
Rigtig hjerteligt velkommen til Tangbjerg Grundejerforenings årlige Skt. 

Hans Fest.  

 

Det er en stor fornøjelse for bestyrelsen at kunne byde velkommen til en aften med lidt for enhver, 

og jeg håber I har forsynet jer. I går havde vi arbejdsdag, og her blev lagt endnu en kærlig hånd på 

vores fællesareal. 

 

Tangbjerg havn blev indviet Skt. hans aften 1967 - det er 47 år siden.  

65 x 8 meter, med plads til 24 både og 100 landsatte. Et projekt der vagte opsigt - og kostede 

15.000. kr. 

I år har vi ikke længere en havn, men Værebro å har igen fået en fremtrædende rolle i vores hverdag 

på godt og på ondt. Men i et tæt og udbytterigt samarbejde med kommunen, arbejder vi for 

fremtiden, mod vandet, med vandet og for vandet.  

 

I bestyrelsen har vi i år gjort lidt ved vores område ved Åen igen. - vi er blevet gjort opmærksomme 

på at der engang var blevet lovet en bænk til anløbsbroen - og det måtte vi omgående råde bod på. 

Vi arbejder hen imod en løsning for "kano-parkering" så man lettere har adgang til at komme i 

vandet.  

Egedal kommune har bevilget os borde-bænke sættene fra børnehaven, så vi i dag har kunnet sidde 

og nyde vores mad. Tak for det 

Børnehaven er i år blevet solgt, og er på den måde kommet hjem igen. 

 

Om sommeren genfinder vi vores Kærlighed til Danmark, lyset Og sommeren. Lykken er lige her i 

det nære. 

Vi føler med dem som er ramt af livet. Men en lun sommeraften på terrassen hvor den lune grill står 

og syder, og solsorten gaber og hvisker stille godnat til de små. En lille vanddråbe løber ned af 

glasset, der dufter af sommer - og lige der er verden uendelig og alle problemer langt væk.  

Vi samles her, for at være sammen om vores glæde ved den danske sommer, som yder mere end 

man kan forlange når den viser sig fra den bedste side 

 

Der sker ændringer i Tangbjerg. For ikke længe siden var der mange tomme huse - i dag er der 

næsten ingen 

Vores mål i år skal være - et endnu tættere fællesskab. Med plads og rum. Men i år skal fokus især 

være på de andre. Tager du hensyn til dem der skal være omkring dig. Vi bor tæt op ad hinandens 

hjem - med de glæder og udfordringer det giver. 



Vi skal respektere hinandens liv, og gøre vores til ikke at ødelægge en andens dag. Tag hensyn og 

vis ansvar. Saml op, læg væk, ryd op. I Tangbjerg har vi det hele - lad os deles om det 

 

Inden Egedal frivillige beredskab tænder vores bål, som i år kommer til at brænde - stol på det.... 

Vil jeg takke Vores lokale dagplejer Dorthe Jensen, for den meget flotte heks hun har lavet med 

børnene.  

 

Lars Nielsen fra Freshpro, - har leveret lyd og musik, og Finn og Birthe Bentzon har lånt os strøm 

til det hele. Tusind tak for det.  

Tak til vores gode og hårdt arbejdende bestyrelse for det store arbejde de også har lagt i denne 

aften.  

 

Rigtig god Sankt hans aften 

Jeg håber i nu vil synge midsommersangen sammen med mig 

 

 


