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Solidt  

håndværk  

- og mere til

Vi udfører alt inden for klas-
sisk murer arbejde: opmuring, 
facaderenovering, opsætning 
af fliser og klinker, fornyelse af 
badeværelser, restaurering af 
huse og meget mere. Danibo

Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
- øens lokale bureau

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

Fnidder forpester 
Fanøs klimakamp

Mistillid. Manglende samarbejde. Åbne sår og et 
forpestet klima. Det er nogle af de indtryk, man 

sidder tilbage med, hvis man overværede byrådets 
første møde efter sommerferien. 

Oppositionen har opdaget, at den styrende  
gruppe i byrådet med Sofie Valbjørn ved roret siden  
februar har været i gang med kommissoriet til et nyt  
klimaudvalg, og at det siden april har ligget klar, uden 
at ENT-udvalget er blevet inddraget. Det har i den grad 
rippet op i nogle af de sår, der åbenbart ikke er helet  
efter borgmesterkuppet ved kommunalvalget sidste år. 

Der var i hvert fald stridigheder i luften ved  
byrådsmødet mandag aften. Da  formanden for det 
særlige §17, stk. 4-udvalg, Niels Heinel, tog ordet, fik 
man associationer til dengang, hvor man som lille 
fik en røffel af sin far for at have smadret et vindue 
med en fodbold. Med brysk stemme pointerede han,  
at oppositionen var ude i negative angreb, som var 
uden lige i byrådssalen.

Det er derfor ud fra byrådets egne ord, man kan 
konstatere, at stemningen i byrådet er historisk 
kold. Oppositionen med blandt andre den tidligere  
borgmesterkandidat Kristine Kaas Krog føler sig  
underløbet af borgmesterens gruppe. 

Ord som 'magtdemonstration', 'vennetjenester' og 
'dårlige vindere' fløj gennem luften. Oppositionen er   
desuden i gang med at undersøge sager i Randers og  
Slagelse kommune, hvor lignende udvalg med Christian  
Lorenzens ord er ’blevet udtømt for indflydelse med 
søgte bortforklaringer’. 

Det pudsige er, at tanken bag 17,4-udvalget er  
glimrende. Det handler ikke blot om at sikre en  
klimavenlig fremtid for vores lille ø, hvor eksterne  
fagfolk inviteres ind. Det handler også om, at Fanø har 
en unik mulighed for at gå forrest i klimakampen og 
måske endda inspirere politikerne på Christiansborg. 

Som en agil kommune med 11 byrådsmedlemmer har 
vi i hvert fald muligheden for at få noget igennem og 
sætte et godt eksempel. Derfor er det ekstra bittert,  
at sagen om 17,4-udvalget kommer til at handle mere 
om form end indhold.

Kommunen står desuden med et akut problem på   
taxaområdet, hvor Esbjerg Taxa er kommet til hjælp. 
Der er altså rigeligt at tage sig til for byrådet, og man 
kan frygte for følgerne af det dårlige samarbejdsklima. 
Få nu løst de interne stridigheder, så personfnidder 
ikke ender med at stå i vejen for udviklingen på Fanø.
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Mistillid kaster skygger over 
nyt udvalg og byrådsklimaet
BYRÅDSMØDE – Arbej-
det med et nyt udvalg, der 
skal sikre klimaet på Fanø, 
har i den grad forurenet 
samarbejdsmiljøet i kom-
munens by-
råd. 

På byråds-
mødet man-
dag den 20. 
august nå-
ede stemnin-
gen et histo-
risk lavmål. 

Her ret-
tede den 
såkaldte 
femmands-
gruppe med bl.a. Christian 
Lorenzen, formand for Er-
hverv-, Natur- og Teknik-
udvalget, en voldsom kri-
tik mod borgmesteren og 
hendes seksmandsgruppe. 
En af stridens helt store 
knaster er, at oppositionen 
ikke er blevet inddraget i 
forarbejdet til det nye §17, 
stk. 4-udvalg.

”Det kunne ligne en tan-
ke, at vi som mindretals-
gruppe skal fratages mu-
lighed for at arbejde med 
disse områder i det udvalg, 
hvor vi er sikret et flertal, 
nemlig ENT-udvalget. Det 
virker helt ærligt temmelig 
bizart og det kunne ligne 
personlige grunde,” sagde 
Christian 
Lorenzen på 
byrådsmø-
det.

