SCT. HANS ARRANGEMENT

JSG SENDER NØDSIGNAL
NØDVENDIGT MED HJÆLP TIL ARRANGEMENTET – HVIS DET SKAL GENNEMFØRES!
Derfor har vi nu valgt at udsende en opfordring til alle grundejere på hjemmesiden samt lægge
den i postkasserne på udvalgte veje. Hvis det kommer til at fungere, vil det være andre veje, der
spørges til næste år.

ANTAL NØDVENDIGE HJÆLPERE
Udlevering af sange og fakler
2 personer

kl. 21.00 – 21.30

1. vagthold til bålet (Rive og greb er til rådighed ved bålet)
1.vagt/1 person begynder kl. 21.30 – 22.00
2. vagt/ 1 person overtager kl. 22.00 – 22,30
3. vagt/ 1 person overtager kl. 22.30. – 23.00
4. vagt/ 1 person overtager kl. 23.00 – 23.30
2. vagthold til bålet (Rive og greb er til rådighed ved bålet)
1.vagt/1 person starter
kl. 21.30 – 22.00
2. vagt/ 1 person overtager kl. 22.00 – 22,30
3. vagt/ 1 person overtager kl. 22.30. – 23.00
4. vagt/ 1 person overtager kl. 23.00 – 23.30

SEND/RING ET GODT TILBUD OM HJÆLP SENEST MANDAG D. 11.JUNI.
LF@jersie.org 27 23 34 32 eller PH@jersie.org 20 55 50 17
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BAGGRUND FOR NØDSIGNALET
Mange steder langs stranden, er det vejene selv, der arrangerer Sct. Hansbål enten alene eller sammen i
grupper. Det er noget sværere i JSG området, da ingen medlemmer har direkte adgang til stranden fra
vejen. Det gør det også vanskeligt, at området er fredet.
Derfor er der kun ét bål ved stranden i dette område, og det arrangerer JSG, der også indhenter de
nødvendige tilladelser og planlægger alt det praktiske.
Det har i de senere år været placeret i klitterne for enden af Strandtoften, men da klitten har ændret sig og
giver for lidt plads, så flyttes bålet til selve stranden.
Der har været støtte og hjælp til bestyrelsen med hensyn til praktiske opgaver fra menige medlemmer, og
det har fungeret med stabile og trofaste hjælpere gennem årene. I de senere år har det været vanskeligt at
rekruttere nye hjælpere, når nogle forsvinder, og derfor hviler hele arrangementet på få mennesker. Vi har
efterlyst hjælp på generalforsamlingen og spurt adskillige – men uden resultat.

HVIS DER IKKE FINDES HJÆLP TIL OPGAVERNE, SÅ BLIVER ARRANGEMENTET DESVÆRRE AFLYST.

SCT. HANS ARRANGEMENT

JSG SENDER NØDSIGNAL
PLAN FOR SCT.HANS ARRANGEMENT d. 23. JUNI 2018
STED:
Bålet er på SELVE STRANDEN med gang fra Strandtoften over ”svanebroen” via klitterne
Kl. 21.10: Udlevering af fakler og sange sker på vej til stranden ved de tidligere års bålområde
Kl. 21.30: Bålet tændes, og trompetisten spiller reveillen.
Når bålet blusser, så spilles midsommervisen – først i Drachmanns og derefter i Shubiduas
udgave og til sidst synges Jersie Strand visen. Trompetisten afslutter med retræten.
Bålet brænder færdigt og i det forhåbentlige dejlige vejr kan man nyde udsigten fra både
strand og klitter.

NB.
Forenklet arrangement – se erfaringer fra tidligere år nederst på siden.
Intet salg af drikkevarer, da Lions har ikke ønsket at deltage i år. Andre er blevet spurgt, men
vanskeligheder med tilladelser og andre praktiske ting gør, at ingen har ønsket at deltage.

Ingen brug af forstærkere og dermed ingen taler og høj musik.
Der kan ikke modtages haveaffald til bålet, da Staunings Ø er en del af Natura 2000 området, og
der må derfor ikke lægges haveaffald på stranden. Bålet opbygges derfor af produktionsskolen,
der anvender tørt genbrugstræ, så det rigtig kan komme til at blusse. Efterfølgende skal der
gennemføres en meget grundig oprydning,
BERETNINGEN TIL GENERALFORSAMLINGEN I APRIL 2018 OM SCT. HANS Bål
Sct. Hans arrangementet i 2017 var vi ikke tilfredse med i bestyrelsen, og vi hørte også fra nogle af deltagerne, ”at
det var for dårligt”. Det var der flere årsager til.
For det første er der sket ændringer af både klitforhold og beplantning, så der ikke er så meget fri plads til bålet,
ligesom der også er våde områder ind mod lagunen, der ikke kan bruges. Desuden havde det regnet kraftigt natten
før, så bålmaterialet var helt vådt, og øverst var der læsset en masse helt friske grenafskæringer fyldt med frisk løv.
Der var også læsset lidt jord af i bålområdet, og alle disse forhold gjorde, at det blev meget svært at få bålet til at
fænge. Musikteltet stod desuden tæt ved bålet, og der var meget trængsel og for lidt plads mellem telt og bål. Så
virkede forstærkerne ikke ordentligt, og det betød, at der var områder, hvor velkomst, borgmestertale og musik
ikke kunne høres. Der manglede også bålvagter, da det trods forsøg ikke havde været muligt for bestyrelsens
medlemmer at få sat et hold. Samme aften kom der to frivillige, og det var meget godt men desværre ikke
tilstrækkeligt.
Det er en dejlig tradition at kunne gå til stranden på en god midsommeraften, og se på bål. Det er også et
betagende syn at se, når rækker af beboere kommer op over klitterne med tændte fakler i hænderne, og der
spreder sig en helt speciel stemning. Derfor planlægges der en række ændringer, der kan øge kvaliteten af dette
arrangement. Men …. der skal hjælp til. Bestyrelsen håber, at der findes nogle grundejere, der vil være med til at
få et fælles Sct. Hans arrangement til at fungere.

