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Louise Kjærulff (t.v.) er fra 
Nordsjælland, men den 
stikker hendes veninde 
Louise Nielsen, der kom 
hele vejen fra Schweiz.

”Vi blev inviteret af en 
rigtig sød kvinde, som har 
sommerhus på Fanø. Det 
er vores første strikkefesti-
val og sjovt nok min første 
gang på Fanø overhovedet, 
selvom jeg ellers har været 
i de fleste kroge af Dan-
mark,” siger Kjærulff.

Ingen af de to har været 
på Fanø før, men hvorfor 

tager man helt fra Schweiz 
for en strikkefestival?

”Det er på grund af hyg-
gen, og vi var til Strik Born-

holm for to år siden. Og da 
en købte et sommerhus, 
tænkte vi, at så er det nu,” 
fortæller Nielsen.

De to søstre Anette Olesen 
fra Hedensted (t.v.) og Gurli 
Duus fra Morud på Fyn var 
også blandt debutanterne 
på årets strikkefestival.

”Vi elsker at strikke, og 
vi elsker garn. Vi har ikke 
været til strikkefestival før, 
men vi har strikket et sjal, 
som er købt hos Christel 
Seyfarth,” fortæller de to 
søstre.

De havde planlagt at 
være tre dage på Fanø.

”Men så gik Vade-
havscentret konkurs, og vi 

havde pludselig ikke noget 
sted at bo, selvom vi prøve-
de at ringe rundt til en mas-
se steder. Vi kunne ikke 

finde anden overnatning, 
så nu bliver det én lang dag 
i stedet, for vi bliver her, til 
de lukker.”

UDVIKLING - De såkald-
te LAG-midler (fra Lokale 
AktionsGrupper) der udde-
ler EU-støtte to gange årligt 
til udvalgte projekter, har 
været en god investering 
på Fanø.

Rudbecks Ost og Deli fik 
300.000 kr til etableringen i 
2011. Tilskuddet blev blandt 
andet brugt til epoxy be-
handling af gulvet. 

”Vi havde ikke kunnet 
skabe de gode produkti-
onsfaciliteter og epoxy-gul-
ve  uden støtten fra LAG,” 
påpeger Edit Rudbeck. 

”Og vi beskæftiger i dag 
fire fuldtidsansatte.” 

På Tripadvisor, hvor gæ-
sterne kan give karakterer, 
scorer Rudbecks højest af 
alle spisesteder på Fanø. 
De lokale råvarer, fra Fanø 
og Vadehavet, er godt re-
præsenteret hos Rudbecks, 
hvor blandt andet den rø-
gede laks fra Fanø Laks 
med rygeost creme omtales 
yderst positivt. 

Nye røgovne
Fanø Laks en anden virk-
somhed der har modtaget 
LAG støtte til at udvide 
produktionen.

”Uden støtten til blandt 
andet to nye røgovne, var 

vi ikke kommet ind på det 
østrigske marked,” konsta-
terer Anne Müller Rasmus-
sen fra Fanø Laks.

”Vi har øget produktio-
nen af special-produkter, 
men på grund af de høje 
råvarepriser har vi ikke 
kunnet øge beskæftigelsen 
endnu,” forklarer hun.

Familierestauranten 
mod   tog i foråret 2016 støtte 
til en udendørs terrasse og 
miljømæssige forbedringer. 
Terrassen har været flittigt i 
brug henover sommeren og 
har bidraget til en vækst på 
mere end 20 pct. i restau-
rantens besøgende.

Nyt formidlingscenter
Fanøs biavlere modtog 
støtte i 2012 til etablering 
af en fælles honningcentral 
og et formidlingscenter. 
Faciliteterne har været en 
succes for erhvervet og som 
besøgssted for mange tu-
sinde turister og skolebørn. 
Ved tildelingen i september 
modtog Fanø Bigård yderli-
gere 59.000 kr. til etablering 
af en besøgshal.

