Kildefesten 1979 i tekst og billeder 2
Af Søren Lindgaard
.

"Ormen hin lange" bringes på plads. Og hænges op. (Vilhelm Jørgensen, Janne Nielsen og Birgitte Jensen.)
.
Rundt om i byen
har børnene
opsat deres egne
kilder i håb om
også at få en del
af "lagkagen".
Her er en af dem.
Så skulle
efterhånden alt
være klart til
Kildefesten.
Plakater, der er
udfærdigede af
konfirmanderne
på skolen, har
hængt i byen de
sidste dage.

Klokken 14.30 marcherer Grav Skolekorps fra
Norge sammen med Ragna Tang's
folkedansergruppe fra Ringkøbing fra Torvet til
Kildepladsen.

Kildekomiteens
formand - Harald
Lind - byder
velkommen
klokken 15.00.

Herunder:
Alt ånder fred og
idyl. I
inderkredsen:
Knud Schiøtz
Nielsen med sit
barnebarn Julia
samt Flemming
og Nora Larsen.

Der lyttes
andægtigt. En stor
del af det gode
sommervejr i
1979 faldt på
denne dag. Det
nyder man i fylde
drag.

Skolekorpset fra
Norge giver
koncert.
Der musiceres
med den
allerstørste
koncentration.

Svend Lund Pedersen fra Nexø underholder med
bornholmske monologer. Ejvind Marcher assisterer.

Ejvind Marcher underholder.

.

Ragna Tang's folkedansergruppe fra Ringkøbing Amts Folkedanserforening underholder
.

Viseprogrem med Kirsten Kofoed akkompagneret af Finn
Christiansen.

To glade is-piger. (Ditte Lindgaard og Janne Nielsen.)

.
"Benjamin
Goldenberg spiller
orgel.
.
Herunder:
Selv om
Kildefesten er
spækket med
traditioner må der
hele tiden prøves
noget nyt. For at
søge dækning for
de hastigt
stigende udgifter
forsøges i år med
frivillige
indgangstegn.
Her står Jim
Waldorff Petersen
og Kaj Vesth.

Stor travlhed i æbleskivebageriet. (Anna Madsen, Edel
Møller, Caja Nielsen og Dora Lindgaard.)
.
Efter sigende er
denne kilde
blandt de mest
"indbringende"
private kilder.den er placeret
lige ved
indgangen.

Alle kan lægge
mønter i kilden.
(Dorthe Møller.)
Jørgen Kofoed synger og spiller.
.

(Ole Møller)

Det gør de også.
(Ole Møller.)

Klokken 20.10 holder Niels Anker Kofoed festtalen.
.

Situationen er
alvorlig synes
politikeren Niels
Anker Kofoed
som er
festtaleren i år.

Klokken 21.15
tændes faklerne til
fakkeltoget ude
ved
Ammunitionshuset
tæt ved Svaneke
Røgeri. (Nina
Kofod.)

Anført af det norske orkester og folkedanserne fra
Ringkøbing bevæger fakkeltoget sig sydpå - her forbi det
gamle told- og havnekontor ved Svaneke Havn.
.

Henad
Havnebryggen,
nedad Ved
Stranden og ud til
bålpladsen.

Bålpladsen ligger
tæt på kysten
neden for fyret.
Her får faklerne
hurtigt sat ild til det
store bål.

Medens et "utal" af
tilskuere ser til med
beundring.

Pastor Arne Madsen holder båltalen. (Aage Due Larsen,
Harald Lind, Knud Hansen, Knud Schiøtz Nielsen og Arne
Madsen.)
.

Knud Schiøtz Nielsen synger for ved Midsommervisen.

Mange nyder
stemningen
omkring bålet.
(Ditte Lindgaard.)

Og det var det bål - og den Kildefest.

Dets placering på
"det yderste skær"
opad fyret giver
det en særlig
kraft.

Dagen derpå. Mange ser på, og endnu færre hjælper.
.

Netop som det går så godt, skal det pilles ned igen. (Svend
Andersen, Kaj Hansen og Erik Nielsen.)
.

En af nyskabelserne - Ølteltet - pakkes sammen. (Jan
Christoffersen, Kim og Jørgen Andersen.)

Sommeren er i
fuld gang. Næste
uge kan du more
dig ved Dyrskuet i
Almindingen.

Selv under
nedrivning må
der holdes godt
fast. (Ole Kaas.)

Og så er
Kildefestpladsen
ryddet. Festen
forbi

