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TEMPO – Et forsøg på at 
finde Tempo Campings 
hjemmeside på internettet 
giver ikke noget stort re-
sultat. Siden er lukket, men 
det er der en god grund til, 
mener brødrene Erik og Er-
ling Lorenzen, der har dre-
vet pladsen i noget nær en 
menneskealder.

”Op mod halvfems pro-
cent af vore gæster er gen-
gangere.”

”De er kommet her i åre-
vis, nogle familier endda 
gennem fem generationer. 
Derfor har vi hverken brug 
for en hjemmeside eller et 
stort budget til markedsfø-
ring,” fortæller Erik Loren-

zen og sætter spanden med 
sæbevand fra sig. Han er i 
fuld gang med at gøre rent 
i bruse- og toiletrummene – 
noget, der sker flere gange 
om dagen. At der skal være 
rent og pænt overalt er nær-
mest et mantra på Tempo 
Camping, der ligger idyl-
lisk langs Strandvejen ved 
Nordby.

Uafhængige af vejret
”Vi er heller ikke afhængi-
ge af vind og vejr. Gæsterne 
kommer uanset hvad, så 
der er egentlig ikke noget, 
der hedder en dårlig sæson 
for os. Vores gæster kender 
os og vi kender dem. De er 
ikke nødvendigvis fastlig-
gere, men ringer til os i god 
tid og spørger, om de kan få 
plads nummer det eller det, 
ligesom de havde sidste år 
og året før igen. Derfor er 
det heller ikke så tit, vi ser 
’nye ansigter’ her på plad-
sen, og så er det jo egentlig 

spild af tid, at skulle holde 
en hjemmeside ved lige,” 
tilføjer Erik Lorenzen.

I arv efter forældre
Han og broderen Erling 
overtog campingpladsen 
efter deres forældre, og nu 
er de selv et par let grå-
sprængte herrer, hvis dåbs-

attester er begyndt gulne 
i kanten. Alligevel har de 
ingen aktuelle planer om at 
trappe ned på de mange ak-
tiviteter og gøremål på den 
store plads.

”På et tidspunkt sagde jeg 
– måske nok lidt i sjov – at 
jeg ville holde op, når min 
kontorstol var slidt op. Det 

gik så hverken værre eller 
bedre, end at jeg fik slidt 
hul i betrækket på ryglænet 
– men så syede min hustru 
bare et nyt. Derfor bliver vi 
nok ved lidt endnu,” fast-
slår Erik Lorenzen.
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Camping-brødrene klarer  
sig fint uden hjemmeside

Brødrene Erling og Erik Lorenzen (t.h.)) overtog campingpladsen efter deres forældre og har nu 
selv drevet den i noget nær en menneskealder.

Erik og Erling Lorenzen har drevet Tempo Camping  
i en lang årrække. De kender deres gæster ud og ind

ÆLDRE – I et nybygget 
hønsehus på Fanø Plejecen-
ter spankulerer en høne af 
svensk afstamning rundt 
og føler sig lidt mere vigtig 
end de andre høns. Hun 
hedder nemlig Thyra – og 
det har hun gjort lige si-
den, landets ældreminister, 
Thyra Frank, kom forbi for 
at besøge centret og dets 
beboere i Nordby.

”Jeg er sikker på, at min 
mand finder det særdeles 
passende, at I opkalder en 
høne efter mig,” lo Thyra 
Frank, da hun klippede den 
røde snor til hus og hønse-
gård. 

Dermed foretog ministe-
ren den officielle indvielse 
af centrets nyeste ’tilbyg-
ning’, der skal være med 
til at gøre hverdagen mere 
spændende og indholdsrig 
for centrets beboere.

I det hele taget var det 
beboernes hverdag, der 
var i fokus ved ministerens 
besøg. Helt i tråd med ’eti-

ketten’ blev hun modtaget 
af fungerende borgmester 
Marius Nielsen, der for-
talte om Fanøs historie og 
udvikling – og som i øvrigt 
havde formanden for so-
cial- og sundhedsudvalget, 
Johan Brink Jensen, med i 
modtagelseskomiteen.

Rundvisning på centret
Herefter var det teamleder 
Dorte Devantier og udvik-
lingskoordinator Dorthe 
Lodberg, der stod for en 
rundvisning i centrets fire 
’leve-bo’-miljøer – og der 
blev uddelt adskillige mi-
nisterielle håndtryk samt 
muntre skulderklap til 
både beboere og medarbej-
dere efterhånden som Thy-
ra Frank kom frem.

Dorte Devantier og Dor-
the Lodberg fortalte blandt 
andet om, hvordan centrets 
beboere lever et aktivt liv i 
trygge rammer, og hvordan 
lokalsamfundet året rundt 
er med til at skabe forskel-

lige gode oplevelser for de 
ældre borgere.

”Vi har ikke en ’Fan-
nikerdag’, uden at centret 
er involveret. Når ’Pande-
kagebuset’ har lavet lidt 
for meget dej, ringer de 
og spørger, om vi vil have 
pandekager. 

Hvert år arrangerer Nør-
by Kro desuden en julefro-

kost for os. Så lukker de 
resten af restauranten, og 
vi har det hele for os selv 
– også snapsen,” fortalte 
Dorte Devantier.

Inddragelse af ældre 
Og det er blot enkeltståen-
de eksempler på, hvordan 
Fanø inddrager sine ældre 
borgere i de forskellige be-

givenheder, arrangementer 
og højtider.

Inden Thyra Frank måtte 
videre til andre gøremål, 
var der tid til en kop kaffe 
og en snak med flere af 
centrets beboere om blandt 
andet livskvalitet, medbe-
stemmelse og ældremad. 
Og her ligger det helt fast, 
at de fire høns i hønsehu-

set ikke ender som fyld i en 
gang tarteletter foreløbig…

”Hønsene er af racen 
skånske blomsterhøns, der 
er lette at passe,” oplyser 
Dorte Devantier, der også 
kan fortælle, at dyrenes 
navne – ud over Thyra – er 
Olga, Silke og Kylle.
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Thyra Frank indviede plejecentrets nye 
hønsehus – og fik en snak med beboerne

Høne-Thyra fik  
fint besøg af 
minister-Thyra

Hverken Thyra Frank, viceborgmester Marius Nielsen eller beboerne kunne holde smilene tilbage, da det blev afsløret, at en af 
hønsene i det nye hønsehus også hedder Thyra. Hønsene er iøvrigt af racen skånske blomsterhøns.
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