
Å-festivalen 2014 
byder på et endnu 
større telt og en 
endnu større  
campingplads

Vi nærmer os pinse, og i Sdr. 
Felding er alle kræfter sat ind 
på at forberede årets Å-festi-
val, der i år afvikles for 24. gang 
og byder på et endnu større 
koncerttelt end normalt og på 
endnu en udvidelse af cam-
pingarealet (i år udvider man 
uden for stadion!).
Festivalen plejer at trække om-
kring 3.000 unge til byen for 
at høre masser af god, kristen 
musik, for at høre kristen for-
kyndelse og for at tage del i det 
dejlige, sociale samvær.
Festivalen er kendtegenet ved, 
at deltagerne ikke - modsat så 
mange andre festivaler - drik-
ker alkohol eller indtager stof-
fer, og mens der på andre fe-
stivaler i Danmark er tradition 
for at opstå tumult, er festiva-
len i Sdr. Felding kendt for at 
være yderst fredelig, og den 
er kendt for, at den ikke efter-
lader sig triste spor af affald i 
byen, sådan som man ser det 
på så mange andre festivaler.
Og så er den kendt for at være 
en begivenhed, som rigtigt 
mange lokale bakker op om.
Hundredvis af unge og lidt æl-
dre fra Sdr. Felding og omegn 
smøger hvert år ærmerne op 
for at hjælpe med at forberede 
festivalen. En del af byens bor-
gere møder desuden op til 
forskellige arrangementer på 

festivalen, og bl.a. pinseguds-
tjenesten, hvor den lokale 
præst Orla Villekjær, som bl.a. 
er kendt for sin store karisma, 
prædikerer, plejer at trække 
mange lokale borgere ind i 
teltet.

Populære bands
Igen i år hiver Å-festivalen  de 
helt store internationale bands 
til Sdr. Felding.
Fredag aften skyder den ca-
nadiske pop/rock duo Love 
and The Outcome festivalen 
godt i gang. Ægteparret Jodi 
King og Chris Rademaker har 
på rekordtid fået slået deres 
navn fast. 
Ryan Stevenson er en singer/
songwriter fra Boise, Idaho. 
Han er en fremragende sang-
skriver, som bla har skrevet 
Toby Mac’s »Speak Life«. Ryan 
ønsker at skrive ærlige sange, 
som når menneskers hjerte, 
og alle hans sange er på en 
eller anden måde en sårbar 
opmuntring. Han spiller lørdag 
før pausen.
Det bliver desuden til et 
glædeligt gensyn med pop/
rock-bandet The Afters, som 
optræder  lørdag aften på Å-
festivalen. 
Sidst de besøgte Sdr. Fel-
ding, var de ukendte for de 
fleste, men mange blev alli-
gevel vilde med deres catchy 
melodier og ærlige tekster. 
Siden dengang har The Afters 
udgivet en ny plade, og flere 
af sangene er skrevet ud fra 
svære og udfordrende tider i 
musikernes liv.
Søndag aften slutter man 

koncerterne af med Sidewalk 
Prophets, som måske er et nyt 
navn for de fleste i Danmark, 
men i USA har de længe været 
et populært band. 
Med en Dove Award, flere no-
mineringer og en del singler 
helt i top på de amerikanske 
charts

Gud er temaet
Å-festivalen har hvert år et 
tema, der går igen i den for-
kyndelse, der finder sted, og 
årets tema er S.T.O.N.E. 
Hvert af bogstaverne i temaet 
indleder et centralt udsagns-
ord, som beskriver, hvem Gud 
er. 
S står for Skaber. T står for Til-
giver. O står for Omslutter. N 
står for Nyskaber, og E står for 
Eksisterer.
- Hvis man ikke er til hver-
ken fodbold, havetraktortræk 
eller koncerter, har vi også 
to meget spændende semi-
narer lørdag eftermiddag kl. 
13.00. Psyko- og familietera-
peut Steen Palmqvist holder 
oplæg om: »Hvem er jeg - og 
hvad duer jeg til?«  Også kl. 
13.00  vil Klaus Laursen re-
citere og dramatisere »Jakobs 
brev live«. Der bliver talt med 
store bogstaver og givet alvor-
lige formaninger. Så vil du lade 
dig udfordre, så kom og oplev 
Jakobs Brev Live. Der bliver 
desuden rig mulighed for at 
drøfte indholdet, lyder det fra 
arrangørerne.
Å-festivalen arrangeres af IMU 
og Indre Mission i Sdr. Felding 
samt repræsentanter fra IM´s 
arbejde på landsplan.              - ast 

Kristne unge valfarter 
igen til Sdr. Felding

Et kig ud over festivalpladsen i 2009. Festivalen er vokset siden da. Ja, faktisk vokser den år 
for år. Også i år er campingarealet udvidet, og årets festival byder på et endnu større festtelt 
end sidste år. (Privat foto)
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