Først via 
en sagsind-
sigt fandt 
oppositio-
nen ud af, 
at arbejdet 
med ud-
valgskom-

missoriet har været i gang 
siden februar, hvilket ud-
valgsformanden mildest 
talt var temmeligt forarget 
over. Den skarpe kritik fik 

til sidst Niels 
Heinel fra 
Miljølisten – 
og formand 
for det nye 
udvalg – til 
at tage ordet. 

”Det er 
ikke kun 
kritik, som 
I kommer 
med. Det er 
et negativt 

angreb, som er uden lige 
her i byrådssalen, for det 
er slet ikke dét, det hand-
ler om. Det 
handler om 
at løfte en 
opgave for 
borgerne her 
på Fanø,” 
siger Niels 
Heinel. 

Også Kri-
stine Kaas 
Krog fra 
Fanø Lokal-
liste – der 
ved byrådsmødet forlod 
Social- og Sundhedsudval-
get for at træde ind i netop 
ENT-udvalget – brugte 
stærke vendinger overfor 

borgmester 
Sofie Val-
bjørn.  

”Borgme-
steren og 
dennes fler-
tal valgte at 
sidde på ma-
terialet i om-
kring seks 
måneder for 
til sidst at 
trumfe med 

en magtdemonstration, 
hvor kommissorium og for-
ankringen af de overord-
nede linjer i det nye udvalg 
ikke tilfaldt ENT-udvalget, 
hvor mindretallet som det 

eneste udvalg har flertal,” 
siger Kristine Kaas Krog.

”Det er en udhuling af 
ENT-udvalgets indflydelse, 
og det er endnu et eksem-
pel på, at borgmesteren 
blot snakker om villighed, 
generøsitet og samarbejds-
ånd, men når det kommer 
til ægte initiativ, så er der 
kun gammeldags magtpo-
litik tilbage.”

Så helst byråd samlet 
Sofie Valbjørn tog til gen-
mæle og understregede, at 
det på intet tidspunkt har 
været hensigten af putte 
med materialet omkring 
arbejdet med 17,4-udvalget.

”Det er sådan set meget 
almindeligt, 
at man ar-
bejder over 
en periode 
med sådan et 
kommisso-
rium, inden 
det når frem 
til udvalg og 
byråd,” sag-
de Sofie Val-
bjørn, der se-
nere ytrede 

ønske om, at byrådet i hø-
jere grad skulle samle sig.

”For mig er samarbejde 
at skabe en dialog og se, 
om vi kan mødes og finde 
nogle kompromisser. Det 
er sådan, jeg helst så byrå-
det arbejde. Jeg så helst, at 
vi ikke sad i de her fem- og 
seksmandsgrupper, men at 
vi sad 11 byrådsmedlem-
mer og havde en god dia-
log,” sagde borgmesteren.

17,4-udvalgets kommis-
sorium endte med at blive 
stemt igennem af seks-
mandsgruppen med den 
undtagelse, at bæredyg-
tighedsdelen blev taget ud 
som en selvstændig del ef-
ter ønske fra Karen Jeppe-
sen. Efter mødet ville Chri-
stian Lorenzen ikke afvise, 
at sagen får et efterspil. 

”Sagen er rendyrket eks-
klusion. Det er oplagt, at 
et udvalg, der skal arbejde 
med energiplanlægning 
og klimatilpasning, hører 
under ENT-udvalget. I de 
fire år, jeg har været med, 
er ENT-udvalget blevet 
nævnt, når de her begre-
ber er kommet på bordet. 
Så jeg mener ikke, at det er 
lovmedholdligt, at flertallet 
vælger at tømme et stående 
udvalg for kompetencer. Så 
vi vil i den grad holde øje 
med, at de ikke gør det her 
en gang til,” siger udvalgs-
formanden. 

Så I vil lade seksmands-
gruppen slippe i denne om-
gang med en løftet pegefinger?

”Ikke ubetinget. Det vil 
jeg ikke forholde mig til, 
men jeg står ikke her og 
garanterer, at vi ikke kører 
en tilsynssag eller et civilt 
søgsmål.”

