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Der bliver snittet og 
stegt til den store pa-
ellapande i køkkenet i 
Snekkersten Skotte-
rup Sejlklubs lokaler. 

Af
Tine Zedeler

t.zedeler@hdnet.dk

Foto Torben 
Sørensen

t.soerensen@hdnet.dk

SNEKKERSTEN: Snekker-
sten Havn er i gang med den 
årlige transformation, hvor 
havnepladsen fra lørdag 
middag frem til midnat bli-
ver omdannet til livligt sam-
lingspunkt for børn, unge og 
ældre. De fl este kommer fra 
lokalområdet, men der er 
også en del, der kigger forbi 
fra nabobyerne, ja sågar Kø-
benhavn, fortæller Erik Ma-
gius, som de seneste otte år 
har haft tjansen som frivillig 

"køkkenchef" og er med i 
planlægningen af havnefe-
sten. 

-Havnen er Snekkerstens 
svar på torvepladsen, og 
havnefesten er et af årets 
store omdrejningspunkter, 
fortæller Erik Magius. 

Han får hjælp af en hånd-
fuld frivillige til at forberede 
maden.  

- Vi laver mad til 1.200 gæ-
ster. Det er sjovt og smadder-
hyggeligt at være med til. Al-
le folk er søde, og der er en 
rigtig god stemning, fortæl-
ler han.

 Mad der smager
Erik Magius har en passion 
for madlavning, og har 
blandt andet hjulpet til i 
køkkenet hos den kendte kok 
Jan Hurtigkarl, som han 
kender privat. Der bliver og-
så gjort meget ud af maden 
til havnefesten, fortæller 
han. Blandt andet indkøbte 
sejlklubben for nogle år si-

den en kæmpestor pande 
med en diameter på 120 cen-
timeter, som der bliver tilbe-
redt hjemmelavet paella i til 
120 personer. 

Der bliver også serveret 
wrapstick, skipperpølser, fi -
skefrikadeller og kalvecu-
lotte, som bliver tilberedt fra 
bunden af. 

-Vi gør meget ud af, at ma-
den skal smage. Alt er hjem-
melavet, fortæller Erik Ma-
gius. 

Sammenholdet tæller
En af dem der hjælper til i 
køkkenet er Henning Sztuk. 

- Det er mit femte år som 
frivillig. Det er sammenhol-
det, hvor man møder hinan-
den på kryds og tværs, der 
tæller, siger Henning Sztuk. 

Arbejdet med at forberede 
havnefesten varetages i år af 
en stab på omkring 25 frivil-
lige. Forberedelserne gik i 
gang i mandags, hvor der 
blev sat telt , bænke og borde 

op. 
- I morgen når havnefe-

sten går i gang, bliver vi end-
nu fl ere. Så er det både børn 
og unge fra vores ungdoms-
afdeling og forældre og an-
dre fra lokalområdet, der 
dukker op for at hjælpe til, 
fortæller Erik Magius. 

Med siden 1987
Én af dem, der har været 
med som frivillig gennem 
mange år er Anders Johan-
nessen i daglig tale "Anders 
And". 

- Jeg har været med siden 
1987. Jeg er her på grund af 
kammeratskabet. Vi har det 
rigtig hyggeligt og sjovt sam-
men, fortæller Anders Jo-
hannessen, som tidligere, 
inden han for ti år siden lod 
sig omskole indenfor VVS-
branchen gennem 25 år var 
fi sker i Snekkersten Havn.

Mad til 1.200: Frivillige 
gør klar til havnefest i 
Snekkersten 

SNEKKERSTEN: Snekker-
sten Havnefest åbner lørdag 
10. august klokken 12 . 

Traditionen tro står pro-
grammet på børnevenlige 
aktiviteter som vindkarru-
sel, fl ødebollekast, sømbuk 
og tombola. Der er også mu-
lighed for at prøve en tur i en 
optimistjolle, kajakke eller 
stå på et standuppaddle eller 
lægge vejen forbi bådværf-
tet, hvor der i år vises to ud-
stillinger. 

Den ene er lokalhistoriker 
Kjeld Damgaards udstilling 
om afdøde arkitekt Per Chri-
stiansen, som har sat et stort 
aftryk på lokalområdet. Den 
vises i anledning af, at Per 
Christiansen i år ville være 
fyldt 100 år. Samtidig er det 
muligt at få et indblik i de 
spændende fremtidsplaner, 
der er for udviklingen af 
Snekkersten Havn. Et arbej-

de som havnens visionsud-
valg har igangsat.  

Marinehjemmeværnets 
fartøj " Fænø" kigger forbi 
med åbent hus for besøgen-
de. 

Der er også arrangeret le-
vende musik ved musikeren 
Morten Lucas, som under-
holder til klokken 17. 

Fra klokken 20.30 er er un-
derholdning og dans ved 
bandet Human Sound.

Madsalget starter klokken 
12 og fra klokken 14 et det 
mulig at købe kaff e og hjem-
mebag på havnepladsen. Fra 
klokken 18 er der tændt op i 
grillen, og havnefesten sluk-
ker og lukker efter planen 
klokken 23.30. 

tze

Vindkarrusel, 
fl ødebolllekast
og musik   

LOKALT | Havnefest i Snekkersten

Den store paellapande kommer også i brug, fortæller ”køkkenchef” Erik Magius, som her ses sammen med Henning Sz-
tuk, der også har meldt sig som frivillig i køkkenet.  

Der skal snittes mange grøntsager, når der skal forbere-
des mad til 1200 gæster. Det kan Lars Haarløv (tv), Jesper 
Randløv og Søren Dolriis tale med om, som er med på køk-
kenholdet.  

Flemming Hansen (tv) og Anders Johannessen, i daglig ta-
le Anders And, deltager også i forberedelsene til årets hav-
nefest.
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