Herudover var der fire 
andre projekter, som LAG 
bestyrelsen besluttede at  

støtte ved september må-
neds uddeling.

Restaurant Ambassaden 
har fået 226.000 kr. til at 
etablere bedre køkkenfaci-
liteter og skabe et lærings-

miljø for kokke- og tjener-
elever. Ombygningen sker i 
januar, men allerede nu har 
tilsagnet om støtte betydet, 
at værtsparret har ansat en 
kok. Den første arbejds-

plads som følge af projektet 
er allerede skabt.

Kellers Badehotel og Spi-
sested har fået 79.000 kr. til 
anskaffelse af en køle- og 
frysecontainer. De nye faci-

LAG-midler har skabt nye job på Fanø

Træet må væk for at gøre plads til den nye køle- og 
frysecontainer i gården hos Kelles Badehotel og Spisested. 

STRIKKEFESTIVAL 
–  Strikning er vistnok no-
get med ret og vrang, men 
der var ikke meget ‹vrang› 
over årets udgave af Fanø 
International Knit Festival. 
Hele arrangementet og det 
praktiske setup er efter-
hånden fintunet så godt, at 
stort set alt klappede. 

Det giver godt afsæt for 
de meget store ambitioner 
om nordisk samarbejde 
og mere kulturelt indhold, 
som arrangørerne luftede i 
sidste udgave af Fanø Po-

sten. Foreløbig glæder de 
sig over en næsten perfekt 
afvikling i år.

”Festivalen gik fanta-
stisk godt, og alle var su-
perglade for afviklingen af 
workshops, vores store telt 
og i det hele taget måden, 
det hele fungerede på. 
Både undervisere, gæster 
og frivillige talte om, at det 
var den bedste festival, de 
har været med til,” fortæl-
ler en glad Jørgen Seyfarth.

På den praktiske side var 
der bl.a. kommet halmbal-

ler i gaderne, røde løbere 
og et hovedtelt, der hang 
bedre sammen. 

”Vi prøver at gøre det lidt 
bedre hvert år med en hyg-
gelig atmosfære, god mad 

og et godt udbud af varer. 
Der er måske lidt kaos på 
til sidst i forberedelserne, 
men det skal der også være 
til en vis grad,” griner Jør-
gen Seyfarth.

Allerede ved åbnin-
gen torsdag stod folk 

i lange køer for at 
checke ind, få 

armbånd og få 
svar på spørgs-

mål. Det er også 
et af de punkter, 

hvor der stadig er plads 
til forbedring.

”Vi synes jo, at vores in-
formationsniveau er tårn-
højt, men hvert år får vi 
også mange spørgsmål. I 
år kom det lidt bag på os, 
at folk var så spørgelystne 
allerede torsdag eftermid-
dag,” lyder erkendelsen.

”Så det område skal vi 
have gjort mere ud af. Næ-
ste år laver vi en decideret 
info-skranke, hvor vi også 

har bedre tid til at snakke 
rigtigt med folk. Det var 
også en af de ting, vi lærte 
i Skotland (hvor man netop 
har medvirket i en lokal strik-
kefestival - læs næste side, 
red.). Her gjorde man meget 
ud af infodelen, så det vil 
vi også gøre næste år,” op-
lyser Jørgen Seyfarth.

Foreløbig har festivalen 
fået bevilget 121.000 kr. fra 
LAG-midlerne til udvik-
ling af det nye nordiske 
koncept, mens ansøgnin-
gen om hele 1,8 mio. kr. fra 
Nordisk Råd forventes af-
klaret endeligt i november.

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Vellykket 
Strikkefestival

Fra Schweiz til Fanø Søstre på tur
Læs også side 14
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Program for

SPIL DANSK UGEN

Der kommer løbende arrangementer til, så opdater dig på www.fanoe.dk eller 
www.fanøkalender.dk, hvor alle Spil Dansk arrangementer vil fremgå. Også i vores 
kommunale institutioner vil der være Spil Dansk arrangementer i denne uge. 
Spil Dansk på Fanø er arrangeret i et tæt samarbejde mellem Fanø Kommune og 
øens mange foreninger og institutioner. 

