De tørre og de bedste” fra 2007. Johnny 
Madsen Band er Johnny Madsen (vokal og 
guitar), Knud Møller (vokal og guitar), Niels 
Nello Mogensen (vokal og bas) og Henrik 
From (trommer og percussion).

Johnny Madsen igen 
klar til havnefest
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Alt i tAgdækning

Specialist i listetækning
Kontakt Karsten Mortensen på 40 86 77 42

GodHavnefesttil alle!

Havnefest 2016

Gramrode Murerforretning
v/Bo Rasmussen
Gramrodevej 4, 7130 Juelsminde
Telefon: 22 55 49 41

Alle ønskes en god
Havnefest 2019

• Nybygninger

• Tilbygninger

• Reparationer

• EDB-installationer

• El salg og service af
hårde hvidevarer

• Varmepumper

Vi tager os af dine el installationer...
• Nybygninger

• Tilbygninger

• Reparationer

• EDB-installationer

• El salg og service af
hårde hvidevarer

• Varmepumper

Vi tager os af dine el installationer...

r r r r r r

75 89 52 22 75 69 42 10
Se mere på www.daugaard-el.dk

Nybygninger

Tilbygninger

Reparationer

•

•

•

EDB-installationer

El salg og service af
hårde hvidevarer
Varmepumper

Vi ønsker
alle en
god

Havnefest

En tryg ferie
koster kun nogle få
kroner om dagen

Kontakt os i dag
- så er din ferie
allerede godt i gang!



JUELSMINDE
Rousthøjs Allé 53 . 7130 Juelsminde . Tlf. 75 69 36 00

Find os på
Facebook:

Super Brugsen
Juelsminde

HAVNEFEST-TILBUDvilde

Why Not
Rødvin

ÅBENT ALLE DAGE I JULI
7.00-20.45

Tilbuddende gælder fra mandag - søndag i uge 28

Spier
Signature

Breezer, Smirnoff ice, Sha er,
Mo ai

6 FLASkER kUN

24900

FRIT VALG kUN

1000

Sismofytter 20 cl. flas e
eller Råstoff og Små Sure
20 cl.

FRIT VALG kUN

1500
SPAR
HELE
20,- kR.

Blac Tower
Rose

kUN

4000

Tanqueray
Gin
70 cl.

PR. FLASkE kUN

12900
N

0

Ved øb af en hel asse (24 st .) er pri-

sen 199 pr. asse. (gælder un pinapp-

le og orance breezers)

Max 2 asser pr. unde pr. dag.

kUN

3900

Coca-Cola
4-pa , 125 cl.

SPAR
kR.
472,80

6 FLASkER kUN

29900
SPAR
kR.
230,70



Onsdag aften inviterer Havnefesten igen i 
2019 til det traditionsrige Havnefest banko-
spil, og der kan vindes alt fra små sidegevin-
ster til kontante præmier og gavekort.
Vi har spurgt Hanne Petersen, som er for-
mand for Juelsminde Borgerforening og de 
sidste 8 år har haft ansvaret for afviklingen af 
bankospillet, hvordan bankospillet bliver til, 
hvad der gør det sjovt og ikke mindst hvad 
kan man vinde.
"Arbejdet med bankospillet starter cirka 
en måneds tid før Havnefesten, først og 
fremmest skal sponsorliste fra sidste års 
Havnefest opdateres. Derefter skal vi rundt 
og besøge sponsorerne, gerne så mange som 
muligt personligt, for at høre om de igen i år 
vil give præmier til bankospillet. 
 Det kan lyde som et trælst arbejde, men det 
er på ingen måde, for vi bliver stort set alle 
steder modtaget utrolig positivt. Hos mange 
virksomheder er det næsten en indgroet tra-
dition at de selvfølgelig giver en præmie eller 
to til Havnefesten store bankospil.
Det jeg synes er det bedste eller det sjoveste 
ved at arrangere bankospillet, er når vi har 
fået indsamlet alle præmier fra alle sponso-
rerne og vi får dem stillet flot op på scenen i 
Fregatten. 
 Det er også her vi tager stilling til hvilke 
præmier der skal bruges til bankospillet og 
hvilke præmier der skal bruges i det ameri-
kanske lotteri. Det er altid en god tilfreds-

hedsfølelse når folk begynder at strømme 
ind i teltet og beundrer og snakker om de 
flotte præmier.  
  Der er cirka 200 præmier til bankospillet, 
sidegevinster og amerikansk lotteri. Derud-
over er der en kontant præmiepulje på 3.500 

kr. som der spilles om i de to bingospil – 
Startbingo og Havnebingo. 
 Endelig er der vores hovedgevinst som i 
2017 var et gavekort på 1.500 kr. til Danske 
Hoteller. "
Havnefesten skønner at der hvert år er ca. 

800 personer til det store bankospil, og der 
er både garvede bankospillere, og rigtig 
mange som har det som tradition at de skal 
til Havnefestbanko som starten på en god 
Havnefest.

Havnefest Bankospil  
– mere end 200 præmier skal uddeles
Meget forarbejde skal gøres, inden det store bankospil.

Gevinster er der nok af under det store bankospil.
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Haralds Plads 10b - 8722 Hedensted - Tlf. 75 89 13 66
Mail: annoncer@hedensted-avis.dk

www.hedensted-avis.dk

KOMMUNENSMEST LÆSTE AVIS!

VI ØNSKER ALLE

ENGO’
HAVNEFEST

V O G N M A N D S F O R R E T N I N G

• EXPRESKØRSEL • BUDKØRSEL

• MINITRANSPORT • GODSTRANSPORT

Vi ønsker alle
en god Havnefest

I NDUSTR I VEJ 4 - 7 1 3 0 JUELSM INDE

75 69 39 06

Vi ønsker alle
en god Havnefest



En af attraktionerne til havnefesten er optoget søndag, som består af pyntede køretøjer fra byens butikker og virksomheder.

