
6  11. september 2021Fanø Posten

ER DU INTERESSERET 
I LOKALPOLITIK?

PÅ FANØ

FREDAG DEN 17. SEPTEMBER
Er du interesseret i kommunalpolitik, har hjertet til venstre for  
midten, eller gode idéer til hvordan Fanø kan blive endnu bedre?
Så mød op fredag den 17. september kl. 15.00 i Byrådssalen på  
Fanø Rådhus, hvor vi sætter det socialdemokratiske hold til 
kommunalvalget. For at stille op som kandidat skal du være  
betalende medlem af Socialdemokratiet. 
Friske kræfter er dog velkomne, så tøv ikke, hvis du er interesseret.
 
Ring til Johan Brink Jensen på 23 87 18 07,  
eller skriv på johanbrinkj@gmail.com,  
hvis du vil tilmelde dig, stille op eller vide mere.  

Støt op om Socialdemokratiet og bliv gratis  
intromedlem resten af året på Socialdemokratiet.dk

FESTIVALLIV – Mon ikke 
mange tænkte som denne 
artikels forfatter, da de 
kom til Fanø Vesterland 
2021 ved siden af Fanø 
Skole fredag den 3. septem-
ber: Det her er jo den helt 
rigtige placering! En god, 
stor, jævn plads med træer 
og buske som afskærmning 
mod vest og i gåafstand af 
færgen. Og ja, der er bo-
ligforeningsrækkehuse på 
Kallesbjergvej, og der skal 

snart bygges 12 huse tæt på 
festivalpladsen. Men mon 
ikke, det går med nogle 
fribilletter som kompensa-
tion? Det er sikkert allerede 
sket i år. Så mon ikke, festi-
valen, der i år solgte 5000 
billetter, endelig er kommet 
’hjem’?

Opbygningen af pladsen 
i år var også gennemtænkt 
og flot bygget op af frivilli-
ge fra især Fanø og Esbjerg, 
og selv om mange af os med 

halv- og helgråt 
hår virkelig sav-
nede siddepladser, 
så fungerede det 
hele: Hurtig afvik-
ling ved toiletter-
ne, kvik betjening 
i boderne, musik-
ken på plads til ti-
den.

Hvad musikken 
angår, så kan man 
ikke diskutere 
smag. Den halv-
gamle redaktør 
var vild med anar-

kistiske Andreas Odbjerg, 
den vilde trio Hugorm – et 
nyt bekendtskab fra Klit-
møller med Simon Kvamm 
som frontfigur – og skønne 
Aura Dione med sit helt 
eget, skæve univers. Men 
der var masser af musik og 
for enhver smag med vete-
ranerne Sko & Torp samt 
Folkeklubben som gang på 

gang kan trække folk til. At 
skaffe Sanne Salomonsen 
og Lucas Graham i sidste 
øjeblik var også impone-
rende.

Om musikken partout 
skal fortsætte efter klokken 
23.30, kan man diskutere. 

Trafikpresset mod Es-
bjerg efter festivalen fredag 
og lørdag forsøgte Fanølin-

En god placering, et tætpakket program, 
skønt vejr og en stab af fantastiske  
frivillige gav Fanø Vesterland 2021 en  
forrygende genkomst

Fanø Vesterland fik stærkt comeback på ny plads
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Spar Fanø - Strandvejen 27, Fanø ∙   ’Spar på Fanø’ ∙ Åbent hver dag 7-19 ∙ Se også tilbudsavisen på spar.dk
Tilbuddene gælder fra lørdag den 11. september til og med fredag den 17. september – så længe lager haves

Rynkeby nektar
Appelsin, Æble  
eller Multifrugt. 
1 liter. Frit valg.

Ispinde fra Frisko
Flere varianter.  
Friv valg.

1/2 pris

INDHOLD:
• 24 Danske Specialøl (33-44 cl.)
• Natholdets egen specialøl
• 1 unikt Natholdet Ølkrus
• 4 danske snaps (5 cl.)

BEGRÆNSET ANTAL

Tag med, når tv-værten 
Anders Breinholt sammen 
med hans faste følgesvende 
tager på en julerejse gennem 
specialøllets verden.

Forudbestil  
Natholdets  

Julekalender  
2021  

allerede nu

PR. STK.

595
SKARP PRIS

PR. STK.

995,-
+ PANT

jen at klare ved at indsætte 
ekstra afgange. Lørdag ef-
ter klokken 22.10 blev der 
endda sejlet i pendulfart for 
at fragte de mange gæster 
hjem til Jylland.

Som noget nyt var der i 
år et hyggeligt børneshow 
med Thomas Skov og fa-
milie. Det kan helt sikkert 
udvikles. Næste generation 

festivalgæster skal jo også 
have noget at komme efter. 
Yoga med Mette Rexen var 
også populært lørdag for-
middag, så mon ikke, det er 
kommet for at blive?

Også efter festivalen gik 
det som smurt, så de frivil-
lige fik tidligt fri.

Vi giver Fanø Vesterland 
fire stjerner ud af fem.

Avisen var inviteret af Fanø 
Vesterland.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Fanø Vesterland fik stærkt comeback på ny plads
Poul Krebs Band spillede 
fredag på den store scene. De 
nød at være ude at spille igen.

Fanø Vesterland
Organisationen ser 
ifølge hjemmesiden 
således ud:
Festivalbestyrelsen:
Mia Søiberg, formand, 
Sofie Valbjørn, Jesper 
Møller Pedersen, Lars 
Bode Sejerup, Mathil-
de Valbjørn og Chri-
stian Leth, økonomi.
Fondsbestyrelsen 
(Ejendomsfonden 
Fanø Vesterland):
Christian Leth, Mia 
Søiberg, Henrik Ag-
ger, Merete Jankowski 
og Signe Svendsen.
Fanø Vesterland arran-
geres af Ejendomsfonden 
Fanø Vesterland.
Ledelsen: 
Jesper Møller Pe-
dersen, arrangør og 
daglig leder.
Sekretariatet:
Jesper Møller Pe-
dersen, leder, Stine 
Lindharth Pedersen, 
pressemedarbejder, 
Lars Lauridsen, tek-
nik- og barkoordina-
tor, og Christian Leth, 
økonomiansvarlig.

Dertil 600 frivillige.


