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Nye ejere 
vil udvikle bryghusoplevelse
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Mit  
deutscher  
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Bank Lauridsen-familien og Henrik Styrup overtager Fanø Bryghus
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Som tilflytter til øen skal man holde tungen 
lige i munden, når man læser om forholdet  

mellem Fanø Taxi og kommunen. Så kører de ikke  
længere, så bliver der truet med bål og brand, så lurer 
Esbjerg Taxa i kulissen for så at ende ved, at Fanø Taxi 
alligevel kører rundt på øen. 

Nu er situationen så den, at kommunen har  
politianmeldt Fanø Taxi for ikke at overholde sine  
forpligtelser, og at al kørsel på øen varetages af 
de røde vogne fra Esbjerg Taxa. Eller rettere én rød 
vogn. Formand for Esbjerg Taxa Torben Kirketerp  
fortæller i denne udgave af Fanø Posten, at der vil blive  
stationeret én fast bil på øen med plads til fire kunder 
i modsætning til den taxabus, der tidligere kørte rundt 
på øen med plads til det dobbelte. 

I bund og grund skal vi borgere på Fanø bare være 
glade for, at Esbjerg Taxa har sagt ja til at komme  
taxakørslen på Fanø til undsætning. Og som  
formanden fra Esbjerg siger, så er det 100 procent op til 
kommunen, hvordan aftalen lyder. Hvis økonomien er 
til det, så er Esbjerg Taxa 
med på den værste.

Så pilen kommer i 
sidste ende til at pege 
på rådhuset og de  
politiske forhandlinger, 
der i løbet af august skal 
fastlægge, hvordan den  
famøse taxakørsel på Fanø skal foregå i det lange  
perspektiv. 

Som De, kære læser, kan læse i denne udgave 
af Fanø Posten, så har borgerne heller ikke været  
synderligt tilfredse med måden, busserne har kørt på 
henover sommeren, hvor kommunen melder om ’dårlig  
stemning og forsinkelser’. 

Som det også fremgår af denne avis, er udgravningen 
af en ’ny’ havn i Sønderho snublende tæt på, hvilket på 
sigt vil kunne skabe endnu mere sejlende turisme fra 
Ribe og omegn. Turister der muligvis har et ønske om 
også at se Nordby, nu hvor de alligevel har taget turen 
over til Fanø. Her kunne en pålidelig taxaløsning være 
en mulighed for dem, der ikke har taget cyklen med.

Så med udsigt til flere og flere turister fra nær og 
fjern er ønsket fra restauratører og andre erhvervsdri-
vende helt klart: 

Giv os nogle stabile løsninger med taxa og bus, vi kan 
stole på, så vi ikke pludselig står med et arrangement 
på ti mand, der hverken kan komme frem eller tilbage.

Nye ejere brygger på mere 
udvikling for Fanøs ølbrand
EJERSKIFTE – De har 
ejet bygningerne og anden 
'hardware' i snart et årti, 
men nu overtager de også 
driften og det stærke brand 
bag Fanøs lokale drue.

Dermed bliver hele ejer-
skabet af Fanø Bryghus nu 
samlet hos én erfaren og lo-
kal ejerkreds med branche-
erfaring og planer om mere 
udvikling og bedre udnyt-
telse af dét, de selv kalder 
'øl i verdensklasse'.

Driftsselskabet bag Fanø 
Bryghus overtages af et 
50-50 partnerskab mellem 
Erik Bank Lauridsen Hol-
ding A/S fra Esbjerg og den 
lokale forretningsmand 
Henrik Styrup fra Nordby.
Erik Bank Lauridsen og 

hans søn Per Bank Lau-
ridsen, der har grundlagt 
familieformuen på bl.a. 
Baldur sodavand og Co-
cio chokolademælk, laver i 
forvejen flere forretninger 
sammen med Styrup og 
har ejet ejendommen siden 
starten af 2009 efter kon-
kursen i det oprindelige 
bryggeriselskab.

"Vi syntes dengang, det 
var synd, at bryggeriet 
skulle lukke. Nu havde de 
endelig efter flere års for-
søg lært at brygge ordent-
ligt øl," fortæller Erik Bank 
Lauridsen om baggrunden 
for at gå ind i Fanø Bryghus 
dengang.

Erfaring fra branchen
Efter rekonstruktionen 
kom ejerne af Nørrebro 
Bryghus ind som ejer af  
selve driften, mens Claus 
Winther fra Nordby kort 
forinden blev direktør. 
Nørrebro-partnerne træ-
der nu ud, og handlen sker 
med virkning fra 1. august.

"Dialogen har været 
i gang i længere tid. De 
tidligere ejere ville gerne 
afhænde det, og de er så 
kommet til os. Det har selv-
følgelig spillet ind, at vi har 
erfaring på området. Det er 
jo et lille produkt, man kan 
forholde sig til med nogle 
gode arbejdspladser på 
Fanø," siger Erik Bank Lau-
ridsen om bevæggrundene 
for den nye handel.

"Og så er der jo det helt 
klare argument, at de bryg-
ger øl i verdensklasse. Det 

synes vi, de skal blive ved 
med," supplerer Per Bank 
Lauridsen.

De to er gennem mange 
år kommet på Fanø, hvor de 
har sommerhus, og Henrik 
Styrup har boet her siden 
1972. Der er da også en god 
sjat veneration for Fanø in-
volveret i købet. Det er en 
overtagelse 'med hjertet og 
ikke med hjernen', som de 
selv udtrykker det.

"Bryghuset betyder jo 
meget for Fanø og øens 
branding. Der så mange 
fantastisk gode Fanø-pro-
dukter, og man kunne må-
ske brande det yderligere, 
men nu må vi se. Der skal 
ikke en revolution til, for 
øllet er fantastisk i sig selv," 
siger Henrik Styrup.

Uafhængigt af overta-
gelsen har direktør Claus 
Winther besluttet at stoppe 
for at arbejde med produk-
ter til byggebranchen.

Bedre besøgsoplevelse
"Det er vigtigt at under-
strege, at det ikke er på 
grund af os, at Claus stop-
per. Det har han haft planer 
om længe, og vi er rigtig 
kede af, han stopper. Men 
det har vi vidst hele vejen i 
forhandlingerne, og så må 
vi bruge det som anledning 
til en ny start," betoner par-
terne.

Tankerne om udvikling 
kredser bl.a. om endnu bed-
re udnyttelse af oplevelsen 
ved besøg på bryggeriet, 
hvor der kan gøres plads 
til mere udenomsareal og 
bedre rammer for events.  
I 2017-regnskabet – der ikke 
er prangende med et 'sort 

nul' i form af et beskedent 
overskud efter skat på knap 
13.000 kr. – fremhæves net-
op husets 'Bryggerbar' som 
vækstmotor.

"Vi har ønsker og tanker 
om at gøre det endnu mere 
et til et sted, hvor folk kom-
mer hen – måske også et 
sted, der kan tiltrække folk 
i skuldersæsonerne. Det 
vil vi fremover bruge no-
get krudt på," forklarer Per 
Bank Lauridsen.

"Der står en del af byg-
ningen, som stort set ikke 
bliver brugt, og vi tror, at 
salget på stedet kan gavne 
både produktet og også 
Fanø generelt. Vi har ikke 
store drømme om at sælge 
en hel masse engros, men 
er mere fokuseret på selve 
stedet og oplevelsen."

Måske også spiritus
Kunne der også blive tale om 
flere relaterede produkter – og 
f.eks. brænderi? (med produk-
tion af spiritus, red.)

"Det kunne der sagtens. 
Der er ikke noget konkret i 
den retning endnu, men vi 
synes, der er nogle spæn-
dende muligheder i det, 
som der også er en udfor-
dring i at komme i gang 
med," bekræfter Per.

