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Vi ses i uge 28 til Østkystens største
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MAGTENS 
KORRIDORER
THOMAS HELMIG
LARS LILHOLDT BAND
ONKEL REJE • RIGTIGE MÆND
DECCOBAND •STAND-UP • BANKOSPIL
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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 our

Palsgaard ønsker alle en
god havnefest 2018

Vi søger løbende kompetente medarbejdere
Se ledige stillinger: www.palsgaard.com/jobs

and we are happy to share our
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K2 teltet, som normalt 
fungerer som discotelt 
for de unge, bliver onsdag 
fra kl. 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 yngste al-
le 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 li-

geledes blive arrangeret for-
skellige lege.

Onkel Reje
Som du kan læse her i avisen 
har Havnefesten i år satset på 
et af de større navne til bør-

neunderholdning, så torsdag 
kl. 17.00 optræder Onkel Reje 
i Fregatten.

Søndag med optog og 
brandøvelse
Søndag er der masser af ak-

tiviteter for hele familien på 
og omkring Havnefesten. 
Kræmmermarkedet 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 
Fregatten, 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 Havnefest optog, som 
kører igennem hele byen 
og ender på Havnefestplad-
sen. Som altid skal der stem-
mes om, hvem der er opto-
gets bedste, og ligesom sidste 
år gøres dette via Facebook, 
hvor alle kan afgive én stem-
me via deres Facebook profil. 

Linket til afstemningen deles 
ud på flyers under optoget og 
det deles også på Havnefe-
stens facebookside.

Når optoget er færdigt og 
har ramt Havnefestpladsen, 
kan ventetiden indtil vin-
derne kåres kl. 16 bruges på 
at se en øvelse med det lokale 
brandvæsen.

Vi glæder os til at se jer alle 
til en festlig og begivenheds-
rig sidste dag til Havnefesten 
2018.

 

 

 
 

 
 
 

 

Find os også på
de sociale medier

Ønsker du
økonomisk
frihed?

FAVORIT

Med Sydbank Favorit kan du vælge de fordele, der
passer til din daglige økonomi, boligen, børnene
eller dine investeringer.

Sydbank Favorit er Sydbanks fordelsprogram, hvor du selv

vælger dine fordele og bliver belønnet for dine år som kunde.

Dorte Arntoft Christensen
Privatrådgiver

Tlf. 74 37 75 75
dorte.arntoft@sydbank.dkOdelsgade 11 A

7130 Juelsminde
Tlf. 74 37 75 70
sydbank.dk

Ring til os på 74 37 75 75 eller find dine
fordele på sydbank.dk/favorit

Vi ønsker
alle en

rigtig god
haVnefest

kids:

®

dame:

teens:

Sm llraa

SommerSalg

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

Husk søndagsåbent 11-15 !!følg Cool
Juelsminde
på kids & teens

÷50%par
p
il
på forårs kollektioner

og Jakker

outlet
spar op til

60%



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

Find os på
Facebook:

Super Brugsen
Juelsminde

HAVNEFEST-TILBUDvilde

Tubo g elle Ca lsbe g
Dåseøl, 2

ÅBENT ALLE DAGE I JULI
7.00-21.00

Tilbuddende gælde f a mandag - søndag i uge 28

UPassimiento
Magnum
Magnum flaske ( ød)

1,5 Lite

Kims chips
Mange va iante

Smi noff Ice elle
Baca di B eeze s
Pineapple

elle o ange

Ape ol Sp itz

KUN

10000
KUN

1000
KUN

9900

KUN

9500

KUN

10000

Bag in box
Selected Vineya d
Vælg mellem ød, hvid

elle osé - 3 lite

VI HAr
120

FLASKEr

g elle Ca lsbe g
24 pack

FrIT VALG KUN

1000

KUN

9995

Sismofytte 20 cl. flaske
elle No dsø Olie
20 cl.

FrIT VALG KUN

1000

Besøg slagte ens sto e

GrILL-MArKED
Bland selv - 8 stk.

SPAr
HELE
20,- Kr.
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I bagagen har De Lyse Næt-
ters Orkester denne gang 
et splinternyt album, som i 
skrivende stund endnu ikke 
har fået navn.

Holdet er det samme som 
i 2017, hvor publikum opda-
gede den unge virtuose fløj-
te, skalmeje og drejelirespil-
ler Mads Kjøller-Henning-
sen.

Mads, sammen med Lars 
Lilholt på fiolen, frembrag-
te den seje folk-lyd der læg-
ger sig sprællende ovenpå 
den saftige rockbund. Det-
te drøn har altid kendeteg-
net Lars Lilholt Band.

