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STRIKKEFESTIVAL
 

Velkommen til “Strik i Sønderho”
For yderligere information: www.soenderho.dk

1 Sønderho Ny Camping
2 Sønderho Gårdbutik
3 Steen’s Grønthandel
4 Uldsnedkeren
5 Silken
6 Tre søstre
7 Lorenzen’s Butik
8 Bagli’Brugsen
9 Ravsmeden
10 Nana’s Stue
11 Fajacen
12 Kromann’s Hotel
13 Sønderho Kro

Fanø international knit festival 15. - 17. september 2017

Fanø 
Strandgalleri

Oplev, hvordan 

Karen strikker ravsmykker  
med sterlingsølv

i Fanø Strandgalleri, Kirkevejen 39, Rindby

fredag den 15.  
og lørdag den 16. september

kl.14.00-17.30

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!

EVENT – Fanøpigen lever 
i bedste velgående. Hun er 
ung. Hun er smuk. Hun er 
lys og latter. Hun er nygift. 
Hun er mild, uskyldig, fuld 
af lykke. Hun er mor og 
husmor. Hun er gammel, 
bøjet, rynket og slidt. Hun 
er mormor, farmor, olde-
mor og enke.

Gennem århundreder 
har kvinder på Fanø fortalt 
deres egen stilfærdige hi-
storie. De har gjort det via 
deres særlige klædedragt, 
der til alle tider har præget 
dem og afspejlet, hvor i li-
vet de befandt sig. Nu bli-
ver dragten og kvindernes 
uskrevne dagbøger om li-
vet på Fanø udgangspunkt 
for et nyt oplevelsescenter – 
’Fanø Dagbog’ – der åbner i 
sensommeren 2018.

Bag projektet står Fanø-
parret Christel og Jørgen 
Seyfarth i samarbejde med 
flere partnere som bl.a. 

Fanø Kommune og Red 
Star fotograferne samt med 
tilskud fra Region Syddan-
marks Kulturpulje. 

Allerede nu er partnerne 
så langt fremme med pla-
nerne, der er forankret i 
en selvejende institution, 
at de endda tør fastlægge 
datoen for åbningen, som 
bliver 17. august næste år. 
Rammerne bliver den 600 
kvadratmeter store tennis-
hal ved Fanø Bad – og ind-
holdet af centret bliver først 
og fremmest kæmpestore 
fotografier af Fanøpigen i 
alle hendes ’skikkelser’ og 
udtryk.

”Vi er i fuld gang med 
fotografierne, og vi er i fuld 
gang med at søge støtte hos 
forskellige fonde m.v. De 
første tilsagn om midler til 

projektet er i hus, og i takt 
med at der forhåbentlig bli-
ver mere og mere at gøre 
godt med, vil vi løfte am-
bitionerne,” fortæller Chri-
stel Seyfarth.

Virtuelle indslag
”Fundamentet for udstil-
lingen bliver de mange 
store fotografier. Vores håb 
er dog, at vi også kan ind-
rette virtuelle ’rum’, hvor 
centrets besøgende vil op-
leve, at de for eksempel er 
’budt med’ som gæster ved 
et virtuelt bryllup, hvor 
kopperne klirrer, og der er 
mumlen af stemmer i bag-
grunden. 

”Det kan også være et 
’rum’ med sand på gulvet, 
med mågeskrig og lyden 
af bølger, der løber over 

stranden – og alt sammen 
er det kapitler af ’Fanøpi-
gens uskrevne dagbog’. Det 
bliver fortællingen om livet 
på Fanø, set gennem hen-
des øjne,” fortsætter Chri-
stel Seyfarth, der selv er 
Fanøpige med hud og hår, 
liv og sjæl.

”Dragten lever stadig. 
Den bliver båret ved sær-
lige lejligheder. Den har be-
tydning for Fanø.” 

”Den er en del af øens 
DNA. Derfor mener vi, at 
den fortjener at få sin egen 
fortælling.  Målet er at ska-
be et samspil i historien om 
Fanøs unikke tekstilkultur 
med Fanø dragten og det 
miljø, den er blevet båret 
i gennem tiden, hvor vi 
knytter Vadehavets historie 
sammen med dragten.”

Fanø-pigen sætter scenen i helt ny attraktion
Ægteparret Christel 
og Jørgen Seyfarth 
står bag et nyt 
oplevelsescenter, 
der åbner ved Fanø 
Bad i efteråret 2018

Så er der kaffe-komsammen og lystig snak i et typisk Fanø-stue.

Oplevelsescentret bliver 
i stor udstrækning 

baseret på store 
fotostater.
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*et stel fra mærket Vienna Design til en værdi af 600,- kr., Premium glidende overgangsglas, plastik 1,50 inkl. super antirefleks, hærdning og cleancoat. Ved andre optiker koster briller fra 4000,- kr

GRATIS
Synstest

Brilleforsikring

Brilleservice

BOOK DIN 

GRATIS 

SYNSTEST PÅ

optik-hallmann.dk

Den store Hallmann glidende overgangs studie:

BLIV EN AF 100 
TEST-PERSONER!
Tilbudspris for glidende overgangsbriller inkl.  
Premiumbrilleglas MADE IN GERMANY og udvalgte stel
kun

i stedet for 4000,- kr.