Tekst og foto: Lars Düwel

Skarp kritik fra oppositionen har forgiftet byrådets arbejde med nyt klimaudvalg

Klimakærligt 
nyt udvalg
§17, stk. 4-udvalget har 
fået sit navn efter en 
paragraf i Styrelseslo-
ven om oprettelse af et 
kommunalt udvalg til 
særlige opgaver eller 
en funktion som rådgi-
ver for et fagudvalg. 
I dette tilfælde skal 
udvalget udelukkende 
have fokus på at skabe 
en klimakærlig frem-
tid på Fanø. 
Fokusområderne for 
udvalget er bl.a. om-
stilling til vedvarende 
energi, nedbringelse 
af brændstofforbrug, 
energibesparelser for 
sommer- og helårshu-
se og fremme af CO2-
besparende adfærd. 
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SuperBrugsen Fanø

Tilbuddene er gældende fra fredag den 24. august til og med torsdag den 30. august  – så længe lager haves

Sommervenlige åbningstider alle dage kl. 7-21 i august

Sommer i SuperBrugsen

Beauvais survarer
Flere varianter  
300-580 g. Frit valg

Gevalia,  
Merrild, Café Noir  
eller Lavazza 
Flere varianter  
300-500 g. Frit valg

Hel flæskesteg
4-5 kg

Coca Cola, Fanta 
Sprite eller  
San Pellegrino
Flere varianter, 100-150 cl  
Frit valg pr. flaske

Lotus Royal  
toiletpapir eller  
premium køkkenrulle
Toiletpapir 8 ruller  
Køkkenrulle 4 stk. Frit valg

Grønne druer
Italien, kl. 1
1 kg. i bakke

Danske majs
Danmark, kl. 1

Hatting Naturligvis
Flere varianter. Dybfrost 
420-540 g. Frit valg

Wasa knækbrød
Flere varianter. Dybfrost 
200-285 g. Frit valg

3 stjernet pålæg
Flere varianter  
80-100 g. Frit valg
Begrænset parti

Kims chips  
eller snacks 
Flere varianter  
100-175 g. Frit valg

Schulstad levebrød
Flere varianter  
400-1050 g. Frit valg

1 pakke

15,-

1 pakke

14,-

1 pakke

9,-

1 pose

10,-

1 pakke

5,-

1 glas

14,-

1 pose

37,-

1 bakke

12,-

+pant

12,-

1 stk.

4,-
1 pose

14,-

4-5 kg

149,-
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FOTOUDSTILLING – Fla-
gene var fundet frem og 
den røde løber rullet ud, da 
Fanø Dagbog fredag den 17. 
august åbnede dørene for 
sin helt nye fotoudstilling. 

Der ventede de invitere-
de gæster et imponerende 
syn, for på få uger var det 
lykkes folkene bag Fanø 
Dagbog at omdanne en ten-
nishal til en fotoudstilling 
helt dækket i sort og med 
to meter høje vægge. Her 
hang billeder blæst helt op 
i størrelse af kvinder i den 
traditionelle Fanødragt. 

”Det har været meget 
hektisk at skulle forvandle 
en tennisbane til et galleri. 
Men håndværkerne har de 

seneste dage været på ar-
bejde til halv tre om natten 
og er mødt ind igen tidligt 

næste morgen. Og som I 
kan se, så er det lykkes,” 
sagde Christel Seyfarth få 
minutter inden, gæsterne 
fik det første kig på den nye 
udstilling. 

”Hold da op, hvor er det 
imponerende,” var en sæt-
ning, der lød flere gange 
rundt i krogene, når man 
bevægede sig rundt blandt 
gæsterne.

Men folkene bag Fanø 
Dagbog har knap nok taget 
sig tid til at tage imod alle 
roserne, før tankerne om et 
Fanø Dagbog 2.0 bliver luf-
tet. Idéerne om et større og 
mere permanent projekt er 
allerede begyndt at florere i 
hovedet på Ole Joern, en af 
fotograferne bag projektet.

Flere gamle miljøer
”Man kunne invitere andre 
fotografer ind over pro-
jektet og høre deres bud 
på, hvordan Fanødragten 
skal vises frem. Og så har 
vi tanker om at genskabe 
nogle af de gamle miljøer 
her på Fanø, for eksem-
pel badehotellet Kongen 
af Danmark. Vi har også 
hørt om et racerløb nede på 
stranden, der blev afholdt 
engang, mon der ikke også 
har været nogle Fanødrag-
ter til det,” siger Ole Joern. 

Lige nu foregår udstillin-
gen i tennishallen bag Fe-
rielejlighed Fanø Bad, men 
Fanø Dagbog drømmer om 
et permanent sted på øen. 

”Det er jo rigtig fint, som 
det er nu, men jeg synes helt 
bestemt, at vi skal finde et 
permanent sted. Om det så 
er tennishallen eller noget 
helt andet, det må vi finde 
ud af,” siger Ole Joern.

Han løfter samtidig slø-
ret for, at man satser på at 
vende tilbage med noget 
nyt allerede til næste år. 