Havnefesten i Juelsminde er for hele familien - 
ikke mindst børnene som igen i år, får deres helt 
egen fest.
K2 teltet som normalt fungerer som disco telt for 
de unge, bliver onsdag fra 18 - 20 lavet om til det 
som voksne vil kalde sodavandsdiskotek, men til 
Juelsminde Havnefest hedder det K2 Light.
Teltet åbner kl. 18.00 kun med adgang for de yng-
ste alle børn fra 1. – 3. klasse
 Det koster 30 kr. at komme ind og med i prisen 
er naturligvis også en sodavand. Der vil til festen 
være DJ, og der vil ligeledes blive arrangeret 
forskellige lege.
Som du kan læse her i avisen har Havnefesten 
igen i år satset på et af de større navne til børne-
underholdning, så torsdag kl. 17.00 optræder 
Gurli Gris i Fregatten.

Søndag med optog og brandøvelse
Søndag er der masser af aktiviteter for hele 
familien på og omkring Havnefesten. Kræmmer-
markedet er åbent fra kl. 9, hvor der er masser af 
muligheder for at gøre en god handel - både for 
store og små. Når man er færdig med at handle, 
er det muligt at gå til det gratis sildebord i Fregat-
ten, som starter fra kl. 11.30, og få stillet sulten.
Når sildebordet er færdigt er det tid til at bevæge 
sig ud i byen, for kl. 14 starter det store Havne-
fest optog, som kører igennem hele byen og 
ender på Havnefestpladsen. Som altid skal der 
stemmes om hvem der er optogets bedste, og 
ligesom sidste år gøres dette via Facebook, hvor 
alle kan afgive én stemme via deres Facebook 
profi l. Linket til afstemningen deles ud på fl yers 
under optoget og det deles også på Havnefestens 
facebookside.
Vi glæder os til at se jer alle til en festlig og begi-
venhedsrig sidste dag til Havnefesten 2019.

Havnefesten er for hele familien
Børnediskotek, Gurli Gris, optog og meget mere

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 282019
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klasse*or 1.-3. kK2 light fesT
onsDAG 10. JULI

DISCOTEK X
KOM OG VÆR MED - DET BLIVER MEGAFEDT

Festen starter kl. 18.00 og slutter kl. 20.00.
Festen foregår i K2-teltet. Selvfølgelig alkoholfrit...

Entré kr. 30,- som betales ved indgangen. Prisen er incl. 1 sodavand, chips, underholdning og fedt discotek fra det fantastiske

Juelsminde Havnefest vil igen i år lave en forrygende fest for
deheltungemennesker i samarbejdemed forældre.

Masser af
underholdning

og konkurrencer
med lækre

præmier



Formandsholdet på fodboldbanen ved Juelsminde IF. Det er blandt andet den lokale fodboldklub, der får gavn af havnefesten.

Overskuddet går 
til idræt og oplevelser
Havnefesten støtter Juelsminde på mange forskellige niveauer.
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MurerMester

Morten Friis a/s
HORNSYLD INDUSTRIVEJ 17
8783 HORNSYLD
75 68 71 55
www.mortenfriis.dk

God
havnefest

onsdag 10. juli kl. 19.00 i fregatten - teltetåbnerkl. 18.00

havnefestens
STORE BANKOSPIL

ErduEnægtEbanko-haj?

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 28
2019

MASSER
AFGODE
PRÆMIER!

God Havnefest til alle!
KloaKservice

SlaamSugning
af septitanke, udkørsel
af ajle og gylle

HøjtrykSSpuling
af kloakrør og dræn

v-inSpektion
af kloakrør

kloakering
reparation af
kloaker
og dræn

Minigraver, minidozer,
rendegraver, gummigedsarbejde,
fuldhydrauliak gravemaskine

Grubning & fræsning

Entreprenør - Aut. kloakmester
Brdr. Thorborg /S
Overbyvej 28 - 7130 Juelsminde
Tlf. 7569 0061

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

WWW.KLAKRINGAUTO.DK



Juelsminde Havnefest er ikke bare hygge, 
masser af god musik og gensyn med gamle 
og nye venner. De fem dages festlige samvær 
giver et bidrag, der kan mærkes resten af året 
i Juelsminde Idrætsforening, JIF.
Overskuddet fra Havnefesten er nemlig 
øremærket primært ungdomsarbejdet i JIF, 
og pengene bliver brugt bredt og til gavn for 
mange.
Ikke mindst betyder overskuddet, at ung-
domsspillernes kontingent kan holdes på et 
særdeles lavt niveau. Samtidig er der råd til 
at sende trænerne på kurser, så de kan ruste 
spillerne endnu bedre til næste kamp.
Men de rare skillinger fra Havnefesten når 
længere ud – også til konkrete oplevelser. 
F.eks. kan JIF sende ungdomsholdene på 
spændende fodboldture til udlandet til rime-
lige priser, fordi overskuddet fra Havnefesten 
bliver brugt fornuft igt.
Det samme gælder den traditionsrige Vild-
bjerg Cup, som hvert år har deltagelse af op 
mod 80 spillere fra Juelsminde. En god del af 
deltagergebyrerne samt busturen til stævnet 
bliver betalt af de fem glade dage på havnen 
i juli.
Alle ungdomshold i JIF holder hvert eft erår 
en fælles afslutning, og også her gør pengene 

fra byens Havnefest god gavn. Det samme 
gælder ved den sommerafslutning, som også 
er en fast del af kalenderen på alle årgange.
Men selvom de unge spillere har vores pri-
mære bevågenhed, er der bestemt også andre 
i klubben, der kan mærke til Havnefestens 
succes. Således har Havnefesten sponseret 
fl ere JIF-hold; bl.a. dameholdet, veteranerne, 
super oldboys, samt udebanesæt til klubbens 
bedste seniorhold.
Udover primært at støtte ungdomsarbejdet 
i JIF, sender Havnefesten også gerne penge 
tilbage til byen og Havnefesten har aktivt 
støttet genrejsningen af Hotel Juelsminde 
Strand. Havnefesten har også bakket op 
omkring arrangementerne Fællessang på 
Charlie og TV2 på Tour, hvor Havnefesten 
har stillet alle deres faciliteter gratis til rådig-
hed, ligesom der har været stor opbakning 
fra Havnefestens hjælpere.
Derfor er Havnefesten ikke kun fem glade 
dage, hvor vi i fællesskab morer os og henter 
minder til hele vinteren. Det er også en vigtig 
del af byens hverdag resten af året – især for 
de mange unge medlemmer af vores lokale 
idrætsforening, som har glæde af dit bidrag 
til festen hele året!