Vi glæder os alle til at se jer til de mange musikalske oplevelser.

Mad, koncert og bal i Sønderho Forsamlingshus
Fredag den 28. oktober
Spil dansk arrangement arrangeret af Sønderho Forsamlingshus.
Nærmere detaljer følger på hhv. hjemme- og facebooksiden.

Folkekons inviterer til en inkluderende fest på Realen 
Mandag den 31. oktober kl. 19
Seks folkemusikstuderende byder på et bredt udvalg af nykomponeret  
folkemusik og traditionel dansemusik.  
Som aftenens hyggelige afslutning, instrueres der i dans. Gratis.
Arrangeret af Kulturelt Samråd.

Syng og lyt med Kulturskolen på Fanø Plejecenter 
Tirsdag den 1. november om eftermiddagen
Tidspunkt vil fremgå af opslag på centeret. Gratis.

Tirsdagskoret i Sønderho Forsamlingshus 
Tirsdag den 1. november kl. 19.30-21.30
Sangaften, hvor Agnete og Bent Steffensen spiller, og der synges efter  
DGI-sangbogen og den nye fanøsangbog “Samles-Skilles”. 
Der serveres hjemmebag og kaffe/te i pausen.
Pris: 10 kr. alt inkl.

Spil Dansk og Ribbensteg i Rindby Forsamlingshus
Onsdag den 2. november kl. 18
Syng med på dansk producerede sange med Torben og Elmer,  
mens Ribbenstegen nydes i godt selskab. 
Pris: 65 kr., under 12 år halv pris, under 3 år gratis.
Tilmelding: evybech@bbsyd.dk eller tlf.nr. 22 41 32 01.

Fællessang for alle øens seniorer på Realen 
Torsdag den 3. november kl. 16-17
Traditionen tro indbydes alle øens seniorer til fællessang.  
Musikken leveres af Agnete og Bent Steffensen.
Der serveres kaffe. Gratis.

Koncert med Stories From the Countryside i Sønderho Kirke 
Fredag den 4. november kl. 19
Kan musik uden lyrik fortælle historier? Det er dette orkester overbevist om,  
så kom med til en koncert hvor melodien er i fokus.  
Orkesterets drivkræfter er Troels Buur Jensen og Benjamin Møller Kirketerp.  
Gratis. Arrangeret af Kulturelt Samråd.

Jazzklubben – Gert Jacobsen og Finn Odderskov Kvartet  
feat. Ann Farholt på Strien 
Fredag den 4. november kl. 20.30
Denne kvartet spiller dansevenlig swingmusik i en fortættet og varm stemning,  
der sender folk ud på dansegulvet.
Pris: medl.: 80 kr./gæster: 110 kr./Årskort: gratis.

Musikforeningen byder på Kronows CV og Barquentine på Realen
Fredag den 4. november fra kl. 19
Aftenen åbnes af Kronows CV, som leverer stærke fortolkninger  
af CV Jørgensens sangskat. Senere er der lagt op til en gedigen piratfest  
i selskab med Barquentine, hvor klassiske shanties får nyt liv og form.  
Få ungerne passet og kom ned fra haciendaen - Det blir fantastisk! Gratis.
Arrangeret af Musikforeningen og Realen – Fanøs Kulturhjerte.

