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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!

FANØ TOTALSERVICE
v/Jan Svenning Jensen

Uddannet Gartner og Mekaniker

Mobil: 60 87 08 75 • Mail: jsvenning@hotmail.com

• Have, anlæg og vedligeholdelse
• Udlejning af arbejdskraft
• Græsklipning
• Hækklipning
• Alt havearbejde
• Fældning af træer og hyben
• Beplantning
• Sommerhusservice
• Reparation og vedligeholdelse  

af havemaskiner
• Snerydning
• Varmepumpeservice
• Andre opgaver udføres

  Lynggaard  
  Sommerhusudlejning
  Fanø Strand 

Strandvejen 52 - 6720 Fanø - +45 71 74 19 56
www.fanostrand.com

FERIEHUSE - FANØ BAD FERIELEJLIGHEDER - BEACH MOTEL

Nye tider!
Nye koncepter!

Skal vi være dit nye 
udlejningsbureau?

Også muligt med Smart Rate
rentefri betaling på 24 måneder24kr.BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:

www.optik-hallmann.com Esbjerg, Østervangsvej 4b,  75 17 17 42

Gælder til og med d. 26.11.2019 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.

Altid gratis  
parkering

til et  

brilleste
l

* Normalprisen er taget fra den aktuelle prisliste hos Hallmann. 

TILBUD PÅ VORES  
NYE FLERSTYRKEGLAS tynde glas

 UV-400
 ekstra lette

–60%
spar
op til

premium
brilleglas

*

STRIKNING – Overalt 
blev der strikket. På fær-
gen, på Martha, i Fanø Hal-
len, på Fanø Skole, på om-
råderne omkring skolen, på 
cafeer, bænke, i sommer-
huse, i ferielejligheder, ved 
koncerterne, ved ‘modesjo-
vet’ i Sønderho og mange 
andre steder. 

Jo, Fanø Internationale 
Strikkefestival tiltrak tu-
sindvis af ‘strikkedamer’ i 
dagene 19. til 22, og rundt 
om på øen var museer, tur-
både, restaurationer, for-
retningsindehavere og for-
eninger rigtigt gode til at 
få dem og de få mænd, der 
fik lov at komme med, til 
at sprede sig over hele øen. 
Og de lagde mange penge.

Lidt sjov var der også 
plads til. Formanden for 
Dansk Citroënklub Erik 

Olesen hilste sammen 
med sin hund Birka på de 
mange gæster, der strøm-

mede til Sønderho 
ved at udstille en 2CV, 
der havde fået strikketøj på 

i dagens anledning. ‘Frak-
ken’ var strikket af Eva 

Fanø Internationale 
Strikkefestival  
nummer 14 tiltrak 
tusindvis af  
‘strikkedamer’

Fra Silken og Uldsnedkerens 'modesjov' i Sønderho. De to 
modeller er Annette Simoleit og Eva Martine Malling.

Tina Elisabeth Friis Pedersen fra Helsingør udstillede sine flotte 
værker i Strien, som også lagde lokaler til festivalen. 

En strikkefestival for hele øen
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Ring nu til Anne-Grete Madsen 25 27 80 01
eller John Christensen 25 27 80 16 og få en
uforpligtende snak om udlejning af dit sommerhus

Åbningstider: Mandag-Fredag: 10.00-17.30,  
Lørdag: 10.00-15.00

Garant Esbjerg
Stormgade 133, 6715 Esbjerg,  
Tlf. 79 13 78 78, www.garant.nu

GARANTBUSSEN  
er kommet fast til Fanø

Vores lokale Fanømand 
Erik Hoe, er klar til at 
betjene jer, med gulve, 

tæpper og gardiner. 
Han har prøver i bussen 

og er klar til hurtig 
udrykning.

Erik kan kontaktes på  
erik@garant.nu 

eller tlf. 79137878 - 
40304903

Holm og Gitte Skovmand 
på Fyn. Den blev fotografe-
ret mange gange!

Også kendisser
Men hvis man tror, det kun 
handler om selv at strikke, 
tager man fejl. Der var 
workshops, sejladser, en 
bogudgivelse om truede 
dyr, koncerter, store mid-
dage, kendisser som 
Christina Feldthaus, 
Annette Heick samt 
strikkeguruerne 
Arne & Carlos fra 

Norge – og fåreklipning i 
Sønderho.

Christel Seyfarth har 
endnu ikke det endelige 
overblik over festivalens 
resultat, men hun er til-
freds:

”Festivalen gik rigtig 
godt. Vi var udfordret med 
meget lang kø og nye loka-
ler og dermed nye rutiner, 
men vi var meget tilfredse 
med afvik-

lingen. Der er meget at ar-
bejde videre med til vores 
15 års jubilæum til næste 
år,” siger hun til Fanø Po-
sten.

Hun og Jørgen Seyfarth 
vil nu evaluere festivalen 
sammen med teamlederne.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Martha fik sin ilddåb som turbåd for 'strikkedamerne'. Denne gruppe havde fået en 
havnerundfart, men ville gerne rundt om Fanø næste år.

Overalt var der garn og strikkeinspiration.

Overalt blev der strikket og snakket strikning.

En strikkefestival for hele øen

Andrea Florez var en af de musikere, der underholdt 
'strikkedamerne' i Fanø Hallen.

Erik Olesen ved sin 
2CV iført strikketøj.


