FOLKEFESTEN 22. JUNI 2019
DAGENS PROGRAM
Den officielle hovedfest for Hirtshals 100-års byjubilæum med indvielse af Trappens færdiggørelse tager
naturligvis sit udspring i det historiske centrum for Hirtshals - Hirtshals Kro - gården Lilleheden, som
oprindelig gav navn til hele området, indtil havnebyggeriet for hundrede år siden blev påbegyndt, og
navnet blev ændret til Hirtshals.

Flaghejsning kl. 08:00






Spejderne hejser Dannebrog på Den Grønne Plads og ved Hirtshals Kro.
Morgensang ved Trappen under flaghejsningen: Byens sangkor, de handlende og
byens borgere + trompet v/ Flemming Søgaard.
Gratis morgenkaffe i Marineforeningens telt ved Kroen og indlæg om status på Stafet
100 med præsentation af hidtidige deltagere.
Byens beboere, firmaer og offentlige bygninger med flagstænger opfordres til at hejse
Dannebrog.
Færger og skibe i Havnen sætter signalflag.

Musik i gaden kl. 09:45 – 10:45


Søværnets Tamburkorps med følge af foreningsfaner marcherer med musik fra
Runddelen, gennem Nørregade, gør ophold på Jepsens Plads og fortsætter til Den
Grønne Plads, hvor korpset musicerer indtil kl. 10:45

Kransenedlæggelse ved mindesmærket for RF2 forliset kl. 10:45


Højtidelighed ved mindesmærket - Hirtshals Marineforening, Fiskeriforening og
Redningsvæsen nedlægger krans.

Indvielsesceremoni - By Bølge og Strandkant ved Trappen kl. 11 – 12




1

Indvielsestale for Trappens færdiggørelse ved borgmester Arne Boelt afsluttet med
lyden af Hirtshals.
Præsentation af By, Bølge og Strandkant ved Dorte Dahlin.
Tamburkorpset og foreningsfanerne forlader festpladsen og marcherer med musik ad
Jørgen Fibigersgade, Skagerakvej og Havnegade til Marineforeningen.
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Folkefrokost på Hirtshals Kros område kl. 12 – 14


På festpladsen tilbyder Kroen frokostplatte og spisebillet kan købes forud i hotelreceptionen
fra den 11. juni. Se også gode tilbud hos byens øvrige restauranter.



Fra kl. 10:30: Kroen har åben bar ude og inde, mulighed for at købe bjesk, øl eller vin
under indvielsesceremonien.
Frie siddepladser hele dagen ude og inde på Kroen og i teltet / bordreservering ikke
mulig.



Eftermiddagsunderholdning






Kl. 12 – 13:30: Harmonikamusik og sømandsviser på pladsen eller i teltet: Peter
Krogh & Lena og gruppen Børge, Kasper & Finn.
Fra kl. 13:30 kan følgende indslag opleves på festpladsen: 150 skoleelever med
stompshow, Horne Skoleband, Nordsøgarden, Vendsyssel Marimba Steelband og
Hirtshals Junior spillemænd.
Kl. 17 – 18: Sailerboys, 14 mand med sømandsviser – harmonika og sang.
Kl. 13 – 17 i Jernbanegade: Områdefornyelsen åbner projekt: ”Forvandling af
Jernbanegade til aktivitetsbånd” med aktiviteter for børn inkl. servering af gratis
sodavand og pølser.

Aftens program og underholdning – kl. 18 – 24


Fra kl. 18 – 20:30: På festpladsen tilbyder Kroen aftenplatte og spisebillet kan købes forud i
hotelreceptionen fra den 11. juni. Se også gode tilbud hos byens øvrige restauranter.




Kl. 19 – 20:30: ”P.O. Kiels old time Band” alias Kielgasterne underholder i teltet med
gamle dansemelodier fra 1920-erne.
Kl. 21 – midnat: Musik og dans, No Good underholder.

Forbehold for ændringer.
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