Den nuværende udstil-
ling, der helt bestemt er et 
besøg værd, er åben hver 
dag undtagen mandag 
frem til den 18. november. 

Tekst og foto: Lars Düwel

  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

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!

Galleri Kirsten  
Rudiengaard

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

 Velkommen i

Hver anden uge  
hele sommeren 

– hele øen rundt!

   

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

Fanø Dagbog har 
allerede nye ideer i hovedet

Version 2.0 af spektakulær ny udstilling 
er allerede i tankerne hos arrangørerne

Fotograf Ole Joern har allerede mange ideer til en ny udstilling.



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!

Grosser Ausstellung  
bei Fanø Dagbog

Erleben Sie wie man 
Honig macht auf Fanø 

Erlebnisse auf Fanø 
– Seite 4 lesen:

– alles rund um die Insel

Kreativität und  
schöne Drachen  Seite 2 lesen Ausstellung zum  

Thema „Frauenleben“
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Schöne 
Drachen und 

eine kreative 
Werkstatt 

DRACHENBAU – An 
einem Freitag im August 
sitzen fünf Kinder um ei-
nen quadratischen Tisch 
im Club Fanø am Kirke-
vej bei Rindby. Über ihren 
Köpfen hängen eine Eule 
und ein Schmetterling. 
Diese sind aber nicht echt, 
sondern wurden von ande-
ren Kindern am gleichen 
Tisch hergestellt. 

Es handelt es sich um 
Drachen, die gemeinsam 
mit Sylvia Berges, der Ta-
gesbetreuerin im 
Club Fanø, herge-
stellt wurden. Im 
August und im 
September 
bietet sie 
Kindern 
beinahe 
täglich 
die Mögli-
chkeit, bei ihr 
vorbeizuschauen 
und einen eigenen Dra-
chen zu bauen.

„Den ganzen Sommer 
über kamen viele fleißige 
Kinder in der Werkstatt 

vorbei und sie alle haben 
besonders schöne Drachen 
hergestellt. Es waren täg-
lich Kinder zu Besuch bei 
uns“, berichtet Sylvia Ber-
ges, die Tagesbetreuerin im 
Club Fanø. 

Shönen Drachen
Wenn Ihre Kinder oftmals 
mit leeren Händen untätig 
den Drachen über dem 
Strand von Fanø zuschauen 
mussten, dann können Sie 
dem im Club Fanø Abhilfe 
schaffen. Sylvia Berges er-

klärt, dass es 
für 
die 
Kin-

der 75 
kr ko-

stet, um 
teilzu-
nehmen. 
Dafür 
stellt sie 
die Le-
inwände, 
die Stäbe, 
Schnü-
re und 

Griffe zur 
Verfügung, 
sodass der 
Drache am 
Schluss voll-
ständig bereit 
ist, um durch 
die Luft zu 
fliegen. 

„In erster 
Linie geht es 
darum, ei-
nen wirklich 
schönen und 
einzigartigen 
Drachen zu 
zeichnen und 
zu dekorieren. 
Fanø ist ganz 
einfach der 
ideale Ort, um 
einen Drachen 
fliegen zu lassen, denn der 
Strand ist breit und es weht 

beinahe immer ein 
leichter Wind“, 

führt Sylvia 
Berges 

aus. 

Das Angebot, einen Dra-
chen zu bauen, gilt noch 
für August sowie einen 
Großteil des Septembers. 
Aber das Bauen von Dra-
chen ist nicht das Einzige, 
mit dem sich die Kinder im 
Club Fanø vergnügen kön-
nen. 

Jeden Freitag öffnet Syl-
via Berges von 10 bis 12 Uhr 
die Kreativwerkstatt, in der 
die Kinder ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen können. 
Hier können sie kleine 

Eulen aus Tannenzapfen 
herstellen, eine sitzende 
Katze fertigen oder etwas 
ganz anderes machen. In 
dieser Saison findet die 
Kreativwerkstatt jedoch 
nur noch einmal statt und 
zwar am Freitag, dem 31. 
August. 

Neben dem Bauen von 
Drachen und der Krea-
tivwerkstatt kann man im 
Club Fanø zudem seine ei-
gene Kerze für die dunklen 
Stunden des Jahres ziehen, 

am Strand Blokart fahren 
oder Bubble-Fußball aus-
probieren. Der Club Fanø 
organisiert zudem Robben-
safaris am Strand bei Søn-
derho. 

Sie finden die Termine 
für die verschiedenen Akti-
vitäten auf der Website des 
Club Fanø aufwww.clubfa-
noe.dk. Hier besteht auch 
die Möglichkeit, Termine 
zu buchen. 