I sætlisten ånder altid 
sange fra alle albums, og i 
2018 vil der også være san-

ge fra det nye album. Men 
mon ikke både Cafe Måne-
skin, Kald det kærlighed og 
Onkel Christian er med? 
Helt sikkert vil der gjalde 
et voldsomt ”Hej Ho” ud i 
natten, når bandet nådes-
løst tamper hittet Den Hvi-
de Dværg.

I år giver Rigtige Mænd - ori-
ginal tv·2 kopi koncert i Hyt-
tefadet kl. 21.

Det erfarne orkester Rigti-
ge Mænd fejrer snart 25 års 
jubilæum, og med hundred-
vis af koncerter på spilleste-
der og festivaler, til by- og 
frmafester landet over i ba-
gagen, melder Rigtige Mænd 
sig på banen - stærkere end 

nogensinde - klar til at un-
derholde i det ganske land 
med tv·2’s fantastiske mate-
riale.
 Med et stort og under-hol-
dende show, samt et person-
ligt og energisk udtryk, er der 
garanti for, at festen bringes 
til nye højder, og publikum 
vil hengive sig til både dans 
og fællessang til en perleræk-

ke af klassikere som: Ræven 
og rønnebærrene, Be bab a 
lula, Bag duggede ruder og 
De første kærester på månen. 
Ligheden med tv·2 er slående, 
og med Thomas Gammel-
gaards nærværende vokal i 
front, er det svært at høre for-
skel på Rigtige Mænd og tv·2. 
  Rigtige Mænd er en hyldest 
til tv·2 og kvinden som sådan 

og spiller musikken med stor 
respekt for det originale ma-
teriale. Med sin overbevi-
sende og stilrene gengivelse 
af Steffen Brandts materia-
le, er Rigtige Mænd placeret 
blandt de allerbedste kopi-
bands i Danmark. ”Så tæt op 
af originalerne at man næ-
sten ikke hører forskel!”

ODD K.
Juelsminde Centret · Odelsgade 40B

· 7130 Juelsminde

Tlf. 75 69 33 03 · juelsminde@dinto
jmand.dk

Landsdækkende bytteservice.
Gavekort kan udstedes til alle Din Tøjma

nd butikker i Danmark

WWW.DINTOJMAND.DK

KLAR TIL EN
COOL SOMMER?
Vi har alt i fede shorts, trendy

t-shirts, jakker, sweatshirts/hoodies

og meget mere... både maritim,

casual og klassisk stil til fair priser!

Kig ind til Odd K i Juelsminde

Centret og bliv top-smart til Årets

fedeste 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

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: 29, 30, 35
Michelle: 28, 29, 30Salonen er lukket i uge 30

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

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

#VERDENSBEDSTEHAVNEFEST

ARMBÅND
FÅ DIT ARMBÅND

TIL KONCE
RTERNE PÅ

I MORFARS KROSTUE

OG UNDGÅ KØEN VED

”FREGATT
EN”

PAUSEMUSIK VEDDISCOSOUNDFREDAG OG LØRDAGI FREGATTEN

GRATIS
ADGANG

PÅ HAVNEFESTPLADSE
N

ALLE DAGE

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

(NR. 205) VIA BARRIT – STOUBY TIL VEJLE
(NR. 105) VIA GRAMRODE – HORNSYLD – BJERRE TIL HORSENS
(NR. 104) VIA GLUD – SNAPTUN TIL HORSENS

PLADSANSVARLIG
TLF. 2047 6748

KRÆMMERMARKED
TLF. 2461 1276

PRESSE
TLF. 2976 1215

PRIS

PR. PERSON

90 KR.

Juelsminde
HAVNEFEST
2018

Altid uge 28

HELE UGEN

ER DER MASSER

AF SJOV i

HERNING

TIVOLIPAR
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Vi har spurgt Hanne 
Petersen, som er formand for 
Juelsminde Borgerforening 
og de sidste OTTE 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 tradition, 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 sponsorerne, 
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 amerikanske 
lotteri. Det er altid en god 
tilfredshedsfølelse, når folk 
begynder at strømme ind i 
teltet og beundrer og snakker 
om de flotte præmier. Der 
er cirka 200 præmier til 

bankospillet, side-gevinster 
og amerikansk lotteri. 
Derudover 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 per- 
soner 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.

• FLISER
• TAG
• REPARATIONER
• TILBYGNINGER
• NYBYGGERI
• FINSkE mASSEOvNE

Alt MurerArbejDe uDfØres

din lokale murer vi kører overalt



OFFICIEL SPONSOR for koncerten 

RIGTIGE MÆND  
I HYTTEFADET 
TORSDAG 12. JULI KL. 21:00

Vi ønsker alle en god koncert 
og en god havnefest

PROFESSIONELT TILBEHØR TIL TAG OG FACADE  /  JUAL A/S · INDUSTRIVEJ 14 · 7130 JUELSMINDE  /  JUAL@JUAL.DK · WWW.JUAL.DK

Rousthøjs Allé 8 · 7130 Juelsminde · djs.dk

Bolig på
24 timer
I Den Jyske Sparekasse ved vi, at nogle drømme kræver
hurtig handling.