Fanø fejrer Spil Dansk ugen i uge 44  
med musikalske oplevelser for store og små

Vi dækker op til gourmetmiddag i vores smukke restaurant  
og har kreeret en lækker 5-retters menu til jer:

• Lakserilette med grønt
• Confiteret svinebryst med syltede æbler og æblechips

• Havtaske med selleripuré og chips af ramsløg og friske urter
• Rav-ost på rugbrød med stikkelsbærgelé

• Vaniljesyltede pærer m/ saltkaramel, chokolade og vanilje

Du kan også holde selskaber og andre arrangementer på Café Nanas Stue. Vi har plads til 60-70 
personer. Forhør nærmere og/eller få et tilbud ved henvendelse i caféen eller kontakt os på mail: 
info@cafenanasstue.dk eller tlf.: 75 16 40 25

Følg os på vores facebookside: Café Nanas Stue  
- og bliv løbende opdateret på åbningstider, musikarrangementer m.v.

Gourmetaften
Fredag den 21. oktober kl. 18.00  

inviterer Café Nanas Stue til 

Café Nanas Stue · Sønderland 1 · Sønderho · 6720 Fanø · tlf. 75 16 40 25

EFTERÅRSFERIEN: 
Fredag 14. oktober kl. 21.00:  
Koncert med Nils Thorlund og  
Lars Kristensen (dansk og irsk folkemusik)
Lørdag 15. oktober kl. 14.00:  
Musik og fortælling med  
Ragnhild Kallehauge og Simon Voigt.
Fredag 21. oktober kl. 18.00:  
Gourmetaften

14.-22. oktober åbent kl. 11-22,  
fredage og lørdage til kl. 24 eller senere. 
Søndag den 23. oktober åbent kl. 11-17

SÆT OGSÅ X I KALENDEREN:
Uge 44: (dato følger)  
Fanø Fiddlers - Spil Dansk uge
Fredag 2. december kl. 18.00:  
Julefrokost inkl. musik, 425 kr.
Lørdag 10. december kl. 18.00:  
Julefrokost inkl. koncert med  
Uhrban Stöjband, 495 kr.
Søndag 11. december kl. 13.00: 
Julefrokost , 295 kr. 

Læs mere på vores facebookside

Den musikalske del af aftenen er lagt i hænderne på de erfarne, lokale herrer  
Jørgen Bjørslev, Kim Holst og Lars Schou, som spiller swingende jazzmusik
Pris for gourmetmiddag og musik: 495 kr. 
Bordbestilling er nødvendig enten ved henvendelse i caféen eller på tlf. 75 16 40 25

liteter vil være grundlaget 
for at udvide forretningen 
med yderligere catering-
opgaver og ikke mindst 
skabes et forbedret arbejds-
miljø for alle ansatte. Mad-
varerne skal ikke længere 
bringes frem og tilbage 
mellem køkken og kælder.

Christel Seyfarth art 
knits har fået 121.000 kr. 
til at udvikle Fanø Inter-
nationale Strikkefestival i 
et nordisk regi. Projektet 
med navn Handmade vil i 
projektperioden beskæftige 
to medarbejdere på Fanø. 
Efterfølgende forventes en 
helårsstilling til koordina-
tion og udvikling af samar-
bejdet.

Det kolde gys
Foreningen Vinterbaderne 
på Fanø fik tildelt 223.000 
kr. til etablering af sauna 
mv. En oplevelse til mulig 
glæde for både borgere og 
turister.

Andre tidligere modtage-
re af LAG midler har direk-
te eller indirekte også skabt 
eller fastholdt arbejdsplad-
ser på Fanø. 

Eksempelvis Fanø Bryg-
hus, Cafe Siesta, Sognegår-
den i Sønderho, Strandska-
den og Club Fanø.

Næste LAG ansøgnings-
frist er den 17. januar 2017. 
Der afholdes workshop for 
nye ansøgere den 22. og 23. 
november.

Tekst og foto: Lars H. Olsen

LAG-midler har skabt nye job på Fanø
Fanø Bigård har tidligere fået 
LAG støtte til etablering af 
bigården.
Nu ydes der støtte til nye 
publikumsfaciliteter.

I 2011 fik Rudbecks Ost og Deli støtte til etableringen af 
virksomheden. I dag beskæftiges fire fuldtidsansatte.


