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Palles mål
er at sprede glæde

Byfestens boldglade formand sørger for Butler Baby til damerne og Cult-piger til herrefrokosten.
Han bruger en taktik, så folk har svært ved at sige nej til den tidligere købmand.

anden her har et mål. Han
vil skabe liv og få menne-
sker til at hygge sig.

Og det gør han blandt
andet ved at forvandle bededags-
ferien i Nordborg til en folkefest med
alt fra løb og livemusik til gratis sil-
debord og Dorthe Kollo med bøf og
brun sovs.

Han kalder sig Polle, men det fulde
navn er Poul Erik Antonisen. Med tryk
på anden stavelse - to. Imidlertid er
han den første til at understrege, at
der skal langt flere end to til at fyre
op under den årlige byfest.

Her sørger en velfungerende komi-
te og en hjælpebank for, at alt klap-
per. I år giver cirka 200 ulønnede en
hånd. Især er der rift om at træde til
ved henholdsvis damernes og mæn-
denes frokost. Men ingen opgaver er
tilsyneladende umulige at få løst:

- Der er alligevel nogle, der melder
sig til at gøre toiletter rene, konsta-
terer Poul Erik Antonisen og finder en
del af forklaringen i det gode sam-
menhold i "kommandocentret" med

rigelig mad og sodavand til de frivilli-
ge.

Den 47-årige formand for Fest i by
er vant til at have et mål. I Nord-Als
Boldklub har han blandt andet været
ungdomsspiller, holdleder, træner og
dommer, og nu er han med i bestyrel-
sen som suppleant:

- Det er vigtigt at bakke op. Der var
nogen, der gjorde alt det for os en-
gang, og jeg vil godt være med til at
give noget igen.

Overskuddet fra byfesten går netop
til boldklubben og betyder for ek-
sempel, at ungdomsafdelingen kan
sende spillere på træningslejr.

Ro og overblik
Poul Erik Antonisen er rund af statur
og har også et temperament uden
skarpe kanter.

Rigtig ufestlig bliver chefen for
Nordborgs byfest efter sigende først,
hvis folk er vældig træls vældig læn-
ge:

- Jeg skal jokkes meget over tæer-
ne, før jeg bliver vred.

At han er god til at bevare roen og
overblikket, tilskriver han blandt
andet sin fortid som den lokale køb-
mand.

- Der skal man også lægge ører til
lidt af hvert.

Danbo Super lukkede i 1997, og nu
bruger "Polle" sine erfaringer som
arbejdsmiljørepræsentant på Dan-
foss. Det handler om at lytte og finde
løsninger. Og det gør det også til
byfesten. Hvis øl-anlægget ikke vir-
ker, dur det ikke at gå i panik.

Selv nyder han en øl, når det hele er
godt overstået:

- Jeg er altid glad for en fest. Men
når man har sagt ja til noget, så har
man et ansvar, og der skal ikke være
nogen, der siger: "Du har gået og
drukket".

Poul Erik Antonisen har desuden en
synlig skillelinje, så det udelukkende
er komiteens folk - klædt i sort - der
håndterer de store penge, mens hjæl-
perne er i rødt.

Til ansvaret hører også, at festen
fornyr sig. Der bliver lyttet til folks

ønsker, og tonen på byfestens kon-
taktmail er konstruktiv.

En broget buket
Så den Fest i by, der er tæt på at
springe ud, er en broget buket. Her er
opvarmet telt, drukspil som beer
pong, damefrokost med salatbar og
herrefrokost med schnitzel. Til kvin-
derne er der Butler Baby - is-te med
vodka - og til mændene er der Cult-
piger.

Til de unge er der denne gang no-
get nyt med "blues for bynne". For 20
kroner i entre er der adgang til en
torsdag aften med blues og specialøl.
På programmet er tre bluesbands,
herunder EKælle, hvis bassist ikke
bare spiller, men også bander på
synnejysk og bruger "gufidemme" -
den sønderjyske udgave af "God
damn" - i sin mail-adresse.

Til børnene har Kjærs Tivoli i år en
nyhed - Nordens største mobile rust-
jebane. For der skal være noget til at
lokke folk ud af det opvarmede telt.

Formanden indrømmer, at det kan
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- Det er vigtigt, at der sker noget her. Rigtig
mange siger: "Hvis ikke vi har festivalen og Fest
i by, har vi slet ingen ting", siger byfestens
formand siden 2011, Poul Erik Antonisen. .A
Han er vokset op i Nordborg og er også aktiv
i Nord-Als Boldklub, der nyder godt af de
100.000 kroner, byfesten som regel giver
i overskud.
Foto: Lene Esthave
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være køligt til byfesten - i år 21.-24.,
april. Men decideret dårligt vejr er
yderst sjældent:

- Det plejer at passe med, at når vi
har lukket ned søndag aften, be-
gynder det at regne!

Det direkte møde
For manden i spidsen er det en god
byfest, hvis det hele forløber uden
ballade, og alle er glade. Når de sidste
toner har lydt, skal Antonisen ud at
sejle i sin nyerhvervede, brugte mo-
torbåd. Og så går forberedelserne til
Fest i by 2017 i gang. Hertil hører at
involvere så mange gode kræfter som
muligt: .

- Det er nemmere at sige nej i tele-
fonen, end hvis man står over for folk
face to face og spørger: "Kan du ikke
lige give et nap".

Det direkte møde er også taktikken
i forhold til at kunne udgive et fyldigt
og festligt program:

- Jeg bruger tre dage på at tage
rundt og snakke med annoncører. Det
er en måde at vise flaget. At man selv
bruger noget krudt på det.

Hustruen Helle hjælper også til og
bidrager blandt andet med at bage
kager:

- Hun synes, det er dejligt, så længe
jeg har energien til det.

Familien tæller også de voksne
børn, Michael og Lotte. Og Milo - en
cockerspaniel:

- Vi havde et halvt år uden hund,
men det blev for tomt og stille. Og
selvom vi havde intention om at gå
uden hund, fik vi det ikke lige gjort.

Boldbanen hører til de yndede
udflugtsmål:

- Når holdene spiller hjemme, skal
vi lige over at se lidt fodbold.

Af Annelene Vestergaard, ave@jv.dk
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