Jeg beder venligst om, at følgende optages i uge 29 op til jubilæet.

Europas ældste vægterlaug holder 50-års jubilæum
Søndag 24. juli fejrer Ebeltoft Vægterlaug, at det på dato er 50 år siden, det blev
stiftet på det ærværdige traktørsted Mellem Jyder. Til stede ved stiftelsen var 12 af de
seneste års vægtere.
På billedet ses bagest fra venstre: Hans Ole Christensen, Hans Røigaard, Erik Wraae,
Leif Marcussen, Jørgen Wickmann Hansen, Niels Peter Poulsen, Ole Haagensen, og
forrest fra venstre: Steen Eriksen, Karl Axel Skjølstrup, Henrik Broni Kristensen,
Morten Vuust, Jørgen Helgren.
Som oldermand valgtes Hans Røigaard, der har bestredet hvervet i alle 50 år – en
præstation, der er svær at overgå.
Dagen indledes med en ceremoni ved gravstenen for en af de sidste ’rigtige’ vægtere i
Ebeltoft: Peter Thylkjær, der stoppede i 1920. Der vil blive nedlagt en buket samt
afsunget en 4-stemmig udgave af et af vægterversene.
Derefter går man til Det Gamle Rådhus, hvor der er fotosession. Det efterf’ølges af en
reception i museumshaven bag Siamesisk Samling, hvor forskellige honoratiores fra
byen er inviteret. Derudover kommer der vægtere fra Haderslev, Odense, Faaborg,
Ringkøbing og Lemvig. Blandt deltagerne er Johannes Thier fra Tyskland oldermand
for Det europæiske Natte- og Tårnvægterlaug, der på initiativ af bl.a. Ebeltoft
Vægterlaug, blev stiftet i 1987 i Ebeltoft, og senere på dagen kommer endnu en tysk
vægter fra Lübben ved Spreefloden.
Ved receptionen præsenterer Ebeltoft Gaardbryggeri en vægterøl, og der overrækkes
et diplom til vægterlaugets medlemmer.
Frokosten indtages på Mellem Jyder, og fra kl. 15 til 19 vil de deltagende vægtere i 4
grupper gå rundt i hele byen og underholde de forhåbentlig mange gæster, der er i
byen i anledning af sommerfesten. En af grupperne består af de vægtere, der mødes
flere gange årligt til sangaftner for at synge nogle af de sange, der kaldes ’Laugets
Sangskat’, og som ikke er egentlige vægtersange, men nogle der er blevet sunget
igennem mange år ved laugets træf: bl.a. Niels Peter Poulsens Sommersang, Bøf med
løg, Ulkjær Mues og måske Good Night Ladies, der er en af favoritterne helt fra før
laugets start.
’
Der er tilmeldt 12 vægtere fra ovennævnte byer og 25 fra Ebeltoft Vægterlaug –
deriblandt en af vægterne fra 1953, hvor vægtergangen i nyere tid blev genoptaget.
Om aftenen vil de forskellige vægtergrupper igen gå rundt i gaderne for sluttelig kl. 23
at afslutte på trappen ved Det Gamle Rådhus med en 4-stemmig udgave af 23-verset,
før båltalen holdes.
Der er således lagt op til en rigtig festlig dag, hvor Ebeltoft Vægterlaug håber at
kunne bidrage til den gode stemning, der er ved sommerfesterne i byen.