Derfor kan du hos os få et møde inden for 1 time – og svar
på dine muligheder inden for 24 timer.

Råd til bolig. Hele livet.

Kontakt os direkte eller på

76 25 53 60 / juelsminde@djs.dk

Claus Jakobsen
Dir. tlf: 76 25 53 61

Gudrun S. Sørensen
Dir. tlf: 76 25 53 65

Anja Clausen
Dir. tlf: 76 25 53 70

Flemming Lykkegaard
Dir. tlf: 76 25 53 63

Michelle Wang Sørensen
Dir. tlf: 76 25 53 62
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Rock the Duck er et pro-
dukt af fire toptunede mu-
sikere, med mange års er-
faring på musikscenen.  
 En erfaring som gør, at pub-

likum vil opleve et energisk 
sceneshow, hvor de største 
rock og pop-numre gennem 
tiden vil blive leveret på en 
elegant og sikker måde.

Du vil opleve alt fra TV2 
til Metallica, leveret i bedste 
kvalitet og med en indlevel-
se som kun kan smitte af på 
publikum.

God Havnefest til alle!
KKllooaaKKsseerrvviiccee

SllaamSugning
aff septitanke, udkørsel
aff ajle og gylle

HHøjtrykSSpuling
aff kloakrør og dræn

tv-inSpektion
aff kloakrør

kkloakering
reeparation af
kloaker
ogg ddrræænn

Minigraver, minidozer,
rendegraver, gummigedsarbeejde,
fuldhydrauliak gravemaskinee

Grubning & fræsning

Entreprenør - Aut. kloakmester
Brdr. Thorborg ///S
Overbyvej 28 - 7130 Juelsminde
TTllff. 77556699 00006611

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

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



Fredag den 13. juli 2018 står 
Thomas Helmig klar på sce-
nen til Juelsminde Havnefest 
og publikum vil uden tvivl 
skråle med så teltet er lige 
ved at lette.

Thomas Helmig er kendt 
for at have en fantastisk live-
optræden og med et bagka-
talog med klassikere og hits 
som Stupid Man, Groovy 
Day, Malaga og Gotta Get 
Away From You er der allere-
de på forhånd lagt op til fæl-
lessang og feel-good stem-
ning.

At koncerterne til Juels-
minde Havnefest afholdes 
i et telt gør at koncerter her 
ofte bliver beskrevet som me-
re intense, nærværende og in-
time.

Publikum beskriver ofte 
det at have muligheden for 
at kunne komme helt tæt på 
scenekanten og kunstnerne, 
som en fantastisk oplevelse.

Ligeledes fortæller kunst-
nerne, når de har spillet til 
Juelsminde Havnefest, hvor-
dan de elsker at være så tæt 

på publikum, da dette giver 
en helt unik kontakt med 
publikum under kon-certen.

Kom med og oplev en fan-
tastisk stemning og koncert 
- koncerten starter kl. 21, og 
efterfølgende er der support-
band som offentl-iggøres se-
nere.

”Det har i flere år været et 

stort ønske at få Thomas Hel-
mig til Juelsminde Havnefest, 
og i 2018 kan vi endelig sige 
at det er lykkedes, hvilket vi 
er meget stolte over” fortæller 
Peter Danielsen, PR-ansvarlig 
Juelsminde 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

2018

Følg os på

Bodega Delfinen glæder sig til at fejre
Juelsminde Havnefest sammen

med dig og vennerne.
Smut ind forbi til en kold øl og en

omgang billard

Vi ses til Havnefesten...

Åbningstider i uge 28

Mandag: 8-22. Tirsdag: 8-22

Onsdag: 8-22. Torsdag: 8-22

Fredag: 8-24. Lørdag: 8-24 Søndag: 8-22
Juelsgade 6, 7130 Juelsminde

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.
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Lars Hjortshøj er en af de bedste performere og 
ypperste komikere, vi har i Danmark, og har i mere end 20 
år været en af Danmarks førende stand-up komikere. Han 
har stribevis af radio-, fi lm- og TV-successer bag sig – lige 
fra det legendariske ’Casper og Mandrilaft alen”, ”Langt fra 
Las Vegas” og ”Klovn” til et hav af spillefi lm og ikke mindst 
hele Danmarks første og eneste live sketchshow ”Live fra 
Bremen”.

