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de unge
festede i
sdr. felding

15

... og de voksne
hyggede sig i Haderup
Forældre slappede af,
mens deres teenagere
festede
Af HAns Mikkelsen

hmk@herningfolkeblad.dk

Fuldt hus til koncerter uden sprut

Af HAns Mikkelsen

hmk@herningfolkeblad.dk

sdr.felding Traktortræk, fodbold,
høj sol, vandsjov og larmende guitarer.
Der var god gang i den, da Folkebladet lørdag eftermiddag ankom til
den 24. udgave af Å-festivalen i Sdr.
Felding.
En af de første, vi mødte på pladsen, var en dyngvåd Theresa Grøn fra
Aulum.
Den 14-årige pige havde drillet nogle
af sine jævnaldrende drengekammerater, og det kostede hende en tur i
vandbassinnet med al tøjet på.
Hun spurtede efter drengene, men
det lykkedes ikke for Therese Grøn at
fange dem.

Vejen til Jesus
- Jeg skal nok få taget hævn, selv om
det altså kun er for sjov, lød det fra den
plaskvåde pige.
Hvad er egentlig det bedste ved
at være til å-festival?
- Det er det kristne fællesskab og at
finde vejen til Jesus, remsede Theresa
Grøn lynhurtigt op.
Lyder det ikke lidt kedeligt?
- Det er det overhovedet ikke. Vi laves også mange andre ting, og vi har
det rigtig sjovt, svarede Theresa Grøn.

Jeg tror, at vi
har det mindst
lige så sjovt som
andre unge, når
vi holder fest, selv
om vi ikke drikker
alkohol

- Jeg tror, at vi har det mindst lige
så sjovt som andre unge, når vi holder
fest, selv om vi ikke drikker alkohol,
tilføjede Samuel Morthorst, 15-årig
efterskoleelev fra Tarm.
Han var en af de drenge, der smed
Theresa Grøn i vandet.
Hvor er jeres forældre henne?
- De er selvfølgelig derhjemme. Der
er næsten ingen, der har deres mor og
far med, sagde Samuel Morthorst.

Knald på guitarerne
Både Samuel og Theresa glædede sig
til at skulle til koncert om aftenen i det
kæmpestore telt ved siden af bassinet,
hvor 2000 stole var stillet op.
Her var rockbandet the Afters fra
Texas allerede om eftermiddagen ved
at varme op, og der var fuld knald på
guitarerne.
- Det lyder rigtig fedt, lød det fra
både Samuel og Theresa.
Deres forventninger blev til fulde
indfriet. Bandet fra Texas, der er på
turne i Europa, leverede et brag af en
koncert foran 3000 begejstrede unge,
fortrinsvis teenagere.
Som det sig hør og bør på festivalen,
hyldede sangteksterne - i det omfang
man ellers var i stand til at høre dem det kristne budskab.

foto: Henrik ole Jensen

| Teenagerne fra
Indre Mission gav den
fuld gas sammen med
forsanger Josh Havens
fra the Afters.
foTo: wwwAndreAssAHl.dk

Campingvognen pakket
- Vi plejer at sætte de ældste af i Sdr.
Felding, men i år har vores søn fået
kørekørt, så vi kunne vi nøjes med at
pakke campingsvognen til dem, siger
Anita Hove.
Parret kender alt til festivalen i Sdr.
Felding.
- Vi var med lige fra starten til den
allerførste Å-festival. Så vi er helt
trygge ved, at børnene har det sjovt og
fester dernede, mens vi kan slappe af

Ingen øl
Stemningen var helt i top, også selv
om der ikke blev drukket øl.
- Vi har alkoholforbud, og hvis der
er nogen, der overtræder det, bliver
de straks bortvist, lyder parolen for
arrangørerne.
Men det var ikke tilfældet i år. Ifølge
Leif larsen, leder af arrangementskomiteen, blev festivalen afviklet helt
uden episoder.
- Vi ved da godt, at der er nogle, der
har drukket øl inde i byen, inden de
kommer, men der bliver ikke drukket i
festivalområdet, og på den måde er vi i
stand til at styre det, siger Leif Larsen.

| Dan og Josh fra
the Afters gav den
fuld gas fra scenen
i det store telt.
foTo: Henrik ole Jensen

sammen med nogle gode venner inden
for Indre Mission, siger Anita Hove.
Parret deltager i de møder, der holdes i teltet på pladsen - ellers går tiden
mest med at drikke kaffe og snakke.
Motion bliver der ikke meget af, men et
fast indslag for familien Hove og deres
nærmeste venner er natmads-måltidet,
som varer til ud på de små timer.
- Det kan godt være, det ikke er særligt sundt, men vi hygger os, siger de.