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 28 #verdensbedstehavnefest2019
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Dansk VentilationsTeknik ApS
Vestermarksvej 23, Klejs, 7130 Juelsminde
Tlf.: 31 12 44 13 • E-mail: info@dvt.as

Vi ønsker alle en
god Havnefest

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 28 #verdensbedstehavnefest2019

Deltag i optoget!
...v d Ju sm nd H vn f s sønd d n 14. Ju 2019

Traditionen tro afsluttes Juelsminde Havnefestmed det flotteste og sjoveste optog
igennem Juelsminde by. Her har I som forening, butik, firma eller lignendemulighed for

at få kontakt til de tusindvis afmennesker, der står langs ruten gennem byen.
Lad os sammen få lavet en karavane af sjove indslag og flotte vogne - kun fantasien sætter grænser.

Alle deltagere får en forfriskning samt tivolibilletter til de deltagende børn. Tilskuerne langs ruten kårer
de 3 bedste indslag, der belønnesmed kontanter på henholdsvis 3.000 kr. - 2.000 kr. og 1.000 kr.

Yderligere sponsorerer Juelsminde Havnefest 1.000 kr. til detmest kreative indslag.
SåSlip fantaSien løSogfå Jertilmeldt, Såvi SammenSkaber

rammerneomkringdet flotteSteogStørSteoptognogenSinde!
tilMelDiNg:M ch H hr, f. 5073 7210 r @ju sm nd h vn f s .dk

www.juelsmindehavnefest.dk
www.facebook.com/juelsmindehavnefest

Vil du også være
Favorit-kunde
i Sydbank?

FAVORIT

Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger
du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi du
samler hos os, jo flere fordele kan du vælge.

Beregn på sydbank.dk/favorit

Dorte Arntoft Christensen
Privatrådgiver

Tlf. 74 37 75 75
dorte.arntoft@sydbank.dk

Odelsgade 11 A · 7130 Juelsminde
Tlf. 74 37 75 70 · sydbank.dk

hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du klare
dit bankskifte online ved hjælp af et netmøde og
sikker upload af dine dokumenter. Alternativt kan
du ringe til mig på 74 37 75 75, så vi sammen kan
gennemgå dine muligheder.

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 28 #verdensbedstehavnefest2019

Onsdag 10. juli
kl. 15.00-20.00

påfOdbOldbanen

fodbold
forsjov!

Tilmelding:
www. h v t. / o o t

Sidste frist for tilmelding er søndag 7. juli.
Pris: 200 kr. pr. hold + gebyr.

Præmier til alle puljevindere, spurtpræmier og præmier
for bedste udklædning.

www.juelsmindehavnefest.dk
www.facebook.com/juelsmindehavnefest



Med sin somaliske baggrund og sin udpræget 
aarhusianske accent laver Mahamad Habane 
stærkt afvæbnende comedy om forholdet 
mellem danskere og indvandrere og om sit 
eget liv som sort i Danmark – på en måde, så 
man ikke kan andet end at elske ham!
Mahamad Habane startede med at optræde i 
Aarhus i 2015 og har siden sin første nærkon-
takt med scenen vidst, at stand-up var hans 
kald og fremtidige levevej.
Han vandt comedy-kon-
kurrencen ’De Nyeste 
Nye’ i 2016 og opnåede 
en semifi naleplads ved 
’DM i stand-up’ i 2017. 
Samme år turnerede han 
med showet ’Madsen & 
Habane’ sammen med 
sin aarhusianske komi-
kerkollega Lasse Madsen.
Såvel den samlede stand 
af danske stand-up komi-
kere som publikum ude 
foran de danske tv-skærme 
måtte overgive sig totalt, 
da den unge aarhusianer 
indtog scenen som ’æsel’ 
– det kærligt drillende 
øgenavn for de nye komi-
kere i branchen – ved Zulu 
Comedy Galla 2017.
Her indledte han på vanlig 
direkte og afvæbnende facon 
med at adressere sin egen 
hudfarve, der i modsætning 
til hans mere lyshudede 

kolleger ikke stod så voldsomt tydeligt frem 
på den mørke scenebaggrund: “I kan ikke se 
en skid eller hvad? I sidder bare og tænker: 
hold kæft , han er god til at børste tænder...” – 
hvilket aff ødte et stort latterbrøl og højlydte 
klapsalver i salen.
Selv siger Mahamad Habane, at livet som sort 
medbringer en masse humoristiske ople-
velser, som han har taget med sig og lavet til 

stand-up.
“Jokes er den 
fulde forstå-
else. Når man 
begynder at 
grine eller 
græde, så er 
det, fordi man 
har forstået 
noget om 
sig selv eller 
omverdenen 
inderligt. Når 
jokes virker, 
har man for-
klaret noget 
fuldstændig 
præcist, ” 
siger Ha-
bane.

Mahamad Habane

Philip Devantier er selvironisk, spontan og 
sindssygt sjov stand-up komiker, som vinder 
enhver forsamling i det øjeblik, han træder ind 
på scenen. Phillip er altid rasende velforberedt, 
så ikke alene skræddersyr han gerne jokes til 
jer som publikum – han har også overskud til 
at improvisere eft er stemningen i salen
Du kender ham fra DM i stand-up 2018, som 
han vandt på Bremen Teater, Comedy Aid 
2018, one-man showet ’En rigtig mand’ fra 
eft eråret 2018.
Mange af de mest kendte og garvede danske 
stand-up komikere har længe haft  et godt øje 
til den fremragende og fantastisk morsomme 
historiefortæller Phillip Devantier, der i 2018 
fi k sit helt store gennembrud som vinder af 
DM i stand-up.
Phillip debuterede i 2012 i amatørkonkur-
rencen ’De Nyeste Nye’, hvor han opnåede en 
andenplads og kom på radaren hos blandt 
andre komikerkollegerne Thomas Hartmann 
og Michael Schøt. Eft er et par år var han så 
populær, 