Text und Photo: Lars Düwel

Im Club Fanø kann man 
die Kreativität ausleben

Bei Club 
Fanø kann 

die Kindern 
schöne Drachen 

machen und 
die Kreativität 

ausleben.

Bei Sylvia Berges kann die 
Kindern auch die Kreativität 
ausleben.  

Sylvia Berges steht bei Club Fanø 
bereit mit Leinwände, 

Stäbe, Schnüre und Griffe. 
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SuperBrugsen Fanø

Willkommen im/Welcome in 
SuperBrugsen

Fanø’s grösste Supermarkt/largest supermarket

Sommervenlige åbningstider alle dage kl. 7-21 i august
Öffnungszeiten im August 7-21 - Opening Hours in 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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Erleben Sie einer großen Aufstel-
lung von Bildern die Fanøanzug in 
die Tennishalle von Fanø Bad. Die 

Aufstellung ist neu geöffnet,  
laüft bis 18. Novem-

ber und ist ein 

sehr spek-
takuläres  
Attraktion. 
Erfahren Sie
mehr unter: 
www.fanoedagbog.dk 

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

  Sonntags- 
markt in  

Sønderho
Am Sonntag den 26.  
August von 10.30 Uhr 

bis 15.00 Uhr bei der alten 
Schule in Sønderho der vom 

Bürgerverein organisierte 
Sonntagsmarkt statt, auf dem 

es gebrauchte Waren und 
Handwerksprodukte zu kau-

fen gibt.

In den Fussspuren  
  der Künstler

 
Am Donnerstag den 30. August um 14 Uhr 

am Fanø Kunstmuseum in Sønderho – ein 
Spaziergang mit Fremdenführer. Wir 

schauen an den Wohnungen, wo die 
bekannten Fanøkunstmahler wohn-
ten 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 Nationalpark 
Wattenmeer durch den 
Fleis der Bienen auf Fanø 
Bienenhof zu einen wohl 

schmeckende Honig wird.
Sie können die Bienen-

hof besuchen am 28. oder 
30. August um 10 Uhr. 

Lesen Sie mehr unter: 
www.fanonatur.dk  

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“

Der letzten Vernissage dieser 
Saison von Fanø Strandgalle-
ri findet am 1. September im 

Rindby statt. Den Künstlern 
von Fanø präsentieren Kunst 
mit dem Thema Stricken we-

gen die Festival. Die Vernis-
sage beginnt am 14 Uhr und 
dauert bis 17 Uhr.

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

Ferniserung Fanø Strandgalleri

Fanø Dagbog 
- neue Ausstellung
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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

   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

Igen i år fejrer vi frivilligheden på Fanø. Så er du frivillig,  
skal du sætte X i kalenderen fredag den 28. september 2018 

Fanø Kommune er vært ved arrangementet, der starter kl. 16.30  
og afholdes i Fanø Hallen.  

Detaljeret program vil blive offentliggjort senere.

Tilmelding kan ske på bgpldl@fanoe.dk eller telefon: 76 66 08 63  
med angivelse af navn samt evt. forening.

Fanø
Kommune
www.fanoe.dk

FRIVILLIGHEDENS DAG

fanøposten.dk

Sønderho Havn har nu 
valgt entreprenør

HAVNEUDVIDELSE – 16. 
august sluttede budrunden 
for interesserede entrepre-
nører til udgravningen af 
Sønderho Havn, og vinde-
ren af runden har et lokalt 
islæt. Det blev nemlig Nr. 
Nebel Entreprenørforret-
ning, der i samarbejde med 
den lokale virksomhed 
Frits Brinch og Sønner ApS 
skal sørge for, at der atter 
kan sejle skibe til og fra 

Sønderho. Det er noget, der 
glæder formanden for Søn-
derho Havn Støtteforening, 
Anders Bjerrum. 

”Vi er rigtig glade for, at 
det nu er faldet på plads. 
Og vi er ekstra glade, fordi 
det er en lokal, der er kom-
met med ind over projektet. 
Vi kender Brinch og Søn-
ner fra tidligere, hvor de 
var med til at genopføre 
Kåveren for snart nogle år 

siden,” fortæller Anders 
Bjerrum. 

Prisen ligger inden for 
foreningens budget på tre 
mio. kr. Udover buddet fra 
Nr. Nebel Entreprenørfor-
retning gav også Aarsleff 
samt Rederiet Høj et bud. 
Begge bud var væsentlig 
dyrere.  

