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VINTERBAD – Meget pas-
sende var det isnende koldt, 
da foreningen Vinterbader-
ne Fanø 2. Påskedag kunne 
indvie sine tre nye ’tønder’ 
med sauna og omklædning 
nederst på P-pladsen ved 
færgen.

Projektet har været længe 
undervejs, og det undlod 
borgmester Sofie Valbjørn 
da heller ikke at nævne i 
sin indvielsestale.

”I er ikke kommet soven-
de til det, og jeg har fulgt 
processen fra sidelinjen. 

En medarbejder i forvalt-
ningen sagde i starten, at 
I måtte indstille jer på at 
skulle arbejde på projektet 
i tre år. Det troede du hel-
digvis ikke på, for så var 
du nok ikke gået i gang,” 
sagde Sofie Valbjørn med 
et smil til Nick Mehlsen, 
formand for Vinterbaderne 
Fanø og primus motor på 
projektet.

”Men det holdt stik med 
tre år, og det ærgrer mig. 
Det er et rigtigt projekt for 
Fanø og noget, jeg gerne vil 

se meget mere af: At borge-
re har en idé, tager teten på 
det og får noget til at ske,” 
understregede borgmeste-
ren og erkendte, at kommu-
nen til gengæld skal være 
mere på tæerne.

”Vores opgave som po-
litikere og forvaltning er 
så at understøtte projekter 
som det her og borgere med 
gode ideer. Det mener jeg, 
at vi godt kan blive bedre 
til på Fanø – det skal vi 
blive bedre til. Vi skal være 
hurtigere og opmuntre, så 
man oplever, at kommunen 
er en medspiller og ikke en 
modspiller. Tak fordi I går 

forrest 
og viser 
vejen – 
det er 
den her 
vej, vi skal,” sagde Sofie 
Valbjørn og svang saksen 
over den røde snor.

De hyggelige små hytter 
er lavet af firmaet Knud-
sens Plantage ved Holste-
bro, to styk til dame- og 
herreomklædning samt én 
til fælles sauna. 

”Ideen startede med de 
her, men ud fra medlem-
mernes ønsker tegnede 
vi så en lidt større sauna 
med udsigt over digt. Det 

var ikke alle, der syntes det 
var en god idé, så nu er vi 
faktisk tilbage til udgangs-
punktet,” fortæller Nick 
Mehlsen, som er godt til-
freds med resultatet.

Totalbudgettet er 280.000 
kr., og man mangler at 
finde de sidste 100.000 kr. 
til udendørs brusere, kloa-
kering og terrasser mellem 
tønderne for at holde dem 
rene for salt og grus.

Foreningen går nu på lo-
kal sponsorjagt – bl.a. med 
forventning om, at de nu-

værende 
54 med-
lemmer vil være omkring 
tredoblet inden Jul.

Øens supermarkeder 
havde sponseret en fin lille 
buffet med ægte morgen-
komplet, dvs. inklusive en 
lille brændevin til at give 
lidt indre varme. Og trods 
kulde og lavvande sprang 
tre friske gutter i baljen ef-
ter indvielsen.
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Efter tre års arbejde kan Vinterbaderne 
Fanø nu endelig komme ind i varmen

Ulla fejrede 25 gode år i Brugsen
JUBILÆUM – Ulla Moth 
fra SuperBrugsen Fanø 
kunne 1. april fejre 25 års 
jubilæum gennem skiften-
de tider. Hun er udlært hos 
Kvickly i Sædding Centret, 
men flyttede i 1993 til den 
gamle brugs under uddeler 
Ove Jensen.

”Min mand er født og 
opvokset på Fanø, og han 
sejler, så det var mere prak-
tisk, da vi skulle til at stifte 
familie,” fortæller Ulla 

Moth, der blev mor til tre 
børn.

Hun er selv 49 somre og 
har dermed tilbragt over 
halvdelen af sit liv i forret-
ningen.

”Det er sket en kæmpe 
udvikling i min tid, og det 
er jo en helt anden brugs 
nu. Men der er mange af de 
samme kunder, og det er jo 
rigtig dejligt. En af de store 
fornøjelser ved at være her 
er jo kundekontakten.”

Er der tid til at snakke med 
kunderne nu om dage?

”Ja – det er der jo. Vi har 
også travlt, men det bliver 
da til et ’Hej’ og en snak, 
og det skal der også være 
tid til,” siger Ulla Moth, der 
har ansvaret for ferskvarer, 
f.eks. mælk, ost og pålæg.

Hvad er det bedste ved jobbet?
”Gode kolleger, og så kan 

jeg godt lide, at der er gang i 
den i sæsonen. Jeg kan godt 
lide, at der er travlt, så jeg er 
bedst til højsæson. Jeg kan 
bedst lide at have travlt på 
grund af kunder”. 

Vinterbadernes saunahytter åbnet med stil

En fælles sauna – og de to omklædningshytter 
er selvfølgelig kønsmarkeret i den rigtige stil

Borgmester 
Sofie Valbjørn og formand 
for Vinterbaderne Fanø,  
Nick Mehlsen, havde  
glemt badetøjet.