at han blev 
håndplukket 
til opvarmer for 
branchens største 
navne som netop 
Michael Schøt, Omar Mar-
zouk og Sebastian Dorset, og siden 2016 har 
han levet af at lave stand-up.
Phillip Devantier er derfor trods sin nyvundne 
berømthed allerede en dreven komiker. Selv 
betegner Phillip sin stil som “Niels Haugaard 
på kokain”, og det rammer faktisk ret præcist: 
han serverer sine fi nurlige og let genkendelige 
fortællinger fra hverdagen med stor indle-
velse og selvironi – og fyrer jokes af i så højt et 
tempo, at der er reelt fare for at få mavekneb 
af grin.
Uddannelsen som skolelærer hjemme i Oden-
se er nu sat på stand-by, for Phillip har travlt 
med at rejse land og rige rundt som stand-up 
komiker og som velforberedt og stærkt under-
holdende konferencier.

STAND-UP: 

direkte og afvæbnende facon 

hudfarve, der i modsætning 

stand-up.
“Jokes er den 
fulde forstå-
else. Når man 
begynder at 
grine eller 
græde, så er 
det, fordi man 
har forstået 
noget om 
sig selv eller 
omverdenen 
inderligt. Når 
jokes virker, 
har man for-
klaret noget 
fuldstændig 
præcist, ” 
siger Ha-
bane.

Philip Devantier
Philip Devantier er selvironisk, spontan og 
sindssygt sjov stand-up komiker, som vinder 
enhver forsamling i det øjeblik, han træder ind 
på scenen. Phillip er altid rasende velforberedt, 
så ikke alene skræddersyr han gerne jokes til 
jer som publikum – han har også overskud til 

at han blev 
håndplukket 
til opvarmer for 
branchens største 
navne som netop 
Michael Schøt, Omar Mar-

Philip DevantierPhilip DevantierPhilip Devantier
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Søndre kirkevej 20 • 7130 Juelsminde • Tlf. 2026 4278
E-mail: mail@kenndal .dk • www.kenndal.dk

Festservice
• Festtelte
• Borde og stole
• Service
• Musikanlæg
• Hoppeborge
• Inspiration
Og meget mere...

Eventservice
• Salgstelte
• Storskærm
• Info lystavler
• Pokaler
• Foreninger
• Traktortræk
• Baneservice

Rousthøjs Allé 8 • 7130 Juelsminde • Tlf. 76 25 53 60 •www.djs.dk

Vi ønsker alle en fantastisk
havnefest

JUELSMINDE HELSEKOST 
Juelsgade 1 - 7130 Juelsminde - Tlf. 7569 5600

Kig ind os se vores store udvalg af 
BESKYTTENDE OG KØLENDE SOLCREMER

Lad ikke en 
solskoldning 
ødelægge din 
havnefest!

Havnen
DK-7130 Juelsminde
Tlf. 20 28 82 48
55.42.9 N 10.01.0 E
www.juelsmindehavn.dk

Mød os på
facebook– Danmarks hyggeligste havneby lige i centrum

Juelsminde havn
& Marina ønsker alle
en god Havnefest.



Førsteklasses jysk speedsnakkeri, der 
gerne går langt over stregen – men altid 
på en morsom og charmerende 
måde. Torben 

Chris 
kan servere 

utrolige kaskader 
af ord på kort tid og er 

kendt for at besidde en vold-
som energi, der når langt ud over 

scenekanten.

Du kender ham fra de populære shows ’Men’s 
Room’ 1, 2 og 3, hans one-man show ’Jydelogik’, 
det politiske satireshow ’Rage Against The Main-
stream’, ’Comedy Aid’ samt bl.a. TV 2 Zulu–pro-
grammerne ’Giver det mening – ifølge Torben 
Chris’, ’Comedy Fight Club, ’Vild Med Comedy’, 
’Stand-up.dk’ og ’Lillemand.
Torben Chris entrede den danske stand-up scene i 
2003, da han ved sin kun 12. optræden nogensinde 
kvalifi cerede sig til semifi nalen i ’DM i stand-up’. I 
de følgende år færdiggjorde han sin læreruddan-
nelse på Jelling Seminarium sideløbende med 
stand-uppen – med bl.a. fi ne placeringer i ’DM i 
stand-up’ i 2004 og 2006.
Hans komikerkarriere blev yderligere cementeret 
i 2007, hvor han var på sin første club tour med 
Mick Øgendahl og løb med 3. pladsen i TV 2 Zulus 
’Comedy Fight Club’, og navnet Torben Chris ryk-
kede fl ere takker op på kendisskalaen, da han i for-
året 2010 deltog i TV2 Zulu-programmet ’Kvægræs’.
Torben Chris’ popularitet var om muligt endnu 
større live, end den eft erhånden var blevet på 
skærmen. I 2011 trak han sammen med kollegaen 
Thomas Hartmann fulde huse på Comedy ZOO 
med stand-up-showet ’Men’s Room’ om “de sider 
af kvinder, som de fl este mænd ryster på hovedet 
af”. Succesen var så stor, at den råbte højt og over-
døvende på en eft erfølger, ’Men’s Room 2’ (2013), 
som blev et lige så stort hit hos publikum landet 
over.
Eft er at have præsenteret sit længe ventede første, 
højt anmelderroste og stærkt sælgende one-man 
show ’Jydelogik” (2015), dannede Torben Chris i 
2016 atter makkerpar med Thomas Hartmann for 
at turnere med ’Men’s Room 3’, hvoreft er han i 2018 
satte spot på den politiske satire i stand-up showet 
’Rage against the mainstream’, hvor han turnerede 
sammen med komikerkollegerne Michael Schøt, 
Martin Nørgaard og Morten Wichmann.