Afventer svar fra fonde
”Prisen var helt klart ud-
slagsgivende. På alle pa-
rametre var Nørre Nebel 
Entreprenørforretning de 
billigste,” siger formanden. 

Nu afventer foreningen 
svar fra de to fonde, som 
der er søgt midler fra, og 
Anders Bjerrum føler sig 
optimistisk i forhold til at 
rejse pengene. 

Især fordi foreningen har 
nogle private erhvervsfolk i 
baghånden, der har meldt 
sig klar til at bidrage, hvis 
det skulle blive nødven-
digt. 

Foreningen regner med 
svar fra fondene i løbet 
af september, så udgrav-
ningsarbejdet kan gå i gang 
1. oktober. 

Tekst: Lars Düwel

Det bliver med et lokalt islæt, når den 
nye havn i Sønderho skal udgraves

Ren Strand Fanø modtager  
en million fra Velux Fonden
STØTTE – Peter Michél-
sen, manden bag Ren 
Strand Fanø Støtteforening, 
får snart lidt penge mellem 
fingrene at arbejde med. 

Fra Velux Fonden har for-
eningen nemlig modtaget 
næsten en million kroner 
til projektet, der skal for-
hindre, at affald havner i 
havet og på vores strande. 

”Det danske havmiljø 
er mange steder presset af 
faktorer som blandt andet 
næringsstoffer, klimafor-
andringer, miljøfremmede 
stoffer og invasive arter," 
siger Mikkel Klougart, der 
er programchef for miljø-
området i Velux Fonden. 

 "Det betyder, at indre 
farvande og fjorde kæmper 

med en usund økologisk 
tilstand, hvilket somme-
rens omfattende iltsvind 
er med til at understrege. 
Derfor glæder det os, at vi 
kan støtte lokale kræfter, 
der arbejder for et sundere 
og mere modstandsdygtigt 
havmiljø," siger program-
chefen fra Velux Fonden.

ladu

Sønderho Havn

Slagters Lo
Oprensning af 95.000 m3 sand vil 

give en dybde på 2 m i forhold til 
middelvandstanden.

▶

Indtil 1980erne var der 30 småbåde, der lå for svaj i Æ Dyv. Sønderho var dengang et populært udflugtsmål for 
sejlere fra Ribe, Esbjerg og Varde,  Nordby og Mandø.

Fanø Kommune og Sønderho Havn Støtteforening ønsker at oprense den tilsandede rende Slagters Lo, så 
Sønderho igen kan blive forbundet med Vadehavet.

Panorama af Sønderho Havn sammensat af 5 fotografier taget af tømrermester Gustav Petersen/Digitalisering og billedbehandling: Per Hofman Hansen 2010

Sønderho Havn StøtteforeningFanø Kommune

Barberens hul

Æ Kåver

Dybet

SØNDERJORD

Pouls 
rende

Første køje
Vagns havn

Anden køje

Ndr. Keldsand Løb
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– hele øen rundt !

Se mere på kirkernepaafano.dk

Lørdag den 8. september kl. 10-11
Kirkemusikalsk legestue i Nordby Kirke - forløb på 8 gange
Under ledelse af musikpædagog Cecilie Sønderskov Hansen 
tilbyder vi Kirkemusikalsk legestue – et tilbud for de små børn i 
alderen 1-3 år. Legestuen er en hyggelig og sjov måde at være 
sammen med sit barn eller barnebarn på. Vi bruger salmer og 
børnesange, sanglege og danse samt forskellige rekvisitter, der 
alt sammen er med til at vække sanserne og stimulere barnets 
musiske, motoriske og sproglige udvikling.  
Efter ca. 30 minutters musikalske aktiviteter er der saft og frugt. 
Vi slutter af med kaffe /te samt hyggeligt samvær. 
Gratis entré – men tilmelding er nødvendig på mail:  
nordby.sognskads@km.dk 

Søndag den 9. september  
kl. 14-16
”Med Grundtvig i kærlighed  
og krise” i Sognehuset
Foredrag i sognehuset ved Det 
Danske Bibelselskabs generalsekretær 
Birgitte Stoklund Larsen, som vil tage 
udgangspunkt i sin anmelderroste  
bog ”Paradisskyggen”.
Gratis entré – kaffe 20 kr.
 

Torsdag den 13. september kl. 17
Gud & Mad: ”Dengang verden blev 
til…” i Nordby Kirke
Børnegudstjeneste målrettet de 3-8 årige 
med efterfølgende fællesspisning.
Hele familien er velkommen.  
Vi slutter senest kl. 18.30 med en 
godnatsang at gå hjem på.