Hvor står Fanø Bryghus om 
fem år?

"Mere knivskarpt i om-
givelserne og mere up to 
date. Men stadig kendt som 
et af de bedste små brygge-
rier i Danmark," siger Erik 
og suppleres af Henrik:

"Og så ikke mindst: Om 
fem år er det her stadig!"

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Bedre rammer for besøg på bryggeriet og 
måske spiritusbrænderi på længere sigt

Forr. f.v. Erik Bank Lauridsen, Henrik Styrup og Per Bank Lauridsen med personalet og bestyrelsesformand Flemming Kühl (midten).
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SuperBrugsen Fanø, Hovedgaden 87, Nordby – Tlf. 75 16 20 09 – www.brugsenfano.dk

SuperBrugsen Fanø

Tilbuddene er gældende fra fredag den 10. august til og med torsdag den 16. august  – så længe lager haves

Sommervenlige åbningstider alle dage kl. 7-21 i august

Sommer i SuperBrugsen

Coop grøntsager
Flere varianter. Dybfrost. 
275-650 g. Frit valg

A38
Flere varianter.  
1 kg. Frit valg

Grønne druer
Italien. Kl. 1

K-salat  
pålægssalater
Flere varianter.  
100-175 g. Frit valg

Pålækker  
klassisk pålæg eller  
Tulip leverpostej
Flere varianter.  
80-200 g. Frit valg.

Cirkel kaffe
Flere varianter.  
350-500 g. Frit valg

Klovborg skæreost
Min. 893 g. Frit valg 
Begrænset parti

Haribo slikposer 
Flere varianter.  
110-120 g. Frit valg

1 flaske Faxe Kondi,  
Pepsi, Nikoline,  
Aqua D’or Sparkles  
eller Ice Tea
Flere varianter.  
120-150 cl. Frit valg

1 stk

10,-

1 stk

55,-
1 pakke

33,-
1 kg

12,-

1 pakke

10,-

1 pose

9,-

+ pant

12,-
1 pose

12,-

1 stk

13,-

Stort stykke
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   Esbjerg  Østervangsvej 4b, 
Tel: 75 17 17 42

AFTAL GRATIS SYNSTEST: 
optik-hallmann.com

Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland
 * Tilbuddet gælder frem til d. 30.09.2018. Vejl. pris gælder et stel fra Vienna-Design og ensfarvede styrke-glas med index 1,5 i brun, grå eller grøn 75% eller 85%

Gyldig t.o.m 30.09.2018. Kan ikke kombineres med 
andre Gavekort og Tilbud. Gyldig for et nyt køb.

for Premium Progressiveglas 
fra 3.500,– kr.

GAVEKORT
1000,– kr. 

Din unik

synsoplevelse !

     800,–
Solbrille

fra

 *
kr.Glidendeovergang

fra 1250,- kr.

Optik Hallmann Vojens ApS
Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Udstillinger i august- oktober 2018
- 26.8: Flemming Quist Møller: Cykelmyggen Egon,  
Bennys Badekar og Snuden og  Plakattapet
18.8 – 21.10: Kvindeliv – kvinders liv på Fanø,  
skildret af kunstnere. Samarbejde mellem  
museerne på Fanø og Fanø Dagbog
1.9 – 21.10: Kunstnere vi mødte  
– og hvis værker blev en vigtig del af vores liv.  
Udstilling af privatsamling fra Esbjerg
21.9.- 23. 9: Fanø Strikkefestival  
Udstilling med arbejder af færingen  
Ann Højgaard Slot og fynboen Vibe Munck.  
Udvidede åbningstider
November - marts: Vinterudstilling  
– i samarbejde med Fanø Skoles afgangsklasser

FOTOUDSTILING – På 
en indendørs, grøn ten-

nisbane lavet i kunststof 
knokler fem personer i dis-

se dage for at være klar til 
åbningen af en ny, stor tu-
ristattraktion på Fanø. Det 
er ægteparret Christel og 
Jørgen Seyfarth, fotogra-

ferne Ole Joern og Robert 
Attermann fra Red Star og 
Kis Sharasuvana, som den 
18. august åbner dørene for 
udstillingen Fanø Dagbog. 

”Vi begyndte første gang 
at snakke om ideen for om-
kring et år siden. Vi var alle 
meget imponerede over Fa-
nødragten og de historier, 
der knytter sig til den,” si-
ger Christel Seyfarth. 

Og netop Fanødragten er 
centrum for den nye udstil-
ling. Med cirka 40 billeder 
af kvinder i Fanødragten 
vil de fire kreative perso-
ner omdanne tennisbanen 
til et stort, sort lokale med 
spotlys på de forskellige 
billeder. 

”Vi har valgt nogle mo-
tiver, som måske ikke lige 
ville være det første, man 
vælger. Ideen har været at 
skildre kvindelivet på en 
mere kunstnerisk måde. Vi 
er vant til at se dragten i én 
stor masse, oftest sammen 
med en masse andre drag-
ter, men her sætter vi dem 
ind i den rigtige kontekst. 
Der er mange, der ikke er 
klar over, at dragterne har 
hørt til forskellige funk-
tioner for eksempel høst-
pigen. Det er det, vi gerne 
vil fortælle på en seværdig 
måde her,” siger Christel 
Seyfarth.

Et imponerende syn
”Sømanden kommer også 
til at være en del af det, 
men som en skygge i bil-
ledet. Og sådan var det jo 
også i virkeligheden, når de 
ofte var bortrejst i længere 
tid,” siger hun. 

Og man behøver hverken 
at medbringe lup eller mi-
kroskop, når man besøger 
den omdannede tennisba-
ne lige bag Ferielejligheder 
Fanøbad. Billederne kom-
mer nemlig til at fylde cirka 
to gange halvanden meter. 

”Vi tror på, at det kom-
mer til at blive et meget 
imponerende syn. Det der 
helt sorte rum og så alle 
billederne blæst op i stor 
størrelse og i farver,” siger 
Christel Seyfarth. 

Der er dog stadig et stør-
re stykke arbejde at gøre, 
før udstillingen er klar.

Den praktiske del 
”Vi har jo selvfølgelig brugt 
meget tid på den kreative 
del. At fotografere, få ideer 
til motiverne og i det hele 
taget være kreative. Nu er 
vi kommet til den prakti-
ske del, og den er også sjov, 
men udfordrende på en an-
den måde. Men vi skal nok 
blive klar til den 18. august, 
det garanterer vi,” siger 
Christel Seyfarth. 

Jørgen Seyfarth fortæller, 
at noget af det første, de be-
gyndte på for et års tiden si-
den, var at søge støtte og se 
sig om efter en lokation. Og 
det var faktisk ved et rent 
tilfælde, at de fandt tennis-
hallen. En hal som Ferielej-
lighed Fanø Bad har stillet 
til rådighed for dem. 

I alt har de samlet knap 
600.000 kroner ind i støtte 
til projektet. Støtten kom-
mer blandt andet fra Re-
gion Syddanmark, Fanø 
Kommune og LAG Fanø 
Varde.

Tekst og foto: Lars Düwel

Danibo
Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
- øens lokale bureau

Langelinie 9B ‧ 6720 Fanø ‧ Tlf.: +45 75 16 36 99 ‧ www.danibo.dk

Med vægge på størrelsen 
to gange halvanden meter 
venter der de besøgende ved 
Fanø Dagbog et imponerende 
syn, når de træder ind i den 
ombyggede tennishal.

Fra venstre er det Ole Joern, ægteparret Jørgen og Christel Seyfarth samt Robert Attermann.

