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JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

Zoneterapi, Nada-akupunktur,  
Bipolar-reflexterapi og Aromatouch-terapi

Zoneterapeut Lissie KorsgaardZoneterapeut Lissie Korsgaard
Rindbyvejen 10, 6720 FanøRindbyvejen 10, 6720 Fanø

Mobil 27 28 41 60Mobil 27 28 41 60
www.klinikkorsgaard.dkwww.klinikkorsgaard.dk

Klinik Korsgaard

Har du et godt tip?

mail@fanoeposten.dk
Så send det til

NY ADRESSE
Hallmann Esbjerg
Torvegade 32,  75 17 17 42

Gælder til og med d. 15.11.2020 i alle Hallmann butikker, fra et minimumskøb på enkeltstyrke-

briller 2.500,– kr. og flerstyrkebriller 3.500,– kr. Klip ud og aflever i din Hallmann butik.  

Pr. Kunde kun et gavekort. Ingen kontanter. Gælder kun nybestillinger.  

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

GAVEKORT
600,– 

kr.
til et  

brilleste
l

* Normalprisen er taget fra den aktuelle prisliste hos Hallmann. 

TILBUD PÅ VORES  
PREMIUMGLAS Tynde glas

 UV-400
 Ekstra lette

–60%
spar
op til

premium
brilleglas

*

Hellere bedre udsigter. Hellere HALLMANN.

P
GRATIS

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:
optik-hallmann.com

Med Smart Rate rentefri
betaling på 24 måneder24kr.

Tysk familie valgte Fanø til

INDVANDRING – Fanø 
er blevet en tysk familie 
rigere. Sabine og Julius Si-
moleit, henholdsvis 37 og 
43 år, har valgt Fanø til og 
valgt det travle liv i ’den lil-
le by Lüneburg med 80.000 
indbyggere’ fra. Nu skal li-
vet leves på dansk sammen 
med deres tre børn, og Sa-
bine har sågar kastet sig ud 
i at stifte sit eget firma efter 
en travl sæson som medar-
bejder på Sønderho Kro.

Det startede med, at de 
besøgte Fanø som turi-
ster. Julius har en tysk far 
og en dansk mor, der drev 
restaurant i Villa Nina på 
Fanø, så Fanø og Danmark 
er ikke ubekendte stør-
relser for ham. Han taler 
også fint dansk. Sabine er 
100 procent tysk og knokler 
med det danske sprog hos 
FOF. Hun kom første gang 

til Fanø for 11 år siden, da 
hun skulle præsenteres for 
svigermoderen. Siden gik 
det hak i hak, og de endte 
med at blive gift i 2013 på 
stranden i Sønderho!

Hul i markedet
At være selvstændig, som 
Sabine nu er igen med Sa-
bines Rengøringsservice, 
er ikke nyt for hende. Hun 
havde på et tidspunkt en 
børnetøjsbutik i Lüneburg, 
hvor hun solgte skandina-
visk kvalitetstøj. Hun ar-
bejdede også med profes-
sionel rengøring. Og her på 
Fanø har hun spottet et hul 
i markedet, hun mener at 
kunne udfylde.

Julis Simolet er uddan-
net ’Automobilkaufmann’ 
og var i Lüneburg filial-
chef i en bilforhandlerkæde 
med syv butikker. Her ar-
bejdede han efter Sabines 
mening alt for meget. I dag 
arbejder han som indkøber 
for samme firma og kan 
arbejde mange timer fra 
hjemmet på Gammel Post-
vej i Nordby. 

Kender alle håndværkere
Huset besluttede de alle-
rede for seks år siden, at de 
gerne ville eje. Købet skete i 
2019, og så blev huset reno-
veret i stor stil.

”Efterhånden kender vi 
alle håndværkere på Fanø,” 

siger de i munden på hin-
anden og griner. De høje 
danske priser ’på alt’ griner 
de dog ikke ad.

Sabines indtryk af Dan-
mark er, at tingene er mere 
afslappede, også i skolen. 

”Klasserne er mindre, og 
alle er venlige. Der er en 
god stemning.”

Og når man møder op 
på et lægehus eller en kli-
nik, er der ikke lange køer. 
Tingene glider bare bedre, 
mener hun. I Tyskland kan 
man dog selv vælge læge 
og specialist, påpeger Juli-
us. Og så kan de begge lide, 
at Danmark er så digitalt et 
land. Skal man stifte firma 
i Tyskland, skal man stille 
med en masse papirer hos 
Finanzamt, i Danmark går 
man bare på Virk.dk.

Mens far Julius arbejder 
og pusler om sin motorbåd, 
og mor Sabines knokler 
med det danske sprog og at 
lægge planer for sit firma, 
har børnene kastet sig ud 
i livet på Fanø. Datteren 
er begyndt i sejlerskole, 
og drengene har kastet sig 
over fodbold, svømning og 
klaverspil.

Vi siger velkommen !

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Endnu en tysk  
familie har valgt  
at flytte til Fanø. 
Er glade for skolen, 
det velfungerende 
sundhedssystem 
og den nemme 
måde at blive 
iværksætter på

Danibo
Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
- øens lokale bureau

Langelinie 9B ‧ 6720 Fanø ‧ Tlf.: +45 75 16 36 99 ‧ www.danibo.dk

Denne skønne solseng er hentet i Tyskland, hunden vist også. Huset købte de i 2019. 


