Lystanlægget Mellem Engvænget og Hjerting Strandvej.
Lystanlægget i hundrede år.
Det må være på sin plads, når der skal fortælles gårdhistorie fra Hjerting by og Tobøl sogn, at vi ikke
glemmer Lystanlægget, som har haft stor betydning for vores by i over hundrede år.

I gammel tid blev Lystanlægget kaldt den lille plantage eller den store plantage.
Den lille plantage var det område, hvor Hjerting skole ligger i dag. I begyndelsen af 1950 solgte Hjerting
Grandelaug byjord, hvor den nye skole skulle ligge. Hjertings nye skole blev taget i brug i 1955. Hjerting
skole har indgang fra Plantagevej.

Under anden verdenskrig, var der en åben plads, hvor byens borgere samledes, og der blev sunget Al-sang.
Sommergæsterne fra Badehotellet var flittige brugere af stedet, og det fortælles, at engang i 1920erne blev
der opført et skuespil, hvor der blev sunget ” Roselil og hendes moder”, og børnene i Hjerting så måbende
til, de havde aldrig set noget lignende.
Der var en trekant ved Toftevænget og Plantagevej et område, som blev kaldt ”Genforeningen ” Hækkene
på dette område var plantet og klippet, så de dannede navnet Genforeningen.
Der var ligeledes en pavillon, som Kaptajn Jens Hansen havde ladet bygge, som også var et mål for udflugt.

I 1960 eller måske i 1970 var der en udstilling af jernskulpturer, hvor det siges, at nogle af skulpturerne var
designet af Multikunster Robert Jacobsen og udført af smedemester Børge Thomsen, som boede på
Vinkelvej her i Hjerting.
Det kan ved denne lejlighed fortælles, at Robert Jacobsen har lavet udsmykningen af altertavlen i Hjerting
kirke.
I flere år har der været afholdt byfest i Lystanlægget med tivoli, og hvad der ellers hører til, for at en rigtig
byfest kan holdes.
I dag er der etableret en flot legeplads for byens børn, og den bliver flittig brugt af byens dagplejemødre.
Der er endvidere op mod Strandvejen, hvor det tidligere var vandværk, etableret et område med
Petanquebane, borde og bænke.
Tilbage i 1892 blev der udstykket jord fra Christian Hansen Burkarl, til Lystanlægget.
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