Fanø Dagbog knokler løs med 
åbning af ny turistattraktion 

Kvindernes brug af Fanødragten gennem  
tiden er udgangspunktet for ny udstilling
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DAGSTILBUD

TORSDAG 9/8

FREDAG 10/8

LØRDAG 11/8

SØNDAG 12/8

MALMØ 18 W
Str. 36 - 48
Markedspris 999,95

TILBUDDENE GÆLDER FRA TORSDAG D. 9/8
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FRITIDSJAKKER 

Se udvalget i butikken 

POLO & SHORTS 

MARKED 
Se udvalget i b

utikken

FRIT VALG

99,95

FRIT VALG

99,95

SKO MARKED 

Til både børn og voksne
STORT

TILBUDSPRIS

299,95
REGI PANTS 
Til både børn og voksne
Str. 116 - XXL
Markedspris op til 349,95

TILBUDSPRIS

199,95

ZIP OFF PANTS 
Til både herrer og damer.
Markedspris 699,95

SOUTH WEST 18 SR
Str. S - XXL
Markedspris 399,95

TILBUDSPRIS

149,95

AQUALETTE
Str. 38 - 47,5
Markedspris 199,95

TILBUDSPRIS

99,95

EMBOSS 18 SR ELL. 
JOHANNE 18 W
Str. 36 - 4XL
Markedspris 799,95

SEVEN J SET
Str. S - XXL
Markedspris 1299,95

TILBUDSPRIS

499,95

ALMIN 18 SR
Str. 40 - 44
Markedspris 699,95

TILBUDSPRIS

99,95

TILBUDSPRIS

249,95

SPORT- OG FRITIDSTØJ TIL HELE FAMILIEN

ÅBNINGSTIDER
Mandag - lørdag 10.00 - 21.00
Søndag 10.00 - 19.00

  

NY FORM Fanø
Strandvejen 56
6720 Fanø

FØDSELSDAGS
FESTIVAL

KONKURRENCE

VIND ET GAVEKORT PÅ 

1.000 KR
- Se hvordan i butikken.

FRIT VALG

249,95

Til de aktive 
ASICS LØBESKO
SE UDVALGET I BUTIKKEN

SPAR

50%
Besparelse er i forhold til markedsprisen.

SANDAL MARKED 

ørn og voksne.
Se udvalget i butikken

PRISER FRA

69,95
Spar op til 75%

TILBUDSPRIS

299,95
JR REESE PU SET
100% vandtæt regnsæt til børn.
Str. 86 - 122
Markedspris 349,95

TILBUDSPRIS

199,95

W VIKKY PLATFORM
Fritidssko til damer.
Str. 37 - 40
Markedspris 599,95

TILBUDSPRIS

499,95W CREW INSULATOR
Fås i flere farver.
Str. S - XL
Markedspris 1399,95

TILBUDSPRIS

499,95
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TAXA – Hvis du med et 
større selskab overvejer at 
tage fra færgen og f.eks. til 
Sønderho Kro for at nyde et 
dejligt sildebord med ven-
nerne, så skal du væbne dig 
med en smule tålmodig-
hed, hvis du vælger at tage 
en taxa derned. 

I den nye aftale, der i sid-
ste uge blev indgået mel-
lem kommunen og Esbjerg 
Taxa, hedder det nemlig, at 
der er én enkelt almindelig 
firepersoners taxa fast sta-
tioneret på øen. 

Og der bliver ikke sendt 
flere biler over med mindre 
kunden selv hiver pengene 
op af lommen. 

Må køre to gange
”Aftalen med kommunen 
er, som den er, og den lyder 
på, at vi har en fast vogn 
stationeret på Fanø. Og hvis 
man skal køre til Sønderho 
som et større selskab, så må 
man køre to gange. Det gør 
vi også nogle gange i Es-
bjerg, hvis vi ikke har en 
stor vogn til rådighed – så 
sender vi to små. Her ville 
det så være den samme bil, 
der kører frem og tilbage,” 
lyder det fra Torben Kirke-

terp, formand for Esbjerg 
Taxa. 

Kommunen har altså der-
med lavet en aftale, der be-
tyder en halvering af taxa-
kapaciteten, da Fanø Taxa 
kørte med en taxabus med 
plads til otte kunder. 

Aftalen mellem kom-
munen og Esbjerg Taxa 
blev indgået fredag den 
3. august, efter at indeha-
veren af Fanø Taxa, Fritz 
Quistorff, i et åbent brev 
meldte ud, at han ind-
skrænkede sine åbningsti-
der.

Måske september med
Fritz Quistorffs åbne brev 
fik i den grad kommunen 
op ad stolen, og få dage 
efter var der indgået en af-
tale med Esbjerg Taxa, der i 
første omgang løber august 
ud. Der kan dog sagtens 
være en rød taxavogn at 
finde i september også, si-
ger kommunaldirektør Vi-
beke Kinch til Fanø Posten. 

”Vi skal have fundet en 
mere permanent løsning, 
og hvis den ikke er fun-
det inden 1. september, så 
kunne man forestille sig, at 
vi kunne lave en ny og mid-

lertidig aftale med Esbjerg 
Taxa,” siger Vibeke Kinch.

Det videre forløb for ta-
xakørslen på Fanø skal be-
handles politisk i august. 
Hos Esbjerg Taxa tager 
formand Torben Kirketerp 
den nye opgave med ophø-
jet ro. 

”Det er en opgave for os 
som enhver anden opga-
ve. Mere ser jeg ikke i det 
umiddelbart. Vi er blevet 
spurgt, om vi kan bidrage 
i en periode og har sagt, at 
det kan vi godt,” siger Tor-
ben Kirketerp og fortæller, 
at alle ture køres i den ræk-
kefølge, de kommer ind. 

Åbningstiderne for Es-
bjerg Taxa på øen er man-
dag-torsdag samt søndag 
mellem 07-23 og fredag og 
lørdag mellem 07-01. 

Ikke til sene færger
Den opmærksomme læser 
vil måske bide mærke i, 
at det dermed ikke er mu-
ligt at få en taxa, hvis man 
kommer med en af de sene 
færger i både hverdag og 
weekend. 

Det er dog ikke en beslut-
ning, som Esbjerg Taxa har 
truffet.  

”De åbningstider, vi har, 
er efter aftale med kom-
munen. Så vi gør bare dét, 
kommunen gerne vil have. 
Og hvis åbningstiderne på 
et tidspunkt skal rettes ind 
eller udvides, så retter vi os 
ind efter det,” siger Torben 
Kirketerp. 

Så I er ikke afvisende over 
for at udvide åbningstiderne? 

”Hvis kommunen vil ud-
vide eller indskrænke, så 
gør vi det. Det styrer de 100 
procent.” 

Hvad med fremtidsudsig-
terne, kunne I forestille jer at 
køre taxakørsel på øen i læn-
gere tid? 

”Det handler om øko-
nomi. Hvis den er med, så 

siger vi selvfølgelig 
ikke nej. Men 

det kræver 
selvføl-

gelig, 

at der er nogen, der bidra-
ger økonomisk, hvis man 
ønsker et beredskab,” siger 
Torben Kirketerp. 

For den tidligere taxa-
chauffør på Fanø Fritz 
Quistorff kommer det ikke 
som den store overraskelse, 
at Esbjerg Taxa er endt med 
at overtage kørslen. 

Fastholder retssag
”Det siger jeg ikke det store 
til. Det var forventeligt, at 
det var sådan, det endte 
med de valg, som kom-
munen har truffet at måtte 
købe sig til taxakørsel for 
dyre penge,” siger Fritz 
Quistorff. 

Han har tidligere meldt 
ud, at han vil retsforfølge 
Fanø Kommune for at tvin-
ge ham til at holde åbent 
og dermed give underskud 
i virksomheden. Over for 
Fanø Posten bekræfter ta-
xavognmanden, at han 
holder fast i retssagen mod 
kommunen.