Mark Le Fêvre er et enestående internetfænomen, 
der med sine sketches om ”Jyde-man” og over 220.000 
følgere har opnået gigantisk succes og stjernestatus 
på Facebook. Han vandt prisen som ”Årets Webstar” 
ved Zulu Awards 2017. Mark le Fevre var nomineret 
som ’Årets bedste på Facebook’ til Guldtuben 2017.

En tryg ferie
koster kun nogle få
kroner om dagen

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

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

SCHARTAUANLÆG
Mobil tlf. 2384 4700
schartaugarden@gmail.com
www.schartaugarden.dk

V ,

w Vedligeholdelse af have
og grønne arealer

w ræsklip
w Hækklip
w krudtsbekæmpelse

w ortkørsel
af grønt affald

w eskæring af træer
og buske

w ræfældning
w yanlæg

w Haveplan og -tegning
w eplantning
w Havedamme
w mlægning af have
w ommerhusservice

Ring og få et ufoRpligtigende tilbud alleRede i dag...

jeg tilbyder, at udføre næsten alt
i din grønne oase

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

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...

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.

•

Vi ønsker alle
en god Havnefest

Hedensted Fjernvarme | Løsningvej 26
8722 Hedensted | tlf.: 7589 1012
www.hedensted-fjernvarme.dk

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

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

Pasbilleder 100.-



Martin Nørgaard 
er kendt fra showet og 
podcasten ”Det Dystre 
Skæg” og i særdeleshed 
fra Tv2 Zulu-showet 
”Nørgaards Netfi x”. Glæd 
dig til at høre Martin 
komme omkring alvorlige 
og relevante emner i 
en pudsig indpakning. 
Opkvikkende, interessante 
kommentarer og meninger 
på hverdagens problemer. 
Eller fokus på verdens små 
og store uretfærdigheder 

Lokale Morten Sander Pedersen fra Juelsminde 
er dette års opvarmer, Morten er ny på stand-up scenen 
og deltog for første gang i DM i Stand-up i 2017, eft er 
fl ere succesrige kluboptrædener. Morten har sin egen 
Facebook-kanal ”Müsligyngen” som startede som en 
hyldest-video til Casper og Mandrilaft alen. I dag kan man 
se hverdagsepisoder fra Mortens liv, fortalt på fi nurlig vis, 
oft e med tydelig inspiration fra Casper og Mandrilaft alen. 
Glæd dig til at grine af og med Morten.

fra Tv2 Zulu-showet 
”Nørgaards Netfi x”. Glæd 
dig til at høre Martin 
komme omkring alvorlige 
og relevante emner i 
en pudsig indpakning. 
Opkvikkende, interessante 
kommentarer og meninger 
på hverdagens problemer. 
Eller fokus på verdens små 
og store uretfærdigheder 

Billetprisen er stadig KUN kr. 130,- (+gebyr) for at opleve alle 4 kunstnere.
Billetsalget er startet på www.juelsmindehavnefest.dk/billet

Forkæl dine kære med et gavekort til Juelsminde Handelsstandsforening.
Gavekortene kan købes hos Intersport & Super Brugsen i Juelsminde.
Se mere om os på www.juelsmindeshopping.dk og følg os på

SOMMER-WEEKEND-ÅBENT
Juelsminde Handelsstandsforenings butikker holder ekstra sommer-åbent.
Hver lørdag kl. 10-15 samt hver søndag kl. 11-15 i hele juni, juli og august.

OPEN BY NIGHT
Sæt X i kalenderen til vores Open by night

fredag den 27. juli kl. 10-22
Der bliver fest i byen og masser

af sjove aktiviteter og gode tilbud!

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.

Juelsminde Motionscenter
TToofftteesskkoovvvveejj 1122 •• TTllff. 77556699 33667755
Motion@jafnet.dk • www.jhacenter.dk

Træn dig klar til
weekendens havnefest
- og alle årets andre
fester.
Husk vi har åbent
365 dage om året

Vi ønsker
alle en god
havnefest

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 28 #verdensbedstehavnefest2018

Deltag i optoget!
...v d Ju sm nd H vn f s sønd d n 15. Ju 2018

Traditionen tro afsluttes Juelsminde Havnefest med det flotteste og sjoveste optog
igennem Juelsminde by. Her har I som forening, butik, firma eller lignende mulighed for

at få kontakt til de tusindvis af mennesker, 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 belønnes med kontanter på henholdsvis 3.000 kr. - 2.000 kr. og 1.000 kr.

Yderligere sponsorerer Juelsminde Havnefest 1.000 kr. til det mest 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



Som noget helt nyt har Juels-
minde Havnefest valgt at hy-
re et af de helt store Rama-
sjang-navne til familieun-
derholdning.