Torben 
Chris

Uff e Holm er en af de fremtræ-
dende komikere i Danmark. Der 
er altid garanti for kvalitet og 
masser af grin, når Uff e optræder 
med sit særegne standup mate-
riale, som han leverer med en 
fantastisk timing og sikkerhed.
Uff e deler umiddelbart vandene 
– men det er de færreste, der ikke 
overgiver sig, når først de har 
været i selskab med Uff e. Der 
er ikke noget der bliver pakket 
ind – og Uff e kan slippe afsted 
med at sige alt de vi ikke selv 
tør sige,med en charme som er 
svær at modstå.
Emnerne favner bredt – men 
Uff e cirkulerer typisk om 
forskelligheden mellem 
kønnene.U ff e er ikke nærig 
med at udlevere sig selv – og 
sine nære. Materialet er over-
vejende med udgangspunkt i egne 
erfaringer og private oplevelser, og 
dermed bliver hans shows personlige og 
vedkommende for alle – uanset alder.
Uff e gjorde sin entre på den danske 
standup scene for 23 år siden, og med 
den lange erfaring føler publikum sig 
altid tryg i Uff es selskab. Uff e er ekspert i 
at læse publikum og har en stærk situati-
onsfornemmelse som sikrer at han altid 
befi nder sig på niveau med publikum. 
Han går altid over stregen, men ikke 
mere end det pågældende publikum 
bifalder.
Uff e har prøvet kræft er med lidt af hvert 
indenfor underholdningsbranchen. Det 

er blevet til tusindvis af standup shows 
i privat og off entligt regi, konferencier-/
værtsroller ved store events og festivaler. 
Uff e har desuden egenhændigt produ-
ceret syv oneman shows. Derudover har 
Uff e lagt ansigt til adskillige tv-program-
mer, som vært og som medvirkende.
Senest har man set ham i Kanal 5’ store 
success, 5. Halvleg, hvor han har kastet 
sig ud i alle mulige og umulige fysiske 
udfordringer, til seernes store fornøjelse. 
Uff e Holm er protector for KidsAid, som 
støtter børn og unge som er indlagt på 
hospitaler landet over. 

Uffe 
Holm

er blevet til tusindvis af standup shows 

i 2007, hvor han var på sin første club tour med 
Mick Øgendahl og løb med 3. pladsen i TV 2 Zulus 
’Comedy Fight Club’, og navnet Torben Chris ryk-
kede fl ere takker op på kendisskalaen, da han i for-
året 2010 deltog i TV2 Zulu-programmet ’Kvægræs’.
Torben Chris’ popularitet var om muligt endnu 
større live, end den eft erhånden var blevet på 
skærmen. I 2011 trak han sammen med kollegaen 
Thomas Hartmann fulde huse på Comedy ZOO 
med stand-up-showet ’Men’s Room’ om “de sider 
af kvinder, som de fl este mænd ryster på hovedet 
af”. Succesen var så stor, at den råbte højt og over-
døvende på en eft erfølger, ’Men’s Room 2’ (2013), 
som blev et lige så stort hit hos publikum landet 
over.
Eft er at have præsenteret sit længe ventede første, 
højt anmelderroste og stærkt sælgende one-man 
show ’Jydelo
2016 atter makkerpar med Thomas Hartmann for 
at turnere med ’Men’s Room 3’, hvoreft er han i 2018 
satte spot på den politiske satire i stand-up showet 
’Rage against the mainstream’, hvor han turnerede 
sammen med komikerkollegerne Michael Schøt, 
Martin Nørgaard og Morten Wich

Førsteklasses jysk speedsnakkeri, der 
gerne går langt over stregen – men altid 
på en morsom og charmerende 
måde. Torben 

Chris 
kan servere 

utrolige kaskader 
af ord på kort tid og er 

kendt for at besidde en vold-
som energi, der når langt ud over 

scenekanten.

grammerne ’Giver det mening – ifølge Torben 

Torben 
Chris

Mick Øgendahl og løb med 3. pladsen i TV 2 Zulus 
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• FLISER
• TAG
• REPARATIONER
• TILBYGNINGER
• NYBYGGERI
• FINSkE mASSEOvNE

Alt MurerArbejDe uDfØres

din lokale murer vi kører overalt



Morfar gentager succesen fra sidste år og 
åbner allerede Krostuen til Fodbold For 
Sjov turneringen onsdag eftermiddag, 
så både tilskuere og udmattede fodbold-
spillere kan få fornyet energi med et 
solid måltid mad. I år har Morfar sågar 
også inviteret stævnekontoret indenfor 
i Krostuen, så stævneledelsen fra første 
parket kan spille musik, speake kampene 
og styre resultaterne.
 Krostuen er i år også blevet udvidet med 
en udendørs terrasse, som hele ugen 
giver mulighed for at nyde solen uden-
dørs, og ikke nok med det, Morfar har 
efter mange gæstes ønsker nu endelig sat 
Morfars platte på menuen – platten er 
et mix af alle de retter, man kan bestille 
i Krostuen og indeholder dermed både 
tarteletter, biksemad, frikadeller og 
tilbehør.

Armbånd til Fregatten
Ligesom de tidligere år, er det også i 2019 
muligt at få scannet sin billet og få påsat 
sit armbånd som giver adgang til koncer-
terne i Fregatten, så man undgår køen til 
teltet fredag og lørdag aften.
 Morfar står klar til at scanne billetter al-
lerede fra onsdag og naturligvis resten af 

ugen i Krostuens åbningstider som kan 
ses i programmet.

 Madstedet Udsigten
Efter Havnefesten 2016 lukkede Hart-
manns Grilltelt, men som mange op-
dagede havde Michael Hartmann og 

besætningen allerede i 2017 et nyt 
madsted sat op, denne gang placeret ved 
strandkanten med udsigt over vandet, og 
derfor hedder stedet også Udsigten.
Menukortet i udsigten består blandt 
andet af BBQ-ben, Oksesteaks og kyllin-
gefilet. Til alle retter kan der også vælges 

mellem et udvalg af salat 
og kartofler.
Det er i øvrigt også 
Madstedet der står for at 
levere mad
til Herrefrokosten, 
sponsorreceptionen
og ikke mindst til 
de forskellige 
kunstnere som 
optræder i ugens løb 
til Juelsminde Havnefest.