Vidt forskellige
Parret glæder sig over at være en del
af det kristne fællesskab.
- Men ellers er vi, der deltager i lejren, vidt forskellige, og vi har også
forskellige grænser, siger Anita Hove.
- Nogle kan for eksempel godt nyde

4000 til Å-festival i Sdr. Felding
- fremgang for pinsestævnet i Haderup

hmk@herningfolkeblad.dk

| Bibelskolen fra Børkop
sørgede for at man kunne få
en tur i bassinnet - uden at
blive våd. foto: Henrik ole Jensen

en glas vin i ny og næ, hvorimod jeg
aldrig rører alkohol. Både fordi jeg
ikke kan lide det, og fordi jeg vil vise,
at jeg ikke behøver at stive mig selv
af for at kunne fyre en vits af, siger
Anita Hove.

| Mens deres ældste børn
festede i Sdr. Felding, slappede
Anita og Jan Hove af i Haderup
sammen med deres tre yngste,
Jonas, Benjamin og Nikolaj.
foTo. Henrik ole Jensen

Kærester
Da deres søn for nogle år siden for første gang skulle til Å-festival, tog hun
og manden med.
- Det var sjovt at høre høj musik
igen, men ellers er det nu bedst, at børnene morer sig for sig selv. Der kan
opstå mange følelser under sådan en
festival, også i forhold til det andet
køn. Det kan man da huske, da man
selv var ung. Det kunne da sagtens
have været på Å-festivalen, at Jan og

jeg var blevet kærester - nu blev det i
stedet ved et missionsmøde i Ølgod.
Men det er da ikke svært at forestille
sig, at et af vores børn kan gå hen og
blive forelsket sådan en weekend, og
skulle det vise sig at være alvor idet,
vil det langt fra det første kærestepar,
der er blevet dannet på Å-festivalen,
siger hun.

Travl pinse for indre Mission
Af HAns Mikkelsen

sAMuel MortHorst

15-årig skoleelev

| 14-årige Theresa
Grøn fra Aulum måtte
en tur i basinnet
med al tøjet på.

HAderup - Vores stævne er på ingen
måde en konkurrent til Å-festivalen i
Sdr. Felding. Det er tværtimod et godt
supplement.
Det siger lederen af Indre Missions
traditionelle pinsestævne i Haderup,
Finn Najbjerg.
Da Folkebladet kom forbi lørdag eftermiddag, var der masser af legende
børn på pladsen, mens de voksne mest
sad og hyggede sig rundt om ved campingvognene.
- Vi har flere familier, der hvert år tilbringer pinsen sådan, at de først sætter deres teenagere af til Å-festivalen,
hvorefter de tager herop og nyder roen
og freden sammen med deres mindre
børn, fortæller Finn Najbjerg.
Det gælder blandt andre familien
Hove fra Brande med forældrene
Anita og Jan.
De to ældste af deres børn, en søn
på 18 og en datter på 16, er til festival
i Sdr. Felding. Selv er de for tredje år
i træk taget til pinsestævne sammen
med deres tre yngste på 14, 10 og 5 år.

sdr.felding-HAderup Helligåndens komme for snart 2000 år siden
blev traditionen tro markeret af Indre
Mission med to store pinsearrangementer i hver sin ende af kommunen.
Klart flest var der til Indre Missions traditionsrige Å-festival i Sdr.
Felding, som i år fandt sted for 24.
gang.
Den kristne musikfestival med

flere store udenlandske musiknavne
trak hen ved 4000 unge til området
omkring stadion i Sdr. Felding, hvor
flere hundrede frivillige hjælpere fra
det lokale IMU og Indre Mission hjalp
til i løbet af weekenden.

I en højere enhed
- Selv om vi havde udvidet campingområdet var der nok en anelse færre
campinggæster, end vi havde håbet
på. Omkring 2000. Til gengæld kom
der mange udefra til koncerterne.

Ikke mindst til koncerten med the
Afters lørdag aften, hvor vi var omkring 3000 i teltet. Alt i alt vil jeg
skyde på, at vi nåede op på samme
besøgstal som sidste år, siger formanden for arrangementskomiteen, Leif
Larsen.
Han er rigtig godt tilfreds med
forløbet.
- Alt gik godt. Jeg synes, det hele
klappede, og musikken var fantastisk, så det hele gik op i en højere
enhed, siger han.

Dobbelt så mange
Også til pinsestævnet i Jens Jensens
Anlæg i Haderup var der stor tilfredshed hos arrangørerne, selv om
deltagerantallet her var betydeligt

lavereend i Sdr. Felding, omkring 200.
- Men vi har næsten dobbelt så
mange som sidste år, så vi er ovenud
tilfredse. Vi ser tydelige tegn på, at
stævnet, som vi for tre år siden overtog efter anlæggets støtteforening,
nu for alvor er ved at slå an. Det er
glædeligt, at så mange vil være med
til at fejre en af vore store kirkelige
højtider på denne måde, siger stævneleder Finn Najbjerg.
Stævnet i Haderup markerer
samtidig for mange inden for Indre
Mission starten på campingsæsonen, men Finn Najbjerg bed specielt
mærke i, at møderne og ikke mindst
den afsluttende gudstjeneste i teltet
med afgående sognepræst Leif Mortensen trak mange deltagere udefra.

