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Den gamle biograf 
i Sdr. Felding er en 
god historie, mener 
formanden for  
kommunens kultur- 
og fritidsudvalg

Der var taler, hurra-råb, gaver 
pølser, øl og vand. 
Der var masser af mennesker, 
og der var masser af begej-
string. 
Dagmar Bio i Sdr. Felding blev 
kort før pinse genindviet med 
manér, og formand for kom-
munens kultur- og fritidsud-

valg, Johs. Poulsen (R,) roste 
i sin tale den gamle biograf og 
folkene bag.
Han kaldte stedet for en væl-
dig god historie og sagde, at 
stedet er med til at skabe en 
kulturel identitet, ikke blot i 
Sdr. Felding men i hele kom-
munen.
- På et lille og enkelt grund-
lag har I formået at skabe et 
kulturhus. I har fået en meget 
fin renovering af såvel bygnin-
gen som omgivelserne, og I 
har fået et meget blomstrende 
kultursted her i Sdr. Felding, 
som trækker sine tråde langt 
ud, idet en række store, aner-
kendte, danske kunstnere har 

henvendt sig til Jer for at få 
lov til at starte deres turné i 
Dagmar Bio. Jeg har hørt, at 
I vil fortsætte med at bruge 
Dagmar Bio som spillested, og 
at her også fortsat skal være 
en biografklub. Jeg tror, huset 
må kunne bruges til endnu 
mere, og jeg ved, at I allerede 
har mange gode ideer, så jo, 
Dagmar Bio er en rigtig god 
historie, ikke mindst fordi der 
her i Sdr. Felding er nogle 
mennesker, der ville det her 
projekt. De fortjener et stort 
skulderklap, lød det fra Johs. 
Poulsen, som naturligvis i sin 
tale også nævnte den kultur-
pris, som den gamle biograf 

har fået. Han sagde, at prisen 
var yderst velfortjent og at det 
er hans personlige opfattelse, 
at man netop i Dagmar Bio har 
fået ufatteligt meget for pen-
gene,  set i forhold til, hvad 
man har fået for pengene an-
dre steder i kommunen.
Jens Udbye, som er formand 
for Dagmar Bio, holdt også en 
tale, og i den gennemgik han 
den store renovering, Dagmar 
Bio har gennemgået ude som 
inde (renoveringen er tidligere 
omtalt i disse spalter).
Han roste håndværkerne - 
(som i øvrigt gav nogle ram-
mer til indramning af fotos 
fra biografens »nye« liv) - de 

mange frivillige og udviklings-
konsulent Mette Koch fra Her-
ning Kommune.
Han roste også Rationel Vin-
duer for at sælge vinduer til så 
fordelagtige priser, at der også 
blev penge til at lave et flot 
indgangsparti.
Efter talerne blev der serveret 
pølser, øl og vand i biografha-
ven, der ligger idyllisk ned til 
Skjern Å, og den lokale spille-
mand Knud Ager og compagni 
- i daglig tale kaldet for Dagmar 
Sekstetten - spillede masser af 
dejlige melodier, der fik hele 
seancen til at gå op i en smuk, 
højere enhed.
Ikke mindst da de på et tids-

punkt sang »Åh, Dagmar…«
Dagmar Bio hedder Dagmar 
Bio, fordi den daværende in-
dehaver, Ejvind Kristiansen, 
var gift med en Dagmar
Ved genindvielsen gjorde for-
mand Jens Udbye opmærk-
som på, at genindvielsespro-
jektet ikke er helt færdigt. Der 
er f.eks. noget, der mangler at 
blive malet.
-Der er ting, vi selv skal lave, 
og derfor vil vi forsøge at lave 
en støttekreds, som bl.a. vil få 
til opgave at stå for vedligehol-
delsen inde og ude, lød det fra 
formanden.
              -ast

Dagmar Bio blev genindviet med manér

165.000 kroner blev 
indsamlet i teltet,  
og arrangørerne 
melder om endnu  
et vel-afviklet  
arrangement

De kan noget i Sdr. Felding!
Byen formår hvert år at samle 
cirka 3.000 kroner til en kri-
sten festival. 
Man formår hvert år at trække 
adskillige hotte musiknavne til 
en by, der ikke har ret mange 
indbyggere, og man formår at 
holde festival i flere dage uden 

brug af alkohol og stoffer og på 
en måde, så alt affald er sam-
let ind og båret væk, nærmest 
allerede inden sidste mand 
har forladt festivalområdet!
Og så formår man at samle 
penge ind.
Ved årets Å-festival blev der 
samlet  165.000 kroner ind. 

Indsamlingsrekord på årets Å-festival

The Afters (USA) gav koncert på Å-festivalen lørdag aften efter pausen, og teltet var fyldt med 
god stemning. (Foto: Privat)

To års ombygning er 
nu afsluttet, og det 
betød, at der skulle 
festes i dén grad

Grundlovsdag var den helt 
store festdag på Friplejehjem-
met Højbo i Arnborg.
Siden april 2012 har Højbo 
været under ombygning, så 
beboere og personale kunne - 
efter godt to år med byggerod, 
byggestøj og byggeoplevelser 
-  glæde sig over det gode 
resultat.
Der var inviteret bredt, så det 
var spændende hvor mange 
besøgende, der ville komme.
Forstander Dorthe Laursen 
bød velkommen, og derefter 
var ordet frit i ca. en time, hvor-
efter Højbos køkken havde 
forberedt et lille traktement 
med champagne, kransekage 

og frisk frugt. 
Keld og Hilda Heick gik på 
scenen og spillede for ca. 300 
fremmødte gæster. 
De gjorde det fantastisk godt 
og fik inddraget publikum i 
deres sang og spil. 
Efter godt en times under-
holdning bød køkkenet på 
frokost, bestående af crois-
santer, bruschetta, lakserulle, 
kyllingespyd, broccoligratin, 
pizzasnegle, pølsehorn og ost. 
Der blev spist godt, men det 
lykkedes dog ikke at tømme 
køkkenets lager.
Efter den gode frokost spil-
lede spillemændene Kjær og 
Skourup op til hygge mellem 
bordene. 
Om eftermiddagen var der 
grundlovstale ved Anders 
Madsen, som formåede at 
kombinere en grundlovs- og 
festtale.