Morfar er klar 
med både mad og armbånd
Tarteletter, biksemad, bearnaisesovs, frikadeller, kartoff elsalat 
– alt dette kan du vælge imellem når du spiser i de hyggelige omgivelser i Morfars krostue.

Uden mad og drikke duer havnefesten ikke. Derfor er der masser af muligheder for at få en 
bid mad under festen.

med både mad og armbånd
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Alt tømrer- og snedkerarbejde
udføres Vi ønsker alle

en god
Havnefest

T Ø M R E R F I R M A

Lin-Byg ApS Lars Nielsen Martin Laursen
Stourupvej 4, Glud 20 11 78 70 61 55 88 43
7130 Juelsminde lars@linkhuse.dk martin@linbyg.dk

Hvis I påtænker at energiforbedre jeres hus, vil vi gerne give jer et uforpligtende tilbud på opgaven.

Vores uddannede energivejleder kan gennemgå jeres hus med henblik
på rentable energiforbedringer

Lin-Byg ApS er et alsidigt tømrerfirma, med stor erfaring i renovering/ -efterisolering
tag- og vinduesudskiftninger, samt til- og nybyg, både for private og erhverv.

VIL I UNDGÅ AT FYRE FOR GRÅSPURVENE?

Overvejer I nye vinduer eller nyt tag?

Læs mere om Lin-Byg ApS på vores hjemmeside www.lin-byg.dk

• Totalentrepriser 
• Vinduer & - døre
• Om- & tilbygning • Renovering
• Nybyggeri • Tagarbejde 
• Gulve • Terrasser

Jens Højager Jensen 2070 1140 
Kokborgvej 4, 7130 Juelsminde

B.B. Byg
 Juelsminde  - vi garanterer 

et godt 
håndværk!

Vi ønsker

alle en god 

Havnefest

Max L. Jepsen
Advokat - møderet for landsret

Ringvejen 20 - 7130 Juelsminde
Tlf. 75 69 43 11 - Fax 75 69 57 22

E-mail: juelsminde@samadvo.dk - www.samadvo.dk

Vælg en sikker boligrådgiver
Benyt samtidig rigtig rådgivning vedrørende:

Testamente - Samejekontrakt - Ægtepagt



På Corner i Juelsminde er der altid
god betjening, kolde fadøl og festlige drinks.

Vi fester med jer i hele Havnefesten,
og vi glæder os!

ODELSGADE 9, 7130 JUELSMINDE
75 69 19 00

Corner
BAR & POOL

Hold dig opdateret med
åbningstider, tilbud mv på

vores facebookside

www.facebook.com/
onthecornerjuelsminde

Corner
BAR & POOL

Åbningstider i
havnefest-ugen (28)

Mandag: 8.00-22.00
Tirsdag: 8.00-22.00
Onsdag: 8.00-24.00
Torsdag: 8.00-24.00
Fredag: 8.00-05.00
Lørdag: 8.00-05.00
Søndag: 8.00-22.00

F E S T E N
FORTSÆTTER
PÅ

Åbningstider i
havnefest-ugen (28)

Mandag: 10.00-22.00
Tirsdag: 10.00-22.00
Onsdag: 10.00-22.00
Torsdag: 10.00-24.00
Fredag: 10.00-05.00
Lørdag: 10.00-05.00
Søndag: 10.00-22.00

Strandvejen 21 7130 Juelsminde Tlf. 7682 9082

t . .

d ka b ta MobilePay RemA 1000 Åb t a
g ag

7-21m g t r co t!

o
o

.

6.-
Fr t va g pr. poR a 1000 ack

Væ g
Baco ack
s ack m x so r Cr a
sp ra r
maj ack
Kartoff st ck /sAlT

ag o

IKKE ALT GRØNT
ER LIGE KØNT!

- specielt ikke hvis det er
alger på tage, facader eller

belægninger!

ALGEBEKÆMPELSE APS
v/ Kent Sand
Tønballevej 17 - 7130 Juelsminde
Tlf: +45 3028 3435

Lad ALGE-BEKÆMPELSE.DK hjælpe
-det er både billigere og nemmere !

SE MERE PÅ
WWW.ALGE-BEKÆMPELSE.DK



En ny og stor produktion med den verdens-
kendte grisefamilie ”Peppa Pig” ser nu dagens 
lys i Danmark.
I samarbejde med Entertainment One, Eng-
land er det lykkedes Nordic Event Company 
at få licens og eneret på et af verdens mest 

kendte børnebrands i hele Skandinavien. Det 
er intet mindre end en sensation, når de to 
elskede fi gurer, Gurli og Gustav Gris nu skal 
rundt i hele landet for at gøre deres entre på 
div. scener.
Gurli Gris er et utroligt populært børne 

tv-program som kan ses på fl ere tv-kanaler i 
Norden, bl.a. på DR TV i Ramasjang, Disney 
Channel, Cartoon Network, Nickelodeon 
og Netfl ix kan Gurli Gris opleves, og på alle 
kanaler ligger serien i toppen af hitlisten, når 
det gælder pre-school børneprogrammer.

Når Gurli og Gustav Gris optræder er det i 
100 % børnehøjde, med en fl ot produktion, 
med et stort bagtæppe, introspeak og musik, 
som børnene kender fra tv, og ca. en halv 
time inden showet starter, går nedtællingen 
i gang.
Der er lagt op til et forrygende børneshow 
med en børnekonferencier, som med sikker 
hånd styrer publikum sikkert igennem hele 
eventet med både sang, musik og sjove kon-
kurrencer, hvor der bl.a. kan vindes originale 
Gurli og Gustav Gris bamser.
Eft er showet får børnene mulighed for at 
komme helt tæt på deres idoler og hilse på 
både Gurli og Gustav Gris, og tager du kamera 
med, så kan du tage billeder sammen med 
dem begge. Udover dette uddeles der også 
fankort med både Gurli og Gustav på til alle 
børn.