Onkel Reje er modsætning 
til alt, hvad vi prøver at lære 
vores børn af gode manere. 
Onkel Reje har en humor der 
går lige ind i de børn, der er 
med på den værste. For det 
er nu engang sjovere at lave 
alt det, man ikke må. Lad ba-
re sulfo, pli og broccoli blive 
derhjemme, når du skal til 
denne familiekoncert. Hyg-
gelige, runde Onkel Reje kan 
ikke li’ at gå i bad. Han lugter 
og er ligeglad.

Onkel Reje er blevet bør-
nefavorit på DR Rama-sjang, 

hvor han med sin rødmos-
sede, piberygende karakter 
optræder i absurde musikvi-
deoer om alt fra personlig hy-
giejne til mor-mor. Hvis han 
da ikke bestyrer sin brevkas-
se eller lader sine sure sokker 
for-tælle vittigheder.

Børnene vil elske at kom-
me tæt på denne løjerlige 
antihelt, mens forældre og 
bedsteforældre kan smile ad 
Onkel Rejes syrede rim og rø-
verhistorier, der er både plat-
te, politisk ukorrekte – og slet 
ikke til at stå for.

Vi håber at se rigtig mange 
børn og familier til dette, så 
det kan blive en tilbage-ven-
dende begivenhed til Havne-
festen.

Onkel Reje laver hans sto-
re sang, dans og under-hold-
ningsshow 

Torsdag den 12. juli 2018 kl. 
17.00. Teltet åbner kl. 16.30. 
Showet varer ca. 30 min. Bil-
letprisen er KUN kr. 100,- 
(+gebyr)

For os er det helt NORMALT
at følge med LOKALT!
Velkommen til Nybolig Juelsminde. Vi sælger boliger til private incl. nedlagte
samt mindre landbrug.
Derudover er en stor del af vores handler salg af sommerhuse.

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

boligområådet.

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

Nybolig
Juelsminde
Juelsgade 5

7130 Juelsminde
Tlf. 7569 4515

Vi ønsker alle
en super god
havnefest

I havn s - g n ha vi ko d
”p sho s” flask på i b d.
K n k .

14800
ink . små g as
- ig i a ag
m d og d ikk
m d d samm !

H sk vi ha
ferIeluKKet
16/7. - 24/7. 2018

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

Baungaard VVS
Odelsgade 50 B
7130 Juelsminde

40 33 29 30

A
P
S

- Din lokale VVS Installatør

I ønskes alle en  
rigtig god Havnefest!

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



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

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 28
2018

onsdag 11. juli kl. 19.00 i fregatten - teltetåbnerkl. 18.00

havnefestens
STORE BANKOSPIL

ErduEnægtEbanko-haj?

MASSER
AFGODE
PRÆMIER!

BM Maler er grundlagt i 1957. Vi har hovedsæde i Vejle og en afdeling i Juelsminde.
Vi beskæftiger idag 18 medarbejdere. Se mere på www.bm-maler.dk

IndustrIvej 5 F, 7120 vejle Ø
Odelsgade 17, 7130 juelsmInde

Tlf. 75 69 59 00

Ho Bm m i i b fo i , ø h
i i fo o å . m 60 å f i i b ch

h i o c o f i i i b o
å h i i å . d fo y o i o
i o . vi i fo f – bå i ø o ø

– o o b o o f h , i ,
bo i b , bo i , ø o off i o . m 2
f i i h ho i v o j i i i o
f bå jy o Fy .

skal vI
Hjælpe dIg med
dIt næste
malerprojekt?

BMMaler TilByder:
• Facadearbejde
• Vedligeholdelsesarbejde
• Erhvervs- og nybyggeri
• Spartel og Filt
• Tapet
• Epoxy

KonTaKT BMMaler i dag
Vil du vide mere om, hvordan BM
Maler kan hjælpe dig? Så kontakt os
hellere end gerne i dag. Er du bosid-
dende i Vejle, Horsens, Hedensted,
Juelsminde eller et helt andet sted i
Jylland eller på Fyn, står vi altid klar
til at hjælpe dig. Vi ser frem til høre
mere fra dig!

rig ig g d
h vn f s
i ....!

Juelsgade 2 · 7130 Juelsminde · Tlf. 75 69 30 27

BAKING NEWS!

H sk kan hen e
f iskbag e

ruNdStyKKEr
oG BASSEr

hve m gen alle e e
f a kl 06.15

Kig in , vi ha selvfølgelig gså masse af an e læk e kage & b ø !

De bedste hilsner og på gensyn
Bage mes e g in ehave

th mas

v/th mas F e e iksen

Vi ønske
alle en ig igg havnefes

2018

E en lig m genb
gø agen mege be e!