Tekst: Lars Düwel 
Foto: Kurt Henriksen

  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?

v/Kurt Kristiansen
Tlf.: 40 58 26 60
kkik@vip.cybercity.dk
www.fanoefragten.dk

Over 35 års erfaring  
med fragtkørsel
Vi sikrer vores kunder  
kvalitet og levering

Fanø Fragten
Daglig fragtforbindelse mellem Fanø og Esbjerg

Galleri Kirsten  
Rudiengaard

Galleri Kirsten Rudiengaard: Ved Trappen 8, Nordby
40 50 82 44 - mail@kirstenrudiengaard.dk 

 Velkommen i

Én almindelig taxa skal nu 
klare al kørslen på Fanø

Med én almindelig vogn 
har Esbjerg Taxa overtaget 
al kørsel fra Fanø Taxi – aftalen gælder 
en enkelt fire-personers bil og ingen større vogn til selskaber

Sikker buskørsel prioriteres 
frem for at nå færgen i tide

BUSKØRSEL - Kørepla-
nen for bussen på Fanø har 
henover sommeren været 
for stram for chaufførerne 
at overholde, og det har 
mundet ud i en del klager 
over forsinkelser, hasar-
deret kørsel, dårlig tone i 
bussen og meldinger om, at 
bussen slet ikke kom.

”Vi har drøftet situatio-
nen med busselskabet og 
aftalt, at Fanø Kommune 
prioriterer sikker kørsel 
og god oplevelse for pas-
sagererne frem for at ’nå 
færgen’. Det er aftalt, at kø-
replanens rute ikke fravi-
ges, således at man ved, at 

bussen kommer, og at den 
sandsynligvis er forsin-
ket,” lyder det blandt andet 
i en pressemeddelelse fra 
Fanø Kommune. 

De oplyser desuden, at 
der i forbindelse med større 
arrangementer og lignende 
vil blive vurderet, om der 
er behov for ekstrabusser. 
Til Strikkefestivalen er der 
eksempelvis arrangeret to 
ekstrabusser. 

Færre cykler med
Fanø Kommune skriver 
også, at de bevidst har valgt 
en bus i midi-størrelse på 9 
meter frem for 12 meter. 
Det er gjort, da man ønsker 
at kunne tilbyde buskør-
sel til Sundhedscenteret. 

Den mindre plads har dog 
ført til, at passagerer er 
fortørnet over, at der ikke 
til enhver tid kan tages 
barnecykler med i bussen, 
hvilket der til tider ikke 
kan på grund af sikker-
hedsmæssige grunde. Den 
vurdering er overladt til 
chaufføren, hvilket har ført 
til dårlig stemning og for-
sinkelser. 

Kommunen skriver til 
sidst, at køreplanen fra den 
13. august vil blive ændret, 
så den passer bedre til ele-
vernes mødetider. 

Den nye køreplan kan 
ses på kommunens hjem-
meside. 

Tekst: Lars Düwel

Sommerens til tider kaotiske tilstande i bussen får nu 
kommunen til at prioritere sikkerhed frem for færgetider

Fanø Taxi havde bl.a.  
en stor vogn til større selskaber.



Kirkevejen 32, Rindby  ∙  6720 Fanø  ∙  Tlf.: 75 16 35 46  ∙    Rindby Supermarked Letkøb

Gemütlicher neue Grill- und Eiscafé 
bei Rindby Strand!
• Neues Grill- und Eiscafé
• 1.500 m2 Supermarkt
• Bäcker mit frischem Brot jeden Tag
• Aktivitäten die ganze Sommer

Leckeres GrillmenuHotdog/französischer Hotdog  25,- Pommes klein/gross 
25/40,-Fischfilet m/pommes 

49,-Gebratenes Hühnchen m/pommes 59,-Gebackene Garnelen m/pommes 59,-Große Auswahl an Eis und Softeis!

Grossen Aufstellung 
von Fanøanzugen 

Erleben Sie wie man 
Honig macht auf Fanø  

Erlebnisse auf Fanø 
– Seite 4 lesen:

Ausstellung zum  
Thema „Frauenleben“

– alles rund um die Insel

Robbensafari im Sicht!

 Seite 2 
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Eine Robbensafari mit Geschichten 
über das Wattenmeer

ROBBEN – Die Insel Fanø 
ist nicht nur für ihre gemüt-
liche Atmosphäre und das 
gute Bier bekannt, auch 
das Wattenmeer und die 
zahlreichen Robben ziehen 
viele Touristen an. 

Diese interessieren sich 
für die zahlreichen Ge-
schichten und Fakten über 
das Wattenmeer und möch-
ten die Robben sehen, die 
entspannt auf den Sand-
bänken liegen. Am Strand 
bei Sønderho befindet sich 
einer der besten Orte auf 
der Insel, um sowohl das 
Wattenmeer als auch die 
Robben zu erleben. 

Das Unternehmen 
„Strandskaden“ organisiert 
im Sommer mehre Robben-
safaris, an denen der Be-
sitzer Klaus Louring seine 
Gäste in dänischer, deut-
scher und englischer Spra-

che auf eine interessante 
Tour mitnimmt. 

Der heutige Tag stellt 
diesbezüglich keine 
Ausnahme dar. Etwa 35 
Gäste haben sich um Klaus 
Louring versammelt, der 
ihnen erklärt, dass die Tour 
aus einer kleinen Wander-
ung besteht, die auf ca. 2 
Kilometern übers Watten-
meer dorthin führt, wo die 
Robben liegen. 

Grosses Buffet
Auf dem Weg spricht er 
von den zahlreichen Ti-
eren und Pflanzen, die im 
nassen Sand leben. Klaus 
Louring hat früher als Leh-
rer an Naturschulen und 
in Bildungseinrichtungen 
gearbeitet und dies merkt 
man auf der Tour deutlich. 

In der Regel geht man 
nicht viele Schritte, bevor 

er wieder stoppt, sich auf 
einem Knie abstützt und 
damit beginnt, im Boden 
zu wühlen. Er findet hier 
unter anderem Queller, 
eine kleine grüne Pflanze, 
die im Wattenmeer lebt. 

Eine handvoll Queller 
wird bei den Gästen herum-
gereicht, die hierdurch die 
Gelegenheit erhalten, ein 
kleines Stück des Watten-
meeres zu schmecken. 

„Wenn man bedenkt, wie 
viele Vögel hier, bevor sie 
weiterfliegen, eine große 
Mahlzeit zu sich nehmen, 
dann kann man sagen, dass 
wir hier auf dem größten 
Buffet der Welt stehen“, er-
läutert Klaus Louring. 

Der Höhepunkt
Nach einem etwa zwei 
Kilometer langen Spazier-
gang erreichen Klaus Lou-

ring und die 35 Gäste den 
Höhepunkt der Tour: 150 
bis 200 Robben liegen auf 
einer Sandbank 100 Meter 
entfernt. Klaus Louring hat 
ein Teleskop dabei, das er 
aufstellt, damit die Gäste 
das Gefühl erhalten, ganz 

nahe an die Robben heran-
zukommen. 

Währenddessen spricht 
er über die Art und Weise, 
wie die Robben leben, und 
wie schwer sie werden kön-
nen, bevor die Tour wieder 
zurück geht. 

Das Unternehmen 
Strandskaden organisiert 
im August neben Robben-
safaris auch viele andere 
Touren.