Oplev og mød Gurli & Gustav Gris

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 282019
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HANSEN BILER
STENDERUP A/S
Bråvej 11-13 · 8781 Stenderup · Tlf. 75 681166 · Bil 29 910291

Åben alle dage, søndag 13-16 eller efter aftale.

www.hansenbiler.dk

Vi ønsker alle
en rigtig god Havnefest

Vi ønsker Jer en god 
Havnefest 2015 

Vi ønsker Jer en god
Havnefest 2017

Vi ønsker Jer en god 
Havnefest 2019

Buchs Boghandel
Odelsgade 29 - 7130 Juelsminde
Tlf. 75 69 30 59

Pasbilleder 100.-

Alle vore kunderHej!

eif K. Pedersen
it lokale Bedre BBad
edre Energi firmma

Det er Leif fra Juelsminde VVS.

Vi er klar til at løse DIN VVS-opgave.

Vi udfører VVS-arbejde for både
private og virksomheder.

Aut. VVS- installatør Leif K. Pedersen
Tlf. 75694499

www.juelsmindevvs.dk

EP Maskinudlejning
Udlejning af minigraver m.m.

mindre graverarbejde Udføres

Brølbæk 21, 7150 Barrit
Tlf. 4068 5362

mellem 15.00-21.00
www. p k u . k

Ø.S.G A/S ønsker
jer alle en super

!Havnefest

Når dit hus trænger til
en kærlig hånd...

Eslunds Husreparation

LIFESTYLE

havnegade 10 · 7130 Juelsminde · Tlf. 7562 3530 · www.sJørs.dk

b sj b . j . ,
t t t t b , æ

t , c y t t!

følg os på:

sj t h t...

Vi ønsker alle en
god Havnefest

Begonievej 15, 7130 Juelsminde Tlf. 20406364 / 20742726

HYRUP KRO
Lysegårdvej 2-4 · 7140 Stouby · 7589 7444
mail@hurupkro.dk · www.hurupkro.dk

Vi ønsker alle
en god Havnefest

Vi ø k r

god
haVne-
fest



U l f h...
V r rt r fu af all

la t fu r. V udfør r fu arb jd
f r båd r vat rhv rv.

Jysk FUgekomp gni /s, Lu da rv j 25 e, Dk-8722 H d t d
T. 4084 1944, e. f @j-f- .d , www.j-f- .d

e aftal r aftal . V v r d v r rd – r t l. V v d dt, at d har du
hørt før – å all v l l v t, at aftal bl v v t t. m v r d t fa t .

o d t r bar t, v lv r; v r u d r r d t fa t å.

BYGNINGSPROFILER / AFVANDING / UDLUFTNING / TAGINDDÆKNING

KABELGENNEMFØRING / SIKKERHEDSANKRE / TAGKONSOLLER

JUAL A/S // INDUSTRIVEJ 14 // DK-7130 JUELSMINDE // TEL. +45 76 83 11 33 // JUAL@JUAL.DK // WWW.JUAL.DK

TILBEHØR TIL TAG OG FACADE

Olieb hand ng
lAKb hand ng
lUDb hand ng
SÆBeb hand ng

Færdig resultat



Skanderborg Festival - Langelands Festival -Vig 
Festival - Skive Festival kan ikke tage fejl... Dec-
coband er Danmarks bedste party rock'n'coun-
try show.
Med et repertoire på flere hundrede rock - og 
country-klassikere i nye, personlige og ofte 
overraskende coverversioner, tryllebinder Dec-
coband nu på 18. år titusindvis af koncertgæn-
gere og hardcore fans, der gang på gang tropper 
op for at få en den hæsblæsende indsprøjtning 
af Jack Daniels direkte fra flaske og Rock 'n' Roll 
direkte fra hjertet.
Vi kender alle fortolkningerne af de store 
klassikere fra Johnny Cash, AC/DC, Bon Jovi, 

Aerosmith og Guns N' Roses, men at det for 
Deccobands vedkommende også inkluderer 
numre af Avicii, Pink, Kings Of Leon, Volbeat og 
Britney Spears – ja, det er man nødt til at opleve 
live for at forstå!
Deccoband spiller årligt op mod 100 koncerter 
indenfor landets grænser, og efter utallige suc-
ceser på de hjemlige scener er udlandet også 
blevet turneret tyndt.
Deccoband har derfor de sidste mange år 
profileret sig i bl.a. Afghanistan, Irak, Libanon 
og Kosovo med det resultat, at 39 nationer har 
valgt Deccoband til verdens bedste "krigsband", 
og at bandet i dag officielt betegnes som "War 

Lords Of Rock N' Roll"!
Deccoband er bygget op 
omkring bandets - i mere end 
én forstand - altoverskyggende 
frontfigur Jacob Decco, der 
med mere end 25 år i bran-
chen, simpelthen ikke kan 
væltes af pinden som landets 
ypperste og mest respekterede 
Party Rock & Country rocker. 
Jacobs forkærlighed for ameri-
kansk rock og country er helt 
unik, og når først Jacob Decco 
træder på scenen iført John 
Deere kasket og Jack Daniels 
flaske, så ved man, at man står 
overforden ultimative fest

Deccoband 
er Danmarks bedste party 
rock'n'country show
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GAMMELGÅRDSVEJ 13 • 7130 JUELSMINDE • INFO@SORENSENKOBBELGAARD.DK

Martin Sørensen Tlf. 29 28 37 17 Lars Kobbelgaard Tlf. 25 21 18 70

S vvæ KSv j 1 7130 ju LSM @S S K L . K

0 ju LSM @S

0 ju LSM @S
Alt tømrer-, snedker-
og glarmester
arbejde udføres...
Jørgen Bojsen
Tømrerforretning ApS
8783 Hornsyld
Kasper Tlf. 20144885 / Jørgen Tlf. 20295885

Hornsyld Industrivej 3B ·
8783 Hornsyld

KR VVS Teknik rykker ud,
når du har brug for os.
Vi har flere års erfaring og
ved hvad der ”rør” sig!

