Lohals 200 år
Forslag til Majestæterne
Velkomstceremoni på Lohals Havn med besøg i medborgerhuset, Banjen. Her vil der være
fremvisning af et udstillingsmateriale om byens historie og underholdning, som endnu ikke
er blevet bestemt.
Det undersøges p.t. om en norsk robåd med mandskab, en kopi af en kanonbåd, eller byens
venskabsbåd i flåden, Søulven/Havørnen, kan komme til stede.
Såfremt det lykkes vil den følge med Majestæterne fra Dannebrog til havnen, hvor mandskabet
senere vil give opvisning i eksercits som den var for 200 år siden.
Et klokkespil vil blive opstillet på havnen, hvor Hans Mollerup på et tidspunkt under
festlighederne jvil betjene det, ca. en halv time.
Lohals er lille, men der foregår ting, som byen er stolt af at vise frem. Vi har følgende forslag
til programmet for Majestæternes besøg:
En rundvisning i Lohals med guide. Byen vil være flagudsmykket, og butikkerne vil vise lokale
kunstneres og kunshåndværkeres værker frem i deres vinduer. Turen vil bl.a. gå forbi de steder,
hvor radoutterne var i 1808, en rundvisning i havnen, byens skoler igennem tiderne, kirkerne
og menighedshuset.
Besøg i Skytternes hus med mulighed for at møde de lokale skytter og jægere. Skydning og jagt,
især strandjagt, har altid været en vigtig aktivitet på Nordlangeland. De tre foreninger Lohals Gl.
Skyttelaug, der er 126 gammelt og landets ældste skytteforening, Nordlangelands Skytteforening
og Nordlangelands Jagtforening har i samarbejde nyligt restaureret Lohals gamle biografbygning
til et spændende klubhus for de nordlangelandske skytter.
Lohals Gl. Skyttelaug har landets eneste 80 meter lange skydebane i skoven, som det vil blive
tilbudt Prinsen at skyde på. Desuden har skytterne en gruppe jagthornsblæsere, der vil underholde.
Besøg i Hollænderhuset og Skovhave med rundvisning i skoven. Lohals er omgivet af skov på
alle sider, og skoven er en virksomhed, der løbende udvikles. Samtidig er den et rekreativt og
vigtigt aktiv for byens turisterhverv. Hollænderhuset er et udstillingscener for skoven. I skovene
omkring Lohals kan man følge Danmarks historie igennem tiderne. Udover oldtidsgrave finder vi
diger og agre fra jernalderen, gruber fra lergravning til de sten, der blev brændt i teglovne på
stranden og bl.a. benyttet til Nyborg Slot og spor fra både svenskekrigen i 1659 og spaniolernes
ophold her i 1808. Skovdistriktet har stillet en karet til rådighed for en køretur. Det har også
spurgt om Majestæterne ville indvi og navngive et stykke skovhave ved Hollænderhus.
Kagesmagning. HEDOs bageri i Lohals er et af landets ældste bagerier, der stadig er i brug.
I dag er det topmoderne og også byens største private virksomhed. De to bagermestre, Helle
og Dorte, producerer brød, kager og konfekture til hele øen, ligesom de har en større kreds
af udenøs kunder. De er meget aktive og deltager i konkurrencer, hvor de hele tiden får medaljer.
De er allerede gået i gang med at producere en jubilæumskage i anledning af Majestæternes besøg.

Et besøg på Plejehjemmet Stigtebo. Stigtebo er byens stolthed. Det blev etableret i 2005 og er
meget velfungerende. Det er et lille hjem bestående af to små ”familier” med hver 9-10 beboere.
De små lejligheder ligger rundt om et fællesrum med køkken, hvor der dagligt laves mad.
Både de ældre og de pårørende er meget tilfredse med hjemmet, der drives utraditionelt.
En mini-gudstjeneste og et besøg hos den kristne menighed i Hou Kirke. Hou kirke blev
bygget i 1872 og senere tilføjet et tårn, og som Lohals Havn et resultat af aktive og driftige
borgere i Lohals og på Hou. I kirken vil der blive en lille gudstjeneste og en kort introduktion
til menighedens historie. Hans Mollerup vil spille på orgelet til de sange af Grundvig og
Øhlenschläger, der er skrevet i Lohals og omegn. Et klokkespil ved Hans Mollerup vil spille
ca. en halv time under majestæternes besøg. (Hou Kirke var et af de første steder offentligheden
mødte Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary ved et bryllup).
Et besøg på Heerwagens Keramikværksted. Karin og Erling Heerwagen har drevet deres
keramikværksted i Lohals siden 1964 og er et kendt kunsthåndværkerpar. Erling er uddannet
hos Syberg Keramik og Bjørn Wiinblad. Karin er uddannet på Kunsthåndværkerskolen og har
arbejdet hos Bjørn Wiinblad. Både deres værksted og deres have er spændende at besøge og
præget af deres særlige stil. Karin er gået i gang med byens gave til Hendes Majestæt Dronningen.
Udstilling af lokale kunstnere og kunsthåndværkere. I enten det røde pakhus på havnen,
på Færgegården eller i det gamle plejehjems sal vil der blive etableret en udstilling af de
lokale kunstnere og kunsthåndværkere.
En rundvisning på Lohals Havn med sejlklub, kajakbådsudlejning og cykelbåd. Der er en ny
båd, der trænger til en navngivning.
Lohals som bæredygtig by. Lohals fik for ca. 15 år siden et fjernvarmeværk, der opfyres med
halm, et restprodukt fra kornproduktionen. Varmeværket leverer varme og varmt vand til det
meste af byen, og det er løbende udvidet og topmoderne. Varmeværket byder gerne på en
rundvisning.
Et visit til Lohals Campingplads. Lohals har der igennem mere end 50 år været kendt for sin
campingturisme. Campingpladsen ligger lige midt i byen tæt på alt. Pladsen er nyligt blevet
moderniseret og bliver løbende udstyret med nye faciliteter. Campinglivet er igen blevet meget
moderne, og pladsen i Lohals lever til fulde op til nutidens forventninger.
Hvis Majestæterne har andre ønsker eller forslag til deres besøg i Lohals vil det selvfølgelig blive
imødekommet.
Børnehuset og Hou Skole vil også gerne modtage besøg, men besøgets placering
sidst på dagen vanskeliggør en planlægning.

