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Den tomme 
pengekasse

Om det var borgmesteren, der inviterede inden-
rigsministeren, eller om han inviterede sig selv, 

så var godt, at han kom til Fanø. Alt for sjældent har 
ministrene tid til at komme ud i virkeligheden. Måske 
skulle det være obligatorisk, at de alle som minimum 
hvert år skulle følge et budgetlægningsmøde i en  
kommune, for der kommer man virkelig ind på den  
hårde disciplin at prioritere. Skal der ansættes flere 
eller færre på plejehjemmet? Skal der bygges et nyt? 
Hvor skal pengene komme fra? Hvordan får vi givet 
børnene svømmeundervisning uden en svømmehal? 
Skal der laves cykelstier ved siden af enhver ny vej, 
selv i et øde industrikvarter?

Men ministrene skal ikke følge møder i kommunerne, 
og derfor er det godt, at Kaare Dybvad Bek kom til Fanø. 
Det kan kun være sundt at blive klogere og at se  
virkeligheden i øjnene. Og nu, da staten som i Holland 
vil til at være garant for realkreditlån i yderområderne, 
så er det vel også oplagt, at de helt små kommuner 
med mange ældre også får en eller anden slags hjælp, 
når de snævre lånerammer ikke er store nok.

Sommerpakken var også på dagsordenen. Siden  
sidste nummer af Fanø Posten har rejsebranchen fået 
luft under vingerne. Mange borgere har fået et corona-
pas og vil sydpå. Og meteorologerne er kommet med 
en langtidsprognose med koldt og trist vejr det meste 
af sommeren. Set herfra skal der så hurtigt som muligt  
åbnes for gratis billetter for gående så længe som  
muligt. Og kan vi få støtte til bilbilletter undtagen i 
skolernes sommerferie, så ja tak. Vi sparer også selv 
penge på det, og de penge kan vi lægge i butikkerne i 
stedet. Turistbranchen halter, og de mange aktører, der 
har investeret stort i for eksempel cykler til udlejning, 
sukker efter gæster.

God juni!

Har du et 
godt tip?

mail@
fanoeposten.dk

Så send det til

– hele øen rundt !

Strikkefestival 2021 bliver  
den sidste af slagsen på Fanø
STRIKKERI – Fanø Strik-
kefestival holdes i år for 16. 
og sidste gang. Det vil ske 
fra den 17. til den 19 sep-
tember.

”Vi glæder os meget til 
at byde alle vores gæster 
velkomne igen på Fanø, 
og vi forventer, at vi kan 
gennemføre uden væsent-
lige problemer i forhold til 
coronarestriktioner. Teltet 
bliver i år på 3500 kvadrat-

meter, det største nogensin-
de, og dermed sikrer vi, at 
der bliver god plads,” siger 
’strikkedronningen’ Chri-
stel Seyfarth, hvis festival 
startede med 600 gæster i 
Sønderho i 2005.

”Havde vi afholdt strik-
kefestivalen sidste år, ville 
vi have gennemført den 
største nogensinde. Det 
kan derfor lyde mærkeligt, 
at vi stopper midt i succes-

en. Vi kører nu på 16. år, og 
rytmen er, at når den ene 
festival er afviklet, går vi i 
gang med den næste. Det 
er hårdt. Dertil kommer, at 
vi altid selv har ønsket at 
have ’hånden på kogepla-
den’, Fanø Strikkefestival er 
ingen forening, men drives 
som en forretning, og det 
kræver en rolig hånd og is i 
maven at styre gennem for 
eksempel to strikkefestiva-
ler, der er ved at blæse væk 
i storm og højvande.” 

Vil prøve nye idéer af
”Med udsigt til flere end de 
15.000 besøgende, som vi 
havde i 2019, vil det ligele-
des knibe at finde passende 
lokaliteter til så mange 
mennesker. Vi har lyst til at 
prøve nye idéer af og lave 
nye events. Det har vi ikke 
tid til, hvis vi også skal lave 
en kæmpe strikkefestival. 
Vi har de første nye tiltag 
på plads i 2022, hvor vi in-
troducerer en eksklusiv 
’limited edition’-event på 
Fanø Krogaard med strik-

design, kultur og musik 
og en spændende rejse i ef-
teråret til skotske øer som 
Shetland med fokus på uld, 
musik og store oplevelser,” 
lyder det.

Fanø Strikkefestival har 
gennem alle årene dannet 
inspiration til skabelsen af 
andre strikkefestivaler, og 
Christel Seyfarth har som 
idékvinden bag konceptet 
både modtaget den regio-
nale og nationale pris som 
Årets Ildsjæl. Fanø Strik-
kefestival har og er stadig 
på konsulentbasis involve-
ret i et nordisk samarbejde, 
Cold Water Knitting Festi-
vals. Dertil kommer den 
skotske af slagsen.

Hun takker alle samar-
bejdspartnere og frivillige. 
Du kan følge festivalen her: 
strikkefestival.dk.

På fanøposten.dk kan 
du læse en længere artikel 
med alle detaljer.
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Fanø Strikkefestival gennemføres i år fra 17. til 19. september i et kæmpestort basar-
telt. I 2022 planlægges en ’limited edition’ på Fanø Krogard plus en skotlandsrejse 
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Strikkefestivalen i 2019 tiltrak omkring 15.000 strikkeinteresserede fra hele verden. Her nyder de at strikke til musik i Fanøhallen.
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