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FRIVILLIGHED – 180 
personer fik godt med 
kras østenvind i håret 
og god motion på deres 
runde rundt i Nordby, og 
Kræftens Bekæmpelse fik 
140.000 kroner til sit arbej-
de, da der torsdag den 26. 
august for første gang var 
Stafet for Livet på Fanø. 

Det foregik fra den store 
eventplads ved lystbåde-
havnen. Mange arbejds-
pladser stillede med pænt 
store hold. Talere var borg-
mester Sofie Valbjørn og 

Else Marie Olldag, næstfor-
mand for Stafet for Livets 
styregruppe på Fanø. Fanø 
Judoklub gav opvisning, og 
spejderne var der også.

”Styregruppen er meget 
godt tilfreds med det antal, 
der gik runder. Der var 180, 

der gik runder. Herudover 
var der cirka 200 besøgen-
de skråstreg tilskuere,” for-
tæller styregruppeformand 
Freddy Christensen. 

Resultat på 140.000
”Regnskabet er ikke ende-
ligt endnu, men vi skøn-
ner at det samlede resultat 
er i størrelsesorden 140.000 
kroner. I løbet af aftenen 
blev der tændt 280 lysposer. 
Auktionen over de udstille-
de værker med Geert Gre-
gersen som auktionarius 
gav 9500 kroner, herudover 

blev der solgt lykkeposer 
for 12.500 kroner,” tilføjer 
han.

Fortsætter aktiviteten næste 
år? 

”Styregruppen skal mø-
des her i løbet af septem-
ber for evaluering af sta-
fetten. Jeg forventer, at der 
vil komme Stafet for Livet 
i 2022. Men hvis der er no-
gen, som kunne tænke sig 
at være med i Styregrup-
pen eller være frivillig, må 
de meget gerne henvende 
sig til mig via e-mail, tfc@
fanonet.dk,” slutter han.
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Ikke færre end  
180 gik med, da 
Stafet for Livet blev 
afviklet for første 
gang på Fanø

Else Marie Olldag bød 
velkommen og fortalte  
om Stafet for Livet.

Bomholt-biografi er 
nu hos boghandleren
BOGUDGIVELSE – Den 
længe ventede biografi om 
Danmarks første kultur-
minister, Julius Bomholt, 
er nu på gaden. Efter mere 
end halvandet års intensivt 
arbejde har professor Jørn 
Henrik Petersen sat det sid-
ste punktum, og den stort 
anlagte biografi på over 600 
sider er nu hos boghand-
lerne. 

Bogen har mange lokale 
aftryk, især fra Esbjerg og 
Fanø. Bomholt havde sin 
politiske opvækst i Esbjerg. 
Han var højskoleforstan-
der, medlem af byrådet 
og folketingsmedlem. Og 
selvom en stor del af hans 
politiske karriere natur-
ligt nok fik København og 
Christiansborg som om-
drejningspunkter, så slap 
han aldrig sin nære tilknyt-
ning til Vestkysten. Ikke 
mindst Sønderho fik han et 
nært forhold til med afsæt 
i det smukke, gamle strå-
tækte hus, han købte. Her 
tilbragte han mange somre, 
og flyttede til sidst fast til 
byen, hvor han døde i 1969, 
og hvor han ligger begra-
vet. Han testamenterede 
huset til Esbjerg Kommune 
med den betingelse, at det 
skulle anvendes som op-

hold for en nordisk forfat-
ter, der her kunne finde ro 
og hente inspiration. Huset 
bestyres i dag af fonden 
Digterhjemmet, og over 50 
forfattere har haft ophold 
der.

”I Fondens bestyrelse har 
det i rigtig mange år været 
et stort ønske, at der blev 
skrevet en bog om denne en 
af det 20. århundredes store 
politiske skikkelser og den 
drivende kraft i formule-
ringen af sit partis kultur-
politik. Og vi syntes det ha-
stede – ikke mindst, når vi 
oplevede, at nye forfattere i 
huset spurgte, hvem den-
ne Bomholt egentlig var,” 
fortæller Fonden formand 
Kurt Bjørndal, der varsler 
reception og åbent hus.