Folk strømmede til
Hen over eftermiddagen kom 
der flere besøgende, så i alt 
havde Højbo mellem 450-
500 besøgende, som kunne 
nyde et veldækket kagebord 
bl.a. med hjemmelavet lag-
kage og en kop kaffe til to-
nerne fra Højbos husorkester. 
Der blev spillet op til fælles-
sang, og sanglysten var stor, så 
der blev foreslået sangnumre,  
indtil der blev sagt »Tak for i 
dag«.
Beboerne på friplejehjemmet 
havde en fantastisk dag, og 
der var mange, der takkede 
nej tak til middagsluren. 
Det kompenserede de så til 
gengæld for næste dag, hvor 
der var meget stille i lejlighe-
derne.
De fleste sov til midt på for-
middagen, og da de vågnede, 
var det med gode minder om 
en dejlig indvielsesfest.

Hip - hip - hurra...  - friplejehjem renoveret

Keld og Hilda Heick optrådte ved det festlige arrangement på friplejehjemmet Højbo i Arn-
borg, og de mange fremmødte klappede gevaldigt og var med til at skabe en god stemning. 
(Private fotos)

Højbo fik helt vildt mange 
gaver - blomster, pynteting, 
godbidder til dyrene, fiske-
stang, båludstyr, vin, en pop-
kornmaskine, pengegaver og 

gavekort - bl.a. til indkøb af 
vietnamesiske hængebugs-
svin, som der er et ønske om 
på friplejehjemmet, at man får 
anskaffet sig.

I forvejen har friplejehjemmet 
bl.a. nogle flotte heste, som 
beboerne er med til at passe.
              - ast

Det er intet mindre end en 
indsamlingsrekord på festiva-
len, der i år blev afviklet for 
24. gang.
For at festivalen kan løbe 
rundt, er målet for indsamlin-
gen cirka 150.000 kr. 
Selvom 165.000 kroner er 
rigtigt mange penge, er det 
stadig ikke mange penge, når 
bands fra USA og Canada skal 
transporteres og betales.
- Det er selvfølgelig en udfor-
dring, for vi er nødt til at gå ef-
ter de bands, som alligevel er 
på turné i Europa og har plads 
til os i kalenderen. Heldigvis 
har vi et rigtig godt ry i USA. 
De bands, der har været her, 
fortæller begejstret om ople-
velsen, så der er mange, der 
gerne vil opleve den særlige 
atmosfære på »River Festival« 
-  også selv om de ikke får så 
mange penge for at spille her, 
som de gør andre steder, siger 
Leif Larsen, der er formand for 
festivalkomiteen.

Jubilæum forberedes
Næste år er det 25. gang, man 
arrangerer en Å-festival i Sdr. 
Felding, og det vil naturligvis 
blive markeret med manér.

Hvordan man får penge til det, 
er endnu ikke afgjort, men 
Leif Larsen regner ikke med, 
at det bliver nødvendigt f.eks. 
at søge fonde.
- Vi har ikke gjort økonomien 
for dette års festival endelig 
op endnu. Det plejer altid at 
ske hen over sommeren, så vi 
ved reelt ikke, hvad vi har at 
gøre godt med. Jeg regner ikke 
med, at vi skal søge fonde og 
den slags. Vi har lidt på bund-
linien, og vi tager det stille og 
roligt. Vi har ikke fastlagt, hvor-
dan vi skal markere jubilæet 
næste år. Vi har mange ideer 
oppe at vende, men det er 
klart, at det skal være realistisk, 
det vi beslutter os for at gøre.
Arrangørerne gør i øvrigt op-
mærksomme på, at man al-
drig har arrangeret en Å-festi-
val med det formål at genere 
et overskud. Nogle år har det 
givet underskud; andre år har 
det givet overskud. 
Festivalen er hvert år fyldt 
med frivillige, der alle arbej-
der gratis, og fra arrangører-
nes side lyder der en stor tak 
til alle disse mennesker.

Din kusk er vigtig
Hver festival har et tema, og i 
år var temaet STONE, forstået 
på den måde, at hvert af bog-
staverne i temaet indledte et 
centralt udsagnsord, som be-
skrev, hvem Gud er. 
S stod for Skaber. T stod for 
Tilgiver. O stod for Omslutter. 
N stod for Nyskaber, og E stod 
for Eksisterer.
Sognepræst Orla Villekjær 
prædikede ved den store pin-
segudstjeneste i teltet - som i 
øvrigt var det største telt i fe-
stivalens historie - og han talte 
bl.a. om, at vi mennesker er 
at sammenligne med æsler, 
der ikke kan se, hvem vores 
kusk er.
Han mindede om, at det hele 
tiden handler om at lade Jesus 
være kusken i vores liv.
Årets festival bød på masser af 
gode koncerter, på bøn, sang, 
samtaler, bibellæsning, sport 
og meget mere.
I år var hele 60 havetraktorer 
tilmeldt havetraktortrækket, 
hvilket tiltrak en del gæster på 
pladsen, som ellers ikke ville 
komme på festivalpladsen. 
             - ast