Onsdag den 19. september kl. 10-11
Babysalmesang i Nordby Kirke - forløb på 8 gange
Under ledelse af musikpædagog Cecilie Sønderskov Hansen 
synge vi salmer og børnesange i kirken med de mindste  
i alderen 0-12 måneder. Der er mange gode grunde til at deltage 
i babysalmesang. Det er en helt særlig oplevelse. Den musik, 
barnet hører de første år, kan stimulere dets sanser og udvikling 
i mange positive retninger. Kirkerummet er et særligt rum, 
hvor musik klinger anderledes end hjemme i stuen, og selvom 
babyerne ikke forstår teksterne i salmerne, kan de alligevel 
opfange lyden, stemningen og ånden i dem.
Vi slutter af med kaffe /te samt hyggeligt samvær. 
Gratis entré – men tilmelding er nødvendig på mail:  
nordby.sognskads@km.dk 

Brandvæsen søger frivillige  
– infomøde 27. august

Send eller indlevér den udfyldte krydsord til: 
Fanø Posten, Hovedgaden 75, Fanø - senest fredag den 31. august
Mærk kuverten ”Konkurrence” 
Sidste måneds præmie, et gavekort på 200 kr. til SuperBrugsen,  
kan afhentes i SuperBrugsen

Vinder af sidste nummers krydsord: Jenny M. Kragh, Hovedgaden 106, Fanø
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Postnr: 

FRIVILLIGE – Voldsomt 
vejr og en usikker verden 
får nu Sydvestjysk Brand-
væsen til at sætte jagten 
ind på nye frivillige, der 
vil være med til at gøre en 
forskel – også på Fanø. De 
frivillige har blandt andet 
i år hjulpet til ved somme-
rens mange naturbrande, 
de har patruljeret i forskel-
lige områder for at vejlede 
om afbrændingsforbuddet, 
og de har hjulpet det pri-
mære beredskab i tilfælde 
af katastrofer. Men stadig 

flere opgaver kræver flere 
frivillige hænder. 

”Vi vil gerne være endnu 
mere robuste, så vi er pa-
rate til de hændelser, der 
kommer i fremtiden. Ver-
den er usikker og forandrer 
sig hele tiden. Vi ser større 
og større klimahændel-
ser – vi har lige oplevet en 
ekstrem tørke, som vi ikke 
er vant til. Om efteråret 
og vinteren får vi ekstremt 
meget regn. Og det generel-
le sikkerhedsbillede gør, at 
vi også skal være forberedt 

på større hændelser, hvis 
de rammer vores område,” 
siger Mads Jakobsen, be-
redskabsinspektør hos Syd-
vestjysk Brandvæsen.

Mandag den 27. august 
klokken 19 er der informa-
tionsmøde for de interesse-
rede på stationen i Esbjerg 
på Vibevej 18. Her kan man 
møde nogle af de frivillige 
og høre om, hvad tjansen 
kræver.  

Tekst: Lars Düwel 
Foto: Mads Jakobsen

På informationsmødet den 27. august 
i Esbjerg kan du møde de frivillige ved 

Sydvestjysk Brandvæsen
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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 8. september
Deadline 29. 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

Kunstværker med 
strik vises frem

Fernisering 1. sept.

Foredrag om maleren 
J. Th. Lundbye 11/9

FERNISERING – Sæso-
nens sidste fernisering 
for Fanø Strandgalleri i 
Rindby finder sted lørdag 
den 1. september klokken 
14. Her vil kunstnerne på 
strandgalleriet i anlednin-
gen af Strikkefestivalen 

vise værker med strik som 
tema. Tre uger efter, den 21. 
og 22. september, vil Karen 
Schønfeldt demonstrere 
strik med sølvtråd i gal-
leriet, hvor Niels Thorlund 
står for musikken. 

ladu UDSTILLING – Fra den 1. 
september kan der på Fanø 
Kunstmuseum i Sønderho 
opleves en stor udstilling 
fra en privat samling. Det 
er et ægtepar, der ønsker at 
være anonyme i avisen på 
grund af sikkerhedsforan-
staltninger, som udstiller 
sin private samling. Udstil-
lingen går under navnet 
’Kunstnere vi mødte – og 
hvis værker blev en vigtig 
del af vores liv’. Det var en 
rejse til Holland i 1972, hvor 

parret bl.a. så Rembrandt, 
Vermeer og Van Gogh, der 
vakte deres interesse for 
kunst. Siden er der kommet 
mange flere værker ind i 
samlingen. Mange af ægte-
parrets værker er nu blevet 
udlånt til Fanø Kunstmu-
seum, hvor de kan ses på 
Efterårsudstillingen, der 
åbner fredag den 1. sep-
tember kl. 13. Her vil æg-
teparret være til stede og 
fortælle om samlingen og 
dens tilblivelse. 