Juelsminde havnefest 2018

Det er altid en oplevelse at 
gå en tur gennem handels-
gaderne og forsøge at gøre 
en god handel og på bedste 
kræmmervis ”prutte” om 
prisen. Du kan opleve man-
ge forskellige kræmmere på 
markedet, fra grønthandle-
ren over slikbutikken og le-
getøjs-sælgeren til tøjbutik-
ker samt kræmmere med an-
tikke genstande.

Vi har bedt kræmmer-
cheferne 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 ar-
bejde med planlægningen 
starter allerede i september 
måned, hvor vi evaluerer det 
netop overståede kræmmer-
marked. Her lægger vi også 
planen for, hvad der kan gø-
res bedre til næste år for bå-
de besøgende og kræmmer-
ne. Til november ligger vores 
annonce klar i kræmmerbo-
gen, som til stadighed er det 
vigtigste værktøj når der 
planlægges kræmmermar-
ked. Herefter begynder til-
meldingerne at komme ind 
fra kræmmerne, og vi begyn-
der at lave planen over, hvor 
de forskellige kræmmere 

Anders Andersen
Begonievej 3 - 7130 Juelsminde
Tlf: 20 90 90 30 - Fax 75 68 90 40
Mail:aa@anders-gulvafslibning.dk

OLIEbehandling
LAKbehandling
LUDbehandling
SÆBEbehandling

Færdigt reessulltaatt

Hornsyld
& Trekantens

VVS & BLIK
75 68 7199

Rigtig god Havnefest til alle!

Ø.S.G A/S ønsker
jer alle en super

!Havnefest

Når dit hus trænger til
en kærlig hånd...

Eslunds Husreparation

Vi ønsker Jer en god 
Havnefest 2015 

Vi ønsker Jer en god
Havnefest 2017

Al h ad du kal pro ia r il HAvnefesten,
fi d r du ho R ma 1000 i Ju l mi d !

Åbent alle dage fra 7.00 - 21.00

S v j 21 7130 Ju smi t . 7682 9082

Meget mere discount!

Rigtig god
Havnefest 2018

Havnen 1A - Juelsminde - 76 100 101
www.marineshoppen.dk

V/Tove Lindegaard Hansen
Juelsgade 1, 7130 Juelsminde

www.byens-frisor.dk

Ferielukket uge 29 og 30

Åben efter aftale
- lukket onsdag.

Li d d

Ring og få et godt tilbud!
Lars Sørensen, Sønderby, tlf. 21 77 35 65

mester
lars

www.tomrermesterlarss.dk

Alle ønskes en god Havnefest..!

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



Juelsminde havnefest 2018

skal placeres, både efter de-
res eget ønske, men også så 
de besøgende får den bedst 
mulige oplevelse.

I uge 28 starter vores prak-
tiske arbejde på selve kræm-
merpladsen med først at få 
markeret alle pladserne op 
og herefter få lagt strøm mv. 
ud til alle også.

Fra fredag morgen be-gyn-
der kræmmerne at an-kom-
me, 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 åb-
ner kl. 9.00.

Efter succesen sidste år, 
med et nyt tiltag, vil vi igen 
i år i samarbejde med den 
lokale fiskehandler afhol-
de en fiskeauktion, hvor 
der vil være mulighed for 
at byde på mange forskel-
lige fisk. Fiskeauktionen af-

holdes lørdag den 14.7 kl. 
12.00 ved kræmmerpladsen.  
  
 Vi glæder os rigtigt meget til 
kræmmermarkedet starter, 
og vi glæder os til at få lov til 
at afholde fiskeauktion igen. 
Kræmmercheferne Niels, 
Jens og Poul glæder sig til at 
se jer alle i uge 28. 

I 2005 udsendte Magtens 
Korridorer albummet 'Fri-
værdi', og da startede det, 
der skulle blive et rockeven-
tyr.

Med enorm succes indtog 
de fem herrer folkets hjer-
ter med en række sange der 
ramte hverdagen og gjorde 
den til en fest. Anmelderne 
anvendte ord som 'Magt-
demonstration' og 'Dansk 
Rocks Nye Magthavere'.

Siden har fulgt fire yderli-
gere original-albums samt 
en opsamlingsudgivelse 
med de største hits.

Bandet har turneret in-
tensivt gennem alle årene, 
og er nu etableret massivt 
på den danske livescene. De 

har besøgt danske klubber 
og festivaler mange gange 
og med et til stadighed stør-
re og større publikum. Må-
ske fordi koncerterne altid 
ender som én stor fest med 
et band, der tager sit publi-
kum i hånden, og giver det 
et pusterum fra hverdagen.