 

Text und Photo: Lars Düwel

150-200 Robben liegen auf einer Sandbank an den Strand bei 
Sønderho. Klaus Louring organisiert im August Robbensafari
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SuperBrugsen Fanø, Hovedgaden 87, Nordby – Tlf. 75 16 20 09 – www.brugsenfano.dk

SuperBrugsen Fanø

Willkommen im/Welcome in 
SuperBrugsen

Fanø’s grösste Supermarkt/largest supermarket

Sommervenlige åbningstider alle dage kl. 7-21 i juli og august
Öffnungszeiten im Juli und August 7-21 - Opening Hours in July and August 7-21

BAGERENS MORGENPAKKE
Morgenangebot vom Bächerei/  
Special morningoffer from the bakery
8 rundstykker, 1 dagens rugbrød og 1 dagens stang

VINAFDELINGEN TILBYDER
Wein mit Fanø-etikett, rot/weiss/rosé/  
Wine with Fanø-label, red/white/rosé
2 flasker Castillo de Monjardin med Fanø-etiket 
Rød, hvid eller rosé

FRUGT OG GRØNT’S FRISKPRESSET JUICE
Frisch gepresster Orangensaft/  
Freshly squeezed orange juice
Du presser selv og fylder på flaske
1/2 ltr. 25 kr. · 1/1 ltr. 40 kr.

SLAGTERENS GRILLMARKED
Grillmarkt vom Metzgerei/  
Grill market from the butchery
Mange varianter

2 flasker

125,-
1/2 liter

25,-

Alle Tage / Every day  

Alle dage 7-11

2 kr. pr. solgt flaske  går til Fanø Skovlegeplads

4 stk

50,-
KUN

55,-
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Am Strand und in der  
Natur kann man viele  
Dinge finden, mit denen 
sich lustige Sachen herstellen lassen.  
 Es werden Heißklebepistolen verwendet, deshalb ist es ratsam, 

dass kleinere Kinder in Begleitung von Erwachsenen  
teilnehmen, die ihnen behilflich sein können. 

Jeden Freitag von 10–12 Uhr, Preis 100 kr.  
– Infos und Buchung auf www.clubfanoe.dk

Samstagsmarkt 
auf dem  
Museumsplatz

Im Juli und August findet jeden 
Samstag auf dem Museumsplatz in 
Nordby ab 9 Uhr der Samstagsmarkt 
mit einer Vielzahl von Ständen statt.

  Sonntags- 
markt in  

Sønderho
Bis einschließlich 26. Au-

gust findet jeden Sonntag 
von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr 

bei der alten Schule in Søn-
derho der vom Bürgerverein 
organisierte Sonntagsmarkt 

statt, auf dem es gebrauchte 
Waren und Handwerkspro-

dukte zu kaufen gibt.

In den Fussspuren 
der Künstler

 
Jeden Dienstag am 14 Uhr am Fanø Kunst-

museum in Sønderho – ein Spaziergang 
mit Fremdenführer. Wir schauen an 

den Wohnungen, wo die bekann-
ten Fanøkunstmahler wohnten 
und hören von ihrer Kunst.  
Der Preis beträgt 70 kr.

Wattwanderung 
für Kinder
An der Wattwanderung, bei der 
man bei Ebbe mit Schaufel und 
Eimer im Watt auf die Jagd geht, 
können Kinder im Alter ab etwa 
fünf Jahren teilnehmen.

Zweimal täglich gibt das Was-
ser eine aufregende Welt mit 
einer Landschaft frei, die reich 
an Leben ist. Die Wanderung 
beginnt bei der Zufahrt zum 
Sønderho-Strand.

Weitere Informationen finden 
Sie auf www.strandskaden.dk

Fanø Bienenhof 
Kommen und erleben Sie, wie der 
Nektar von den Blomen des Natio-
nalpark Wattenmeer durch den Fleis 
der Bienen auf Fanø Bienenhof zu ei-
nen wohl schmeckende Honig wird

Der Honigmann erzählt den Weg 
des Honigs von den Blumen bis zum 
Heidenhonig. Auserdem können Sie 
selber probieren, Honig herzustellen. 
Auf Fanø Bigård Bienenhof kommen 
Sie ganz dicht an die Binenfamilien 
heran. Wir öffnen einen Bienenstock 
und sehen, wie es funktioniert. Alle 
dürfen den rohen Honing probieren, 

den die Bienen gerade produzieren. 
Später gehen wir in die Werkstadt, 
wo der Bienenhonig zu dem fertigen 
Produkt verarbeitet wird.

Die Darstellung des 
Lebens der Frauen auf 
Fanø durch Kunstma-
ler und -malerinnen. 
In der Vergangenheit 
waren die Frauen auf 
Fanø nicht nur für die 
Hausarbeit zuständig, 
sondern ebenso sehr 
für den Betrieb der 
Landwirtschaft. Viele 
der Kunstschaffenden, 
die das Leben von 

Frauen dargestellt ha-
ben, haben die Frauen 
deshalb in verschie-
denen Arbeitssituatio-
nen gemalt und zeigen 
sie in ihren unter-
schiedlichen Trachten, 
die sie im Alltag oder 
zu festlichen Anlässen 
trugen.

Eröffnung ist am 18. 
August, um 13 Uhr, im 
Kunstmuseum Fanø.

Ausstellung zum  
Thema „Frauenleben“

Fanø Dagbog 
Ausstellung
Erleben Sie einer großen 
Aufstellung von Bildern 
die Fanøanzug in die Ten-
nishalle von Fanø Bad. Die 
Aufstellung beginnt an 18. 
August und wird ein sehr 
spektakuläres Attraktion. 

Klassische Musik in den Kirchen
Den ganzen Sommer über können Sie in der Nordby Kirche und der  
Sønderho Kirche klassische Musik auf hohem internationalem Niveau erleben. 
Hier können Sie mehr erfahren und Tickets erwerben: www.fanokoncerter.dk

Hier haben wir ein einige 
davon ausgewählten – es 
gibt während dem ganzen 
Sommer jedoch noch viel 
mehr zu erleben.
Erfahren Sie mehr auf 
www.fanoekalender.dk 
und www.visitfanoe.dk.

Der Sommer auf Fanø bietet 
zahlreiche Möglichkeiten 
für sowohl Natur- als  
auch Kulturerlebnisse

Rindby

Fanø Bad

Nordby

Sønderho

Erlebnisse und Inspiration

Workshop zum  
Schleifen von Bernstein
Kommen Sie vorbei und schleifen Sie den Bern-
stein, den Sie am Strand gefunden haben, oder einen 
Bernstein, den Sie bei uns kaufen. Der Preis beträgt 
175 kr. für zwei Stunden.  Erfaren Sie mehr unter  
www.fanostrandgalleri.dk.

Die Kreative 
Werkstadt  
des Club  
Fanø
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Fanø Dag�og

18. AUGUST - 18. NOVEMBER 2018
UDSTILLING / AUSSTELLUNG / EXHIBITION - FANØ BAD

FANOEDAGBOG.DK

TIRSDAG - SØNDAG / DIENSTAG - SONNTAG / TUESDAY - SUNDAY / 13.00 – 17.00 
LUKKET MANDAG / MONTAGS GESCHLOSSEN / CLOSED MONDAY - ENTRÉ DKR. 50,-

20068_1c_Fano_Annonce_Fano_Dagbog_266x364_.indd   1 07/08/2018   09.21
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HOSTEL – I bedste sejler-
stil er Fanø Night & Stay 
kommet godt fra land og 
har dermed givet Fanø 
et kærkomment boost på 
overnatningskapaciteten. 
Øens nye Bed and Break-
fast hostel i Søfartsskolens 
gamle bygninger i den 
nordlige ende af Nordby 
åbnede dørene i maj må-
ned, og siden har de haft en 
fremragende sommersæ-
son. Det er noget, der glæ-
der den nyligt udnævnte 
daglige forpagter, Anette 
Bendixen.