2500,–* 

kr. 

AFTAL EN TID!

Esbjerg, Østervangsvej 4b, 6715 Esbjerg N, Tel. 75171742 • Optik Hallmann Vojens ApS, Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Fanø-pigen sætter scenen i helt ny attraktion

”Efter vores mening har 
Fanøs kulturarv hidtil 
ikke været særlig tydelig 
i markedsføringen af øen. 
Det har generet os, så med 
oplevelsescentret håber 
vi at få flere til at tænke 
kreativt med afsæt i netop 
Fanøs kulturarv. Vi håber 
også, det kan være med til 
at trække flere turister og 
gæster til fra både ind- og 
udland,” tilføjer Christel 
Seyfarth.

Udstilling på langfart
Men det er heller ikke me-
ningen, at udstillingen skal 
være permanent på Fanø. 
Christel og Jørgen Seyfarth 
forestiller sig, at den skal 
’på langfart’ – præcis som 
Fanøpigernes mænd i sin 

tid var det. I den forbindel-
se kan udstillingen besøge 
både Norge, Island og Skot-
land, ligesom det vil være 
helt naturligt, at den også 
skal gæste øer som Sild og 
Ameland.

”Men udgangspunktet 
skal være Fanø, og udstil-
lingen skal altid vende 
hjem igen,” fastslår Chri-
stel Seyfarth, der sammen 
med ægtefællen allerede 
har knyttet samarbejds-
bånd til en lille snes lokale, 
regionale og internationale 
samarbejdspartnere.

I bestyrelsen for den 
selvejende institution sid-
der ægteparret selv sam-
men med repræsentanter 
for ’Red Star’-fotograferne i 
Esbjerg og Fanøs egen Fan-
nikkerdagene.

Tekst: Jens Bytoft 
Foto: Red Star

ØKONOMI – Ventetiderne 
er vokset, og kritikken har 
ramt Fanø Kommune fra 
mange sider, efter at byrå-
det i fjor så sig nødsaget til 
at skære en lille halv mil-
lion kroner af budgettet for 
genoptræning og forebyg-
gende foranstaltninger. 

Det skete som følge af 
en presset økonomi, men 
nu har byrådet besluttet at 
rulle den kritiserede bespa-
relse tilbage – og det sker 
allerede fra 1. oktober i år.

Oven i købet bliver der 
endda bevilget 102.960 kro-
ner ekstra til området fra 
årsskiftet. Det sker for at 
få indhentet det efterslæb, 
der også står som en tyde-
lig konsekvens af bespa-
relsen, der trådte i kraft  
den 1. januar i år.

Ingen lussing
At pengene nu er til rådig-
hed hænger ikke mindst 
sammen med, at Fanø 
Kommune aldrig har fået 
den ’økonomiske lussing’ 
fra Christiansborg, der el-
lers var udsigt til, fordi by-

rådet – igen som følge af en 
presset økonomi – måtte ty 
til en forhøjelse af skatten 
med 0,6 procent.

Prisen for at rulle den 
udskældte besparelse til-
bage i de resterende tre 
måneder af 2017, løber op  
i 140.150 kroner. 

Henter penge i kassen
De fleste af pengene bliver 
hentet i kommunekassen, 
der bidrager med 114.400 
kroner. De sidste 25.750 
kroner kommer fra Social- 
og Sundhedsudvalgets 
egen budgetramme.

”Det handler ikke om ret 
mange penge i år, men selv-
følgelig vil det få betydning 
for budgettet for 2018. Til 
gengæld er konsekven-
serne af besparelsen til at 
få øje på. Vi har nu vente-
tider på op til 12-13 uger,” 
fortalte formanden for det 
kommunale Social- og 
Sundhedsudvalg, socialde-
mokraten Johan Brink Jen-
sen, på byrådets møde.

I byrådet var der bred 
enighed om, at besparelsen 

skal rulles tilbage. Derimod 
var der ikke udelt opbak-
ning til, at der allerede nu 
bliver sat penge af til om-
rådet for genoptræning og 
forebyggelse på budgettet 
for 2018. Det er nemlig slet 
ikke vedtaget endnu, og 
den samlede udgift til den 
post er beregnet til 578.560 
kroner for hele 2018.

”Den slags bør ske i for-
bindelse med vores bud-
getforhandlinger,” lød det 
fra Kristine Kaas Krog fra 
Fanø Lokalliste. 

Forslag underkendt
Af samme grund stillede 
hun forslag om, at sagen 
blev sendt tilbage til forny-
et behandling i Social- og 
Sundhedsudvalget. Forsla-
get blev dog underkendt. 
Miljølisten var alene om at 
stemme for forslaget.

Venstre, Socialdemokra-
tiet, Det Konservative Fol-
keparti og SF stemte imod, 
mens Fanø Lokalliste und-
lod at stemme. 

Tekst og foto: Jens Bytoft

Upopulær besparelse  
bliver trukket tilbage
Intentionen blev påskønnet, men finansieringen fik knubbede 
ord med på vejen, da sagen var til behandling i byrådet

Johan Brink Jensen, der her er fotograferet sammen med viceborgmester Marius Nielsen, tv 
forelagde sagen i byrådssalen, hvor tilbagetrækningen af besparelsen blev behandlet.