Nyt album ud til 
februar 2018
Magtens Korridorer udgi-
ver nyt album til februar 
2018. Allerede nu er singler-
ne ‘ALKOHOL’ og radiohittet 
‘I DYBET’ ude som forløbe-
re for albummet og har spil-
let sig ind på koncertsættet. 
En sætliste der også altid in-
deholder masser af de store 

hits bandet har leveret gen-
nem årene.

Vi ønsker alle en god havnefest

DIN LOKALE VVS’er - ALTID I NÆRHEDEN!

GAsserViCe - sAnitet - enerGioPtimerinG

AUT. VVS INSTALLATØR telefon

7589 0730

D
24/7
SERVICE

KlakringVognmandsforretning

Søren Rasmussen & Søn
Klakringvej 62 • 7130 Juelsminde •Tlf. 7569 3227 • srs- klakring.dk

Vi ønsker alle en godHavnefest

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 28 #verdensbedstehavnefest2018

Onsdag 11. juli kl. 15.00-20.00 på fOdbOldbanen

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

Sidste frist for tilmelding er søndag den 8. juli. Pris: 200 kr. pr. hold.
Præmier til alle puljevindere, spurtpræmier og præmier

for bedste udklædning.

www.juelsmindehavnefest.dk
www.facebook.com/juelsmindehavnefest
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K2 lightfesT
onsDAG 11. JULI

DISCOTEK X
KOM OG VÆR MED DET BLIVER MEGAFEDT

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

for 1.-3. klasse*

Festen starter kl. 18.00 og slutter kl. 20.00.
Selvfølgelig alkoholfrit...

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

*Gældende fra før sommerferien.



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 Havne-
festen er nemlig øremærket 
primært ung-domsarbejdet 
i JIF, og pengene bliver brugt 
bredt og til gavn for mange.

Ikke mindst betyder 
overskuddet, at ungdoms-
spillernes 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 rimelige 
priser, fordi overskuddet fra 
Havnefesten bliver brugt 
fornuftigt.

Det samme gælder den 
traditionsrige Vildbjerg 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 efterår 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 primære 
bevågenhed, er der bestemt 
også andre i klubben, der 
kan mærke til Havnefestens 
succes. Således har 
Havnefesten sponseret flere 
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 
rådighed, 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!

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

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



Juelsminde havnefest 2018

Morfar gentager succesen 
fra sidste år og åbner allere-
de Krostuen til Fodbold For 

Sjov turneringen onsdag ef-
termiddag, så både tilskuere 
og udmattede fodboldspille-

re 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 
udendørs, og ikke nok med 
det, Morfar har efter man-
ge gæstes ønsker nu endelig 
sat Morfars platte på menu-
en – platten er et mix af alle 
de retter, man kan bestille i 
Krostuen og indeholder der-
med både tarteletter, bikse-
mad, frikadeller og tilbehør.

Armbånd til Fregatten
Ligesom de tidligere år, er 
det også i 2018 muligt at få 
scannet sin billet og få påsat 
sit armbånd som giver ad-
gang til koncerterne i Fregat-
ten, så man undgår køen til 
teltet fredag og lørdag aften. 
 Morfar står klar til at scanne 
billetter allerede fra onsdag 
og naturligvis resten af ugen 
i Krostuens åbningstider 
som kan ses i programmet.

Madstedet Udsigten
Efter Havnefesten 2016 luk-
kede Hartmanns Grilltelt, 
men som mange opdagede 
havde Michael Hartmann og 
besætningen allerede i 2017 
et nyt madsted sat op, denne 
gang placeret ved strandkan-
ten med udsigt over vandet, 
og derfor hedder stedet også 
Udsigten.

Menukortet i udsigten be-
står blandt andet af BBQ-
ben, oksesteaks og kyllinge-
filet. Til alle retter kan der og-
så vælges mellem et udvalg af 
salat og kartofler.

Det er i øvrigt også Madste-
det der står for at levere mad 
til Herrefrokosten, sponsor-
receptionen og ikke mindst 
til de forskellige kunstnere 
som optræder i ugens løb til 
Juelsminde Havnefest.

Morfars telt med kromad er blevet lidt af et tilløbsstykke. 

Kont kt o
r g på

2070 1140
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Med et repertoire på flere 
hundrede rock - og coun-
tryklassikere i nye, personli-
ge og ofte overraskende co-
verversioner, tryllebinder 
Deccoband nu på 18. år ti-
tusindvis af koncertgængere 
og hardcore fans, der gang på 
gang tropper op for at få en 
den hæsblæsende indsprøjt-
ning af Jack Daniels direkte 
fra flaske og rock'n'roll direk-
te fra hjertet.