”Det er virkelig gået over 
al forventning. Jeg havde 
en idé om, at der nok ikke 
ville komme så mange 
henover sommerferien, 
fordi folk allerede havde 
booket deres ferier. Men 
vi har haft en fantastisk 
belægning. Jeg vil skyde 
på, at vi i gennemsnit har 
haft mellem 50 og 70 pct. 
af værelserne i brug,” si-

ger Anette Bendixen. Fanø 
Night & Stay ligger placeret 
ved Vadehavscentret, der 
samtidig er Søfartsskolens 
gamle bygninger. Det er i 
den grad noget, som over-
natningsstedet allerede nu 
bruger i deres daglige mar-
kedsføring. 

De to fløje, der tilsam-
men huser stedets 50 værel-
ser, er navngivet Fregatten 
og Korvetten, mens mor-
genmaden bliver indtaget i 
Kabyssen.

Maritim stemning
”Vi prøver at holde fast i 
den maritime stil og stem-
ning. Vi har blå- og hvid-
stribede betræk til dynerne, 
vi fortæller historien om 
Søfartsskolen til gæsterne, 
og vi har af den grund også 
et anker i vores logo,” siger 
Anette Bendixen, der for-
tæller, at stedet fremover 
vil forsøge at fokusere på 
især større arrangementer. 

”Det kan være busture og 
den slags. Tit og ofte skal 
den slags gæster tilbage på 
fastlandet for at overnatte, 
fordi der er ikke så mange 
steder på Fanø, der kan 
tage en hel busfuld. Det 
kan vi her,” siger Anette 
Bendixen, der den seneste 
tid blandt andet har været 
i dialog med Ældresagen 
for at stille hotellet til rå-
dighed.

En kommunal torn i øjet
Det ser dermed ud til, at 
Fanø Kommune langt om 
længe har fået liv i det, der i 
lang tid har været en torn i 
øjet for dem. Vadehavscen-
teret har gået i tomgang i 
to år, og i forrige budrunde 
var værelsesdelen prissat 
til 2,5 mio. kr. 

Tilbage i maj købte inve-
storgruppen PAHK A/S så 
Vadehavscenterets værel-
sesdel til et ukendt beløb. 
Investorgruppen består af 

de fire stiftere Gert Poul-
sen, John Riis Andersen, 
Flemming Kühl og Flem-
ming Haahr. 

Sidstnævnte er meget til-
freds med den start, som 
den nye investering har 
fået. 

Ingen udvidelser i sigte
”Vi kom lidt sent i gang, 
men på trods af det, så har 
vi fået en virkelig god start. 
Vi har selvfølgelig været 
begunstiget af et dejligt 
vejr, så vi har også været 
heldige. Men vi er endt ud 
med nogle meget tilfred-
se gæster og en fornuftig 
bookning til resten af året, 
så det er glimrende,” siger 
Flemming Haahr. 

Han fortæller desuden, at 
der de kommende måneder 

vil blive udskiftet vinduer i 
bygningerne, og så skal der 
være tv på værelserne. Men 
han slår fast med et run-
gende afslag, at der ikke er 
planer om at blive større i 
fremtiden.

”Nej. Det er der ikke. 
Man skal passe på med 
at overgøre det, og vi skal 
også være bevidste om, at 
der i yderperioderne kan 
være tidspunkter, hvor der 
ikke er så mange gæster. Så 
skal det ikke være sådan, 
at det er for stort. Det skal 
være sådan, at det stadig er 
hyggeligt for de gæster, der 
er der. Så vi kommer ikke 
til at blive større, men vi 
skal i stedet gøre det bed-
re,” siger Flemming Haahr. 

Sidst værelsesdelen af Va-
dehavscenteret var til salg 

var det udbudt til 2,5 mio. kr. 
Hvad fik I det for? 

”Det kan jeg simpelthen 
ikke huske, det må du spør-
ge kommunen om,” siger 
Flemming Haahr.

Tilbage ved Anette Ben-
dixen fortæller hun, at hvis 
man ser længere frem på 
året, så har Fanø Night & 
Stay allerede alle værel-
ser booket til både Strik-
ke- og Østersfestivalen i 
henholdsvis september og 
oktober. De mere langsig-
tede planer for hostellet har 
Anette Bendixen ikke styr 
på lige nu. Alene af den 
grund, at der simpelthen 
har været for travlt. 

Ikke tid til store tanker
”Jeg har slet ikke haft tid til 
at tænke store tanker. Men 
det er klart, at vi skal have 
fokus på at fortsætte den 
succes, som vi har oplevet 
henover sommeren. Dét, 
der bliver den store opgave, 
er at indgå i noget sam-
arbejde, så vi også kan få 
yderperioderne fyldt ud,” 
siger Anette Bendixen.

Som det ser ud lige nu, 
regner hun med at lukke 
stedet ned i december, ja-
nuar og februar. 

”Men det kan sagtens nå 
at ændre sig, det ved man 
aldrig,” siger hun. 

Tekst og foto: Lars Düwel

Sydvestjysk Brandvæsen søger lige nu flere frivillige i Esbjerg, Varde 
og på Fanø til at løse opgaver inden for det supplerende beredskab.

Førstehjælp og Samaritter 
De frivillige i denne tjenestegren bemander vores samaritter telt, der anvendes til behandling af 
tilskadekomne i forbindelse med ulykker og større hændelser. 
Denne tjenestegren står desuden for førstehjælpsopgaver ved større sports- og 
musikarrangementer m.v.

Indkvartering og Forplejning 
Indkvartering og forplejning varetager opgaver inden for forplejning af indsatsmandskab ved 
større hændelser, samt indkvartering og forplejning af nødstedte borgere. 
Denne tjenestegren står desuden for forplejning ved større øvelser og møder i Sydvestjysk 
Brandvæsen. 

Indsats og Klima 
I disse tjenestegrene varetager de blandt andet rednings-, samt klimaopgaver, både i 
forbindelse med større naturkatastrofer og som supplement til det daglige beredskab. 
Denne tjenestegren står for lysopsætning, pumpeopgaver, træfældning, afstivningsopgaver 
m.m.

Drone 
I forbindelse med større hændelser, kan de frivillige overflyve skadestedet med en drone og 
dermed få et overblik over skadestedet. 

Stabs/operationsrumsarbejdet. 
Som frivillig operatør i stabsrummet kommer du til at arbejde helt inde i den ledelsesmæssige 
”maskinrum” i forbindelse med større hændelser.  
I denne tjenestegren vil du komme til at arbejde med operationslog, kommunikation og 
styrkeføring som serviceorgan for indsatsledelsen.

Læs mere og tilmeld dig på www.svjb.dk
Sydvestjysk Brandvæsen, Vibevej 18, 6706 Esbjerg Ø – Tlf. 76 16 50 00

INFORMATIONSMØDE
den 27. august kl. 19 i Esbjerg

BLIV FRIVILLIG

   

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

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 Night & Stay 
har lagt fra land  
for fulde sejl
Det nye hostel i Nordby har haft en glimrende første sommer

Den tidligere direktør for  
Esbjerg Lufthavn, Anette Bendixen,  
er forpagter af det nye hostel 
i den nordlige del af Nordby.
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HAVNEUDDYBNING –  
Med formanden Anders 
Bjerrum i spidsen er Søn-
derho Havn Støtteforening 
gået i gang med at lede ef-
ter en entreprenør, der skal 
grave ud til genfødslen af 
Sønderho Havn. 

Støtteforeningen fik i ja-
nuar sidste år en godken-
delse til projektet af Kyst-
direktoratet og har brugt 
det sidste halvandet års tid 
på at snakke med fonde for 
at rejse penge til udgrav-
ningsarbejdet. Anders Bjer-
rum synes, at udsigterne 
ser lovende ud.  