PÅLIDELIG, ÆRLIG OG VENLIG SERVICE

BBBBBBrr
vvvaa mmmmmmt
RR nnggggg 77

VV

Er frisuren i top til Havnefesten ?
Ell r jæ per v
et p fe te l

I ønskes

Hilsen teamet fra Kli 2

ROUSTHØJSALLÉ 49 · 7130 JUELSMINDE · TLF. 7569 3352

v/ Helene Fulton Andreasen

VI HOLDERFERIE PÅ SKIFT
I FØLGENDE UGER:

Helene: 30, 31, 32 - Lisbeth: 30, 31, 35
Michelle: 28, 29, 30

Salonen er lukket i uge 30

Odelsgade 13 . 7130 Juelsminde . 27 51 17 64
gitte@hasfeldt.com . www.hasfeldt.com Følg os på facebook

SÅ FÅR DU TID TIL ALT DET VIGTIGE

God Havnefest til Jer alle !
· Alle rengøringsopgaver
udføres for private og
erhverv

ODELSGADE 48
JUELSMINDE TLF. 75 69 35 76.

v/Asger Mikkelsen

Åbningstider:
Mandag - fredag kl. 9.00 - 17.00 • Lørdag kl. 9.00 - 12.00.

•

Bo Pedersen
Hornumkærvej 4
8783 Hornsyld
Tlf. 2280 5049

Vi ønsker alle
en god Havnefest

Baungaard VVS
Odelsgade 50 B
7130 Juelsminde

40 33 29 30

A
P
S

- Din lokale VVS Installatør

B
Od
71

4

- D



I ønskes alle en  
rigtig god Havnefest!

RepRovej 5 - 8722 Hedensted - 75 89 23 66 - www.polypRint.dk 

÷50%spar
op til

Odelsgade 46 . 7130 Juelsminde . Tlf.: 26 33 02 99 www.cool-v.
dk

Følg Cool
Juelsminde

Kids & teens

SommerSalg

på ForårsKolleKtioner og JaKKer

As tømrer-
og snedker
forretning A/s Baungaard VVSA

P
S

Din lokale VVS-installatør snaptun fisk
export a/s

AS Tømrer- & Snedkerforretning A/S
Baungaard VVS
SPMoulding
Haco A/S
Hylles murerforretning
Snaptun Fisk Export A/S
Tømrermester Lars S
Jysk Fuge Kompagni A/S
Kent Sand Entreprise
Sjakk Hedensted
SuperBrugen
Den Jyske Sparekasse
Simonsen Transport
EDC Ejendoms Centret A/S
Entreprenør Jan B. Jensen
Klakring El
Dansk Camping Interiør
Klakring Vognmandsforretning
GramrodeMurerforretning

Polyprint A/S
Murerfirmaet Erling Jørgensen
Juelsminde Strand
Sydbank
Friis Optik
Hedensted-Juelsminde Avis
Perform
Martensen & Kobbelgaard
EPMaskinudlejning
Dansk Ventilations Teknik
Ny-Tag
Klip-2
Blomsteriet
Morten Hansen Biler
Palsgaard
BB Byg
Vognmand, Jørgen List A/S
Sølvbjerg Shoes
Dansk Slyngrensning

Nybolig Juelsminde
Juelsminde Strand Camping
Skorstensfejerfirmaet Bruno Olesen A/S
Daugaard EL
Kenndal Event & Festservice
Klakring Autoværksted
Janesminde ApS
On The Corner
Juelsminde VVS
Advokatkontoret Juelsminde
Lin-Byg Aps
Mtec Sliddele
Mobilbyg
Bangkok Mould Consultant
Sjørs
Hasfeldt assistance
JEH Bolig Aps
Sørensen & Kobbelgaard
EV Print

Haahrs Vingalleri
EC Sikring
Bjerre Kød
Manis-h
Brdr. Thorborg
A-partner.dk
Cool kids & teens Juelsminde
Anders’ Gulvafslibning
Dit Lille Malerfirma
HyrupMaskinstation A/S
Lastas
ØSG A/S (Øster Snede Godstransport)
Vejle kontrollørforening
Juelsminde Fisk
JUAL
HME /AS
Frandsen Entreprenør

TAK til vore
SPONSORERve

www.juelsmindehavnefest.dk
www.facebook.com/juelsmindehavnefest

Vi takker sponsorerne or eres store velvilje og siger esu en tak til emange han len e
og virksomhe er, er hvert år giver store og go e præmier til vort bankospil.

Samti ig en stor tak til alle er annoncere e i Havne estavisen.

HAVNEfESTENSSPONSORER

HAVNEfESTENSHOVEdSPONSORER

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 28 #verdensbedstehavnefest2019

SP Moulding A/S
Savværksvej 28
7130 Juelsminde
Tel. 7569 5588
www.sp-moulding.dk

Vi ønsker alle
en god

Havnefest



Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 28 #verdensbedstehavnefest2019

STANDUPKL. 19.00 I FREGATTEN. TELTETÅBNERKL. 18.00FORBØRNKL. 17.00 KL. 21.00 I HYTTEFADETKL. 21.00 I HYTTEFADET
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FREDAG 12. JULI KL. 21.00 I FREGATTEN. TELTET ÅBNER KL. 20.00

JOHNNYMADSEN

GNAGS

MADS LANGER

LØRDAG 13. JULI KL. 21.00 I FREGATTEN. TELTET ÅBNER KL. 20.00

Se hele programmet og køb billetter på www.juelsmindehavnefest.dk

ROCK THE DUCK - GRATIS ADGANG

HAVNEFESTENS HOVEDSPONSORER

HAVNEFESTEN
ARRANGERES AF:

SUSSI & LEO - GRATIS ADGANGGURLI GRIS
VOKSEN KR. 50.- + GEBYR

UFFE HOLM TORBEN CHRIS MAHAMAD HABANE PHILLIP DEVANTIER

BØRN
U/12 ÅR

80.-
+ GEBYR

KUN

150.-
+ GEBYR

FREDAGS-
BILLET KUN

350.-
+ GEBYR

LØRDAGS
BILLET KUN

350.-
+ GEBYR

WEEKEND
BILLET KUN

550.-
+ GEBYR

DECCO
BAND

står for efterfesten
med Danmarks
bedste party

rock’n’country
show

As Tømrer-
og snedker
forreTning A/s Baungaard VVSA

P
S

Din lokale VVS-installatør