En gruppe ’fightere’ i gule veste ledte de gående grupper rundt i byen.En gruppe ’fightere’ i gule veste ledte de gående grupper rundt i byen.
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Jørn Henrik Petersen

DRIKKERI – Efter i fire år 
at have været trofast sup-
plement til den navnkundi-
ge Fanø Strikkefestival står 
Fanø Drikkefestival foran 
en kæmpe udfordring, når 
Fanø Strikkefestival efter i 
år stopper i sin nuværende 
form. 

”Drikkefestivalen var 
tænkt som en mulighed for 
ikke-strikkende, der ud-
forskede Fanø, mens deres 
bedre halvdele var fuldt 
optaget af garn og pinde i 
Christel Seyfarths telte. Vi 
vil fortsætte, koste hvad 
det vil, så opgaven i 2022 

bliver en anelse komplice-
ret, men først er det 2021,” 
siger talsmand Poul Lund-
holt, Nordby. 

”Vi åbner igen i år teltene 
for personer, der både el-
sker våde varer og garnets 
velsignelser. Alle gæster 
ved drikkefestivalen får lov 
til at strikke i vores store 
telt. Selvfølgelig også uden-
for på pladsen, hvis det er 
godt vejr,” tilføjer han.

Strikkeri og drikkeri
Festivalens telt – med det 
passende navn I Hegnet 
– er opstillet på ’blomster-
torvet’, Hovedgaden 70 i 
Nordby, og der er åbent 
fredag-lørdag den 17. og 18. 
september.

Udover at åbne for strik-
kemulighederne på drikke-
festivalen tilføres udvalget 
af spiselige og drikkelige 
delikatesser, så intet køn 
forfordeles. 

”Da Davids foodtruck er 
optaget ved Fanø Bryghus 
har vi allieret os med en 

foodtruck fra fastlandet, 
Pagoden fra Ølgod. Fanø 
Drikkefestival vil igen i 
år byde på smagninger, 
konkurrencer, foredrag og 
lignende som de forrige 
år. Der er en lille ændring 
i programmet i forhold til 
sidste år, idet vi har været 
tvunget til at erstatte rom-
foredraget med et super-
spændende foredrag om 
portvin.” 

”Otte portvine præsente-
res af Bo Aakjær, og de sup-
pleres med tapas fra Rud-
becks. Der er portvine som 
fordrink, til hovedretten 
og til desserten. Bortset fra 

denne spændende detalje er 
det næsten som sidste år. Vi 
skal smage på to Fanø Gin, 
otte vine fra SuperBrugsens 
sortiment, otte øl fra vade-
havsregionen, præsenteret 
af Esbjerg Bryghus og seks 
stout-øl, der også serveres 
med tapas fra Rudbecks. 
Om lørdagen får vi rund-
stykker fra brugsen, inden 
der skal findes en Fanø-me-
ster i Snyd,” fortæller han. 

Musikken leveres igen af 
lokale musikere under le-
delse af Jens Peter Hvolby 
og Nils Thorlund. De spil-
ler over begge dage mellem 
programpunkterne, men 

også lørdag aften, hvor 
man kan nyde de lokale 
stammedanse og selv få 
lidt instruktion i kniks og 
fatninger.

”Drikkefestivalen har i 
øvrigt behov for assistance 
til teltrejsning torsdag, bar-
tjans og service fredag og 
lørdag samt nedtagning af 
telte søndag. Kom frit frem. 
Kontakt 21 41 79 32 og hør 
nærmere. Festivalen består, 
og husk at overskuddet går 
til Snapsefonden,” slut-
ter Poul Lundholt. Se også 
drikkefestival.dk.

-fina

Fredag den 17. og lørdag den 18. september er der for sidste 
gang et parløb mellem Strikkefestivalen og Fanø Drikkefestival 

Der hygges ved bordene et af de år, solen skinnede på Drikkefestivalen. Foto: Privat.
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Fanø Drikkefestival siger er 
farvel til strikkepartner