”Reaktionerne på vores 
forarbejde har været rigtig 
positive. Folk har sagt, at 
undersøgelserne og hele 
det forberedende arbejde 
ser gennemarbejdet og seri-
øst ud, så vi er meget håbe-
fulde over for, at vi får rejst 
de nødvendige penge,” si-
ger Anders Bjerrum. 

Støtteforeningen skal i alt 
bruge seks mio. kroner til 
udgravningsarbejdet. De 

har derfor søgt om støtte 
ved Nordea-fondens Kyst-
pulje, Friluftsrådet og ved 
en stor privatfond, som 
Anders Bjerrum ikke kan 
sætte navn på endnu. 

Hvis foreningens an-
søgninger får positiv til-
bagemelding, skal udgrav-
ningsarbejdet begynde den 
1. oktober. Henover vinte-

ren er det håbet, at tidevan-
det gør en del af gravnings-
arbejdet, så man kan spare 
nogle penge til næste år, 
hvor arbejdet med havne-
ud dybningen fortsætter.

Fanø Kommune er byg-
herrer på projektet og har 
sat en licitationsrunde i 
gang for at indsamle bud 
fra entreprenører. Runden 
slutter 16. august.  

Tekst og foto: Lars Düwel

VESTERNASEN
Området har udsigt over Vadehavet, 
indsejlingen og Esbjerg Havn. 
Tæt på færgelejet, daginstitutioner  
og skovområde.

Fanø Kommune udbyder grunde til salg

De oplyste mindstepriser  
er inkl. moms og ekskl. tilslutningsbidrag

ØGDAL 
Omkranset af  
naturbeskyttet  
hedeområde.  
Fra 1. sal vil du  
kunne se Vesterhavet. 
400 m til skole.

SolgtSolgtSolgt

SolgtSolgtSolgt

Solgt

695.000 kr

695.000 kr

695.000 kr
795.000 kr

845.000 kr
895.000 kr

895.000 kr
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995.000 kr

695.000 kr

695.000 kr

595.000 kr

795.000 kr 995.000 kr

595.000 kr
545.000 kr

UdsigtskileSolgt

Solgt

Vesternasen

Se salgsvilkår m.m. på www.fanoe.dk/kommunen/flyt-til-fanoe/salg-af-grunde  
eller du kan henvende dig til Fanø Kommune, sekretariatet på tlf. 76 66 06 03 eller på mail anf@fanoe.dk 

Fanø
Kommune
www.fanoe.dkNye grunde med havudsigt 

Sønderho Havn i gang 
med valg af entreprenør
Frem til den 16. august kan entreprenører 
søge om at grave ud til den nye havn  

Anders Bjerrum er formand for Sønderho Havn Støtteforening. 

SØGER NY DAGLIG LEDER
Er du en struktureret leder med erfaring indenfor  

administration og salg og/eller masser af gå-på-mod?

Går du med en lille entreprenør i maven,  
og ønsker du at være med til at præge udviklingen  

i en uformel virksomhed, der producerer  
øl i verdensklasse?

Dine overordnede ansvarsområder vil bl.a. være:
• Virksomhedens administration, salg og markedsføring

• Virksomhedens økonomifunktion i samarbejde med bogholder  
Herunder udarbejdelse af budgetter, rapportering til ejerkreds m.v.

• Samtlige personaleforhold

• Pleje af forhold til alle virksomhedens interessenter  
Herunder kommunikation med offentlige myndigheder  
og forhandling med kunder og leverandører

• Aktiv deltagelse i driften af såvel produktion som salg

Der må påregnes skæve arbejdstider!

Tiltrædelse snarest muligt.

Send din ansøgning til: pbl@eblh.dk

FANØ BRYGHUS
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Hver anden uge  
hele sommeren  

– hele øen rundt!

BADESIKKERHED – Tre 
unge drenge iført orange 
redningsveste kaster sig ud 
i Vesterhavets bølger, mens 
de alle tre klamrer sig til et 
gult surfbræt. Så snart de 
rammer vandet begynder 
de at padle med armene, 
mens de ligger på maven. 
Præcis som de få øjeblikke 
inden er blevet instrueret 
til af livredderen Mikael. 

De tre drenge er sammen 
med omkring 30 andre 
børn og forældre i praktik 
som livredder – et kursus 

som Trygfonden fornylig 
afholdt på Rindby Strand. 
Et kursus, hvor de tre liv-
reddere Mikael, Mathilde 
og Christine gav børnene 
og deres forældre de mest 
grundlæggende regler og 
livreddertricks, som de til 
daglig bruger, når de pa-
truljerer ved landets stran-
de. En af de fædre, der hav-
de taget sine to børn, Anna 
og Jakob, med til kurset, 
var Thomas Helt. 

”Det er et super godt ini-
tiativ af Trygfonden. Det 
skaber noget tryghed for os 

forældre og det gør, at bør-
nene på en måde får afmy-
stificeret, hvad det egentlig 
betyder at være livredder. 
Det bliver en leg for dem, 
og det er en god måde at 
lære dem om noget, der er 
ret seriøst,” siger Thomas 
Helt, der sammen med fa-
milien til daglig bor i Es-
bjerg. 

Pust liv i dukken
Under kurset skulle bør-
nene prøve tre forskellige 
discipliner inden for livred-
derkunsten. De skulle først 
ud og prøve livreddernes 
surfbræt, derefter skulle 
børnene prøve kræfter med 
en form for redningspølse, 
som redderne bruger, hvis 
en person er bevidstløs i 
vandet, og til sidst skulle 
de give livreddende første-
hjælp til en dukke. 

”Jeg er sikker på, at bør-
nene har fået en masse ud 
af de sidste par timer her, 
og når de kommer hjem her 
til aften, så falder snakken 
garanteret på de der duk-
ker, som de skulle puste 
noget liv i,” siger Thomas 
Helt. 

De tre livreddere fra 
Trygfonden var efter kurset 

meget tilfreds med børne-
nes indsats. De har gennem 
sommeren afholdt det liv-
reddende kursus over hele 
landet og mærker generelt 
en stor interesse for deres 
arbejde. 

Oplysende aktioner
”Vi har det, som vi kalder 
’blå aktioner’, hvilket er op-
lysende aktioner fra Tryg-
fondens side som eksem-
pelvis de fem baderåd. Det 
handler om at få de råd ud 
og få lært børnene dem, så 
de sidder i deres baghove-
der. Og jeg synes helt klart, 
at vi mærker en interesse 
fra børnene,” siger Mikael 

Nors-Ganer, en af de tre 
livreddere. De synes over-
ordnet set, at danskerne er 
gode til at tage baderådene 
seriøst – men der er plads 
til forbedring. 

”Generelt synes jeg, at det 
er fornuftigt. Men hvis vi 
tager baderådene igen, så er 
det nok mest det med ikke 
at slippe sine børn af syne, 
der volder mest problemer 
for forældrene,” siger Mi-
kael Nors-Ganer, inden han 
bliver afbrudt af en af de 
andre livreddere, Mathilde 
Huss-Hansen.  

”Der er mange, der tæn-
ker: Nå okay nu er der liv-
reddere på, så jeg kan jeg 
godt slappe lidt af. Men 
sådan fungerer det ikke, 
for vi scanner bare stran-
den, vi holder ikke øje med 
nogen sådan direkte. Hvis 
der er over 1000 mennesker 
på stranden, så kan vi ikke 
holde øje med hver enkelt,” 
siger hun.

Trygfondens fem bade-
råd lyder: Lær at svømme, 
gå aldrig alene i vandet, 
læs vinden og vandet, lær 
stranden at kende og slip 
ikke børnene af syne.