OPLÆG – Maleren Johan 
Thomas Lundby nåede i sin 
korte levetid at male et im-
ponerende antal af billeder, 
inden han døde ved en vå-
deskudsulykke i Treårskri-
gen. Du kan høre om hans 

liv til Højskoleformiddag 
tirsdag den 11. september 
kl. 10-12 ved Mødestedet 
på Lindevej. Det er Jørn 
Martinsen, der står for op-
lægget, og der vil være fri 
entré.              ladu

Et eksempel på hvad man 
kan opleve ved udstillingen i 
Sønderho. Et billede af Chri-
stian Lemmerz der forestiller 
den franske skuespillerinde 
Catherine Deneuve. 



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 25. august til og med fredag den 7. september – 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

50 liter

2697

 
PLANTESKOLEJORD 
Nr. 122570

SPAR
1798

FØR 4495

60 liter

5697

 
PINJEBARK 15-25 MM
Nr. 122578 *

SPAR
3798

FØR 9495

10 kg

10197

 
PLÆNEGØDNING 15-5-8
Nr. 140731 *

SPAR
6798

FØR 16995

5397

 
SPHAGNUM GROV
Nr. 188651 *

SPAR
3598

FØR 8995

2 kg

3297

 
ROSENGØDNING ROSER
Nr. 140733 *

SPAR
2198

FØR 5495

2 stk.

5997

 
SPHAGNUM GØDET
Nr. 188650 *

SPAR
3998

FØR 9995

40 liter

1137

 
PLANTESÆK 
Nr. 122589 *

SPAR
758

FØR 1895

SPAR
9598

FØR 23995

SPAR
6798

FØR 16995

SPAR
5160

FØR 12500

14 kg

14397

 
PLÆNEGØDNING TRIM
Nr. 177606 *

8,75 kg

10197

 
HAVEGØDNING BLÅ
Nr. 177607 *

7,5 kg

7740

 
PLÆNEGØDNING TRIM
Nr. 001125 *

10 kg

8397
 

UNIVERSALGØDNING 
6-2-3
Nr. 140730

SPAR
5598

FØR 13995

20 liter

1497
 

SÅJORD 
Nr. 142150 *

SPAR
998

FØR 2495

10 liter

3297
 

LERKLINKER 
Nr. 142152 *

SPAR
2198

FØR 5495

40 liter

4797  
CITRUS & 
MIDDELHAVSPLANTEJORD 
Nr. 188653 *

SPAR
3198

FØR 7995

6597
 

UNIVERSALGØDNING 
Nr. 142155 *

SPAR
4398

FØR 10995

5 liter

6597
 

DRIVHUSGØDNING 
Nr. 188654 *

SPAR
4398

FØR 10995

2397
 

SÅJORD 
Nr. 199711 *

SPAR
1598

FØR 3995

SPAR

FØR 8400

SPAR
2398

FØR 5995

SPAR
3960

FØR 9900

4 liter

5940
 

DRIVHUSGØDNING VITAGRO
Nr. 001117 *

3597
 

TRIM PERLEKALK TRIM
Nr. 000605 *

5040
 

DRIVHUSGØDNING ANIMIX
Nr. 032812 *

TRÆMALING  HALVMAT GLANS 20+

•	 Hvid	akrylmaling	med	ekstra	god	dækkeevne
•	 Anvendes	til	færdigbehandling	af	grundet	træ	 
	 og	metal	indendørs

0,75 ltr. (SPAR 50,-)   Nr. 12  6187 12995

3 ltr. (SPAR 140,-)  Nr. 126188 34995

VÆGMALING  SILKEMAT GLANS 10

•	Let	at	påføre
•	Enkelt	at	genbehandle
•	Giver	en	robust	og	rengøringsvenlig	overflade
•	Kan	tones	i	mange	farver

Nr. 111610 

Fra

12995 59995

SPAR 

750,-
FØR 134995

SPAR 

750,-
FØR 134995

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

SPAR
14000

FØR OP TIL 48995

40%
Restsalg - Spar

på gødning 
& jord
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10 liter

59995


