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marked Det stod ned i stæng-

er, da »Liv i byen« havde premiere sidste sensommer.
Det er næsten ikke til at forestille sig i den aktuelle hedebølge, der er den længste i
mands minde.
- Men trods det elendige vejr, så
blev det en succes, og adskillige
af strandene på fødevaremarkedet kunne melde alt udsolgt,
erindrer Benjamin Piechnik.
Nu skal sidste års succes
så gentages, og det bliver
forhåbentlig i lidt bedre vejr end
ved premieren.
Fødevaremarkedet på Torvet
finder sted lørdag 11. august fra
klokken 10 og frem til klokken
14.
- Konceptet er det samme,
men i år har vi en del mere
underholdning, oplyser Simon
Vanggaard.
Der vil være gratis kaffe, og
så rykker landbruget ind med
diverse aktiviteter. Blandt
andet er der konkurrence i
malkning, hvor Ib Lauritsen og Simon Vanggaard som
henholdsvis borgmester og 1.

viceborgmester skal dyste, men
andre borgere udenfor byrådet
kan også prøve kræfter med
kunsten at malke en ko.
Der vil også blive slået et
ekstra slag for lystfiskeriet, når
Frank Sjøgren kommer forbi
og fortæller om fantastiske
lystfiske-eventyr, og hvad man
med lidt held og dygtighed kan
få på snøren i de mange lokale
fiskesteder.
- Vi har stort set fyldt op med
standpladser, der vil være fyldt
med lækre fødevarer, men
er der en enkelt eller to, der
også har lyst til at være med,
så skulle vi nok kunne skaffe
plads til dem også, siger Simon
Vangaard.
Lokale fødevarer Foreningen
»Liv i byen« tæller en håndfuld
medlemmer. Det er ikke blot en
forening, man sådan kan melde
sig ind i, idet der er tale om
en gruppe venner, der i sin tid
stiftede foreningen med henblik
på at skabe mere liv i Ikast, og
man har altså spillet ud med
Fødevaremarkedet.
Der vil i denne ombæring være
stande med blandt andet fisk,
øl, brød, grøntsager, frugter og
spiritus, og der er overvejende
tale om lokale producenter, der
fremviser, hvad de kan præstere,
når det gælder fødevarer. Der er
indtil videre omkring et dusin
forskellige stande.
Tillige vil der blive stillet en
pant-container op, der fortæller

Benjamin Piecnik og Simon Vanggaard har været ude med plakater. Denne gang var der dog ikke tale om valgplakater, men skilte, der gør opmærksom på det forestående Fødevaremarked, der finder sted på torvet i Ikast. Ud over Ikast kan man se plakaterne i alle Ikasts nabobyer. Foto:
Flemming Thulstrup
om en genbrugsdåses vej
gennem pantsystemet.
Der er også tænkt på børnene.
Blandt de fristende tilbud er
kørekort til pedaltraktor.

- Men vi er da helt åbne for
andre former for arrangementer
end markedet her. Folk er mere
end velkomne til at komme med
forslag til andre aktiviteter, som

vi kan byde ind med for at skabe
mere liv i Ikast, siger Benjamin
Piechnik
Liv i Byen er medlem af Vores
Ikast, og Den Jyske Sparekasse

er trådt til som hovedsponsor.
Der kan læses endnu mere om
markedet på torvet på foreningens hjemmeside.
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