Tekst og foto: Lars Düwel

I praktik som livredder

Send eller indlevér den udfyldte krydsord til: 
Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø - senest onsdag den 15. august
Mærk kuverten ”Konkurrence” 
Sidste måneds præmie, et gavekort på 200 kr. til SuperBrugsen,  
kan afhentes i SuperBrugsen

Vinder af sidste nummers krydsord: Bent Schønfeldt, Bavnebjergtoft, Fanø
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Efter livredderkurset var det tid for de deltagende børn at få et 
gruppebillede sammen med de tre livreddere fra Trygfonden. 

Børnene prøvede forskellige 
øvelser som livreddere. 

Trygfondens Livredderpatrulje gav 
et indblik i arbejdet som livredder
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Frits Brinch & Sønner ApS
Entreprenørforretning & Aut. Kloakmester

Sdr. Nytoft 11 - 6720 Fanø
75 16 42 57 - Kontor/fax: 75 16 41 81

Biltlf.: 29 26 56 76

Tommy Mejnertz

Mobil 20 28 66 62

Reparation og Vedligeholdelse ·
Fliser & Træterrasser ·

Alt havearbejde ·
Fældning af træer og hyben ·

Slåning af græs med · 
store og små maskiner 

Andre opgaver udføres ·

tømrer- og byggefirma
Ing. Henning Frosch

Lodsvej 41 ∙ 6720 Fanø

21 48 69 89

Næste avis 25. august
Deadline 15 august

X-BLACK

X-PURE

AYGO x-pure fås fra 109.995 kr. Ekskl. lev.omk. 3.880 kr. Inkl. hvid lak  (ikke metallak, fås kun i hvid). Halvårlig grøn ejerafgift 310 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 26,3 kml/l. CO2-udslip 88 g/km. 
AYGO x-black fås fra 109.995 kr. Ekskl. lev.omk. 3.880 kr. Inkl. metallak (fås kun i sort). Halvårlig grøn ejerafgift 310 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 26,3 kml/l. CO2-udslip 88 g/km.

Privatleasing. AYGO x-pure og x-black 5-dørs fra 1.795 kr./md. Førstegangsydelse 995 kr. Max. 15.000 km/år. Løbetid 36 mdr. Inkl. serviceaftale, etablerings- og leveringsomk. Ekskl. grøn 
ejerafg., forsikring og ekstraudstyr. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Totalpris i løbetiden: (36 mdr. x 1.795 kr.) = 64.620 kr. inkl. service + førstegangsydelse 995 kr.  
Tilbuddet er gældende igennem Toyota Financial Services Danmark A/S. Forbehold for trykfejl, rente- og afgiftsforhøjelser. Se mere på toyota.dk

Toyota Varde
Jeppe Skovgaardsvej 21
Tlf: 76 54 22 00 

Toyota Ribe
Industrivej 36 
Tlf. 76 88 11 88

Toyota Vejen
Vestermarksvej 5 
Tlf. 75 36 17 66

Toyota Esbjerg
Hededammen 2 
Tlf. 75 14 23 88

Åbent: Man-fre 9-17, søn 13-16
Louis Lund A/S · www.louis-lund.dk

JENSEN & JENSEN FANØ ApS
TØMRER og SNEDKER

Alt inden for tømrer- og snedkerarbejde udføres

KVALITET EN SELVFØLGE
Lars-Ole Møller Dahl Nybyvej 3 · Tlf. 4036 6484

EL-SERVICE
75 16 33 55

mobILtELEfon: 28 48 22 71

Torben Mahlers Tegnestue
Færgevej 2, 6720 Fanø

Tlf. 2086 3527 - mail: torben@mahler.dk
Arkitektarbejde herunder arbejde med fredede bygninger
Tilstandsrapporter & Energiberegninger – energimærker

www.denjyskeelektriker.dk

TJEK OS PÅ 

TRUSTPILOT

70 70 70 81
Fanø afd. mobil: 27 82 34 54

Nordby Renovation 
&  Slamsugning I/S

Slamsugning • Højttryksspuling
Kranarbejde udføres • Containere udlejes

40312337 - 40262337  '75162337
Niels Sørensensvej 12 - 6720 Nordby - Fanø

www.deresblik.dk ‧ deresblik@deresblik.dk

Aut. VVS-installatør og kloakmester
Sønder Nytoft 8 A - 6720 Fanø

Mobil Fanø afd. 40 91 57 11
Målerhusvej 3 - 6700 Esbjerg

Tlf. kontor 75 12 50 11

Salg og service af alle typer varmepumper

Ring for tilbud: 21 67 95 16

Din lokale fagmand

Fanø
Klima
Service

Fanønet
Tænk globalt   handel lokalt!
Bliv medlem af Fanøs lokale  
antenneforening og få hurtigt  
internet og et stort udbud  
af TV kanaler. 
Internet uden TV pakke  
er også muligt.  
Også i feriehuse og lejligheder.

Henvendelse på tlf. 75 16 13 86 (kontortid hverdage 9-11) 
eller via vores hjemmeside www.fanonet.dk eller Facebookside 
“Nordby Antenneforening Fanønet”, når du har brug for hjælp

'Kvindeliv' på 
Fanø Kunstmuseum 

fra 18. august

Et af de malerier på udstillingen 'Kvindeliv', der vil være at 
finde på Fanø Kunstmuseum fra den 18. august. 

FERNISERING – En ny 
udstilling under navnet 
Kvindeliv åbner snart på 
Fanø Kunstmuseum med 
fernisering lørdag den 18. 
august klokken 13. 

Udstillingen har til for-
mål at vise, at kvinderne 
gennem tiden ikke kun 
har stået for huslige plig-
ter, men også for driften af 
landbruget. 

Arbejdssituationer
Mange kunstnere, der er 
kendte for netop at skil-
dre kvindernes liv i for-
skellige tidsperioder, har 
netop fokuseret på at male 

Fanøkvinden i forskellige 
arbejdssituationer i deres 
karakteristiske og farverige 
klædedragter. 

På udstillingen vil der 
blandt andet være billeder 
af David Jacobsen, Julius 
Exner, August Wilckens, 
Niels Pedersen Mols, Sig-
vard Marius Hansen, Jakob 
Nøbbe, Hedvig Fryden-
berg, Anne Maria Mehrn 
og Trine Søndergaard. 

Der vil i forbindelse med 
udstillingen af kunstvær-
kerne være mulighed for at 
se enkelte Fanødragter. 

ladu



ÅBNINGSTIDER 
MANDAG - FREDAG 7.00 -17.00
LØRDAG 9.00 -13.00

BYGMA FANØ
Strandvejen 10B, 6720 Fanø
Telefon: 75 16 37 00

Priserne gælder fra lørdag den 11. august til og med lørdag den 24. august – så længe lager haves
Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl i prissætninger og evt. offentlige indgreb  
Alle priser er inkl. 25 pct. moms

BYGMA FANØ

HENT TILBUDSAVISEN I BUTIKKEN  ELLER PÅ BYGMA.DK

PRISERNE HAR FÅET 
ET ORDENTLIGT TRYK

18 V BORE-/SKRUEMASKINE  
R18DD3-2205

• 2 gear
• Drejningsmoment 50 Nm
• Omdr/min: 0-500/1.800
• 13 mm selvspændende borepatron
• Borekapacitet i træ/metal: 38 mm/13 mm
• Inkl. 2 batterier og lader

Nr. 198613

SPAR

25 %
KRUKKEMARKED
• Sort udvalg i krukker

995,-

SPAR 

404,-
FØR 1.399,-

SPAR 

749,-
FØR 1.349,-

HÆKKEKLIPPER RHT555RS
• 550 W
• Drejeligt håndtag

Nr. 177568

49995

SPAR 

200,-
FØR 69995

59995

HØJTRYKSRENSER C 120.7-6
• 120 bar 

• 26 x 29,5 x 71 cm
• Velegnet til havemøblerne,  

indkørslen, terrassen,  
bilen, motorcyklen m.m. 

Nr. 188688