Vi kender alle fortolk-
ningerne af de store klassi-
kere fra Johnny Cash, AC/
DC, Bon Jovi, Aerosmith og 
Guns N'Roses, men at det 
for Decco-bands vedkom-
mende 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 inden-
for landets grænser, og ef-
ter utallige succeser på de 
hjemlige scener er udlandet 

også blevet turneret tyndt.  
Deccoband er bygget op om-
kring bandets - i mere end én 
forstand - altoverskyggende 
frontfigur Jacob Decco, der 
bliver bakket op af dygtige 

musikere. Oplev dem fredag 
aften til havnefesten.

Decco Band er klar til havnefesten om fredagen.

AS Tømrer- & Snedkerforretning A/S
Baungaard VVS
SPMoulding
Haco A/S
Hylles Murerforretning
Snaptun Fisk Export A/S
Strøgbageriet
Jysk Fuge Kompagni A/S
Sjakk
SuperBrugsen
Den Jyske Sparekasse
Hedensted-Juelsminde Avis
EDC Ejendoms Centret A/S
On The Corner
Entreprenør Jan B. Jensen
Klakring El
Kent Sand Entreprise
Sydbank
Juelsminde VVS
Klakring Vognmandsforretning

GramrodeMurerforretning
Hornsyld & Trekantens VVS
Polyprint A/S
Murerfirmaet Erling Jørgensen
Friis Optik
Juelsminde Strand
Perform
Martensen & Kobbelgaard
EPMaskinudlejning
Dansk Ventilations Teknik
Ny-Tag
Klip-2
Blomsteriet
Morten Hansen Biler
Cool Kids & Teens Juelsminde
Palsgaard
BB Byg
Vognmand, Jørgen List A/S
Sølvbjerg Shoes
Advokatkontoret Juelsminde

Dansk Slyngrensning
Nybolig Horsens
Juelsminde Strand Camping
Skorstensfejerfirmaet Bruno Olesen A/S
Daugaard EL
Kenndal Eventservice
KPMarsh
Klakring Autoværksted
Lin-Byg Aps
Mtec Sliddele
Janesminde ApS
Mobilbyg
Sjørs
Hasfeldt Assistance
Titra Dekor
Hedeager Ejendomme
Sørensen & Kobbelgaard
EV Print
Haahrs Vingalleri
ØSG A/S (Øster Snede Godstransport)

Hedensted Fjernvarme
Rema 1000
Vejle Kontrollørforening
EC Sikring
Byens Frisør
Deluxe Pizza
Bjerre Kød
Lykke & Lykke
Dit Lille Malerfirma
HyrupMaskinstation A/S
Lastas
Manis-h
Brdr. Thorborg
A-partner.dk
Juelsminde Fisk
JUAL
HME /AS
Frandsen Entreprenør

TAK til vore
SPONSORERve

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 28 #verdensbedstehavnefest2018

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
AS TØMRER-
OG SNEDKER
FORRETNING A/SBaungaard VVSA

P
S

Din lokale VVS-installatør

HYLLE,SMURERFORRETNING
HYRUPVEJ 7 - 7140 STOUBY

TLF. 2166 6576

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.

Hotellets restaurant samt mange af lokalerne og flere af
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.

I vores selskabsfolder finder I inspiration, hvad enten I
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

DIT LIVS
FEST

HELAFTE
NS-

ARRANG
EMENT F

RA

598,-

Vejjjllleeeveeejjj 333 · 7130 Juuuueeelllsssmmmiinnnde
T: 7569 000033 · iiinnnfo@@@jmmmstrandddd.dkkk · wwwwwwww.jmsstrand.dk

Velkommen

Alle ønskes en festlig havnefest



HAVNEFESTENS HOVEDSPONSORER

AS TØMRER-
OG SNEDKER
FORRETNING A/SBaungaard VVSA

P
S

Din lokale VVS-installatør

HYLLE,SMURERFORRETNING
HYRUPVEJ 7 - 7140 STOUBY

TLF. 2166 6576

KL. 21.00 i HYTTEFADET
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FOR BØRN KL 17.00 KL. 21.00 i HYTTEFADET

FREDAG 13. JULI KL. 21.00 i FREGATTEN. TELTET ÅBNER KL. 20.00

LØRDAG 14. JULI KL. 21.00 i FREGATTEN. TELTET ÅBNER KL. 20.00

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

Juelsminde
HAVNEFEST

Altid uge 28

f

FREDAGS
BILLET KUN
350,-
+GEBYR

WEEKEND
BILLET KUN
600,-
+GEBYR

LØRDAGS
BILLET KUN
350,-
+GEBYR

MAGTENS KORRIDORER

KUN
130,-
+GEBYR

STAND UP KL. 19.00 i FREGATTEN. TELTET ÅBNER KL. 18.00

KUN
100,-
+GEBYR

#verdensbedstehavnefest2018

LARS LILHOLT BAND
Havnefesten er arrangeret af:


